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၁။ မိတဆ်က ်   

၁.၁ ေနာကခံ်အေ6ကာငး်အရာ  

ြမနမ်ာ&ိ(ငင်၏ံ ဒမိီ(ကေရစသီည ်၂၀၂၁ ခ(&9စ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရကေ်နတ့ငွ ်စစတ်ပ်အာဏာသမ်ိးလိ(ကသ်ည်အ့ချိနမ်9 

စ၍ ေနာကေ်Gကာငး်ြပနလ်9ည်ခ့ဲေ့တာသ့ည။် ြမနမ်ာ&ိ(ငင်သံည ်၂၀၁၀ ခ(&9စမ်9 ၂၀၂၀ ကာလများအတငွး် ဒမိီ(ကေရစအီ 

သငွက်Jးေြပာငး်ေရးတငွ ်ပါတစီံ( ေရွးေကာကပ်ွဲများ၊ အသကဝ်ငသ်ည်လ့Lတေ်တာ်၊ ပိ(မိ(တိ(းတကလ်ာေသာ လွတလ်ပ် 

ခငွ်&့ 9င် ့ အခငွ်အ့ေရးများ&9င်၊့ ပိ(မိ(များ ြပားလာေသာ &ိ(ငင်ြံခားရငး်&9းီြမMNပ်&9မံOများြဖင် ့ ေကာငး်မနွေ်သာတိ(းတကမ်Oများ 

ြဖစေ်ပPေနခဲသ့ည။် သိ(ေ့သာ်လညး် ြမနမ်ာ&ိ(ငင်၏ံ ၂၀၀၈ ဖဲွRစညး်ပံ(အေြခခဥံပေဒသည ်စစဘ်ကဆ်ိ(ငရ်ာမ9 လLတေ်တာ် 

၏ ၂၅% ကိ( ေရွးေကာကမ်ခပဲံေနရာယJထားေစသညြ်ဖစရ်ာ ဒမိီ(ကေရစကီိ( အြပည်အ့ဝကျင်သ့ံ(းရန ် အခကအ်ခ ဲ အ 

တားအဆးီများြဖစေ်ပPေစခဲသ့ည။်1 ေဒPေအာငဆ်နး်စ(Gကညဦ်းေဆာငသ်ည် ့ အမျိNးသားဒမိီ(ကေရစအီဖဲွRချNပ် (NLD) 

သည ် ၂၀၁၅ ခ(&9စ ် &9င် ့ ၂၀၂၀ ေရွးေကာကပ်ွဲ&9စရ်ပ်လံ(းတိ(တ့ငွ ် ေတာငY်ပိNကမ်းYပိNအ&ိ(ငရ်Z9ိခဲသ့ည။် ၂၀၁၅ ခ(&9စတ်ငွ ်

အာဏာကိ( အသာတGကညလ်Lေဲြပာငး်ေပးခဲေ့သာ်လညး် စစတ်ပ်သည ်၂၀၂၀ ေရွးေကာကပ်ွဲရလဒမ်ျားကိ(အသံ(းြပNYပီး 

မ9ားယငွး် ေGကာငး်စပ်ွစွမဲOများြဖင် ့အေGကာငး်ြပကာ ၂၀၂၁ ခ(&9စ ်တငွ ်အာဏာသမ်ိးခဲသ့ည။်  

၂၀၂၁ ခ(&9စ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၆ ရကေ်နတ့ငွ ် ေထာင&်9င်ခ့ျီေသာစက\ံ်(အလ(ပ်သမားများသည ် အသိဥ]ာေမာင၊် အက ်

စတာဇဲွေနာ် &9င့ ် မိ(းစ&_ာြမင့ ် ေခP ရဲရင်သ့ည်အ့မျိNးသမီးတိ(၏့ ဦးေဆာငမ်Oြဖင် ့ ရနက်(နY်မိNR Z9ိ လမ်းမများ 

ေပPသိ(ခ့ျီတကခ်ဲG့ကသည။် ထိ(ေ့နာက ် မGကာမ9ီရကမ်ျားအတငွး် တစ&်ိ(ငင်လံံ(းတငွ ် ေထာငေ်ပါငး်များစာွေသာ 

လJထ(တိ(မ့9 စစတ်ပ်၏အာ ဏာသမ်ိးမOကိ( ဆန်က့ျငေ်Gကာငး် ၎ငး်တိ(၏့အသ&ံ9င်ဆ့&_ကိ( 

တစစ်(တစစ်ညး်တညး်ထ(တေ်ဖာ်လာခဲG့ကသည။် မျိNးဆက ် သစမ်ျားအေနြဖင် ့ ဆ&_ြပရနအ်တကွ ်

အေတးွအေခPသစမ်ျား၊ ဖနတ်းီမOအသစမ်ျားြဖင် ့ လ(ပ်ေဆာငခ်ဲG့ကYပီး &ိ(ငင်တံ ကာ အာ\ံ(စိ(ကမ်Oကိ( ရZ9ိခဲG့ကသည။်2 

မတJညေီသာ မျိNးဆကမ်ျား၊ လJမOေရးေနာကခ်မံျား၊ ဘာသာေရး ယံ(Gကညမ်Oများ၊ လိငဝိ်ေသသခယံJမOများ၊ 

အလ(ပ်အကိ(ငမ်ျား အသးီသးီZ9ိ လJထ(တိ(မ့9 လမ်းေပPသိ(ထ့ကွလ်ာခဲG့ကYပီး စစတ်ပ်အာဏာ သမ်ိးမOကိ( 

လကမ်ခေံGကာငး် ြပသခဲG့ကသည။်  

စစတ်ပ်သည ်အေစာပိ(ငး်တငွ ်ကန်သ့တမ်Oအနညး်အကျဥ်းတိ(က့ိ( လ(ပ်ေဆာငခ်ဲေ့သာ်လညး် ေနာကပိ်(ငး်တငွ ်Yငမ်ိးချမ်း 

စာွဆ&_ြပမOများကိ( YဖိNခငွး်Yပီး၊ ဆ&_ြပသည်အ့တကွအ်ြပင၊် ြပညသ်Jဝ့နထ်မ်းအာဏာဖီဆနေ်ရးလOပ်Z9ားမO (CDM) တငွ ်

ပါဝငြ်ခငး်၊လJမOသတငး်မီဒယီာများေပPတငွ ် ပိ(စ့မ်ျားတငြ်ခငး် &9င် ့ ဆ&_ြပသJများအား ေထာကခ်ြံခငး် စသညတ်ိ(အ့ 

တကွ ်လJအများအား စတင ်ဖမ်းဆးီ၊ သတြ်ဖတလ်ာခဲသ့ည။် AAPP ၏ ထ(တြ်ပနခ်ျကအ်ရ ၂၀၂၂ ခ(&9စ ်မတလ် ၄ ရက ်

ေနအ့ထ ိြပညသ်Jေပါငး် ၉၅၀၇ ဦးတိ(သ့ည ်ဖမ်းဆးီ၊ အမOစွဆဲိ( သိ(မ့ဟ(တ ်ြပစဒ်ဏခ်ျမ9တ ်ခခံဲရ့Yပီး၊ ၁၉၇၃ ဦးတိ(က့ ဖမ်း 

 
1 ြမနမ်ာ&ိ(ငင်၂ံ၀၀၈ ဖဲွ2စည်းပံ(အေြခခံဥပေဒ. file:///C:/Users/USER/Downloads/constitution_de_2008.pdf  
2 https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3122541/myanmar-protesters-return-streets-undeterred-
saturdays?module=perpetual_scroll_1&pgtype=article&campaign=3122541 တွင=်ကည်ပ့ါ  
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ဝရမ်းထ(တခ်ရံYပီး ထကွေ်ြပးေZ9ာငတ်မ်ိးေနGကရကာ၊ ၁၆၀၃ ဦးတိ(က့ သတြ်ဖတခ်ခံဲရ့Yပီး၊ ၈၂၇ ဦးတိ(မ့9ာ ြပစဒ်ဏစ်ရီင ်

ခေံနရသညဟ်(ဆိ(သည။်3 ၂၀၂၂ ခ(&9စ ်မတလ် ၁ ရကေ်နတ့ငွ ်အမျိNးသားညfွီတေ်ရးအစိ(းရ၏ အမျိNးသမီး၊ လJငယ ်&9င် ့

ကေလးသJငယေ်ရးရာ ဝနg်ကးီဌာနက အာဏာသမ်ိးစဥ်မ9စ၍ အသတြ်ဖတခ်ခံဲရ့ေသာ အမျိNးသမီး၊ လJငယ ် &9င် ့ က 

ေလးသJငယတ်ိ(၏့ အချကအ်လကမ်ျားကိ( ၎ငး်တိ(၏့ လJမOကနွယ်ကသ်တငး်မီဒယီာစာမျက&်9ာတငွ ်ထ(တြ်ပနခ်ဲသ့ည။် 

အမျိNးသမီး ၁၂၂ ဦး သိ(မ့ဟ(တ ်၈ ရာခိ(င&်Oနး်၊ လJငယ ်၇၂၄ ဦး သိ(မ့ဟ(တ ်၄၇ ရာခိ(င&်Oနး် &9င်၊့ ကေလးသJငယ ်၁၁၀ ဦး 

သိ(မ့ဟ(တ ် ၇.၂ ရာခိ(င&်Oနး်တိ( ့ အသတြ်ဖတခ်ခံဲရ့ေGကာငး်ဆိ(ထားYပီး၊4 ပဋပိကkြဖစပ်ာွးေနသည် ့ နယေ်ြမေဒသများအ 

တငွး် ေနစ့ဥ်&9င်အ့မl သတြ်ဖတခ်ေံနရသည် ့စငစ်စ ်လJဦးေရ အရညအ်တကွသ်ည ်၎ငး်ထက ်ပိ(၍ သသိာစာွများြပား 

&ိ(ငသ်ည။် ၎ငး်အသတြ်ဖတခ်ရံသJများအတငွး် အသက ်၁၈ &9စေ်အာကအ်ရွယ ်ကေလးငယမ်ျား&9င် ့ကိ(ယဝ်နေ်ဆာင ်

အမျိNးသမီးများလညး်ပါဝငသ်ည။် ကမmာက့(လသမဂo အေထေွထ ွ အတငွး်ေရးမpး၊ လကေ်ထာကေ်ြပာေရးဆိ(ခငွ်Z့9ိသJ 

က ၂၀၂၂ ခ(&9စ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၈ ရကေ်န ့ ရကစ်ွြဲဖင် ့၎ငး်၏ မိန်ခ့နွး်အတငွး် “ြမနမ်ာ&ိ(ငင် ံလံ(ြခNံေရး တပ်ဖဲွRဝငမ်ျားသည ်

လွနခ်ဲေ့သာ တစ&်9စအ်တငွး် စစတ်ပ်မ9အာဏာသမ်ိးခဲY့ပီးေနာကပိ်(ငး် အနညး်ဆံ(း ကေလးငယ ် ၁၁၄ ဦးတိ(က့ိ( သတ ်

ြဖတခ်ဲသ့ည”် ဟ(ဆိ(ထားသည။်5 

ရကစ်ကစ်ာွသတြ်ဖတြ်ခငး်&9င် ့ ဖမ်းဆးီြခငး်များေGကာင် ့ ြပညသ်Jများသည ် ၎ငး်တိ(က့ိ(ယတ်ိ(င ် ကာကယွG်ကရYပီး၊ 

ေနာကဆ်ံ(းတငွ ် လJထ(အေနြဖင် ့ &ိ(ငင်တံစဝ်9မ်းတငွ ် လကလ်(ပ်လကန်ကမ်ျားအသံ(းြပN၍ ြပညသ်Jက့ာကယွေ်ရးတပ်ဖဲွR 

ေခP (People’s Defense Force – PDF) များ စတငဖဲွ်R စညး်လာGကရသည။် ယငး် PDF အေြမာကအ်များတိ(သ့ည ်ြမန ်

မာစစတ်ပ်၏ မတရားမO&9င် ့ရကစ်ကG်ကမ်းGကNတမ်Oများကိ( တိ(ကဖ်ျကရ်န ်တိ(ငး်ရငး်သားလကန်ကက်ိ(င ်အဖဲွRအစညး် 

(EAO) များြဖင် ့မဟာမိတဖဲွ်R ခဲG့ကသည။် အမျိNးသားညfွီတေ်ရးအစိ(းရ (NUG) ၏ ကာကယွေ်ရးဝနg်ကးီကလညး် PDF 

များဖဲွRစညး်ြခငး်ကိ( ‘ဖယဒ်ရယ ်တပ်မေတာ်၏ ကနဦး တပ်ဖဲွR’ ဖဲွRစညး်ြခငး်ြဖစ ်ထ(တြ်ပနခ်ဲY့ပီး၊ PDF ကိ( &ိ(ငင်တံစဝ်9မ်း 

အတငွး်ြဖစေ်ပPေနေသာ အGကမ်းဖကမ်Oများအား တံ( ့ြပနရ်နရ်ညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင် ့ ဖဲွRစညး်ြခငး်ြဖစေ်Gကာငး် ထ(တြ်ပနခ်ဲ ့

သည။်6 စစတ်ပ်သည ်PDF များ&9င် ့ေဒသခ ံကာကယွေ်ရးတပ်ဖဲွRများအား တရားစွဆဲိ(ြခငး်&9င် ့Z9ာေဖွဖမ်းဆးီြခငး်များြပN 

လ(ပ်Yပီး၊ ၂၀၂၁ ခ(&9စ ်&9စလ်ယပိ်(ငး်မ9စ၍ ချငး်ြပညန်ယ၊် စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်၊ ကရငန်ြီပညန်ယ ်&9င် ့ကရငြ်ပညန်ယတ်ိ(တ့ငွ ်

ြပငး်ထနသ်ည် ့စစဆ်ငေ်ရးများစတငလ်(ပ်ေဆာငလ်ာခဲသ့ည။် သကg်ကးီရွယအ်ိ(များ၊ ကေလးသJငယမ်ျား&9င် ့အမျိNးသ 

မီးများအပါအဝင ်ြပညသ်JလJထ(ေပါငး် ေထာင&်9င်ခ့ျီ၍ အိ(းအမ်ိမ9 စနွ်ခ့ာွထကွေ်ြပးGကရသည။်  

စစတ်ပ်အာဏာသမ်ိးမO&9င် ့ကိ(ဗစ-်၁၉ ေရာဂါတိ(သ့ည ်ြမနမ်ာြပညသ်JလJထ(အေပP gကးီမားစာွ သကေ်ရာက\ိ်(ကခ်တခ်ဲ ့

သည။် ၂၀၂၁ ခ(&9စ ် ILO Rapid Assessment အကြဲဖတဆ်နး်စစခ်ျကအ်ရ ၂၀၂၁ ခ(&9စတ်ငွ ် ၁.၆ သနး်ေကျာ်Z9ိသည် ့

အလ(ပ်သမားများတိ(သ့ည ်အလ(ပ်လကမဲ်ြ့ဖစလ်ာGကရေGကာငး် ဆိ(သည။် ၂၀၁၉ ခ(&9စ&်9င်&့ Oငိး်စာလlင ်၃.၂ သနး် သိ(မ့ 

 
3 https://aappb.org/background/about-aapp/ (၂၀၂၂ ခ(&Aစ ်မတ်လ ၇ ရက်ေနတွ့င ်ဝငေ်ရာက်=ကည်F့GရယIမAီြငမ်းထားသည်) 

4 https://www.facebook.com/photo/?fbid=291486076447785&set=pcb.291486623114397  
5 https://www.malaysiasun.com/news/272275407/at-least-114-children-killed-by-myanmar-military-since-2021-coup-un-spokesman  
6 https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Defence_Force_(Myanmar)  
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ဟ(တ ်၁၄% ေသာ အလ(ပ်သမားတိ(သ့ည ်အလ(ပ်လကမဲ်ြ့ဖစလ်ာGကရသည။် အမျိNးသမီးအလ(ပ်သမားများသည ်၂၀၂၀ 

ခ(&9စ&်9င် ့ ၂၀၂၁ ခ(&9စအ်တငွး် အလ(ပ်ချိန ် ၁၉ ရာခိ(င&်Oနး် ဆံ(း\O ံးGကရYပီး၊ အမျိNးသားများမ9ာ ၁၇ ရာခိ(င&်Oနး် ဆံ(း\O ံးGက 

သည။် ယငး်အချိနအ်ေတာအတငွး်၌ပင ်အမျိNးသမီးေပါငး် ၇၃၀,၀၀၀ ဦးတိ(သ့ည ်၎ငး်တိ(၏့အလ(ပ်ခငွမ်9 စနွ်ခ့ာွGကရ 

သိ(မ့ဟ(တ ်အလ(ပ်ဆံ(း\O ံးGကရသည။်7 သင်ေ့လျာ်သည် ့ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့Z9ာကမ်O မရZ9ိေအာင ်အာဏာသမ်ိးစစတ်ပ် 

မ9 ရညရွ်ယခ်ျကZ်9ိZ9ိ ပိတဆ်ိ(ထ့ားသြဖင် ့၂၀၂၁ ခ(&9စ ဇJလိ(ငလ်-Gသဂ(တလ် အတငွး် ကိ(ဗစ-်၁၉ ကJးစကေ်ရာဂါ တတယိ 

လOငိး် အြပငး်အထန\ိ်(ကခ်တခ်ဲသ့ည။် လJထ(အသကေ်ပါငး်များစာွ မလိ(အပ်ပဲ ဆံ(း\O ံးခဲG့ကရသည။်  

ADB မ9 ၂၀၂၁ ခ(&9စအ်တကွ ် ြမနမ်ာ&ိ(ငင်အံတငွး်Z9ိ GDP ဖံွR YဖိNးမO&Oနး် ခန်မ့9နး်ချကမ်9ာ -၁၈.၄% ကျဆငး်သာွးမညဟ်(ဆိ( 

သည။်8 ကမmာဘ့ဏ၏် ထ(တြ်ပနခ်ျကအ်ရ ဆငး်ရဲစာွေနထိ(ငေ်နရေသာ ြမနမ်ာလ့Jဦးေရထ(သည ်၂၀၁၉ ခ(&9စ&်9င် ့&Oငိး်စာ 

လlင ် ၂၀၂၂ ခ(&9စ ် တငွ ် &9စဆ် တိ(းများလာ&ိ(ငေ်ချZ9ိေGကာငး်ဆိ(သည။်9 အာဏာသမ်ိးYပီး တစ&်9စအ်Gကာတငွ ် စစတ်ပ် 

သည ် ကမmာတစဝ်9မ်းတငွေ်ရာ ြမနမ်ာြပညအ်တငွး်၌ပါ တရားဝငသ်ည်အ့စိ(းရတစရ်ပ်အြဖစ ် ကျယက်ျယြ်ပန် ့ြပန် ့ 

သတမ်9တြ်ခငး်မခပဲံZ9ိေနဆြဲဖစY်ပီး၊ အားေကာငး်သည် ့ခ(ခမံOများေGကာင် ့ထေိရာကစ်ာွ မအ(ပ်ချNပ်&ိ(ငပဲ် Z9ိသည။် 

၁.၂ ချငး်၊ စစက်ိ)ငး်၊ ကရငနီ်*+င် ့ကရင ်တိ)တ့ငွ ်အိ)းအမ်ိစန်ွခွ့ာရသည့်အေြခအေန ြခံCငံ)ေဖာ်ြပချက ် 

ြမနမ်ာ&ိ(ငင်သံည ် လွတလ်ပ်ေရးရသည် ့ ၁၉၄၈ ခ(&9စက်တညး်ကစYပီး တိ(ငး်ရငး်သားလကန်ကက်ိ(ငအ်ဖဲွRများ&9င် ့

ပဋပိကk&9င် ့ြပညတ်ငွး်စစ ်ကာလZ9ညြ်ဖစပ်ာွးခဲသ့ည် ့သမိ(ငး်ေGကာငး်Z9ိသည။် ကာလGကာ ပဋပိကkများေGကာင် ့ဆယစ်( 

&9စမ်ျားတစေ်လlာကလံ်(း အိ(းအမ်ိပျကစ်းီစနွ်ခ့ာွGကရမO အများအြပားြဖစေ်ပPေစခဲသ့ည။် ြမနမ်ာသ့တငး်အချကအ် 

လကစ်မံီခန်ခ့ွမဲO ယJနစ ် (MIMU) ပါ ကရငြ်ပညန်ယအ်ေGကာငး်ေဖာ်ြပချကအ်ရ ထိ(ငး်&ိ(ငင်အံတငွး် ဒ(ကkသညအ်ြဖစ ်

မ9တပံ်(တငထ်ားသည် ့လJထ(၏ သံ(းပံ(-&9စပံ်( တိ(မ့9ာ ကရငြ်ပညန်ယမ်9ြဖစY်ပီး၊ ကျန ်မ9တပံ်(မတငထ်ားသည် ့၅၀,၀၀၀ ဦး 

ခန်တ့ိ(မ့9ာလညး် မJလ ကရငြ်ပညန်ယမ်9ြဖစသ်ညဟ်( သတမ်9တရ်ေGကာငး် ဆိ(သည။်10 အာဏာမသမ်ိးမ9ီတငွ ် ၂၀၁၁ ခ( 

&9စက် တညေ်ထာငခ်ဲသ့ည် ့ဒ(ကkသညစ်ခနး်များအတငွး် ကျနZ်9ိေနသည် ့ဒ(ကkသညေ်ပါငး် ၉၆,၀၀၀ ဦးတိ(Z့9 y R Yပီး ၄၈% 

တိ(မ့9ာ အမျိNးသမီးများြဖစက်ာ ၃၄% တိ(မ့9ာ ကေလးငယမ်ျားြဖစG်ကသည။် အာဏာမသမ်ိးမ9ီ စစတ်ပ်&9င် ့တိ(ငး်ရငး်သား 

လကန်ကက်ိ(ငတ်ပ်ဖဲွRများအGကား တိ(ကပ်ွဲြဖစပ်ာွးမOများေGကာင် ့လJေပါငး် ၁၀,၀၀၀ (၅၁% တိ(မ့9ာ အမျိNးသမီးများြဖစ)် 

တိ( ့ အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွGကရသည။် Z9မ်းြပညန်ယေ်ြမာကပိ်(ငး်&9င် ့ြမနမ်ာ ့လကန်ကက်ိ(ငတ်ပ်ဖဲွRများသည ်&9စဦ်း&9စဖ်ကအ်ပစ ်

အခတရ်ပ်စေဲရး သေဘာတJညမီOများZ9ိေနသည်G့ကားမ9 ဆကလ်က ် ပဋပိကkြဖစပ်ာွးေနခဲသ့ည။် ၂၀၂၀ ခ(&9စတ်ငွ ် လJ 

ေပါငး် ၈၆၀၀ ဦးတိ( ့ အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွGကရYပီး၊ ၉၈၀၀ ဦးတိ(မ့9ာ ဒ(ကkသညစ်ခနး် သိ(မ့ဟ(တ ်ယငး်သိ(စ့ခနး်မျိNး&9င်သ့|ာန ်

 
7 ၂၀၂၁ ခ(&Aစ ်ြမနမ်ာ&ိ(ငင်NံAိ အလ(ပ်သမားအငအ်ား : ILO လျပ်တြပတ်အကဲြဖတ်ဆနး်စစခ်ျက်  
8 https://www.adb.org/countries/myanmar/main  

9 https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview#1  

10 https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Infographic_KayinStateProfile_UNHCR_June2014.pdf  
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တJသည် ့စခနး်ေနရ ၃၃ ခ(တိ(တ့ငွ ်ဆကလ်ကက်ျနZ်9ိေနGကရကာ၊ ၎ငး်တိ(အ့နက ်၃၈% တိ(မ့9ာ ကေလးငယမ်ျားြဖစY်ပီး၊ 

၆၉% တိ(မ့9ာ အမျိNးသမီး&9င်က့ေလးငယမ်ျားအတJတက ွတိ( ့ြဖစG်ကသည။်11 

ရခိ(ငြ်ပညန်ယအ်တငွး် အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွရမOများသည ် ၂၀၁၂ ခ(&9စ ် ပဋပိကkမ9စတငခ်ဲြ့ခငး်ြဖစY်ပီး၊ ၂၀၁၇ ခ(&9စတ်ငွ ် ပိ(မိ( 

အZ9ိနြ်ပငး်ထနလ်ာခဲက့ာ၊ ၈၀၀,၀၀၀ ေသာ \ိ(ဟငဂ်ျာမျိNး& Lယအ်(ပ်စ(များကိ( ဘဂ}လားေဒZ့9်&ိ(ငင်သံိ( ့ ဒ(ကkသညအ်ြဖစ ်

ေZ9ာငတ်မ်ိးေစခဲသ့ည။် စခနး်များအတငွး် လJဦးေရထJထပ်သပ်ိသညး်ြခငး်&9င် ့ပ(ဂoိNလ်ေရးလံ(ြခNံမOမZ9ိြခငး်တိ(ေ့Gကာင် ့အ 

မျိNးသမီးများ&9င် ့ကေလးငယမ်ျားသည ်လိငပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ &9င် ့ဂျဲနဒ်ါအေြခြပNအGကမ်းဖကမ်Oများ GကNံေတွR ခဲG့ကရသည။် 

၂၀၂၀ ခ(&9စ ် &9စက်(နပိ်(ငး်တငွ ် &ိ(ငင်ြံခားေရးရာကိ( ကိ(ယစ်ားြပNသည် ့ အေမရိကန&်ိ(ငင်တံကာဖံွR YဖိNးတိ(းတကေ်ရး ေအ 

ဂျငစ်အီဖဲွR (USAID) မ9 အစရီငခ်သံည် ့ြပညတ်ငွး် အိ(းအမ်ိထကွေ်ြပးစနွ်ခ့ာွရမO fLနး်ကနိး်ဆိ(ငရ်ာ ဒ(တယိအစရီငခ်စံာအ 

ရ၊ ြမနမ်ာ&ိ(ငင်တံငွ ်၂၀၂၀ ခ(&9စအ်တငွး် ပဋပိကk&9င် ့အGကမ်းဖကမ်OများေGကာင် ့လJဦးေရအသစေ်ပါငး် ၇၀,၀၀၀ ဦးတိ( ့ 

အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွခဲရ့ေGကာငး်ဆိ(သည။် ေရgကးီြခငး်&9င် ့ အပJပိ(ငး်ေဒသမ(နတ်ိ(ငး်များေGကာင် ့ လJဦးေရအသစေ်ပါငး် 

၅၀,၀၀၀ ဦး တိ( ့ အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွခဲရ့သည။် ၂၀၂၀ &9စက်(နပိ်(ငး်တငွ ် ြမနမ်ာ&ိ(ငင်အံတငွး် ဒ(ကkသညေ်ပါငး် ၅၀၅,၀၀၀ 

ဦးအထZိ9ိခဲသ့ည။် ြမနမ်ာ&ိ(ငင်တံငွ ်ြပညတ်ငွး် အိ(းအမ်ိထကွေ်ြပးစနွ်ခ့ာွရမOကိ( ရညf်Lနး်ေြဖZ9ငး်ရန ်သးီြခား သတမ်9တ ်

ထားသည် ့မJဝါဒ မJေဘာငမ်Z9ိေပ။ ဒ(ကkသည ်(IDP) များအား ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး&9င် ့ IDP စခနး်များပိတသ်မ်ိး 

ေရးဆိ(ငရ်ာ အမျိNးသား မဟာဗျ~ဟာအစအီစဥ်ကိ( ၂၀၁၉ ခ(&9စ ်&ိ(ဝငဘ်ာလတငွ ်ထ(တြ်ပနခ်ဲသ့ည။် ၂၀၂၀ ခ(&9စအ်တကွ ်

လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာ တံ( ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကေ်ရးအစအီစဥ်အတကွ ် လျာထားဘတဂ်ျတေ်င ွ ေဒPလာ 

၂၁၆.၅ သနး် အနက ် ၆၇ ရာခိ(င&်Oနး်ကိ( ရနပံ်(ေငခွျထားေပးခဲY့ပီး၊ ကိ(ဗစ-်၁၉ ေရာဂါ တံ( ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကေ်ရးအတကွ ်

လျာထားဘတဂ်ျတေ်င ွေဒPလာ ၅၈.၈ သနး် အနက ်၆၉ ရာခိ(င&်Oနး် အသးီသးီတိ(က့ိ( ရနပံ်(ေငခွျထားေပးခဲသ့ည။်12  

၂၀၂၂ ခ(&9စ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရကေ်နအ့ထ ိUNHCR ြမနမ်ာ&ိ(ငင်အံေရးေပP ထ(တြ်ပနခ်ျကအ်ရ အာဏာသမ်ိးစဥ်မ9စ 

Yပီး မတညY်ငမ်ိမOများ&9င် ့ ပဋပိကkခများေGကာင် ့ လJဦးေရစ(စ(ေပါငး် ၄၅၃,၀၀၀ ဦးတိ( ့ အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွGကရေGကာငး်ဆိ( 

သည။် ကရငန်ြီပညန်ယတ်ငွ ် ၉၁,၉၀၀ ဦး၊ Z9မ်းြပညန်ယ ် (ေတာငပိ်(ငး် - ေGကးသးီ၊ လဲြခား &9င် ့ မိ(ငး်ကိ(ငမ်9လဲွ၍ 

YမိNRနယမ်ျားအားလံ(း) တငွ ်၅၁,၈၀၀ ဦး၊ ကရငြ်ပညန်ယတ်ငွ ်၇၁,၈၀၀ ဦး၊ မနွြ်ပညန်ယတ်ငွ ်၇,၅၀၀ ဦး၊ တနသ}ာရီ 

တိ(ငး်တငွ ်၂,၆၀၀ ဦး &9င် ့ပဲခJးတိ(ငး်တငွ ်၈၀၀ ဦး၊ Z9မ်းြပညန်ယ ်(ေြမာကပိ်(ငး်) တငွ ်၆,၉၀၀ ဦးတိ( ့ြဖစသ်ည။် ထိ(အ့ြပင ် 

စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်တငွ ်ဒ(ကkသညေ်ပါငး် ၁၄၆,၅၀၀ ဦး၊ ချငး်ြပညန်ယတ်ငွ ်၃၄,၀၀၀ ဦး၊ &9င် ့မေကးွတိ(ငး်တငွ ်၂၁,၄၀၀ ဦး 

တိ( ့ Z9ိYပီး13 ဒ(ကkသညေ်ပါငး် ၈၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ခဲသ့ညဟ်( ကမmာက့(လသမဂo ဒ(ကkသညမ်ျားဆိ(ငရ်ာမဟာမငး်gကးီ\ံ(း 

(UNHCR) က ဆိ(သည။် ၂၀၂၁ ခ(&9စ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရကေ်နမ့9 ၂၀၂၂ ခ(&9စ ်ဇနန်ဝါရီလ ၃၁ ရကေ်နအ့ထ ိချငး်ြပညန်ယ၊် 

 
11 က(လ အမျိQးသမီး အဖဲွ2 &Aင် ့UNFPA၊ လIသားချငး်စာနာေထာက်ထားမG ေဆာငရွ်က်ချက်အတွက် ဂျဲနဒ်ါ ပFိ(ဖိ(ငး်များ : ရခိ(င၊် ကချင၊် 

NAမ်းေြမာက်&Aင် ့ကရငြ်ပည်နယ်များ၊ ြမနမ်ာ၊ အတဲွ ၃၊ ၂၀၂၁ ခ(&Aစ ်ဇွနလ်တွင ်ထ(တ်ေဝသည်။  
12 USAID Internal Displacement Index Report 2021  
13 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar%20Emergency%20Update%20-
%2015%20February%202022.pdf  
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ကရငန်ြီပညန်ယ၊် စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်&9င် ့ မေကးွတိ(ငး်တိ(တ့ငွ ် အမ်ိေြခ၊ ဘ(ရားZ9ိခိ(းေကျာငး်၊ ဘ(နး်gကးီေကျာငး်၊ စာသင ်

ေကျာငး်&9င် ့ေစျးေပါငး် ၃၅,၀၀ ေကျာ်တိ( ့ မီး\O ိ R ြခငး် သိ(မ့ဟ(တ ်ဖျကဆ်းီြခငး် ခခံဲရ့သည။်14 

၂၀၂၁ ခ(&9စ ် ဧYပီလ အေစာပိ(ငး်တငွ ် စစက်ိ(ငး်Z9ိ က&�ရွီာတငွ ် စစတ်ပ်&9င် ့ ေဒသခ(ခေံတာ်လ9နေ်ရးသမားများအGကား 

တိ(ကပ်ွဲများြဖစပ်ာွးခဲY့ပီး၊ ေမလတငွ ် ချငး်တငွး်ြမစဝ်9မ်းအထ ိ တိ(ကပ်ွဲများပျံR &9ံခ့ဲသ့ည။် က&�YီမိNRတငွ ် ေမလအတငွး် 

တိ(ကပ်ွဲများြပငး်ထနခ်ဲသ့ည။် ြမနမ်ာစစတ်ပ်သည ်စစပိ်(ငး်တိ(ငး်၏ အေနာကေ်ြမာကပိ်(ငး်Z9ိ ပလီ &9င် ့မငး်ကငး်YမိNRနယ ်

များတငွ ်အမ်ိေြခေပါငး် ၁,၅၀၀ တိ(က့ိ( မီး\O ိ R ြပာချခဲY့ပီး အစ(လိ(ကအ်ြပံNလိ(က ်အိ(းအမ်ိပျကစ်းီစနွ်ခ့ာွရမO&9င် ့ထခိိ(ကေ်သ 

ဆံ(းမOများ Z9ိေစခဲသ့ည။် ရွာများကိ( ေလမ9တစဆ်င် ့ လကန်ကg်ကးီများြဖင် ့ ပစခ်တတ်ိ(ကခ်ိ(ကြ်ခငး် သိ(မ့ဟ(တ ် ဗံ(းgက ဲ

ြခငး်များြပNလ(ပ်ခဲသ့ည။်၂၀၂၁ ခ(&9စ ် Gသဂ(တလ် ၁၄ ရကေ်နတ့ငွ ် စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်၏ YမိNRနယ ် ၆ YမိNRနယမ်9 လJေပါငး် 

၇၆,၀၀၀ ေကျာ်တိ( ့ အိ(းအမ်ိပျကစ်းီစနွ်ခ့ာွလာGကရသည။်15 

စကတ်ငဘ်ာလ ၁၈ ရကေ်နတ့ငွ ်ချငး်ြပညန်ယZ်9ိ ထနတ်လနတ်ငွ ်စစတ်ပ်၏တိ(ကခ်ိ(ကမ်OေGကာင် ့အေဆာကအ်ဦအ 

ချိNRပျကစ်းီခဲY့ပီး ေထာငေ်ပါငး်များစာွေသာ ေဒသခတံိ( ့ အသကေ်ဘးအတကွ ် အိ(းအမ်ိမ9ထကွေ်ြပးစနွ်ခ့ာွခဲG့ကရသည။် 

ေအာကတ်ိ(ဘာလတငွလ်ညး် စစတ်ပ်သည ် YမိNRအတငွး်Z9ိ အမ်ိေြခေပါငး် ၁၆၀ တိ(က့ိ( ထပ်မံဖျကစ်းီခဲY့ပီး စ(စ(ေပါငး် 

တနဖိ်(း အေမရိကန ်ေဒPလာ ၁၀-၁၅ သနး်ခန် ့ ပျကစ်းီဆံ(း\O ံးမOများြဖစေ်ပPေစခဲသ့ည။်16 ချငး်ြပညန်ယZ်9ိ ေကျးလကေ်န 

ရွာသJရွာသားေပါငး် ၃၀,၀၀၀ ေကျာ်တိ( ့ အ&ိ_ယိ&ိ(ငင်သံိ( ့ ဒ(ကkသညအ်ြဖစခ်ိ(လOGံကရသည။်17 မေကးွတိ(ငး်&9င် ့ စစက်ိ(ငး် 

တိ(ငး်များZ9ိ မငး်တပ်YမိNR &9င် ့အနးီတစဝိ်(က ်YမိNRနယမ်ျားမ9 လJေပါငး် ၁၆,၇၀၀ နးီပါးခန်တ့ိ( ့ အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွGကရသည။်18 

ကရငန်ြီပညန်ယ၊် ဖ\Jးဆိ(းYမိNRနယတ်ငွ ်၂၀၂၁ ခ(&9စ ်ဒဇီငဘ်ာလ ၂၅ ရကေ်န၌့ ြပညတ်ငွး် အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွရသJ စစေ်Z9ာင ်

အနညး်ဆံ(း ၃၅ ဦးတိ( ့ သတြ်ဖတခ်ခံဲရ့Yပီး ၎ငး်တိ(၏့ အေလာငး်များ မီး\O ိ Rခခံဲရ့သည။်19 ထခိိ(ကေ်သဆံ(းခဲသ့Jများတငွ ်

အမျိNးသမီးများ၊ ကေလးသJငယ&်9င် ့Save The Children အဖဲွR မ9 ဝနထ်မ်း&9စဦ်းတိ(ပ့ါဝငခ်ဲသ့ည။် ြမနမ်ာစစတ်ပ်သည ်

ဒးီေမာဆ့ိ(၊ Z9ားေဒါ၊ မိ(းYဗဲ၊ ဖယခ်ံ(၊ &9င် ့လိွNငေ်ကာ်YမိNRနယတ်ိ(တ့ငွ ်ေလေGကာငး်မ9တစဆ်င် ့ပစခ်တတ်ိ(ကခ်ိ(ကခ်ဲသ့ည။် အ 

စားအစာများ၊ စခနး်များ၊ ေဆးဝါးပစ�ညး်များစသညတ်ိ(က့ိ( စစတ်ပ်မ9 ရပ်တန်စ့စေ်ဆးYပီး၊တစခ်ါတစရံ်တငွ ်ြဖတသ်နး် 

သယယ်Jခငွ်မ့ေပးပါ။ ဇနန်ဝါရီလတငွ ်ေလေGကာငး်မ9ပစခ်တတ်ိ(ကခ်ိ(ကခ်ဲမ့OေGကာင် ့လJေပါငး် ၂၀,၂၀၀ ဦးတိ(က့ိ( ထကွ ်

ေြပးစနွ်ခ့ာွေစခဲY့ပီး စစေ်Z9ာငဒ်(ကkသညမ်ျားလညး် ထကွေ်ြပးတမ်ိးေZ9ာငခ်ဲရ့သည။် ဒးီေမာဆ့ိ(YမိNRနယZ်9ိ နမ်မ့ယခ်ံ(မ9 လJ 

ေပါငး် ၂၀,၀၀၀ တိ(လ့ညး် ထကွေ်ြပးတမ်ိးေZ9ာငခ်ဲရ့သည။်20 ၂၀၂၂ ခ(&9စ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၅ ရကေ်နတ့ငွ ်Fortify Rights 

အဖဲွR၏ ထ(တြ်ပနခ်ျကအ်တငွး် စစတ်ပ်မ9 ကရငန်ြီပညန်ယ ်အေZ9Rေတာငပိ်(ငး်တငွ ်ြပညသ်J ၆၁ ဦးတိ(က့ိ( သတြ်ဖတခ်ဲ ့

 
14 https://www.globalr2p.org/publications/atrocity-alert-no-288/  
15 https://www.unicef.org/media/108346/file/Myanmar-Humanitarian-SitRep-28-September-2021.pdf  
16 https://www.thechindwin.com/thantlang-the-hardest-hit-town-in-myanmar-after-the-military-coup-in-february/  

17 https://www.globalr2p.org/publications/atrocity-alert-no-285/  
18 https://www.unicef.org/media/108346/file/Myanmar-Humanitarian-SitRep-28-September-2021.pdf  
19 https://www.smh.com.au/world/asia/dozens-killed-bodies-burnt-in-myanmar-s-kayah-state-20211226-p59k5p.html   

20 https://www.internal-displacement.org/countries/myanmar  
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Yပီး အြခားသJများအား လJသားဒိ(ငး်များအြဖစအ်သံ(းြပNခဲသ့ည် ့ စစရ်ာဇဝတမ်Oကျ~းလွနမ်O သကေ်သ အေထာကအ် 

ထားများကိ( တငြ်ပေပးခဲသ့ည။်21 

၁.၃ ေလလ့ာဆန်းစစခ်ျက၏် ေနာကခံ်အေ6ကာငး်အရာ  

၂၀၂၀ ခ(&9စ ် အေထေွထေွရွးေကာကပ်ွဲတငွ ် ေရွးေကာကတ်ငေ်ြမMာကခ်ခံဲရ့သည် ့ လLတေ်တာ်ကိ(ယစ်ားလ9ယအ်စ(အဖဲွR 

ြဖင် ့ ဖဲွRစညး်ထားသည် ့ ြပညေ်ထာငစ်(လLတေ်တာ်ကိ(ယစ်ားြပNေကာ်မတ ီ (CRPH) ၏ ေထာကခ်မံOြဖင် ့ ြမနမ်ာ&ိ(ငင်၏ံ 

တရားဝငအ်စိ(းရအြဖစရ်ပ်တညသ်ည် ့အမျိNးသားညfွီတေ်ရးအစိ(းရ (NUG) ေအာကတ်ငွ ်အမျိNးသမီး၊ လJငယ&်9င် ့က 

ေလးသJငယေ်ရးရာ ဝနg်ကးီဌာနကိ( ဖဲွRစညး်ခဲသ့ည။်22 ဝနg်ကးီဌာန၏ တာဝနရ်ပ်များေဖာ်ြပချကအ်ရ ၎ငး်သည ်အမျိNး 

သမီးများ၊ လJငယ&်9င် ့ကေလးသJငယတ်ိ(၏့ အခငွ်အ့ေရးများကိ( အကာအကယွေ်ပးရနရ်ညရွ်ယY်ပီး၊ ၎ငး်အ(ပ်စ(တိ(၏့ 

လိ(အပ်ချကမ်ျား&9င် ့ ြပဿနာရပ်များအတကွ ်ရညf်Lနး်ေြဖZ9ငး်မည် ့တကိျသည် ့မJဝါဒများ ေဖာ်ေဆာငရ်နရ်ညရွ်ယ ်

သည။် ေရZ9ညေ်မlာ်မ9နး်ချကမ်9ာမJ ဝနg်ကးီဌာနသည ် ြပညသ်JလJထ(မ9ဦးေဆာငသ်ည်၊့ ဘကစ်ံ( ဖံွR YဖိNးတိ(းတကေ်သာ 

ြပညေ်ထာငစ်( ဖယဒ်ရယြ်မနမ်ာ&ိ(ငင်ေံတာ်အတငွး် အမျိNးသမီးများ၊ လJငယမ်ျား&9င် ့ကေလးသJငယမ်ျားအေနြဖင် ့အ 

ခငွ်အ့လမ်းများတနး်တJညမီlစာွရZ9ိYပီး၊ သာယာဝေြပာေသာ၊ လံ(ြခNံေသာ ဘဝများြဖစေ်ပPေရးကိ( ရညရွ်ယသ်ည။် 

ယငး် တာဝနရ်ပ်များ&9င် ့ ေမlာ်မ9နး်ချကမ်ျားကိ( အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရနအ်တကွ ် ဝနg်ကးီဌာနသည ် ေအာကပ်ါ ဦး 

တညခ်ျက ်၃ ရပ်တိ(က့ိ( ချမ9တထ်ားသည ်-  

၁။ အသငွက်Jးေြပာငး်ေရးကာလအတငွး် အမျိNးသမီး၊ လJငယ&်9င် ့ကေလးသJငယမ်ျား၏ လJအ့ခငွ်အ့ေရးချိNးေဖာကမ်O 

များကိ( အကာအကယွေ်ပး&ိ(ငရ်န&်9င့၊် အခငွ်အ့ေရးအြပည်အ့ဝရZ9ိေစ&ိ(ငရ်န။်  

၂။ အမျိNးသမီး၊ လJငယ&်9င် ့ကေလးသJငယမ်ျား၏ လံ(ြခNံေရး&9င် ့Z9ငသ်နရ်ပ်တညေ်ရးတိ(အ့တကွ ်ေထာကပံ်ေ့ပးရန။် 

၃။ အမျိNးသမီး၊ လJငယ&်9င် ့ကေလးသJငယမ်ျား၏ လJမOေရး၊ စးီပာွးေရး၊ ကျနး်မာေရး အစZ9ိသည် ့အခနး်က|များ 

တငွ ်စနစတ်ကျ ဖံွR YဖိNးတိ(းတကေ်စရန&်9င် ့က|အသးီသးီတငွပ်ါဝင&်ိ(ငရ်န။်  

Yငမ်ိးချမ်းေရး&9င် ့ လံ(ြခNံေရးအတငွ ် ဂျဲနဒ်ါ ေဆာငရွ်ကမ်OအဖဲွR (Gender Action for Peace and Security) က ၂၀၂၁ 

ခ(နစတ်ငွ ်ထ(တြ်ပနခ်ဲသ့ည် ့၎ငး်တိ(၏့ အစရီငခ်စံာအတငွး် - လ(ပ်ငနး်ခငွအ်တငွး် အမျိNးသမီးများ၏ ထZိ9လွယမ်O၊ လိင ်

ပိ(ငး်&9င် ့ အမ်ိတငွး်အGကမ်းဖကမ်Oများ၊ လကန်ကက်ိ(ငပ်ဋပိကkများအတငွး် စတိပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ စတိဒ်ဏရ်ာများရZ9ိြခငး်၊ 

လJက(နက်Jးြခငး်၊ ကေလးသိ(မ့ဟ(တ ်သကင်ယ ်အဓမ� ထမ်ိးြမMားလကထ်ပ်ေစြခငး်၊ &9င် ့ကိ(ဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါေGကာင် ့

ထခိိ(ကအ်&�ရာယZ်9ိမOများ စသညတ်ိ(က့ိ( မီးေမာငး်ထိ(းြပခဲသ့ည။် ယငး်အစရီငခ်စံာတငွ ်ကိ(ဗစ-်၁၉ ေရာဂါ&9င် ့လကန်က ်

ကိ(င ်ပဋပိကkများေGကာင် ့အမျိNးသမီးများ&9င် ့ကေလးသJငယမ်ျား ဒ(ကkအမျိNးမျိNး &9စဆ်တိ(းခစံားရမOများအေGကာငး်ကိ( 

တငြ်ပထားသည။် မGကာမ9ီအနာဂတက်ာလတငွ ် အေြခအေနများသည ် ကိ(ဗစ-်၁၉ ေရာဂါကJးစကပ်ျံR &9ံမ့Oများ၏ 

 
21 https://www.trtworld.com/magazine/burned-alive-myanmar-military-committed-war-crimes-report-says-
54757#:~:text=Fortify%20Rights%20says%20military%20massacred%20civilians%20and%20used,amount%20to%20war%20crim
es%2C%20according%20to%20a%20report.  
22 https://gov.nugmyanmar.org/  
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ထခိိ(ကသ်ကေ်ရာကမ်Oများ၊ အာဏာသမ်ိးYပီးေ&9ာငး်ပိ(ငး် စစတ်ပ်၏ဖိ&9ပ်ိမOများ &9င် ့ လကန်ကက်ိ(ငတ်ိ(ကပ်ွဲများေGကာင် ့

အကန်သ့တခ် ံ အ(ပ်စ(များအတကွ ် ပိ(မိ(ဆိ(းရွားလာ&ိ(ငေ်Gကာငး်ခန်မ့9နး်ထားသည။် စစတ်ပ်အာဏာသမ်ိးYပီးေနာကပိ်(ငး် 

&ိ(ငင်ေံရးအ Gကပ်အတညး်အြပင၊် ကိ(ဗစ-်၁၉ ေရာဂါ၏ လJမOေရး&9င် ့စးီပာွးေရး ထခိိ(က\ိ်(ကခ်တမ်OများေGကာင် ့&ိ(ငင်၏ံ 

လJထ( ထကဝ်က ် (ခန်မ့9နး်ေချ ၂၅ သနး်) တိ(သ့ည ် ၂၀၂၂ အေစာပိ(ငး်တငွ ် ဆငး်ရဲမွဲေတမO&9င် ့ ရငဆ်ိ(ငG်ကNံေတွRရ&ိ(င ်

ေGကာငး် ကမmာက့( လသမဂoက ခန်မ့9နး်ထားYပီး၊ ၎ငး် လJထ(တိ(အ့နက ် အမျိNးသမီးများ&9င် ့ ကေလးသJငယမ်ျားသည ်

စးီပာွးေရး ထခိိ(ကပ်ျကစ်းီမOခရံရန ်ထZိ9မOအလွယဆ်ံ(းြဖစသ်ည။် သိ( ့ြဖစရ်ာ &ိ(ငင်ေံရး&9င် ့စးီပာွးေရး အGကပ်အတညး် 

ကာလများအတငွး် စစေ်Z9ာငအ်မျိNးသမီး&9င် ့ကေလးသJငယမ်ျား၏ လကZ်9ိအေြခေနရပ်များအေGကာငး် ပိ(မိ(ေကာငး် 

မနွစ်ာွ နားလညသ်ေဘာေပါကရ်န&်9င်၊့ ၎ငး်တိ(၏့ လိ(အပ်ချကမ်ျား&9င် ့ ေမlာ်မ9နး်ချကမ်ျားအေပPတငွအ်ေြခခ၍ံ ထ ိ

ေရာကသ်ည် ့Gကားဝငေ်ဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား လ(ပ်ေဆာင&်ိ(ငရ်နတ်ိ(အ့တကွ ်ေလလ့ာဆနး်စစခ်ျက ်(Rapid assessment) 

ကိ( လ(ပ်ေဆာငရ်န ်လိ(အပ်ပါသည။်  

၁.၄ ေလလ့ာဆန်းစစခ်ျက၏် ရညရွ်ယခ်ျက ် 

ဝနg်ကးီဌာန၏ ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား&9င်အ့ည ီဤေလလ့ာဆနး်စစခ်ျကသ်ည ်အမျိNးသမီးများ&9င် ့ကေလးသJငယမ်ျားအ 

တကွလိ်(အပ်ေသာ Gကားဝငေ်ဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား ထပ်ဆင်ေ့ဆာငရွ်ကရ်န ်ဝနg်ကးီဌာန၏ လ(ပ်ငနး်များအနက ်တစခ်( 

အြဖစ ် စစေ်Z9ာငအ်မျိNးသမီးများ&9င် ့ ကေလးသJငယ ် များ၏ အေရးေပPလိ(အပ်ချကမ်ျား&9င် ့ လိ(အပ်သည် ့ Gကားဝင ်

ေဆာငရွ်ကမ်OများအေပP ေလလ့ာဆနး်စစခ်ျကတ်စရ်ပ် ထ(တလ်(ပ်ေပးရန ်ရညရွ်ယသ်ည။်  

အဓိကအားြဖင် ့ဤေလလ့ာချကက်ိ( ရညရွ်ယခ်ျက ်&9စရ်ပ်ြဖင် ့ေဆာငရွ်ကသ်ာွးမညြ်ဖစသ်ည-်  

၁။ စစေ်Z9ာင ် အမျိNးသမီးများ&9င် ့ ကေလးသJငယမ်ျားအတကွ ် ထေိရာကသ်ည်၊့ အကျိNးြဖစထ်နွး်သည် ့ အ 

ေရးယJေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား ြပNလ(ပ်ေပး&ိ(ငရ်န ်၎ငး်တိ(၏့ လကZ်9ိ အေတွRအGကNံများ&9င် ့၎ငး်တိ(၏့ အေရးေပP 

လိ(အပ်ချကမ်ျားကိ( စစိစသ်တမ်9တရ်န။်  

၂။ ေလလ့ာချကမ်9ဦးတညသ်ည် ့အ(ပ်စ(များ (အမျိNးသမီးများ&9င် ့ကေလးသJငယမ်ျား) ၏ စးီပာွးေရး၊ လJမOေရး 

&9င် ့&ိ(ငင်ေံရး ေမlာ်မ9နး်ချကမ်ျားကိ( စJးစမ်းZ9ာေဖွရန ်- ေတွR Z9ိချကမ်ျားကိ( ြပနလ်ညြ်ပNစ(ပျိNးေထာငေ်ရး&9င် ့ြပန ်

လညေ်နရာချထားေရး အဆင်တ့ငွ ် မJဝါဒေဖာ်ေဆာငေ်ရးများအတကွ ် ထည်သ့ငွး်စဥ်းစားသာွးရန ် ေမlာ်မ9နး် 

သည။်  
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၂။ နညး်နိဿယ 

၂.၁ ေဒတာ ေကာကယ်Lြခငး် နညး်လမ်းများ  

ေလလ့ာချကအ်တကွ ်ေမးခနွး်များကိ( ြမနမ်ာဘာသာြဖင် ့ေဖာ်ေဆာငခ်ဲပ့ါသည။် အမျိNးသမီး၊ လJငယ&်9င် ့ကေလးသJ 

ငယေ်ရးရာဝနg်ကးီဌာန၏ ေထာကပံ်မ့Oြဖင် ့ သ(ေတသနအဖဲွRသည ် သ(ေတသန ေနရာများြဖစသ်ည် ့ ချငး်ြပညန်ယမ်9 

ကနပ်ကလ်က&်9င် ့မငး်တပ်YမိNR၊ စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်မ9 ဒပဲီယငး် &9င် ့ယငး်မာပင၊် ကရငန်ြီပညန်ယမ်9 ဒးီေမာဆ့ိ( ့ &9င် ့Z9ားေတာ၊ 

စသညတ်ိ(မ့9 ေဒသခဘံာသာစကားကိ(ေြပာဆိ(&ိ(ငသ်Jများပါဝငသ်ည် ့ ေဒတာေကာကယ်JသJများကိ( စ(ေဆာငး်ခဲသ့ည။် 

ေမးခနွး်များကိ(အသံ(းြပNရနလ်မ်းfLန၊် သ(ေတသန ကျင်ဝ့တမ်ျား၊ အဓိက ဂျဲနဒ်ါ သေဘာတရားများ&9င် ့ေဒတာလံ(ြခNံ 

ေရးစသည်ေ့ခါငး်စဥ်များပါဝငသ်ည်၊့ ေလလOငိး်မ9တစဆ်င် ့ \(ပ်/သြံဖင် ့ ေပးသည် ့ ၃ ရကတ်ာ (Virtual) သငတ်နး်ကိ( 

သ(ေတသန အဖဲွRက ေဒတာေကာကယ်JသJများအတကွ ် ေပးခဲသ့ည။် ေဒတာေကာကယ်Jသည် ့ လ(ပ်ငနး်စဥ်အတငွး် 

ကရငန်ေီဒသတငွ ် ြပငး်ထနသ်ည် ့ လကန်ကက်ိ(ငတ်ိ(ကပ်ွဲများ &9င် ့ အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကမ်OများေGကာင် ့ ပထမ 

သငတ်နး်ကိ( ကရင ် နေီဒသမ9 ေဒတာေကာကယ်JသJများအားလံ(းက မတကေ်ရာက&်ိ(ငခ်ဲပ့ါ။ တယလီ်ဖ(နး်မ9တစဆ်င် ့

ေပးသည်သ့ငတ်နး်ကိ( မတကေ်ရာက&်ိ(ငခ်ဲသ့Jများအတကွ ် သငတ်နး်ရZ9ိထားသည် ့ ေဒတာေကာကယ်JသJများက 

လမ်းfLနခ်ျကမ်ျား&9င် ့ဆင်ပ့ာွးသငတ်နး်များကိ( တစဆ်င်ြ့ပနေ်ပးခဲသ့ည။်  

အငတ်ာဗျ~းများေမးြမနး်မ9ီတငွ ်အလားအလာZ9ိသည် ့ေြဖဆိ(သJများကိ( ေဒတာေကာကယ်JသJများက ဦးစာွဆကသ်ယွ ်

ခဲY့ပီး အဓိကေမးခနွး်များအေGကာငး်&9င် ့ေဒတာအသံ(းြပNမည်အ့ေGကာငး်များကိ( Z9ငး်လငး်အသေိပးခဲသ့ည။် ေြဖဆိ(သJ 

အားလံ(းအေနြဖင် ့၎ငး်တိ(၏့ ေနာကခ်အံေGကာငး်အရာများ၊ တညေ်နရာများကိ( ေြဖGကားေပးရနလိ်(အပ်သညြ်ဖစရ်ာ 

အငတ်ာဗျ~းေမးြမနး်ြခငး်၏ မိတဆ်ကအ်ပိ(ငး်တငွ ်၎ငး်တိ(ထ့မံ9 သေဘာတJညမီOကိ(ေတာငး်ခခံဲသ့ည။် သေဘာတJညမီO 

မေပးပါက ေြဖဆိ(သJများ&9င် ့ အငတ်ာဗျ~းေမးြမနး်သည်ဆ့ကZ်9ငမ်ျားမလ(ပ်ေဆာငခ်ဲပ့ါ။ ေဒတာအချကအ်လကမ်ျား 

ေကာကယ်Jရနအ်တကွ ် အတငွး်ကျကျအငတ်ာဗျ~းေမးြမနး်ြခငး် (In-depth Interviews – IDI)၊ အဓိက သတငး် 

အချကအ်လကေ်ပးသJများ&9င် ့အငတ်ာဗျ~းေမးြမနး်ြခငး် (Key Informant Interviews – KII) စသည်န့ညး်လမ်းများကိ( 

အသံ(းြပNခဲသ့ည။် ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်ခဲသ့ည် ့ ေနရာများတငွ ်လကZ်9ိ &ိ(ငင်ေံရးအေြခအေန&9င် ့ လံ(ြခNံေရး စိ(းရိမ်ရမO 

များေGကာင် ့ အငတ်ာဗျ~းများအားလံ(းကိ( ကနပ်ကလ်က၊် မငး်တပ်၊ ဒပဲီယငး်၊ ယငး်မာပင၊် ဒးီေမာဆ့ိ( &9င် ့ Z9ားေတာ 

စသညတ်ိ(မ့9 အထခိိ(ကခ်လံJထ(များ၊ စခနး်ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ စခနး်ခိ(လJထ(၏ ကိ(ယစ်ားလ9ယမ်ျား၊ စခနး် ေစတနာ ့

ဝနထ်မ်းများ&9င် ့ေဒသခလံJထ(ဝငမ်ျားြဖစသ်ည် ့ေြဖဆိ(သJများ&9င် ့ေလလOငိး်ေပPမ9တစဆ်င် ့ြပNလ(ပ်ခဲသ့ည။်  

အငတ်ာဗျ~းေြဖဆိ(သJများအတကွ ်စသံတမ်9တခ်ျကမ်ျားကိ( ေအာကပ်ါအတိ(ငး်ချမ9တခ်ဲသ့ည ်- 

- အသက ်၃၅ &9စအ်ထက&်9င် ့၃၅ &9စေ်အာကတ်ိ(မ့9 အမျိNးသား&9င် ့အမျိNးသမီး လJထ(ကိ(ယစ်ားလ9ယ ်၅၀% တိ(က့ိ( ေရွး 

ချယရ်န ် 
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- ေြဖဆိ(သJများတငွ ်လJငယ ်၃၀% တိ(ပ့ါဝငရ်န ် 

- KII များတငွ ်စခနး်ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ ေစတနာဝ့နထ်မ်းများ သိ(မ့ဟ(တ ်လJမOေရးလ(ပ်သားများ&9င် ့ေဒသခလံJထ(များ 

၏ ေခါငး်ေဆာငမ်ျား ပါဝငရ်န။်  

ချငး်ြပညန်ယတ်ငွ ်မငး်တင၌် အငတ်ာဗျ~း ၁၅ ခ(&9င် ့ကနပ်ကလ်ကတ်ငွ ်၁၆ ခ(၊ စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်တငွ ်ဒပဲီယငး်၌ ၁၆ ခ( 

&9င် ့ယငး်မာပငတ်ငွ ်၁၅ ခ(၊ ကရငန်ြီပညန်ယတ်ငွ ်ဒးီေမာဆ့ိ(&9င် ့Z9ားေတာတိ(၌့ ၃၃ ခ( - စ(စ(ေပါငး် အငတ်ာဗျ~း ၉၅ ခ(တိ( ့ 

ကိ( ေမးြမနး်ခဲသ့ည။်  

၂.၁.၁ အတငွး်ကျကျအငတ်ာဗျNးေမးြမန်းြခငး် (IDI)  

IDI အတကွ ်အသကအ်ရွယအ်(ပ်စ(၊ လိင ်&9င် ့အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွရမO စသံတမ်9တခ်ျကမ်ျားအလိ(က ်စ(စ(ေပါငး် ေြဖဆိ(သJ ၆၂ 

ဦးတိ(က့ိ( ေရွးချယခ်ဲသ့ည။် အငတ်ာဗျ~းများကိ( ေလလ့ာဆနး်စစခ်ျကအ်ေGကာငး် မိတဆ်ကြ်ခငး်၊ ရညရွ်ယခ်ျကအ် 

ေGကာငး်Z9ငး်ြပြခငး်တိ( ့ြဖင် ့ စတငခ်ဲY့ပီး ေြဖဆိ(သJများထမံ9 &Oတြ်ဖင်သ့ေဘာတJညခီျကေ်ပးရန ် ေတာငး်ခခံဲသ့ည။် IDI 

အတကွ ်အငတ်ာဗျ~းများသည ်အချိန ်မိနစ ်၅၀ မ9 ၆၀ အGကား Gကာြမင်ခ့ဲသ့ည။်  

၂.၁.၂ အဓိက သတငး်ေပးသLများ*+င် ့အငတ်ာဗျNးေမးြမန်းြခငး် (KII)  

 IDD များမ9ေပးသည် ့သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ( အတညြ်ပN&ိ(ငရ်နအ်တကွ ်အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွလာရသည် ့လJထ(များ 

&9င် ့ေစစ့ပ်လ(ပ်ေဆာငေ်နYပီး၊ ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်သည်ေ့ဒသများမ9 အိ(းအမ်ိစနွ် ့ ခာွရသည် ့လJထ(များ၏ လကေ်တွR အ 

ေြခအေနမ9နမ်ျားကိ( မျကြ်မငေ်တွR Z9ိ၊ သZိ9ိထားသည် ့အဓိက သတငး်အချက ်အလကေ်ပးသJများြဖင် ့KII အငတ်ာဗျ~း 

စ(စ(ေပါငး် ၃၃ ခ(တိ(က့ိ( ြပNလ(ပ်ခဲသ့ည။် KII အငတ်ာဗျ~းများသည ်မိ(ဘိ(ငး်ဖ(နး် ချိတဆ်ကမ်O၊ အငတ်ာနက ်ချိတဆ်ကမ်O၊ 

&9င် ့အငတ်ာဗျ~းဆကZ်9ငမ်ျားအတငွး် စJးစမ်းေလလ့ာခဲသ့ည် ့ေြဖဆိ(သJများ၏ အေတွRအGကNံများ&9င် ့ဗဟ(သ(တများအ 

ေပPမJတညY်ပီး အချိန ်မိနစ ်၆၀ မ9 ၉၀ အထGိကာြမင်ခ့ဲသ့ည။်  

၂.၂ ေဒတာခဲွြခမ်းစတိြ်ဖာသံ)းသပ်ချက*်+င် ့အစရီငခံ်ြခငး်  

အရညအ်ေသးွအေြခြပNေဒတာတိ(က့ိ( က(ဒစ်နစြ်ဖင် ့ မ9တတ်မ်းတငခ်ဲY့ပီး၊ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ( အေGကာငး် 

အရာအလိ(က ်သံ(းသပ်သည် ့(thematic matrix) နညး်လမ်းြဖင် ့သံ(းသပ်ခဲသ့ည။် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားသည ်အ 

မျိNးသမီးများ၏ ြပဿနာများအေပP အသားေပးသည် ့ အေြခခလိံ(အပ်ချကမ်ျား&9င် ့ လိ(အပ်သည် ့ တံ( ့ြပနေ်ဆာငရွ်က ်

ေပးမOများစသည် ့ အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွရသJများ၏အေတွRအGကNံများ&9င်၊့ အမျိNးသမီး၊ လJငယ&်9င် ့ ကေလးသJများအတကွ ်

အသားေပးသည် ့ ပဋပိကkေ&9ာငး်ပိ(ငး် အေြခအေနရပ်များအတကွ ် မဟာဗျ~ဟာကျကျ တံ( ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးမOများ 

စသညတ်ိ(အ့ေGကာငး် မီးေမာငး်ထိ(းြပခဲသ့ည။် အစရီငခ်စံာကိ( သေဘာထားမ9တခ်ျကမ်ျားေပး&ိ(ငရ်န&်9င် ့ ပိ(မိ(ေကာငး် 

မနွေ်အာင ် ြပငဆ်င&်ိ(ငရ်နအ်တကွ ် အမျိNးသမီး၊ လJငယ&်9င် ့ ကေလးသJငယေ်ရးရာဝနg်ကးီ ဌာန&9င် ့ သ(ေတသနအဖဲွR 

တိ(ထ့သံိ(တ့ငြ်ပခဲသ့ည။် 
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ေြဖဆိ(သJများ၏ အေြခခပံ(ဂoိNလ်ေရးရာအချကအ်လကမ်ျား  

သHေတသနေနရာများ KII IDI စHစHေပါငး် 

အမျိNးသား အမျိNးသမီး အမျိNးသား အမျိNးသမီး အမျိ&း

သား 

အမျိ&း

သမီး 

ချငး် - မငး်တပ်12င့် ်

ကန်ပကလ်က ် 

၅ ၆ ၁၁ ၉ ၁၆ ၁၅ 

ကရငနီ် - ဒးီေမာဆ့ိH 12င် ့

W2ားေတာ  

၄ ၆ ၁၀ ၁၃ ၁၄ ၁၉ 

စစပိ်Hငး် - ဒပဲီယငး်12င် ့

ယငး်မာပင ် 

၉ ၃ ၄ ၁၅ ၁၃ ၁၈ 

စHစHေပါငး် ၁၈ ၁၅ ၂၅ ၃၇ 

ေြဖဆိ(သJများ၏ လိင ်: စ(စ(ေပါငး် အမျိNးသမီး ၅၅%  &9င် ့အမျိNးသား ၄၅% တိ(က့ KII &9င် ့IDI &9စခ်(စလံ(းတိ(တ့ငွ ်ပါဝင ်

ေြဖဆိ(ခဲY့ပီး၊ ၆၁% တိ(မ့9ာ စခနး်များမ9ြဖစက်ာ ၃၉% တိ(မ့9ာ သကဆ်ိ(ငရ်ာ ေဒသခလံJထ(များ&9င် ့ေကျးရွာများမ9ြဖစသ်ည။်  

ေြဖဆိ(သJများ၏ အသကအ်ရွယအ်(ပ်စ( : ေြဖဆိ(သJများထမံ9 အသကအ်ရွယအ်(ပ်စ( ၃ ခ( ြဖစသ်ည် ့၁၈ မ9 ၃၅၊ ၃၆ မ9 ၅၀ 

&9င် ့၅၀ &9စ&်9င်အ့ထက ်တိ(အ့ြဖစ ်သတမ်9တ&်ိ(ငသ်ည။် ၆၄% တိ(မ့9 ၁၈ &9စမ်9 ၃၅ &9စအ်Gကား၊ ၂၆% တိ(မ့9ာ ၃၅ &9စမ်9 ၅၀ 

&9စအ်Gကား&9င် ့၁၀% တိ(မ့9ာ ၅၀ &9စအ်ထကတ်ိ( ့ အသးီသးီပါဝငခ်ဲသ့ည။်  

အလ(ပ်အကိ(င&်9င် ့ အသကေ်မးွမO : အငတ်ာဗျ~းများတငွပ်ါဝငခ်ဲသ့ည် ့ အမျိNးမျိNးေသာ ပါဝငေ်ြဖဆိ(သJများကိ( CDM 

ဝငထ်ားသည် ့ ြပညသ်Jအ့စိ(းရဝနထ်မ်းများ၊ ေတာငသ်Jလယသ်မားများ၊ အေထေွထအွလ(ပ်သမားများ&9င် ့ ေကျာငး်သJ 

ေကျာငး်သားများအြဖစ ်သတမ်9တ&်ိ(ငသ်ည။်  

၂.၃ အကန်အ့သတမ်ျား  

ဤေလလ့ာချကသ်ည ်အဓိက အကန်အ့သတ ်၄ ရပ် Z9ိသည။်  

နညး်နဿိယဆိ(ငရ်ာ အကန်အ့သတ ် : ဤ အရညအ်ေသးွအေြခြပNေလလ့ာချကတ်ငွပ်ါဝငခ်ဲသ့ည် ့ေြဖဆိ(သJ ၉၅ ဦး 

တိ(မ့9 ေတွR Z9ိချကမ်ျားသည ် ေရွးချယထ်ားသည် ့ နယေ်ြမေဒသအတငွး်Z9ိ စစေ်Z9ာငမ်ျားအားလံ(းကိ( ကိ(ယစ်ားမြပNပါ။ 

ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်သည် ့ေဒသများတငွ ်အငတ်ာနကခ်ျိတဆ်ကမ်O ေ&9းေကးွြခငး် &9င် ့အငတ်ာနကြ်ဖတေ်တာကခ်ရံ 

ြခငး်တိ(ေ့Gကာင် ့ ေဒတာေကာကယ်JသJများ၏ အသဖိံ(ငစ်ာေြပာငး်လဲေရးသားမOများအေပP သေဘာထားမ9တခ်ျကေ်ပး 

ရန&်9င် ့ ေဒတာေကာကယ်Jသည်အ့ေြခအေန တိ(းတကမ်OများအေGကာငး်ေဆးွေ&းွရနတ်ိ(အ့တကွ ်၎ငး်တိ(&့ 9င်ဆ့ကသ်ယွ ်

ရန ်ခကခ်ခဲဲသ့ည။် အငတ်ာဗျ~းများကိ( ေလလOငိး်မ9တစဆ်င်လ့(ပ်ေဆာငခ်ဲသ့ညြ်ဖစရ်ာ ေဒတာေကာကယ်JသJများသည ်
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ေြဖဆိ(သJများ၏ အြပNအမJ&9င့် ်အငတ်ာဗျ~းတစခ်(လံ(းကိ( ြခNံငံ(၍ လံ(ေလာကေ်သာ ေလလ့ာGကည်\့Oသံ(းသပ်မOများကိ( မ 

လ(ပ်ေဆာင&်ိ(ငခ်ဲပ့ါ။  

ဆကသ်ယွေ်ရး အကန်အ့သတမ်ျား : ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်သည် ့ေနရာေဒသများတငွ ်လကန်ကက်ိ(ငပ်ဋပိကkများ ြပငး် 

ထနစ်ာွြဖစပ်ာွးေနခဲသ့ညြ်ဖစရ်ာ ေဒတာေကာကယ်JသJများသည ် ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်စဥ်တစေ်လlာကလံ်(း မိ(ဘိ(ငး် 

ချိတဆ်ကမ်O ြပတေ်တာကြ်ခငး်&9င် ့မိ(ဘိ(ငး်ကနွယ်က ်ေ&9ာင်ယ့9ကမ်Oများ&9င် ့GကNံေတွR ခဲရ့သည။်  

ဘာသာစကား အခကအ်ခမဲျား : ချငး်ြပညန်ယတ်ငွ ်အမျိNးမျိNးေသာ ဘာသာစကားများ&9င် ့ေြပာဆိ(ပံ(ေလသမံျား မတJ 

ကွြဲပားစာွZ9ိသည။် ေဒတာေကာကယ်JသJများသည ်၎ငး်တိ(&့ 9င် ့တJညသီည် ့ဘာသာစကားေြပာသည် ့ေြဖဆိ(သJများကိ( 

ေရွး ချယထ်ားသည် ့ စခနး်များ&9င် ့ ေဒသခလံJထ(များထမံ9 Z9ာေဖွခဲG့ကရသည။် ေဒတာေကာကယ်JသJများသည ် ဗမာ 

စကား ေြပာတတG်ကေသာ်လညး် ၎ငး်တိ(အ့ေနြဖင် ့အငတ်ာဗျ~းေြဖGကားချကမ်ျားကိ( ြမနမ်ာဘာသာသိ( ့ ြပနဆ်ိ( ေရး 

သားရသည်အ့ခါတငွ ်အခကအ်ခZဲ9ိခဲသ့ည။်  

စခနး် အခငး်အကျငး်ပံ(စ ံ: ေလလ့ာချကသ်ည ်စခနး်ေနလJထ(များထမံ9 ေဒတာအချကအ်လကမ်ျားကိ( ေကာကယ်Jရန ်

ရညရွ်ယခ်ဲြ့ခငး်ြဖစေ်သာ်လညး် စခနး်များသည ်ေရွRလျားစခနး်များြဖစက်ာ၊ ြမနမ်ာစစတ်ပ် (တပ်မေတာ်) သည ်စခနး် 

များအနးီတငွ ်စ(ဖဲွRစတီနး်မOများZ9ိေနခဲသ့ြဖင် ့ေဘးကငး်ေရး&9င် ့လံ(ြခNံေရးစိ(းရိမ်ရမOများေGကာင် ့လJအများသည ်စခနး် 

တစေ်နရာမ9 တစေ်နရာသိ( ့ ေြပာငး်ေ\LR ခဲG့ကရသည။် ေြဖဆိ(သJများသည ်တJညေီသာ စခနး်များမ9သာ မဟ(တခ်ဲပဲ့၊ အ 

မျိNးမျိNးေသာ စခနး်များမ9ြဖစခ်ဲက့ာ၊ ယငး်ေြဖဆိ(သJများတငွ ်ေဒသခလံJထ(များZ9ိရာသိ( ့ အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွခဲရ့သJများ ပါဝငခ်ဲ ့

သည။် 
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၃။ ေတွ4 56ိချကမ်ျား96င် ့စတိြ်ဖာသံAးသပ်မC  

စတိြ်ဖာသံ)းသပ်မQ၏ ြခံCငံ)ေဖာ်ြပချက ် 

ဤေလလ့ာချကက်ိ( ချငး်ြပညန်ယ ်(ကနပ်ကလ်က&်9င် ့မငး်တပ် YမိNRနယ)်၊ စစက်ိ(ငး်တိ(ငး် (ဒပဲီယငး်&9င် ့ယငး်မာပင ်YမိNR 

နယ)် &9င် ့ကရငန်ြီပညန်ယ ်(ဒးီေမာဆ့ိ( &9င် ့Z9ားေတာYမိNRနယ)် များမ9 ြပညတ်ငွး်အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွထကွေ်ြပးခဲရ့သJ စစေ်Z9ာင ်

(IDP) များြဖင် ့ေဆာငရွ်ကခ်ဲြ့ခငး်ြဖစY်ပီး၊ IDP ေြဖဆိ(သJများ&9င် ့အဓိကသတငး်အချကအ်လကေ်ပးသJများ၏ အေတွR 

အGကNံများ၊ အေရးေပPလိ(အပ်ချကမ်ျား&9င် ့လကင်ငး်တံ( ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးရန ်လိ(အပ်မOများအေGကာငး် အငတ်ာဗျ~း 

ေမးြမနး်ခဲြ့ခငး်ြဖစသ်ည။်  

ေလလ့ာမOြပNလ(ပ်ခဲသ့ည် ့ေနရာေဒသ ၆ ခ(တိ(မ့9 IDP များသည ်IDP စခနး်များတငွ ်အခချိန ်အနညး်ဆံ(း ၃ လ မ9သည ်

အများဆံ(း ၆ လအထ ိခိ(လOခံဲG့ကသJများြဖစသ်ည။် မငး်တပ်&9င် ့ကနပ်ကလ်ကZ်9ိ စခနး်များZ9ိ လJထ(များသည ်ခန်မ့9နး် 

ေြခ အနညး် ဆံ(း ၂၀၀ ဦးမ9သည ်အများဆံ(း ၁,၅၀၀ ဦးအထZိ9ိခဲသ့ည။် ြပညသ်Jက့ာကယွေ်ရးတပ်ဖဲွRအငအ်ားစ( (PDF) 

များ&9င် ့စစတ်ပ်အGကား ထိ(းစစဆ်ငမ်Oများ&9င် ့တိ(ကပ်ွဲများZ9ိသြဖင် ့မငး်တပ်&9င် ့ကနပ်ကလ်ကZ်9ိ စခနး်များသည ်စနစ ်

တကျ အေြခချရနခ်ကခ်ခဲဲY့ပီး၊ ထပ်ဆင် ့တမ်ိးေZ9ာငထ်ကွေ်ြပးရမOများZ9ိခဲသ့ည။် ဒးီေမာဆ့ိ( &9င် ့Z9ားေတာZ9ိ စခနး်တစခ်( 

တငွ ်ပlမ်းမlလJဦးေရသည ်အနညး်ဆံ(း ၇၈ ဦးမ9 အများဆံ(း ၁၀၀ ဦးအထZိ9ိခဲသ့ည။် ဒပဲီယငး်&9င် ့ယငး်မာပငတ်ိ(Z့9ိ စခနး် 

များမ9ာမJ စပံံ(စဟံJ၍မZ9ိခဲေ့ပ။ လJအများသည ်ေတာေတာငမ်ျားထတဲငွ&်9င် ့လယက်ငွး်များတငွ ်ယာယအီမိ(းအကာများ 

ေဆာကလ်(ပ်Yပီး စခနး်ချGကရသည။် လJအချိNRတိ(မ့9ာ အြခားရွာများတငွ ်ဒ(ကkသညအ်ြဖစ ်စစေ်Z9ာငG်ကသညက်ိ(လညး် 

ေတွR Z9ိခဲရ့သည။်  

ေလလ့ာမOြပNလ(ပ်ခဲသ့ည် ့ ေဒသအတငွး် IDP များ၏ အြဖစအ်ပျကအ်ေGကာငး်ရငး်များတငွ ် မတJကွြဲပားမOများZ9ိခဲ ့

သည။် ကနပ်ကလ်က၊် မငး်တပ် &9င် ့ဒးီေမာဆ့ိ( &9င် ့Z9ားေတာတိ(Z့9ိ IDP စခနး်များတငွ ်ဒ(ကkသညခ်ယံJရသည်အ့ေGကာငး် 

ရငး်မ9ာ စစတ်ပ်&9င် ့ ေဒသခကံာကယွေ်ရးအငအ်ားစ(များအGကား တိ(ကပ်ွဲများ၊ စစတ်ပ်မ9 လကန်ကမ်ျားပစခ်တမ်O 

ေGကာင်Z့9ိသည် ့ေပါကက်ွမဲOများ၊ ေလေGကာငး်ြဖင် ့ေကျးရွာများကိ( ပစခ်တတ်ိ(ကခ်ိ(ကမ်Oများ&9င်၊့ ေကျးရွာများအနးီတငွ ်

စစတ်ပ်၏ တပ်ဖဲွRများမ9 ေြခက(ပ်တပ်စွထဲားမOများစသညတ်ိ(ေ့Gကာင် ့ြဖစသ်ည။် ထိ(အ့ြပင ်လJအချခိ(တ့ိ(မ့9ာ ၎ငး်တိ( ့ ေဘး 

ကငး်သညဟ်(ယJဆသည် ့ ေနရာေဒသများသိ(လ့ညး် ထကွေ်ြပးတမ်ိးေZ9ာငG်ကYပီး၊ အချိNRတိ(မ့9ာ ေကျးရွာများအတငွး် 

တငွ ်ဆကလ်ကပ်(နး်ေအာငး်ေနGကဆြဲဖစသ်ညက်ိ(လညး် ေတွR Z9ိရသည။် ဒပဲီယငး်&9င် ့ယငး်မာပငတ်ိ(Z့9ိ IDP များ ဒ(ကk 

သညြ်ဖစရ်သည်အ့ေGကာငး်ရငး်မ9ာ စစတ်ပ်မ9 ယငး်ရွာများကိ( စးီနငး်ဝငေ်ရာကြ်ခငး်၊ အမ်ိများကိ( မီး\O ိ Rဖျကဆ်းီြခငး်၊ 

ရွာသားများအား ေဒသခကံာကယွေ်ရးအငအ်ားစ(များ၏ အဖဲွRဝငြ်ဖစသ်ညဟ်( ယJဆချကြ်ဖင် ့ မတရားဖမ်းဆးီြခငး်၊ 

ညMဥ်းပနး်&9ပ်ိစကြ်ခငး်&9င် ့သတြ်ဖတြ်ခငး်တိ(ေ့Gကာင် ့ြဖစသ်ည။်  

ေြဖဆိ(သJများ၏ ေြပာGကားချကရ် ကနပ်ကလ်က&်9င် ့မငး်တပ်တိ(တ့ငွ ်အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွရမOများသည ်၂၀၂၁ ခ(&9စ ်ဇွနလ် 

တငွ ်စတငခ်ဲြ့ခငး်ြဖစသ်ည။် ဒးီေမာဆ့ိ( &9င် ့Z9ားေတာZ9ိ ေြဖဆိ(သJအများစ(တိ(မ့9ာ IDP စခနး်များတငွ ်၂၀၂၁ ခ(&9စ ်ဇွနလ် 
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&9င် ့ဇJလိ(ငလ်တိ(မ့9 စတင၍် ခိ(လOခံဲG့ကြခငး်ြဖစသ်ည။် ယငး်မာပင&်9င် ့ဒပဲီယငး်တိ(တ့ငွ ်အေစာဆံ(း အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွရမOမ9ာ 

၂၀၂၁ ခ(&9စ ်Gသဂ(တလ်တငွ ်ြဖစပ်ာွးခဲြ့ခငး်ြဖစသ်ည။် လကZ်9ိတငွ ်IDP ဒ(ကkသညအ်ေရအတကွမ်ျား သသိာစာွ တိ(းများ 

လာသည။် ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်သည် ့ ေဒသများအားလံ(းတိ(တ့ငွ ် တJညသီည်အ့ချကမ်9ာ စစတ်ပ်အာဏာမသမ်ိးခင ်

တငွ ်မညသ်ည် ့လကန်ကက်ိ(င ်ပဋပိကkမl ြဖစပ်ာွးခဲမ့O မZ9ိြခငး်ြဖစသ်ည။်  

ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်ခဲသ့ည် ့ေဒသများZ9ိ ေြဖဆိ(သJများအားလံ(းနးီပါးတိ(သ့ည ်စားနပ်ရိကkာ&9င် ့ေဆးဝါးပစ�ညး်များ အ 

ေရးေပPလိ(အပ်လျကZ်9ိသည။် လကင်ငး်တံ( ့ြပနမ်O&9င်ပ့တသ်ကသ်ည် ့ေမးခနွး်&9င်စ့ပ်လျဥ်း၍မJ ဒပဲီယငး်မ9ေြဖဆိ(သJများ 

က ၎ငး်တိ(အ့ေနြဖင် ့ လကန်ကက်ိ(ငပ်ဋပိကk&9င်ေ့ရာ ထကွေ်ြပးေZ9ာငတ်မ်ိးရြခငး်&9င်ပ့ါ အေတွRအGကNံမZ9ိေGကာငး် ဆိ( 

သည။် ရလဒအ်ေနြဖင် ့၎ငး်တိ(သ့ည ်ေနရာအများစ(တိ(မ့9ာ ေြမြပန်ေ့နရာများြဖစသ်ြဖင် ့ပ(နး်ခိ(ရာတငွ ်အခကအ်ခမဲျား 

GကNံေတွR ခဲရ့သည။် ထိ(ေ့Gကာင် ့၎ငး်တိ(က့ ခိ(လOရံာေနရာများ ေဆာကလ်(ပ်ရန&်9င် ့အေရးေပP ခိ(လOရံနေ်နရာများရZ9ိရန ်

အတကွ ်တာေပPလင ်(အမိ(း&9င် ့အကာအြဖစအ်သံ(းြပNရန)် တိ( ့ အေရးေပPလိ(အပ်ေနေGကာငး် အထJးြပNေဖာ်ြပခဲသ့ည။် 

ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီးများZ9ိသည် ့မိသားစ(များအေနြဖင် ့သJနာြပN&9င် ့ေမးွကငး်စကေလး အသံ(းအေဆာငပ်စ�ညး် 

များ လကင်ငး်လိ(အပ်ေနေGကာငး် အထJးြပNေြပာGကားခဲသ့ည။် ထိ(အ့ြပင ် IDP စခနး်များတငွ ် ကျနး်မာေရးေစာင် ့

ေZ9ာကမ်Oေပးသည်အ့ဖဲွR မ9 တာဝနZ်9ိသJက ကေလးေမးွဖွားရာတငွအ်သံ(းြပNသည် ့ အေရးေပP ေဆးဝါးများ&9င် ့ ေဆး 

ဘကဆ်ိ(ငရ်ာပစ�ညး်ကရိိယာများ အေရးတgကးီလိ(အပ်ေနေGကာငး် အသေိပးေြပာGကားခဲသ့ည။်  

“ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီးေတအွတကွ ်ေမးခိ(ငေ်ရာဂါကာကယွေ်ဆးေတ ွအငမ်တနလိ်(အပ်ပါတယ။် ကေလးေမးွ 

Yပီးရငလ်ညး် ကေလးအတကွ ်ဒိ(ငပ်ါ (အ&9းီ) ေတ ွဝယဖိ်(ေ့နရာမZ9ိဘJး။ ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီးေတ ွမိနး်မကိ(ယ ်

မ9တစဆ်င် ့မဖွားြမင&်ိ(ငဘ်Jးဆိ(ရင ်က�နေ်တာ်တိ(အ့ေနနဲ ့အဲဒ့ ီမိခငေ်တကွိ( ခွေဲမးွဖိ(အ့တကွ ်သယယ်Jပိ( ့ ေဆာငေ်ပးဖိ( ့

ေမာ် ေတာ်ယာဥ်အပိ(ငး်မ9ာ အခကအ်ခZဲ9ိတယ။် စခနး်မ9ာ ဆရာဝနေ်တZွ9ိေပမယ်လ့ညး် အေရးေပPအေြခအေနေတ ွ

မ9ာ ကေလးေမးွေပးဖိ(အ့တကွ ်လိ(အပ်တဲ ့ပစ�ညး်ကရိိယာေတ ွက�နေ်တာ်တိ(မ့9ာ မZ9ိေနဘJး။ ဒီအ့ြပင ်လမ်းfLန ်

fLနး်ပိ(ေ့ပးတဲ ့အပိ(ငး်မ9ာလညး် က�နေ်တာ်တိ(အ့ေနနဲ ့အဆကအ်သယွမ်Z9ိတဲအ့တကွ ်အဲဒ့အီမျိNးသမီးေတကွိ( 

တြခားဘယေ်နရာကိ(မ9 လLေဲြပာငး်မေပး&ိ(ငဘ်Jးြဖစတ်ယ။် ဒါေGကာင် ့အမျိNးသမီးေတအွတကွ ်လိ(အပ်ချကေ်တ ွ

အများgကးီZ9ိပါတယ”်   

(အမျိNးသား KII ေြဖဆိ(သJ၊ မငး်တပ်/ ချငး်ြပညန်ယ)်  

 

ပဋပိကkေ&9ာငး်ပိ(ငး် ေဆာငရွ်ကမ်Oများ&9င် ့စပ်လျဥ်း၍ ကနပ်ကလ်က&်9င် ့မငး်တပ်မ9 ေြဖဆိ(သJများက - IDP များအေန 

ြဖင် ့ ပစခ်တမ်OများအGကား အသကအ်&�ရာယY်ခမ်ိးေြခာကခ်ရံမOများ၊ ဆိ(းရွားေသာ ရာသဦတ(များ၊ သယယ်Jပိ(ေ့ဆာင ်

ေရး အခကအ်ခမဲျား&9င် ့ အေြခခလိံ(အပ်ချကမ်ျား (စားနပ်ရိကkာ) များရယJရတငွ ် Z9ိသည်အ့ခကအ်ခမဲျား စသညတ်ိ( ့ 

ေGကာင် ့ စတိပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ စတိဒ်ဏရ်ာရZ9ိထားGကသြဖင် ့ ၎ငး်တိ(အ့တကွ ် လJမOစတိပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ ြပနလ်ညြ်ပNစ(ပျိNး 

ေထာငေ်ရးစမံီကနိး်များကိ( ဦးစားေပးအြဖစ ်ထည်သ့ငွး်ရန ်မီးေမာငး်ထိ(းြပခဲသ့ည။်  ကရငန်ြီပညန်ယZ်9ိ ဒးီေမာဆ့ိ( &9င် ့
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Z9ားေတာ နယေ်ြမများမ9 ေြဖဆိ(သJများက ပဋပိကkခေ&9ာငး်ပိ(ငး် အေြခအေနများတငွ ်ေဒသ&�ရ ဖံွR YဖိNးတိ(းတကေ်ရး စ ီ

မံကနိး်များကိ( ဦးစားေပးေဆာငရွ်ကရ်န ် ေဖာ်ြပထားGကသည။် ထိ(အ့ြပင ် အမျိNးသမီးများအတကွ&်9င် ့ လJထ(အတငွး် 

တနး်တJညမီlမOများအတကွ ်စးီပာွးေရး&9င် ့အလ(ပ်အကိ(ငအ်ခငွ်အ့လနး်များစသည် ့စမံီကနိး်များလိ(အပ်ေGကာငး်လညး် 

ဆိ(သည။် ဒပဲီယငး်&9င် ့ယငး်မာပငZ်9ိ IDP များမ9ာမJ ၎ငး်တိ(၏့ အိ(းအမ်ိများြပနလ်ည ်တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်ြပညသ်Jအ့စိ(း 

ရထမံ9 ကျိNးေGကာငး်စေီလျာ်သည် ့ေထာကပံ်က့JညမီOများလကခ်ရံZ9ိရနေ်မlာ်လင်ေ့Gကာငး် ဆိ(သည။် 

ဤေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်သည် ့ ေနရာေဒသများZ9ိ ေြဖဆိ(သJများအားလံ(း ဘံ(အေနြဖင် ့ ေဖာ်ြပသည်အ့ချကတ်ငွ ် ြပန ်

လညြ်ပNစ(ပျိNးေထာငေ်ရး စမံီကနိး်များကိ( ဦးစားေပးရန&်9င်၊့ ထိ(ေ့နာက ်ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့Z9ာကမ်O&9င် ့ပညာေရးက| 

များတငွ ်ဖံွR YဖိNးတိ(းတကေ်ရး စမံီကနိး်များေဆာငရွ်ကရ်န ်တိ( ့ြဖစသ်ည။်  

 

IDP စစေ်R+ာငစ်ခန်းများတငွ ်အမျိCးသမီးများ*+င် ့ကေလးငယမ်ျား၏ အေြခအေနများ  

ပဋပိကTအတငွး် အေတွUအ6ကCံများ  

စစေ်Z9ာငဒ်(ကkသညမ်ျား ၎ငး်တိ(ေ့နထိ(ငရ်ာ လJမOအသိ(ငး်အဝိ(ငး်များထမံ9 ထကွေ်ြပးတမ်ိးေZ9ာငရ်ြခငး်မ9ာ စစတ်ပ် &9င် ့

ေဒသခ ံခ(ခေံတာ်လ9နေ်ရးအငအ်ားစ(များအGကား တိ(ကပ်ွဲများ၊ စစသ်ားများမ9 မတရားကျ~းေကျာ်ဝငေ်ရာကY်ပီး ကာယ 

ကZံ9ငမ်ျား၏သေဘာတJညမီOမပါပဲ အဖိ(းတနပ်စ�ညး်များအား အဓမ�ယJေဆာငြ်ခငး်များ၊ ေနအမ်ိများ၊ ေကျာငး်များ&9င် ့

ဘာသာေရးအေဆာကအ်ဦများကိ( မီး\O ိ Rဖျကဆ်းီြခငး်များ၊ လကန်ကg်ကးီြဖင်ပ့စခ်တတ်ိ(ကခ်ိ(ကမ်Oများ၊ ြပညသ်Jများ 

အား မတရားဖမ်းဆးီ၊ ညMဥ်းပနး်&9ပ်ိစက၊် သတြ်ဖတြ်ခငး်များ&9င် ့ လJသားဒိ(ငး်များအြဖစ ် အသံ(းြပNြခငး် - စသညတ်ိ( ့ 

ေGကာင်ြ့ဖစသ်ည။် အမျိNးသမီးများ&9င် ့ လJငယမ်ျား ပစမ်9တထ်ားခေံနရေGကာငး်&9င် ့ ြပဿနာZ9ာခေံနရေGကာငး် သ 

တငး်များေGကာင်လ့ညး် လJအများက စိ(းရိမ်ပJပနမ်Oပိ(ြဖစG်ကရသည။်  

“စစတ်ပ်က ရွာထမဲ9ာ တပ်လာချထားတယ။် အြခားရွာေတမွ9ာZ9ိတဲသ့Jေတကွ ဖမ်းခရံတာေတ၊ွ လJသားဒိ(ငး်အြဖစ ်

အသံ(းြပNခရံတာေတ၊ွ အမျိNးသမီးေတကွိ( လံ(းဝ မညMာတာေတကွိ( က�နမ်တိ( ့Gကားတယ။် အမ်ိမ9ာဆကေ်နဖိ( ့ဘယလိ်(မ9 

မလံ(ြခNံေတာ့ဘJး၊ က�နမ် လိငပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ ေစာ်ကားခရံမ9ာကိ(လညး် ေGကာကတ်ယ။် ဒါေGကာင် ့ရွာကေန က�နမ်ထကွ ်

ေြပးခဲ့တာပါ”   

(IDI ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသမီး၊ ေဒါင့ေရာ့၊ ဒးီေမာ့ဆိ( - ကရငန်)ီ  

“မငး်တပ်မ9ာ တိ(ကပ်ွဲေတြွပငး်ထနလ်ာေတာ့ အမျိNးသမီးေတဟွာ မ(ဒနိး်ကျင်ခ့ရံတယ၊်လJသားဒိ(ငး်အြဖစ ်အသံ(းြပNခရံ 

တယ။် ဒါေGကာင် ့က�နမ်မိသားစ(&9င် ့က�နမ်တိ(ရဲ့ ့ ဘဝအေပPကိ(လညး် အလားတJ ထခိိ(ကလ်ာ&ိ(ငတ်ယေ်လ။ စစတ်ပ် 

က အGကမ်းဖကမ်Oေတ ွကျ~းလွနတ်ဲအ့ခါ က�နမ်တိ( ့ ထကွေ်ြပးလာခဲ့Gကရတာပါ”  

(IDI ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသမီး၊ မငး်တပ်) 



Page 15 of 41 
 

 
ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်ခဲသ့ည် ့ေနရာေဒသများတငွ ်လJထ(တိ(သ့ည ်၎ငး်တိ(၏့ မJလ တညေ်နရာများမ9 အြခားသိ( ့ ထကွ ်

ေြပးတမ်ိးေZ9ာငG်ကရသည်အ့ခါ စနိေ်ခPမOအခကအ်ခအဲမျိNးမျိNးတိ(&့ 9င်ရ့ငဆ်ိ(ငခ်ဲG့ကရသည။် မီးဖွားကာနးီ ကိ(ယဝ်န ်

ေဆာငအ်မျိNးသမီးများ၊ &ိ(တ့ိ(ကက်ေလးငယမ်ျား၊ သကg်ကးီရွယအ်ိ(များ&9င် ့မသနစ်မ်ွးသJများပါဝငသ်ည် ့ မိသားစ(များ 

အေနြဖင် ့အခကအ်ခမဲျားပိ(မိ(GကNံေတွR ခဲရ့သည။် ချငး်ြပညန်ယZ်9ိ IDP စခနး်များZ9ိ ပိ(မိ(များြပားေသာ ကိ(ယဝ်နေ်ဆာင ်

အမျိNးသမီးများ&9င် ့သကg်ကးီရွယအ်ိ(များသည ်ပိ(မိ(gကးီမာေသာ ယငး်အခကအ်ခစဲနိေ်ခPမOများ&9င် ့GကNံေတွR ခဲရ့သည။် 

“အမျိNးသမီးေတထွမဲ9ာ ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငမ်ျိNးသမီးနဲ ့ &ိ(တ့ိ(ကက်ေလး မိခငေ်တကွ လJမ့ဲေအာငZ်9ငး်လငး် ထကွေ်ြပး 

Gကရတဲအ့ခါမ9ာ အခကအ်ခေဲတပိွ(GကNံရတယ။် သJတိ(ရဲ့ ့ ကိ(ယခ်အံားေတ ွနညး်ေနတဲအ့တကွေ်Gကာင်မိ့(လိ့( ့ စတိဆ်&_Z9ိ 

သလိ( မထကွေ်ြပး၊ မတမ်ိးေZ9ာင&်ိ(ငG်ကဘJး။ ထခိိ(ကမ်Oဒဏက်ိ( သJတိ(ပိ့(ခစံားGကရတယ။်  

( IDI ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသား၊ ကနပ်ကလ်က)်   

“ကေလးေတ ွ ဗိ(ကဆ်ာတဲအ့ခါ သJတိ(ဆ့ာေGကာငး် မြပသတတG်ကဘJးေလ။ အဲေ့တာ့ က�နမ်တိ(ေ့တလွညး် သတ ိ

မထားမိဘJးေပါ။့ တိ(ကပ်ွဲေတြွဖစလိ်( ့ ထကွေ်ြပးGကရတဲအ့ခါ က�နမ်တိ(လ့ညး် တစခ်ါတစေ်လ &ိ(တ့ိ(ကဖိ်(က့ိ( ေမ့သာွးGက 

တယ”် 

(IDI ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသမီး၊ မငး်တပ်)  

ဒပဲီယငး် ေဒသတငွး်မJ မထကွေ်ြပး&ိ(ငေ်သာေGကာင် ့သကg်ကးီရွယအ်ိ(များ သတြ်ဖတခ်ခံဲရ့သည် ့ ြဖစစ်ဥ်များZ9ိသည။် 

သကg်ကးီရွယအ်ိ(များ&9င် ့မသနစ်မ်ွးသJများအေပP စစတ်ပ်တပ်ဖဲွRများက လံ(းဝသကည်MာမOမZ9ိေGကာငး် ေြဖဆိ(သJများက 

ဆိ(သည။် စစတ်ပ် အေြခက(ပ်သည်ေ့နရာများတငွ ်လJအများသည ်သတြ်ဖတခ်ရံ&ိ(ငသ်ည် ့အ&�ရာယZ်9ိေနသည။်  

“တစခ်ျိNRသကg်ကးီရွယအ်ိ(ေတကွထကွမ်ေြပး&ိ(ငG်ကေတာ့ ရွာထမဲ9ာပဲ ကျနေ်နခဲ့Gကတာ။ တချိNR သကg်ကးီရွယအ်ိ(ေတ ွ

က အေြခအေနGကည်ရ့ေအာငန်ဲ ့ေမးွထားတဲ ့တရိိစ�ာနေ်တအွစာေက�းဖိ(ဆ့ိ(Yပီး ရွာထကဲိ( ြပနတ်ယ၊် ေနာကဆ်ံ(း ရွာထ ဲ

မ9ာ တပ်စွထဲားတဲ ့စစတ်ပ်ကေန ဖမ်းတာခရံYပီး အသတခ်Gံကရတယ”်  

(IDI ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသား၊ ဒပဲီယငး်/စစက်ိ(ငး်)  

ချငး်&9င် ့ကရငန်ြီပညန်ယZ်9ိ ေြဖဆိ(သJများမ9 (အမျိNးသမီးများအား စစတ်ပ်မ9 လိငပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ ထပိါးေ&9ာင်ယ့9ကမ်O ကျ~း 

လွနမ်ညစ်ိ(းသြဖင် ့ ၎င်တ့ိ(ေ့နထိ(ငရ်ာ လJမOအသိ(ငး်အဝိ(ငး်မ9 ထကွေ်ြပးတမ်ိးေZ9ာငလ်ာရေGကာငး် စသည်)့ ထကွေ်ြပး 

တမ်ိးေZ9ာငရ်သည်အ့ေGကာငး်ရငး်အေပP ေြပာြပခဲေ့သာ်လညး် ဒပဲီယငး် &9င် ့ယငး်မာပငတ်ိ(မ့9 ေြဖဆိ(သJများမ9ာ ယငး် 

သိ(ေ့သာ စိ(းရိမ်ရမOများအေGကာငး် ေဖာ်ြပထားြခငး်မZ9ိပါ။   
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စစေ်R+ာငစ်ခန်းများတငွ ်လLမQဘဝဖLလံ)မQဆိ)ငရ်ာ အေြခအေနများ  

မငး်တပ်YမိNRနယZ်9ိ IDP စခနး်များသည ်စခနး်များမ9 ြဖန်ေ့ဝေပးသည် ့စားနပ်ရိကkာများ၊ အနးီနားZ9ိ ေကျးရွာများ&9င် ့အ 

လpZ9ငမ်ျားထမံ9 အလpများစသညတ်ိ(က့ိ( လကခ်ရံZ9ိGကသည။် 

“တစခ်ါတစေ်လ က�နေ်တာ်တိ( ့ စားဝတေ်နေရးဖJလံ(ဖိ(တ့ကွ ်ကိ(ယ်ဟ့ာကိ(ယ ်ဝယရ်၊ ြခမ်းရတယ။် တစခ်ါတစေ်လ 

ကျရငေ်တာ့ အလpZ9ငေ်တကွ လpတာေတရွတယ။် အလျဥ်းသင်သ့လိ( အသကဆ်ကရ်တာေပါ။့ မOိရာသေီရာကရ်င ်

ေတာ့ ေတာထမဲ9ာ မlစတ်ိ( ့၊ မOိတိ( ့ Z9ာGကတယ။် ဒါအ့ြပင ်တစခ်ါတစေ်လကျရငလဲ် က�နေ်တာ်တိ( ့ တြခားသJေတရဲွ ့ 

လယယ်ာေတကွေန အသးီအ&9ေံတရွတာေတZွ9ိတယ။်  

(IDI ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသား၊ မငး်တပ်)  

ဒပဲီယငး်&9င် ့ယငး်မာပငတ်ိ(မ့9 စစေ်Z9ာငမ်ျားသည ်၎ငး်တိ(&့ 9င်အ့တJသယေ်ဆာငလ်ာေသာ အစားအေသာကမ်ျား၊ ဘ(နး် 

gကးီေကျာငး်၊ အရပ်ဘကလ်JမOအဖဲွRအစညး်&9င် ့ အြခား ေကျးရွာများ၊ ေဒသခလံJထ(များ&9င် ့ ဘ(နး်gကးီေကျာငး်များ 

စသညတ်ိ(မ့9ေပးေသာ စားစာရာများကိ( ချကြ်ပNတစ်ားေသာကG်ကသည။် အစားအေသာကေ်ပးသJမZ9ိပါက တစေ်န ့ 

လံ(းတငွ ်ထမငး်တစ&်9ပ်သာ စားGကရသည်အ့ခါမျိNးလညး်Z9ိGကသည။်  

“အလpZ9ငေ်တZွ9ိရငေ်တာ့ စားရေသာကရ်တာဖJလံ(မOZ9ိေပမယ် ့မZ9ိတဲအ့ခါကျရငေ်တာ့ က�နမ်တိ(ေ့တ ွမlေဝYပီးေတာ့ 

တစ&်9ပ်ပဲ စားGကရတာေပ့ါ” 

(IDI ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသမီး၊ ဒပဲီယငး်၊ ဘမေZ9ာင ်စခနး်)  

ေသာကသ်ံ(းေရ&9င် ့ အမ်ိသာ&9င် ့ ပတသ်ကသ်ည် ့ ြပဿနာများမ9ာ ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်သည်ေ့ဒသများအားလံ(းတငွ ်

Z9ိသည် ့စစေ်Z9ာငမ်ျားမ9 GကNံေတွRရသည။် အမ်ိသာ၏ ဖဲွRစညး်ပံ(မ9ာ မသနစ်မ်ွးသJများအတကွ ်အသံ(းြပNရနမ်လွယက်Jသ 

ြဖင် ့ ဆးီသာွးြခငး်&9င် ့ အေလးသာွးြခငး်တိ(တ့ငွ ် အခကအ်ခမဲျားZ9ိေနေGကာငး် ၎ငး်တိ(က့ဆိ(သည။် ထိ(အ့ြပင ် အမ်ိသာ 

များ&9င် ့ေဆးေGကာသန်စ့ငသ်ည် ့ေနရာများမZ9ိသြဖင် ့အမျိNးသမီးများအတကွ ်လံ(ြခNံေရး&9င် ့ကျနး်မာေရးြပဿနာZ9ိ 

&ိ(ငသ်ည် ့အ&�ရာယမ်ျား ြမင်မ့ားလျကZ်9ိသည။်  

ထိ(အ့ြပင ် &ိ(မ့(န်အ့ေပPတငွ ် မ9ီခိ(ေနရသည် ့ ကေလးငယမ်ျားအတကွ ် &ိ(မ့Oန်&့ 9င် ့ အြခားြဖည်စ့ကွမ်Oန်မ့ျားရZ9ိမO &9င် ့ ချက ်

ြပNတမ်Oတိ(တ့ငွ&် 9င်၊့ နာတာZ9ညေ်ရာဂါများ (ဆးီချိN၊ ကငဆ်ာ) စသည် ့ေရာဂါေဝဒနာသညမ်ျား၊ သကg်ကးီရွယအ်ိ(များ၊ 

&9င် ့မိခငမ်ျား&9င် ့ေမးွကငး်စကေလးငယမ်ျားစသညတ်ိ(အ့တကွ ်အစာအာဟာရZ9ာေဖွြခငး်တိ(တ့ငွ ်- အခကအ်ခမဲျားZ9ိ 

ေGကာငး်ကိ(လညး် ေလလ့ာေတွR Z9ိရသည။်  

အေထာကအ်ပံေ့နြဖင် ့မငး်တပ်Z9ိ စစေ်Z9ာငမ်ျားသည ်&ိ(ငင်ရံပ်ြခားမ9 ချငး်လJမျိNးမ9၊ &ိ(ငင်ြံခား ခရစယ်ာနအ်ဖဲွRအစညး် 

များ၊ အစိ(းရမဟ(တေ်သာ အဖဲွRအစညး်များ၊ ကမmာက့(လသမဂo&9င် ့အမျိNးသားညfွီတေ်ရးအစိ(းရ (NUG) ထတံိ(မ့9 အ 

ေထာကအ်ပံမ့ျားရZ9ိGကသည။် ကနပ်ကလ်ကတ်ငွမ်J အစိ(းရမဟ(တေ်သာ အဖဲွRအစညး်များ၊ Gကကေ်ြခနအီဖဲွRအစညး် 
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များ&9င် ့ ခရစယ်ာန ် ဘ(နး်gကးီများစသညတ်ိ(မ့9 ထည်ဝ့ငလ်pဒါနး်မOများZ9ိသည။် ကရငန်ြီပညန်ယတ်ငွ ် တစသ်းီပ(ဂoလ 

အလpZ9ငမ်ျား၊ ကယနး်အမျိNးသမီး အဖဲွRအစညး်၊ ကယနး်အလ9၊ ကာယ(န မစZ်9င ်လJမOစညး်လံ(းGကံ့ခိ(ငေ်ရးအဖဲွR၊ ေတာင ်

gကးီ လJငယ၊် ေမတ� ာ ဖံွR YဖိNးတိ(းတကေ်ရး ေဖာငေ်ဒးZ9ငး်၊ က(လသမဂo ယJနဆီက ်အဖဲွR၊ က(လသမဂo ဒ(ကkသညမ်ျားဆိ(င ်

ရာ မဟာမငး်gကးီ\ံ(း၊ ကမmာစ့ားနပ်ရိကkာ အဖဲွR (WFP)&9င် ့&ိ(ငင်တံကာ Gကကေ်ြခနေီကာ်မတ ီ(IRC)၊ Save the Children၊ 

Free Burma Rangers၊ Pact Myanmar၊ Norwegian Refugee Council &9င် ့ World Vision စသည် ့ &ိ(ငင်တံကာ 

အစိ(းရမဟ(တေ်သာ (INGO) အဖဲွRအစညး်များထမံ9 လpဒါနး်မOများစသြဖင် ့ ပံ(စအံမျိNးမျိNးြဖင် ့ အေထာကအ်ပံမ့ျား ရZ9ိ 

Gကသည။်  

ချငး်&9င် ့ကရငန်ြီပညန်ယမ်ျားZ9ိ စစေ်Z9ာငမ်ျားသည ်ြပညတ်ငွး်&9င် ့ ြပညပ်Z9ိ တစသ်းီပ(ဂoလအလpZ9ငမ်ျား၊ ကမmာက့(လ 

သမဂo &9င် ့&ိ(ငင်တံကာအစိ(းရမဟ(တေ်သာ အဖဲွRအစညး်များထမံ9 ေထာကပံ်က့JညမီOများအား ရယJလကလ်9မ်းမ9ီGကYပီး၊ 

ဒပဲီယငး်&9င် ့ ယငး်မာပငတ်ိ(Z့9ိ စစေ်Z9ာငမ်ျားမ9ာ ေဒသခ ံ လJမO ဖJလံ(ေရး အဖဲွRအစညး်များ&9င် ့ ေဒသခလံJထ(များအေပP 

မ9ီခိ(အားထားေနရသညက်ိ( ေတွR Z9ိရသည။်  

လLမQေရး *+င် ့ကျန်းမာေရး ြပဿနာများ  

“က�နေ်တာ်တိ(ေ့တ ွေနစ့ဥ်&9င်အ့မl အေGကာကတ်ရားနဲ ့ေနေနရတယ။် သJတိ(မ့ျား ထပ်လာမလားဆိ(Yပီး 

အထ(ပ်အဆငသ်င်ထ့(ပ်၊ ေြပးဖိ(အ့ဆငသ်င်လ့(ပ်ထားရတယ”်  

(IDI အမျိNးသား ေြဖဆိ(သJ၊ ဒပဲီယငး်/စစက်ိ(ငး်) 

 

ေလလ့ာမOြပNလ(ပ်ခဲသ့ည် ့ ေဒသZ9ိ စစေ်Z9ာငမ်ျားအားလံ(းတိ(သ့ည ် စိ(းရိမ်ေGကာင်G့ကမO၊ နာGကညး်ေဒါသ စတိေ်သာက 

&9င် ့အနာဂါတအ်တကွ ်စိ(းရိမ်ပJပနမ်Oများ ြဖစG်ကရသည။် ထိ(အ့ြပင ်စစတ်ပ်မ9 ထိ(းစစဆ်ငမ်OများေGကာင် ့အချိNRတိ(မ့9ာ 

တ(နလ်Oပ်ေြခာကြ်ခားGကရYပီး၊ ေပါကက်ွမဲOများ&9င် ့ပစခ်တမ်Oများ၏ ြပငး်ထနသ်ည် ့အသ\ိံ(ကခ်တမ်OများေGကာင် ့အချိNR 

သကg်ကးီရွယအ်ိ(များမ9ာ ထတိလ်န် ့ ေသဆံ(းGကရသည။် တိ(ကပ်ွဲြဖစပ်ာွးစဥ်အတငွး် ၎ငး်တိ(၏့ ေနအမ်ိများ မီး\O ိ Rဖျက ်

ဆးီခYံပီး ဆံ(း\O ံးရြခငး်၊ စစတ်ပ်မ9 ေနအမ်ိများ&9င် ့လယယ်ာေြမများကိ( မီး\O ိ Rဖျကဆ်းီြခငး်&9င် ့အဖိ(းတနပ်စ�ညး်များအား 

အဓမ�ယJ ေဆာငသ်ာွးြခငး် စသညတ်ိ(အ့ေပP ၎ငး်တိ(အ့ေနြဖင် ့ေဒါသထကွG်ကရသည။် စစတ်ပ်မ9ာ လကန်ကg်ကးီပစ ်

ခတသ်ည်အ့သမံျား၊ တိ(ကပ်ွဲများအတငွး် ေသနတပ်စခ်တသ်ည်အ့သမံျားသည ်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်ထတိလ်န်မ့O 

ြဖစေ်စYပီး စတိဒ်(ကkေရာကG်ကရသည။် စစေ်Z9ာငက်ေလးသJငယမ်ျားသည ်ထကွေ်ြပးတမ်ိးေZ9ာငရ်Yပီး စခနး်များတငွ ်

ေနထိ(ငG်ကရသြဖင် ့ေကျာငး်မတက&်ိ(ငပဲ်၊ မညသ်ည် ့ပညာေရးပံ(စတံစခ်(မlကိ(လညး် ရယJလကလ်9မ်းမ9ီ&ိ(ငမ်O မZ9ိGကပါ။ 

စခနး်များတငွလ်ညး် ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်ပညာေရးရယJလကလ်9မ်းမ9ီ&ိ(ငမ်OမZ9ိပါ။ ထိ(အ့ြပင ်စစေ်Z9ာငမ်ျားသည ်

ကိ(ဗစ-်၁၉ ကာကယွေ်ဆးထိ(း&9ြံခငး်အပါအဝင၊် သန်Z့9ငး်သည် ့ ေသာကေ်ရ&9င် ့ အေထေွထသွံ(းေရများ ရယJလက ်

လ9မ်းမ9ီ&ိ(ငမ်OမZ9ိသြဖင် ့ ကJးစကေ်ရာဂါခစံားရ&ိ(ငေ်ချြမင်မ့ားေနYပီး ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့Z9ာကမ်Oများလညး် ရယJလက ်

လ9မ်းမ9ီမOမZ9ိပဲ ဆကZ်9ိေနသည။် စစေ်Z9ာငစ်ခနး်များတငွ ် လJဦးေရထJထပ်မOေGကာင် ့ လJမOေရးရာ ခပ်ခာွခာွေနထိ(ငရ်န ်
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အတကွ ်ေနရာမလံ(ေလာကပဲ်Z9ိသည။် ရလဒအ်ေနြဖင် ့ကိ(ဗစ-်၁၉ ေရာဂါ ကJးစကခ်ရံ&ိ(ငေ်ချ ပိ(၍ြမင်မ့ားသည။် ကင ်

ဆာ စသည် ့ နာတာZ9ညေ်ရာဂါခစံားေနရသည် ့ေရာဂါေဝဒနာသညမ်ျားအေနြဖင်လ့ညး် ေဆးဝါးများ ြပတလ်တG်က 

Yပီး၊ က(သမO ဆကလ်ကရ်ယJ&ိ(ငြ်ခငး်မZ9ိေGကာငး် ေဖာ်ြပထားGကသည။်  

 

 ၃.၁ လကင်ငး်တံ) ့ြပန်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရန် အေရးေပY လိ)အပ်ချကမ်ျား  

အမျိCးသမီးများအတကွ ်အဓိက လိ)အပ်ချကမ်ျား  

အမျိNးသမီးများ၏ လိ(အပ်ချကမ်ျား&9င် ့ စပ်လျဥ်း၍၊ အမျိNးသမီးအေြမာကအ်များတိ(သ့ည ်၎ငး်တိ(က့ိ(ယတ်ိ(ငအ်တကွ ်

သာမကပဲ ၎ငး်တိ(၏့ ကေလးငယမ်ျားအတကွပ်ါ အေရးေပPလိ(အပ်ချကမ်ျားZ9ိေနေGကာငး် အေလးေပးေဖာ်ြပထား 

သည။် ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီးများ&9င် ့ေမးွကငး်စကေလးများZ9ိသည်မိ့ခငမ်ျားသည ်အြခားသJများထက ်လိ(အပ် 

ချကမ်ျားပိ(Z9ိသည။် ကေလးေမးွဖွားရနအ်တကွ ် မီးဖွားသJနာြပNများ&9င် ့ ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့Z9ာကမ်Oေပးသည် ့ ေနရာ 

ဌာနများမZ9ိြခငး်ေGကာင် ့မိခငမ်ျား၏ စိ(းရိမ်မOများပိ(မိ(ဆိ(းရွားGကရသည။် သန်Z့9ငး်သည် ့ေရ&9င် ့အမ်ိသာများရယJလက ်

လ9မ်းမ9ီ&ိ(ငမ်O မလံ(ေလာကသ်ြဖင် ့စစေ်Z9ာငအ်မျိNးသမီးများအေနြဖင် ့၎ငး်တိ(၏့ ကျနး်မာေရး &9င် ့ေဘးကငး်ေရးတိ(အ့ 

ေပP စိ(းရိမ်ရမOများZ9ိသည။် အထJးသြဖင် ့ အမျိNးသမီးများ၏ တစက်ိ(ယရ်ညလ်စဥ်သံ(းပစ�ညး်များ၊ အတငွး်ခမံျား၊ အ 

ဝတအ်စားများ&9င် ့ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီးများအား မီးဖွားေစာင်ေ့Z9ာကမ်Oေပးရန ်သJနာြပNများ စသညတ်ိ(&့ 9င် ့ပတ ်

သကသ်ည် ့လိ(အပ်ချကမ်ျားZ9ိေနသည်အ့ြပင၊် လိ(အပ်ချကမ်ျားတငွ ်မီးဖွားရာ၌လိ(အပ်သည် ့ေဆးဝါးများ&9င် ့အသံ(းအ 

ေဆာငပ်စ�ညး်များ (အဝတမ်ျား)၊ ေမးွကငး်စကေလးအတကွ ် အ&9းီဝတမ်ျား၊ &9င် ့ ကေလးငယမ်ျားအတကွ ် ေဆးဝါး 

များ စသညတ်ိ(ပ့ါဝငသ်ည။် အမျိNးသမီးများအတကွ ်လစဥ်သံ(းပစ�ညး်လိ(အပ်ချကမ်ျားကိ( အမျိNးသား&9င် ့အမျိNးသမီး 

စစေ်Z9ာငမ်ျား&9င် ့ အတငွး်ကျကျအငတ်ာဗျ~းေမးြမနး်စဥ် &9စရ်ပ်စလံ(းတိ(တ့ငွ ် ေဖာ်ြပထားြခငး်မZ9ိပဲ၊ အမျိNးသမီးများ 

အတကွ ် အထJးလိ(အပ်ချကမ်ျားအေGကာငး်ကိ( ေဒတာေကာကယ်JသJများက အဓိကသတငး်အချကအ်လကေ်ပးသJ 

များ&9င့ ် အငတ်ာဗျ~းေမးြမနး်သည်အ့ခါတငွမ်9 ေဖာ်ြပထားြခငး်ြဖစသ်ည။် ၎ငး်သည ် အမျိNးသမီးများ၏လိ(အပ်ချက ်

အား မZ9ိမြဖစအ်ေရးgကးီသညဟ်( မစဥ်းစားထားGကေGကာငး် ေဖာ်ြပေနသည။် စစေ်Z9ာငစ်ခနး်များထသံိ( ့ လpဒါနး်မO 

များြပNသည် ့အေစာပိ(ငး်ကာလများတငွ ်အမျိNးသမီး သန်Z့9ငး်ေရး လစဥ်သံ(းပစ�ညး်များမပါဝငခ်ဲပဲ့ အစားအစာ&9င် ့ေရ 

များကိ(သာ ပိ(၍ဦးစားေပးခဲG့ကသည။် ထိ(အ့ြပင ်အမျိNးသမီးများ၏ ေနစ့ဥ်လိ(အပ်ချကမ်ျားကိ( စဥ်းစားရာတငွ ်အကန် ့ 

အသတမ်ျားZ9ိခဲသ့ည။် စစေ်Z9ာငစ်ခနး်များတငွ ် မျိNးဆကပ်ာွးြခငး်&9င်သ့ကဆ်ိ(ငသ်ည် ့ gကNိတငက်ာကယွေ်ဆာငရွ်က ်

ချကမ်ျားကိ( အဖဲွRအစညး်များမ9 ေထာကြ်ပလ(ပ်ေဆာငြ်ခငး်မZ9ိပဲ၊ ၎ငး်ကိ( အေရးgကးီသညဟ်(မယJဆသြဖင် ့ ယငး်သိ( ့ 

ေဆာငရွ်ကထ်ားမOများ စခနး်များအတငွး် မZ9ိသညက်ိ( ေတွRရသည။် စစေ်Z9ာငအ်မျိNးသမီးများသည ်၎ငး်တိ(၏့ စိ(းရိမ်မO 

&9င်လိ့(အပ်ချကမ်ျားကိ( အတအိလငး်မေဖာ်ြပေသာ်လညး် ၎ငး်တိ(အ့ေနြဖင် ့ပဋပိကkကာလတစေ်လlာကလံ်(း လိငပိ်(ငး် 

ဆိ(ငရ်ာအGကမ်းဖကမ်O ခရံ&ိ(ငသ်ည် ့ထZိ9လွယမ်Oပိ(Z9ိသြဖင် ့၎ငး်တိ(၏့ စိ(းရိမ်ပJပနမ်Oများပိ(တိ(းေနသည။် ရလဒအ်ေနြဖင် ့
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၎ငး်တိ(သ့ည ် မလိ(လားအပ်ေသာ ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငလွ်ယရ်မOမZ9ိေအာင ် ကာကယွသ်ည် ့ နညး်လမ်းများကိ( ပိ(မိ(ေစစ့ပ် 

လ(ပ်ေဆာငေ်နGကဟနတ်Jသည။်  

“ဓမ�တာလာရငသ်ံ(းတဲ ့အမျိNးသမီးပစ�ညး်ေတ ွလိ(ေနတာေပါ။့ ကေလးZ9ိတဲ ့မိခငေ်တဆွိ(ရငလ်ညး် ကေလးအသံ(းအ 

ေဆာငေ်တလိွ(တယ”် 

(KII အမျိNးသားေြဖဆိ(သJ၊ ဒပဲီယငး်)  

“အမျိNးသမီးများအတကွ ်ေနစ့ဥ်လိ(အပ်ချကေ်တကွ၊ ဥပမာအားြဖင်-့ အတငွး်ခတံိ( ့၊ လစဥ်သံ(းပစ�ညး်တိ( ့ နဲ ့

တြခားဟာေတေွပါ။့ က�နမ်တိ(မ့9ာ ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီးေတZွ9ိတဲအ့တကွ ်အေရးေပP ကေလးမီးဖွားဖိ(အ့တကွ ်

ရယ၊် နာမကျနး်ြဖစေ်နတဲ ့ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီးေတအွတကွ ်ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့Z9ာကမ်Oေပးမယ် ့

ဆရာဝနေ်တ ွဒါမ9မဟ(တ ်သJနာြပNေတလိွ(အပ်ပါတယ”်  

(KII အမျိNးသမီး ေြဖဆိ(သJ၊ ဒပဲီယငး်) 

 

ကေလးသLငယမ်ျားအတကွ ်အဓိက လိ)အပ်ချကမ်ျား  

ကေလးသJငယမ်ျားသည ် မGကာခန အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွရြခငး်&9င် ့ တမ်ိးေZ9ာငထ်ကွေ်ြပးရြခငး်တိ(ေ့Gကာင် ့ ေကျာငး်မတက ်

&ိ(ငG်ကပါ။ ထိ(ေ့Gကာင် ့ပညာေရးလကလ်9မ်းမ9ီ&ိ(ငမ်Oသည ်ယငး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ် gကးီမားေသာ အဟန်အ့တား 

ြဖစေ်နသည။် စစေ်Z9ာငစ်ခနး်များတငွ ်ပညာသငG်ကားရန ်အခငွ်အ့လမ်းမZ9ိပါ။ ပိ(၍အေရးgကးီသညမ်9ာ ေကျာငး်များ 

သည ်ေဖာ်ခွေဲရးများ&9င် ့လကန်ကg်ကးီပစခ်တမ်OများေGကာင် ့မီးေလာငပ်ျကစ်းီသာွးYပီးြဖစသ်ည။် ေလလ့ာမOြပNလ(ပ်ခဲ ့

သည် ့ေဒသအားလံ(းတိ(တ့ငွ ်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်စတိခ်စံားမO/စတိပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ လံ(ြခNံေရး တညေ်ဆာကေ်ပးရန ်

လိ(အပ်ချကက်ိ( မီးေမာငး်ထိ(းြပထားသည။် ကနပ်ကလ်က၊် မငး်တပ်၊ ဒးီေမာဆ့ိ( &9င် ့Z9ားေတာတိ(မ့9ာ စစေ်Z9ာငမ်ျားက 

ေမးွကငး်စကေလးများအတကွ ် လိ(အပ်ချကမ်ျားကိ( ပိ(၍အသားေပးေဖာ်ြပထားGကသည။် စစေ်Z9ာငစ်ခနး်များတငွ ်

မျိNး\ိ( းဗီဆချိNRယငွး်မO လကkဏာ (hydrolethalus syndrome) ေGကာင် ့&ိ(မ့Oန်အ့ေပPတငွ ်မ9ီခိ(အားထားေနရသည် ့ကေလး 

ငယမ်ျား&9င်၊့ ြဖည်စ့ကွစ်ာများတငွ ်မ9ီခိ(ေနရသည် ့ကေလးများအတကွ ်လိ(အပ်ချကမ်ျားကိ( ြဖည်တ့ငး်ေပးရန ်ေထာက ်

ပံထ့ားမOများမZ9ိပါ။ အလpZ9ငမ်ျား&9င် ့အဖဲွRအစညး်များမ9 ေပးအပ်သည် ့ေထာကပံ်မ့Oများမ9ာ ဆန၊် ဆ ီ&9င် ့အေြခခလိံ(အပ် 

ချကမ်ျား၊ ကိ(ဗစ-်၁၉ ေရာဂါ တားဆးီကာကယွေ်ရး ပစ�ညး်များ (လကသ်န်စ့ငေ်ဆးရည၊် &9ာေခါငး်စညး်များ)၊ ေစာင ်

များ၊ ြခငေ်ထာငမ်ျားပါဝငေ်သာ်လညး် ေမးွကငး်စ ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်&OိR မOန် ့၊ ြဖည်စ့ကွစ်ာမOန်&့ 9င် ့အ&9းီဝတမ်ျား 

မပါဝငပ်ါ။  

လLငယမ်ျားအတကွ ်အဓိက လိ)အပ်ချကမ်ျား  

စခနး်များတငွ ်၆၀% ေသာ လJဦးေရတိ(သ့ည ်အသက ်၁၆-၃၀ အGကားZ9ိ အမျိNးသမီးများြဖစY်ပီး၊ လJငယအ်မျိNးသား 

များမ9ာ ြပညသ်Jက့ာကယွေ်ရးတပ်ဖဲွRများသိ( ့ ဝငေ်ရာကသ်ာွးသြဖင် ့အငတ်ာဗျ~းေမးြမနး်ရာတငွ ်လJငယအ်မျိNးသား အ 
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ေရအတကွ ်ပိ(၍နညး်ပါးခဲသ့ည။် စခနး်များZ9ိ လJငယမ်ျားသည ်စခနး်၏ စမံီခန်ခ့ွမဲOများတငွ ်ဝငေ်ရာကက်JညလီျကZ်9ိ 

Gကသည။် ၎ငး်တိ(အ့နက ်အမျိNးသမီးများ&9င် ့ေဆးဘကဆ်ိ(ငရ်ာအဖဲွRများလညး် ပါဝငသ်ည။် ေလလ့ာမOြပNလ(ပ်ခဲသ့ည် ့

စစေ်Z9ာငစ်ခနး်များအားလံ(းတိ(တ့ငွ ် စခနး်အတကွ ် တာဝနZ်9ိသည် ့ အမျိNးသမီးတစဦ်းပါဝငေ်နေGကာငး်&9င်၊့ စခနး်အ 

အများစ(တိ(တ့ကွတ်ာဝနZ်9ိသJများတငွ ်အသက ်၃၀ &9စ&်9င်အ့ထကZ်9ိ အမျိNးသားများြဖစသ်ညက်ိ(ေတွRရသည။် ပဋပိကk 

အတငွး် ၎ငး်တိ(အ့ေနြဖင် ့လJထ(ကိ(အကာအကယွေ်ပးရန&်9င်၊့ ၎ငး်တိ(၏့ ေြမယာများကိ( စစတ်ပ်မ9ကျ~းေကျာ်ြခငး်မZ9ိ 

ေအာငက်ာကယွရ်နလိ်(အပ်သြဖင် ့ လံ(ြခNံေရးတပ်ဖဲွRများ&9င်၊့ ကာကယွေ်ရးေထာကပံ်မ့Oများကဲသ့ိ(ေ့သာ ေဆာငရွ်က ်

ချကမ်ျားသည ်အဓိက အေရးေပPလိ(အပ်ချကမ်ျားြဖစေ်Gကာငး် အသားေပးေဖာ်ြပထားGကသည။် ထိ(အ့ြပင ်လJငယ ်

များသည ် စခနး်စမံီခန်ခ့ွြဲခငး်၊ စစေ်Z9ာငမ်ျား၏ လံ(ြခNံေရး&9င် ့ ေကာငး်မနွဖ်Jလံ(မOများအတကွ ် တက�်ကစာွပါဝငလ်(ပ် 

ေဆာင၊် ဦးေဆာငေ်နGကသညြ်ဖစရ်ာ ၎ငး်တိ(အ့တကွ ်အေရးေပPေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားဆိ(ငရ်ာ သငတ်နး်များသည ်အ 

ကျိNးZ9ိေစ&ိ(ငသ်ညြ်ဖစသ်ြဖင် ့ယငး်အေGကာငး်အရာများအေပP ေလက့ျင်သ့ငG်ကားေပးရနလ်ညး် အGကြံပNထားသည။် 

ထိ(အ့ြပင ် လJငယမ်ျားသည ် စစေ်ကာငစ်၏ီလကေ်အာကZ်9ိ စာသငေ်ကျာငး်များ&9င် ့ တက� သိ(လ်များအား သပိတ ်

ေမ9ာကြ်ခငး်အားြဖင် ့ ြပည်သ့Jဝ့နထ်မ်းအာဏာဖီဆနေ်ရးလOပ်Z9ားမO (CDM) တငွပ်ါဝငေ်နGကသည။် အလားတJပင ် လJ 

ငယမ်ျားသည ်စခနး်၏ အေနအထား&9င် ့သငယ်JမOပတဝ်နး်ကျငတ်ိ(ေ့Gကာင် ့၎ငး်တိ(၏့ ပညာေရးကိ(လညး် ဆကလ်က ်

သငG်ကား&ိ(ငြ်ခငး်မZ9ိပါ။  

၃.၂ ပဋပိကTေ*+ာငး်ပိ)ငး် မဟာဗျNဟာေြမာကတ်ံ) ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်Qအတကွ ်လိ)အပ်ချကမ်ျား  

က)စားမQများ/ပဋပိကTများအတငွး် ဆံ)း\Q ံးမQများ *+င် ့တရားမ]တမQ လကလ်+မ်းမ+ီေရး   

ပဋပိကkသကေ်ရာကခ်ရံသည် ့ေဒသများZ9ိ လJထ(များအေနြဖင် ့ စစတ်ပ်မ9 အေြခက(ပ် တပ်စွထဲားသည် ့ ရွာများ၊ စစ ်

ဆငေ်ရးလ(ပ်သည် ့ေနရာများတစေ်လlာက ်စသညတ်ိ(တ့ငွ ်သတြ်ဖတမ်O&9င် ့ညMဥ်းပနး်&9ပ်ိစကမ်OများGကNံေတွRခစံားGကရ 

Yပီး၊ စစတ်ပ်မ9လJေနအမ်ိများ၊ ဘာသာေရး အေဆာကအ်ဦများ၊ ေတာငယ်ာများကိ( မီး\O ိ Rဖျကဆ်းီစဥ် လJသားဒိ(ငး်များ 

အြဖစအ်သံ(းြပNြခငး်ခရံကာ၊ ေမးွြမ~ေရးတရိိစ�ာနမ်ျား&9င် ့ ပိ(ငဆ်ိ(ငမ်Oပစ�ညး်များ အဓမ�ယJေဆာငခ်ရံ၊ ဖျကဆ်းီခGံကရ 

သည။် ေနအမ်ိများဖျကဆ်းီခရံသည် ့စစေ်Z9ာငမ်ျားအေနြဖင့ ်အမ်ိြပနေ်ဆာက&်ိ(ငသ်ည် ့အေနအထားမZ9ိGကပါ။ ထိ(အ့ 

ြပင ်ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနေသာ လကန်ကက်ိ(ငပ်ဋပိကkများေGကာင် ့၎ငး်တိ(သ့ည ်၎ငး်တိ(၏့ ေြမယာများကိ(အသံ(းြပN 

၍ ေကာကပဲ်သးီ&9မံျားစိ(ကပ်ျိNး၊ ရိတသ်မ်ိးြခငး်ကိ(လညး် မလ(ပ်ေဆာင&်ိ(ငေ်ပ။ ထိ(ေ့Gကာင် ့ယငး်လJထ(များအတကွ ်gကးီ 

မားေသာ စးီပာွးေရးဆံ(\O ံးမOများြဖစေ်နသည။် တိ(ကပ်ွဲများေGကာင် ့ ေဒသ&�ရ အ(ပ်ချNပ်ေရးစနစ ် လံ(းဝYပိNလဲ ပျကစ်းီ 

သာွးသည။် တစဆ်ကတ်ညး်တငွ ် ေကျးရွာအ(ပ်ချNပ်ေရးမpးရာထJးများတငွ ် အချိNR မ9ာ မိမိတိ(သ့ေဘာအေလျာက ် &Oတ ်

ထကွသ်ာွးသညြ်ဖစသ်ြဖင် ့ ေနရာများလစလ်ပ်လျကZ်9ိသည။် အချိNR ေကျးရွာအ(ပ်ချNပ်ေရးမpးများမ9ာ စစပ်တ&်9င်ပ့Jး 

ေပါငး်ေဆာငရွ်ကY်ပီး ၎ငး်တိ(၏့ လJမOအသိ(ငး်အဝိ(ငး်အဖဲွRဝငမ်ျားကိ(ယ၌်အေပP ြပဿနာများြဖစေ်ပPေစသည။် ထိ( ့ 

ေGကာင် ့ ေဒသ&�ရ အ(ပ်ချNပ်ေရးမpးများအေပP ယံ(Gကညမ်OမZ9ိGကေတာပဲ့ လJမOအသိ(ငး်အဝိ(ငး်ဝငမ်ျားအGကား အယံ(အ 

Gကညမ်Z9ိမO ြမင်တ့ကလ်ာသည။်  
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“အြပစမ့ဲ် ြပညသ်Jအေယာက ်၂၀ အဖမ်းခရံYပီး၊ ၈ ေယာကထ်နိး်သမ်ိးခရံတယ၊် ကျနတ်ဲသ့Jေတ ွြပနလွ်တလ်ာတယ။် 

ထနိး်သမ်ိးခရံတဲ ့၈ ေယာကအ်နကမ်9ာ တစေ်ယာကက် ညMဥ်းပနး်&9ပ်ိစကခ်ရံလိ( ့ ေသဆံ(းသာွးတယ။် ကျနတ်ဲ ့၇ 

ေယာကက်လညး် ေသလ(နးီနးီြဖစေ်နYပီး လကZ်9ိမ9ာေတာ့ ခ(ချိနထ် ိေဆးဝါးက(သမO ခယံJေနရတ(နး်ပဲ”  

(KII ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသား၊ ေကျာကက်(နး်ရွာ/ ယငး်မာပင၊်စစက်ိ(ငး်)  

“တရားမlတမO လကလ်9မ်းမမ9ီတဲ ့ြပဿနာနဲ ့စပ်လျဥ်းလိ(က့ေတာ့ တရားမ့ဲ သတြ်ဖတတ်ာ၊ ဖမ်းဆးီတာေတနွဲ ့, တစ ်

ချိNR ရွာေတမွ9ာဆိ( မိသားစ(ေတ ွအ(ပ်စ(လိ(က ်သတခ်ရံတာေတပဲွ။ ထကွေ်ြပးဖိ(အ့တကွ ်ဆိ(ငက်ယေ်တကွိ( လမ်းေဘး 

တိ( ့ ဘ(နး်gကးီေကျာငး်ဝငး်တိ(မ့9ာ ထားခဲ့တဲ ့သJေတရဲွ ့ ဆိ(ငက်ယေ်တကွိ( အစ(လိ(ကအ်ြပံNလိ(က ်မီး\O ိ Rခရံတယ။် ဒါအ့ြပင ်

အမျိNးသမီးေတလွညး် လိငပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ အလဲွသံ(းစားြပNမOေတ ွအကျ~းလွနခ်ရံတယ”် 

(KII ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသမီး၊ ေတာတိ(က ်ရွာ/ ဒပဲီယငး်၊ စစက်ိ(ငး်)  

“အြပစမ့ဲ်ြပညသ်Jေတ ွအသတခ်ရံ၊ ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးခရံတယ။် ြပညသ်Jေတရဲွ ့ ကိ(ယပိ်(ငပ်စ�ညး်ဥစ�ာေတ၊ွ ဘဝေတ ွ

ဖျကဆ်းီခရံတယ။် တရားဥပေဒစိ(းမိ(းမOမZ9ိတာေGကာင် ့က�နေ်တာ်တိ(ရဲ့ ့ အခငွ်အ့ေရးေတလဲွ ဆံ(း\O ံးYပီး၊ ဖိ&9ပ်ိမO 

ေအာကမ်9ာပဲ ေနေနGကရတယ”်  

(KII ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသား၊ ေဒါ&(ခJး စခနး်/ ဒးီေမာ့ဆိ(- ကရငန်)ီ   

 

စစတ်ပ်မ9 ကျ~းလွနသ်ည် ့ြပစမ်Oများအြပင ်တရားဥပေဒစိ(းမိ(းမOမZ9ိသြဖင် ့လJအများအGကား ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်O 

များ&9င် ့တရားဥပေဒဝနေ်ဆာငမ်Oများ ေြဖZ9ငး်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရာတငွလ်ညး် စနိေ်ခPမOများZ9ိသည။်  

“ပဋပိကkအတငွး်မ9ာ တရားမlတမO လကလ်9မ်းမမ9ီတာနဲပ့တသ်ကလိ်( ့ က�နမ်တိ(အ့ေနနဲ ့လJသတသ်ာွးတဲ ့တရားခကံိ( Z9ာ 

မေတွRဘJး၊ Yပီးေတာ့ ေတွRသည်တ့ိ(ငေ်အာင ် အဲဒ့လီJကိ( က�နမ်တိ(ဘ့ာမ9 မလ(ပ်&ိ(ငဘ်Jး။ မိနး်ကေလးငယေ်တ ွ လိငပိ်(ငး် 

ဆိ(ငရ်ာ အလဲွသံ(းစားြပNခရံတယ၊် တိ(ငတ်နး်ဖိ( ့အမOဖွင်ဖိ့( ့ဘယေ်နရာ/ဘယပ်(ဂoိNလ်မ9မZ9ိဘJး။ အဲဒ့လိီ( ဘာမ9မြဖစသ်လိ( 

လJေတကွ ေနေနGကရတဲ ့အြဖစအ်ပျကေ်တေွပါ။့ မိဘေတနွဲ ့ေမာင&်9မေတကွ တြခား စစေ်Z9ာငစ်ခနး်ေတမွ9ာေနေန 

Gကတဲ ့ မသနစ်မ်ွးမိနး်ကေလးတစေ်ယာကဆ်ိ( လိငပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ ေစာ်ကားခရံတာကိ(လညး် က�နမ်တိ( ့Gကားလိ(ကရ် 

တယ။် ဘယသ်J လ(ပ်လိ(ကတ်ယဆ်ိ(တာသေိပမ့ဲ အေရးယJမယ်သ့Jဘယသ်Jမ9မZ9ိေတာ့ က�နမ်တိ(မ့9ာ ဘာမ9လ(ပ်မရဘJး” 

(KII ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသမီး၊ မငး်တပ်)  

တရားမlတမO လကလ်9မ်းမ9ီေရးသည ် လJထ(အဆင်တ့ငွ ် ကျိNးပျကေ်နYပီး လJထ(အေနြဖင် ့ စစအ်(ပ်ချNပ်ေရးမ9 တည ်

ေထာငရ်နg်ကNိးပမ်းေနသည် ့ စနစအ်သစေ်ပPလညး် ယံ(Gကညမ်O သိ(မ့ဟ(တ ် အားထားမO မZ9ိေတာေ့ပ။ ယငး်အေနအ 

ထားသည ်အေရးgကးီသည်အ့ဆင်တ့ငွ ်လJထ(၏ တရားေရးစနစက်ိ( အြမနဆ်ံ(းြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာကရ်န ်အေရးgကးီ 
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ေGကာငး် မီးေမာငး်ထိ(းြပေနသည။် လJထ(အသိ(ငး်အဝိ(ငး်ဝငမ်ျား၏ ဆံ(း\O ံးမOများ&9င် ့က(စားမOများအား စနစတ်ကျမ9တ ်

တမ်းတငရ်နလိ်(အပ်သည။်  

ြပန်လညြ်ပCစ)မျိCးေထာငေ်ရးအေပY ေမ]ာ်မ+န်းချကမ်ျား (ေရတိ)*+င် ့ေရR+ည)်  

ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်သည် ့ေဒသZ9ိ စစေ်Z9ာငမ်ျားအေနြဖင် ့စတိပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ စတိဒ်ဏရ်ာ ြပနလ်ညေ်ကာငး်မနွ ်သက ်

သာမOကိ( အသားေပးေဖာ်ြပခဲG့ကသည။် ေရတိ(&9င် ့ ေရZ9ညစ်မံီချကမ်ျားအတကွ ် - ကေလးသJငယ၊် လJငယမ်ျား၊ အ 

မျိNးသမီးများ၊သကg်ကးီရွယအ်ိ(များ၊ မသနစ်မ်ွးများ၊ စစေ်Gကာင် ့မသနစ်မ်ွးြဖစရ်သJများ၊ ပဋပိကkအတငွး် မိဘမဲြ့ဖစရ် 

သJများ/ကေလးငယမ်ျား စသည် ့အ(ပ်စ(တိ(အ့လိ(က ်စတိပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ ြပနလ်ညေ်ကာငး်မနွေ်အာင ်ြပNစ(ပျိNးေထာငေ်ပး 

ရန ်ေမlာ်လင်G့ကသည။် ကေလး&9င် ့လJငယမ်ျားအတကွ ်ပညာေရးအပိ(ငး်တငွ ်နစန်ာမOများစာွZ9ိYပီး ပညာေရးက|ကိ( 

ဦးစားေပးရန ်အေလးေပးေဖာ်ြပထားGကသည။် ထိ(အ့ြပင ်ြပနလ်ညြ်ပNစ(ပျိNးေထာငသ်ည်က့ာလတငွ ်(ဥပမာ- အမျိNး 

သမီး၊ ကေလး၊ မသနစ်မ်ွး &9င် ့သကg်ကးီရွယအ်ိ() စသည် ့ဦးတညအ်(ပ်စ(များအလိ(က ်တကိျသည် ့စမံီကနိး်များမညသ်ိ( ့ 

ေဖာ်ေဆာငရ်မည်အ့ေGကာငး်ကိ(လညး် ေဖာ်ြပထားGကသည။် ြပနလ်ညြ်ပNစ(ပျိNးေထာငသ်ည်က့ာလတငွ ် အမျိNးသမီး 

များသည ်ြပညသ်Jအ့စိ(းရမ9 ေပးအပ်သည် ့စးီပာွးေရးအေထာကအ်ပံဝ့နေ်ဆာငမ်Oစသညတ်ိ(အ့ားြဖင် ့စးီပာွးေရးဆိ(ငရ်ာ 

ြမMင်တ့ငေ်ပးမO အခငွ်အ့လမ်းများရZ9ိရန ် ေမlာ်လင်G့ကသည။် ထိ(အ့ြပင ် စစေ်Z9ာငစ်ခနး်များမ9 မိသားစ(များအေနြဖင် ့

၎ငး်တိ(၏့ ေနအမ်ိများြပနလ်ညေ်ဆာကလ်(ပ်ရာတငွ ် ဘ|ာေရးဆိ(ငရ်ာ ေထာကပံ်မ့OများရZ9ိရနလ်ညး် ေမlာ်လင်G့က 

သည။် အမျိNးသမီးများ&9င် ့ မိနး်ကေလးများသည ် ေတာ်လ9နေ်ရးတငွ ် ပံ(စ ံ &9င် ့ အခနး်က|အမျိNးမျိNးတိ(မ့9 ပါဝငG်က 

သညြ်ဖစရ်ာ ၎ငး်တိ(အ့ေနြဖင် ့အမျိNးသားများ&9င်တ့နး်တJ ၎ငး်တိ(၏့ရဲရင်မ့O&9င် ့စနွ်လ့Lတမ်Oများအတကွ ်အသအိမ9တြ်ပN 

မO ရZ9ိလိ(Gကသည။် ထိ(အ့ြပင ် ၎ငး်တိ(အ့ေနြဖင် ့ ြပနလ်ညြ်ပNစ(ပျိNးေထာငေ်ရးအဆင်တ့ငွ ် အမျိNးသမီးများ&9င် ့ မိနး်က 

ေလးများအတကွ ်သးီြခားဦးတညသ်ည် ့စမံီချကမ်ျား&9င် ့စမံီကနိး်များZ9ိရနက်ိ(လညး် ေမlာ်မ9နး်Gကသည။်  

“လကZ်9ိမ9ာ ပိ(ငဆ်ိ(ငမ်Oေတနွဲ ့ေမးွထားတဲ ့တရိိစ�ာနေ်တအွပါအဝင ်အိ(းအမ်ိေတဆွံ(း\O ံးရတဲ ့သJေတZွ9ိတယ။် အမ်ိမ9ာ 

သံ(းတဲ ့အသံ(းအေဆာငေ်တဘွာတစခ်(မ9မZ9ိေတာ့ဘJး။ ဒါအ့ြပင ်တိ(ကပ်ွဲေတမွ9ာ အသကဆ်ံ(း\O ံးသာွးတာေတZွ9ိတယ။် 

ထကွေ်ြပးတမ်ိးေZ9ာငတ်(နး် ေသဆံ(းသာွးတဲ ့မိသားစ(ဝငေ်တ၊ွ မိ(ငး်နငး်မိလိ(တ့ိ( ့၊ ကျညထ်လိိ(တ့ိ( ့၊ အမ်ိမ9ာပ(နး်ေနတ(နး်နဲ ့

ေတာထ ဲပ(နး်ေနတ(နး် လကန်ကg်ကးီပစခ်ထံလိိ( ့ ေသသာွးတဲသ့JေတလဲွZ9ိတယ။် တချိNRလJေတဆွိ( ခ&�ာကိ(ယအ်စတိ ်

အပိ(ငး်ေတ ွဆံ(း\O ံးသာွးတာမျိNးZ9ိေတာ့ က�နမ်တိ(အ့ေနနဲ ့ဒလိီ(လJေတကွိ( အထJး စဥ်းစားေပးဖိ(လိ့(ပါတယ”် 

(IDI ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသမီး၊ မငး်တပ်)  
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“ေတာ်လ9နေ်ရးေအာငသ်ာွးတဲအ့ခါ က�နေ်တာ်တိ(အ့ေနနဲ ့ေနအမ်ိအိ(းအမ်ိ ဆံ(း\O ံးသာွးသJေတအွတကွ ်အမ်ိရာစမံီကနိး် 

ေထာကပ့ံ်ေပးဖိ(အ့တကွ ်ြပညသ်Jအ့စိ(းရကိ( ေတာငး်ဆိ(ချငပ်ါတယ။် ဒါအ့ြပင ်အလ(ပ်အကိ(ငအ်ခငွ်အ့လမ်း 

ဖနတ်းီေပးဖိ(န့ဲ ့(၁/၂ &9စ ်စာချNပ်) နဲ ့အတိ(းမ့ဲ ေချးေင ွေတေွပးဖိ(က့ိ(လညး် ေတာငး်ဆိ(ချငတ်ယ။် က�နေ်တာ်တိ(ရဲ့ ့ 

ကေလးေတအွတကွ ်အေကာငး်ဆံ(း ပညာေရးကိ( ေပးချငတ်ယ၊် သJတိ(ရဲ့ ့ မိဘေတGွကNံေတွRရတဲ ့ေခတဆ်ိ(းလိ(မျိNး 

မဟ(တပဲ်နဲေ့ပါ။့”                  

(KII ေြဖဆိ'သ) အမျိ.းသား၊ ကရငန်)ီ  

“ပဋပိကkအYပီး ြပနလ်ညြ်ပNစ(ပျိNးေထာငရ်ာမ9ာ အမျိNးသမီးေတအွေနနဲ ့အမျိNးသားများနဲအ့တJ ဒ ီေတာ်လ9နေ်ရးနဲ ့
တိ(ကပ်ွဲမ9ာ ရဲဝ့ံစာွ ပါဝငရ်ပ်တညခ်ဲ့တယေ်လ၊ဒါေGကာင် ့ပဋပိကkYပီးသာွးတဲအ့ခါကျရင ်က�နမ်တိ(အ့ေနနဲ ့အမျိNးသမီး 

အေတအွတကွ ်သးီသန် ့ြဖစတ်ဲ ့အေထာကအ်ပ့ံစမံီကနိး်ေတ ွလိ(အပ်ပါတယ”် 

 (IDI ေြဖဆိ(သJ အမျိNးသမီး၊ ဒပဲီယငး်၊ စစက်ိ(ငး်)  

 

ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်သည် ့ ေဒသများတငွ ် လJအများသည ် အာဏာZ9ငက်ိ(ြဖNတခ်ျေရးမ9 အဓိကေသာခ့ျကြ်ဖစ ်

ေGကာငး် ေဖာ်ြပထားသည။် တိ(ငး်ရငး်သားများ၏လိ(အပ်ချကက်ိ( ထည်သ့ငွး်စဥ်းစားကာ၊ တနး်တJညမီlေအာင ်

လ(ပ်ေဆာငY်ပီး၊ ဒမိီ(ကေရစ ီ ြပနလ်ညေ်ဆာကတ်ည&်ိ(ငသ်ည် ့အရပ်သားအစိ(းရမ9 အ(ပ်ချNပ်ရန ်ဖယဒ်ရယဒ်မိီ(ကေရစ ီ

သာလlင ် ေရZ9ညတ်ညတ်ံေ့သာ Yငမ်ိးချမ်းေရး၊ ြပညသ်J ့ လံ(ြခNံေရး၊ &9င် ့ ဒမိီ(ကေရစကီိ( တညေ်ဆာက&်ိ(ငမ်ညြ်ဖစ ်

ေGကာငး် ၎ငး်တိ(က့ မီးေမာငး်ထိ(းြပထားGကသည။် 
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၄။ ေလလ့ာချကြ်ပFလAပ်သည့် ေဒသများတငွ ်ပဋပိကI96င် ့အိAးအမ်ိစွန်ခွ့ာရမC 

လက5်6ိ အေြခအေန  

၄.၁ အာဏာသမ်ိးမQ တစ*်+စအ်bပီး ချငး်၊ ကရငနီ်၊ ကရင ်*+င် ့စစက်ိ)ငး်တိ)တ့ငွ ်ပဋပိကTအေြခအေနများ အား 

ြခံCငံ)ေဖာ်ြပချက ် 

ဆ&_ြပမOများမ9သည ်စစတ်ပ်၏ ရကစ်ကG်ကမ်းGကNတမ်Oများကိ( တံ( ့ြပနရ်န ်ေဒသခြံပညသ်Jများ၏ လကန်ကက်ိ(ငေ်တာ် 

လ9နေ်ရးသိ( ့ အသငွက်Jးေြပာငး်ခဲသ့ည် ့လကန်ကက်ိ(ငပ်ဋပိကkသည ်အာဏာသမ်ိးမOတစ&်9စအ်Yပီးတငွ ်ဆကလ်ကြ်ဖစ ်

ေပPလျကZ်9ိသည။် ၂၀၂၁ ခ(&9စ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ အာဏာသမ်ိးမOအYပီးတငွ ် တိ(ငး်ရငး်သားြပညန်ယ&်9င် ့ တိ(ငး်များ၌ 

မတJညေီသာ ပဋပိကkပံ(စမံျားကိ( ေတွR Z9ိ&ိ(ငသ်ည။် ယခင ် အာဏာမသမ်ိးမ9ီက ပဋပိကk သမိ(ငး်ေGကာငး်မZ9ိဖJးသည် ့

စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်သည ်ယခ(အခါတငွ ်လကန်ကက်ိ(င ်ေတာ်လ9နေ်ရးအငအ်ားစ(များ&9င် ့စစတ်ပ်အGကား တိ(ကပ်ွဲများ ြမင် ့

တကမ်OများZ9ိေနသည။် ချငး်&9င် ့ ကရငန်ကီဲသ့ိ(ေ့သာ ြပညန်ယမ်ျားတငွ ် ေဒသခေံတာ်လ9နေ်ရးအငအ်ားစ(များဖဲွRစညး် 

လာGကYပီး အချိNRတိ(သ့ည ်စစတ်ပ်အား လကန်ကက်ိ(ငတ်ိ(ကပ်ွဲဝငရ်န ်ယခငက်တညေ်ထာငထ်ားသည် ့တိ(ငး်ရငး်သား 

လကန်ကက်ိ(ငအ်ဖဲွRအစညး် EAO/ERO များ&9င် ့လကတ်ွလဲာGကသည။် လကန်ကက်ိ(င ်ေတာ်လ9နေ်ရးအငအ်ားစ(များ &9င် ့

EAO/ERO တိ(&့ 9င် ့ အာဏာသမ်ိးစစတ်ပ် တပ်ဖဲွRများအGကား တိ(ကပ်ွဲများဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနသည။် လကန်ကက်ိ(င ်

ပဋပိကk&9င် ့ ြဖစစ်ဥ် ေဒတာအချကအ်လကစ်မံီချက ်(Armed Conflict Location and Event Data project) အရ အာ 

ဏာသမ်ိးYပီးတစ&်9စအ်Gကာတငွ ် လကန်ကက်ိ(ငပ်ဋပိကkများအတငွး် ေသဆံ(းမOေပါငး် ၆,၁၂၀ Z9ိေGကာငး် အစရီငခ် ံ

ထားသည။်23  

စစတ်ပ်မ9 မီး\O ိ Rတိ(ကခ်ိ(ကမ်Oများ&9င် ့ဝငေ်ရာကစ်းီနငး်မOများေGကာင် ့ြပညသ်JလJထ(အမ်ိေြခေပါငး် ၄,၅၀၀ ေကျာ် ပျကစ်းီ 

ခခံဲရ့သည။် ြပညသ်Jအ့ိ(းအမ်ိေနအမ်ိ ထကဝ်ကေ်ကျာ်ခန်တ့ိ(မ့9ာ စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်မ9ြဖစY်ပီး၊ ၉၀၀ ေကျာ်တိ(မ့9ာ ချငး်ြပည ်

နယမ်9ြဖစက်ာ ကရငန်ြီပညန်ယတ်ငွ ်၃၀၀ &9င် ့အြခားေဒသများတငွ ်ဒါဇင&်9င်ခ့ျီ၍Z9ိသည။်24 စစတ်ပ်မ9 ဝငေ်ရာက ်စးီ 

နငး်မOများ&9င် ့ မီး\O ိ Rတိ(ကခ်ိ(ကမ်Oများ&9င်၊့ တိ(ငး်ရငး်သားြပညန်ယ&်9င်တ့ိ(ငး်များအတငွး် စစတ်ပ်&9င် ့လကန်ကက်ိ(င ်ေတာ် 

လ9နေ်ရးအငအ်ားစ(များအGကား ြပငး်ထနသ်ည်တ့ိ(ကပ်ွဲများေGကာင် ့ အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွရသJ လJဦးေရ အဆမတနတ်ိ(းများ 

လာသည။် က(လသမဂoဒ(ကkသညမ်ျားဆိ(ငရ်ာ မဟာမငး်gကးီ\ံ(း (UNHCR) ြမနမ်ာ က ၂၀၂၂ ခ(&9စ ်မတလ် ၁ ရကေ်နတ့ငွ ်

အေရးေပP သတငး်ကိ(ထ(တြ်ပနခ်ဲY့ပီး၊ ၎ငး်တငွ ်အာဏာသမ်ိးမOအYပီး ြပညတ်ငွး်အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွရသJသည ်အချိန ်တစ ်

ပတအ်တငွး် ၄၅၁,၀၀၀ ဦးမ9 ၅၀၃,၀၀၀ ဦးအထ ိ ြမင်တ့ကလ်ာေGကာငး် အထJးေဖာ်ြပထားသည။် အာဏာမသမ်ိးမ9ီ 

တငွ ်ပဋပိကkသမိ(ငး်ေGကာငး်မZ9ိဖJးသည် ့ချငး်ြပညန်ယ&်9င် ့စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်တိ(တ့ငွ ်အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွရမOြဖစစ်ဥ် အသစမ်ျား 

ြဖစေ်ပP ခဲြ့ခငး်ြဖစသ်ည။်25၂၀၂၂ ခ(&9စ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရကေ်နအ့ထ ိ&ိ(ငင်တံစဝ်9မ်းတငွ ်စစေ်Z9ာငဒ်(ကkသညအ်ေရ 

 
23 https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard  
24 https://www.voanews.com/a/more-than-4-500-homes-razed-by-military-since-myanmar-coup-/6445578.html  
25 https://mizzima.com/article/year-roundup-2021-conflict-situation-myanmars-ethnic-states-and-regions  
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အတကွက်နိး်ဂဏနး်သည ်၈၇၀,၀၀၀ ဦးေကျာ်အထေိရာကZ်9ိခဲေ့Gကာငး် UNHCR က ေဖာ်ြပထားသည။် ေလလ့ာချက ်

ြပNလ(ပ်သည် ့ေဒသများZ9ိ စစေ်Z9ာငမ်ျားအား UNHCR အေရးေပPေနာကဆ်ံ(းသတငး်တငွ ်အမျိNးအစားခွြဲခားြပထားမO 

အရ - ကရငန်ြီပညတ်ငွ ်၉၃,၈၀၀ ဦး၊ စစက်ိ(ငး်တငွ ်၁၇၁,၀၀၀ ဦး &9င် ့ချငး်ြပညန်ယတ်ငွ ်၃၃,၂၀၀ ဦးတိ( ့ြဖစသ်ည။် စစ ်

ကိ(ငး်ြပညတ်ငွ ် စစေ်Z9ာငအ်ေရအတကွအ်များဆံ(းြဖစY်ပီး၊ အဆိ(ပါအေရအတကွသ်ည ် ယငး်တိ(ငး်၏ လJဦးေရ 

၃၀၇,၁၉၄ ထကပ်ငမ်ျားေသာ ကနိး်ဂဏနး်ြဖစY်ပီး၊ ဒ(တယိစစေ်Z9ာငအ်များဆံ(းမ9ာ ကရငန်ြီပညန်ယြ်ဖစက်ာ၊ ချငး် 

ြပညန်ယသ်ည ် တတယိအများဆံ(းြဖစသ်ည။် &ိ(ငင်၏ံ ဒ(တယိအေသးဆံ(းြပညန်ယြ်ဖစသ်ည် ့ ကရငန်ြီပညန်ယသ်ည ်

စစေ်Z9ာငမ်ျားအတကွ ်ြပညန်ယအ်တငွး် ထကွေ်ြပးတမ်ိးေZ9ာငရ်န&်9င် ့ခိ(လOရံာေနရာများရယJရန ်ခကခ်Yဲပီး အိ(းအမ်ိစနွ် ့ 

ခာွရမOgကးီgကးီမားမားZ9ိေနသည။်  

၄.၂ ယာယ ီခိ)လQရံာေနရာများ/စခန်းများ/ေဒသခံ လLထ)များ၏ အေြခအေနရပ်များအား ြခံCငံ)ေဖာ်ြပချက်

  

ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနေသာ လကန်ကက်ိ(င ်ပဋပိကkများေGကာင် ့စစေ်Z9ာငမ်ျားအတကွ ်စခနး်များစနစတ်ကျေဆာက ်

လ(ပ်ရာတငွ ်အခကအ်ခZဲ9ိေနသည။် လJအများသည ်၎ငး်တိ(၏့ နယေ်ြမေဒသများအတငွး် ထကွေ်ြပးတမ်ိးေZ9ာငေ်နရ 

Yပီး ပိ(၍ ေဘးကငး်ေသာေနရာများသိ( ့ ေရွRလျားသာွးလာေနGကရသည။် အစားအစာ၊ ခိ(လOရံာေနရာ၊ ေရ စသညတ်ိ(မ့ 

Z9ိသြဖင် ့ စစေ်Z9ာငမ်ျားသည ် ၎ငး်တိ(၏့ ေနအမ်ိများသိ( ့ြပနG်ကရေသာ်လညး် လကန်ကက်ိ(ငပ်ဋပိကkများဆကလ်က ်

ြဖစပ်ာွးေနသြဖင် ့အမ်ိြပနသ်ာွးသJများမ9ာ အိ(းအမ်ိထပ်မံစနွ်ခ့ာွGကရြပနသ်ည။် စစတ်ပ်မ9 ရကစ်ကစ်ာွတိ(ကခ်ိ(ကမ်Oများ 

သည ် ကရငန်ြီပညန်ယတ်ငွ ် ၂၀၂၁ ခ(&9စ ် ဒဇီငဘ်ာလကတညး်မ9စ၍ ယခ(အချိနအ်ထZိ9ိေနYပီး၊ စခနး်များသညလ်ညး် 

ေဘးကငး်မOမZ9ိေတာပ့ါ။ ၂၀၂၂ ခ(&9စ ်ဇနန်ဝါရီလတငွ ်စခနး်ကိ(ဦးတညသ်ည်တ့ိ(ကခ်ိ(ကမ်Oများ ကရငန်ြီပညန်ယတ်ငွ ်ြဖစ ်

ပာွးခဲY့ပီး ကေလးငယမ်ျားအပါအဝင ်ြပညသ်Jများကိ( ေသဆံ(းေစခဲသ့ည။်  

စစေ်Z9ာငအ်ေရအတကွ ် တိ(းများလာသြဖင် ့ အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွရသJများအြပင ် ေဒသခြံပညသ်JလJထ(များအတကွ ် အစား 

အစာ၊ ခိ(လOရံနေ်နရာများ၊ ေထာကပံ်က့ယဆ်ယေ်ရးပစ�ညး်များ၊ &9င် ့ အသကက်ယ ် ဝနေ်ဆာငမ်Oများ၊ ကျနး်မာေရး 

ေစာင်ေ့Z9ာကမ်O&9င် ့ ပညာေရးစသည် ့ လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာလိ(အပ်ချကမ်ျား ြမင်တ့ကလ်ျကZ်9ိ 

သည။် စစတ်ပ်သည ်&ိ(ငင်အံတငွး် ပဋပိကkေဒသများထသံိ( ့ လJသားချငး်စာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာအေထာကအ်ပံမ့ျား 

ရယJလကလ်9မ်းမ9ီ&ိ(ငမ်Oကိ(ေလlာခ့ျYပီး၊ ေထာကပံ်မ့Oများကိ( ပိတဆ်ိ(က့ာ ခရီးသာွးလာခငွ်ပိ့တပ်ငထ်ားသည။် ကရငန် ီ

ြပညန်ယတ်ငွ ် ၂၀၂၁ ခ(&9စ ် ဒဇီငဘ်ာလတငွ ် အြခားထခိိ(ကန်စန်ာသJများအနက ် Save The Children အဖဲွR မ9 ဝနထ်မ်း 

&9စဦ်း သတြ်ဖတခ်ရံသည် ့အGကမ်းဖကမ်Oြဖစစ်ဥ်ြဖစပ်ာွးYပီးေနာက ်&ိ(ငင်တံကာအစိ(းရမဟ(တသ်ည်အ့ဖဲွRအစညး်များ၊ 

ကမmာက့(လသမဂo ေအဂျငစ်မီျား၏ လ(ပ်ငနး်များ ဆိ(ငး်ငံခ့ဲသ့ည။် စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်အတငွး် စခနး်များ၊ ခိ(လOရံာေနရာများ 

&9င် ့ ေဒသခလံJထ(များ၊ လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာ ရယJလကလ်9မ်းမ9ီမOများစသည် ့ လကZ်9ိအေြခအေန 

များ&9င်စ့ပ်လျဥ်းသည် ့ ေဒတာအချကအ်လကမ်Z9ိပါ။ ေဒသခ&ံ9င် ့ &ိ(ငင်တံကာ သတငး်ဌာနများအရ စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်Z9ိ 

ပဋပိကkအသကေ်ရာကခ်နံယေ်ြမေဒသများမ9 လJထ(တိ(သ့ည ်ေတာတငွး်&9င် ့နးီစပ်ရာ ေကျးရွာများသိ(ထ့ကွေ်ြပးတမ်ိး 
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ေZ9ာငG်ကရYပီး၊ သင်ေ့တာ်သည် ့ စခနး်အခငး်အကျငး်မZ9ိပဲ အခကအ်ခZဲ9ိသည်အ့ေြခအေနရပ်များရငဆ်ိ(ငေ်နGကရ 

ေGကာငး်ဆိ(သည။် ချငး်&9င် ့ ကရငန်ြီပညန်ယတ်ိ(မ့9 ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်ခဲသ့ည်အ့ြခားေနရာများ&9င် ့ &Oငိး်စာလlင ်

UNHCR ေဒတာအရ အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွထကွေ်ြပးရမO&Oနး်ြမင်မ့ားမOသည ် စစတ်ပ်&9င် ့ စစတ်ပ်ေကျာေထာကေ်နာကခ်Zံ9ိ 

သည် ့ ပျ~ေစာထးီအဖဲွRများမ9 ဆကလ်ကY်ပီး ရကစ်ကG်ကမ်းGကNတစ်ာွ သတြ်ဖတြ်ခငး်၊ လJေနအမ်ိများ၊ ဘ(နး်gကးီ 

ေကျာငး်များ၊ ေမးွြမ~ေရးတရိိစ�ာနမ်ျား&9င် ့ ြပညသ်Jပိ(ငပ်စ�ညး်ဥစ�ာများအား မီး\O ိ Rဖျကဆ်းီြခငး်၊ လကန်ကg်ကးီများ&9င် ့

ေလေGကာငး်မ9တစဆ်င် ့ပစခ်တတ်ိ(ကခ်ိ(ကြ်ခငး် စသညတ်ိ(ေ့Gကာင်ြ့ဖစသ်ည။် ေထာကပံ်က့Jညေီရးလ(ပ်သားများ&9င် ့ေဒ 

သခ ံအရပ်ဖကလ်JမOအဖဲွRအစညး်များ&9င် ့ယငး်သတငး်ဌာနများ၏ အငတ်ာဗျ~းေမးြမနး်ချကမ်ျားအရ လJသားချငး် စာ 

နာေထာကထ်ားမOအေထာကအ်ပံ&့9င်လ့(ပ်ငနး်များေဆာငရွ်ကရ်န ် ပါဝငသ်ကဆ်ိ(ငသ်Jအားလံ(းအတကွ ် ခကခ်လဲျကZ်9ိ 

ေနသည။်26 လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာ ေထာကပံ်မ့OများအေပP တားြမစက်န်သ့တြ်ခငး်&9င် ့ဗျ~\ိ(ကေရစ ီ

အာဏာဆနဆ်န ် ဖိ&9ပ်ိမOသည ်လJထ(၏ ဆငး်ရဲဒ(ကkများကိ( သကဆ်ိ(းZ9ညေ်စသည။်27 လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ား 

မOဆိ(ငရ်ာ ေထာကပံ်က့JညမီOလိ(အပ်ချကမ်ျား ြမင်မ့ားလျကZ်9ိေသာ်လညး် အထခိိ(ကခ်လံJထ(အေနြဖင်က့Jညေီထာကပံ် ့

ေရးလ(ပ်သားများ&9င် ့အဖဲွRအစညး်များကိ( ရယJလကလ်9မ်းမ9ီ&ိ(ငမ်OမZ9ိပဲ လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာအေြခ 

အေနရပ်များမ9ာ လျငြ်မနစ်ာွယိ(ယငွး်ပျကစ်းီလျကZ်9ိသည။် 

၄.၃ ဂျဲန်ဒါ*+င်ပ့တသ်ကသ်ည့် ထခိိ)ကလ်ယွမ်Q  

အမျိNးသမီးများ၊ မိနး်ကေလးငယမ်ျား&9င် ့ ကေလးသJငယမ်ျားသည ် လကZ်9ိ လကန်ကက်ိ(ငပ်ဋပိကkများေGကာင် ့ ထ ိ

ခိ(ကသ်ကေ်ရာကခ်ရံသည။် ၎ငး်တိ(အ့ေနြဖင် ့ အGကပ်အတညး်အတငွး် ေဘးကငး်မO&9င် ့ အကာအကယွမ်ရZ9ိြခငး်တိ( ့ 

ေGကာင် ့ေနာကဆ်ကတ်ွအဲကျိNးဆကမ်ျား ခစံားGကရသည။် အမျိNးသမီး၊ လJငယ&်9င် ့ကေလးသJငယေ်ရးရာဝနg်ကးီဌာ 

နအရ ြပညသ်JလJထ(ေသဆံ(းမO၏ ၇.၂%  တိ(သ့ည ်ကေလးသJငယမ်ျားြဖစY်ပီး စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်တငွအ်များဆံ(းြဖစက်ာ၊ က 

ရငန်ြီပညန်ယ&်9င် ့ချငး်ြပညန်ယတ်ိ(တ့ငွ ်ဒ(တယိအများဆံ(းြဖစသ်ည။် ေသဆံ(းသJအားလံ(း၏ ၈% တိ(မ့9ာ အမျိNးသမီးများ 

ြဖစY်ပီး၊ ကေလးသJငယေ်သဆံ(းမOေဒတာကဲသ့ိ(ပ့င ်ကရငန်ြီပညန်ယ&်9င် ့ချငး်ြပညန်ယတ်ိ(&့ 9င်&့ Oငိး်စာလlင ်စစက်ိ(ငး်တိ(ငး် 

တငွအ်များဆံ(းြဖစသ်ည။်28 ေဒသခသံတငး်ဌာနများ၏ေဖာ်ြပချကအ်ရ ၂၀၂၂ ခ(&9စ ်မတလ် ပထမအပတတ်ငွ ်စစတ်ပ် 

တပ်ဖဲွRများသည ်ကရငန်ြီပညန်ယ ်မ9 လိွNငေ်ကာ်YမိNRနယ၊် ကရငြ်ပညန်ယမ်9 ဖာပနွ၊် မေကးွတိ(ငး်မ9 ယငး်မာပင&်9င် ့ေပါက ်

တိ(မ့9 ကေလး ၁၀ ဦးကိ(သတြ်ဖတ ်ခဲေ့Gကာငး်ေဖာ်ြပထားသည။် ြမနမ်ာ&ိ(ငင်တံစဝ်9မ်းZ9ိ အိ(းအမ်ိစနွ်ခ့ာွရသJစစေ်Z9ာင ်စ( 

စ(ေပါငး်အနက ်၃၇% တိ(သ့ည ်ကေလးသJငယမ်ျားြဖစG်ကသည။် Save The Children ၏ ေဒတာအရ လွနခ်ဲသ့ည်&့9စ ်

အတငွး် ကေလးသJငယေ်ပါငး် ၁၅၀,၀၀၀ တိ(သ့ည ်၎ငး်တိ(၏့ေနအမ်ိများကိ( စနွ်ခ့ာွထကွေ်ြပးခဲG့ကရသည။်29 ထိ(အ့ြပင ်

ကေလးများသည ် ဗံ(းခွြဲခငး်၊ ဝငေ်ရာကစ်နီငး်ြခငး်&9င် ့ ပစခ်တြ်ခငး်တိ(ေ့Gကာင် ့ ေသဆံ(းGကရသည။် အစားအစာ&9င် ့

 
26 https://www.thenewhumanitarian.org/news/2022/2/1/multiple-crises-spiral-Myanmar-one-year-after-coup 
27 https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-15-15-february-2022 
28 https://www.facebook.com/photo?fbid=291486129781113&set=pcb.291486623114397 
29 https://www.savethechildren.net/news/violence-intensifies-myanmar-least-150000-children-forced-their-homes-year-
military-coup 
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ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Oများလကလ်9မ်းမမ9ီသည် ့ ကေလးငယမ်ျားသည ် ငတမ်တွေ်ခါငး်ပါးြခငး်&9င် ့ ဖျားနာြခငး်တိ( ့ 

ြဖင် ့ ထZိ9လွယသ်ည။် ပဋပိကkအသကေ်ရာကခ်နံယေ်ြမေဒသများZ9ိ အမျိNးသမီးများသည ် ေဘးကငး်ေရးြပဿနာ 

များ ရငဆ်ိ(ငေ်နGကရသညသ်ာမကပဲ၊ လိငပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာအGကမ်းဖကခ်ရံ&ိ(ငသ်ည်အ့&�ရာယမ်ျား&9င်လ့ညး်ရငဆ်ိ(ငေ်နGက 

ရကာ၊ အထJးသြဖင် ့ &ိ(တ့ိ(က&်9င် ့ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီးများအတကွ ်သန်Z့9ငး်ေရးပစ�ညး်များ&9င် ့အစာအာဟာရ 

များ ရယJလကလ်9မ်းမ9ီ&ိ(ငမ်O မZ9ိပဲ Z9ိသည။် ပဋပိကkနယေ်ြမေဒသများZ9ိ ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီးများသည ်နာတာ 

Z9ည ်စတိဖိ်စးီမOေGကာင် ့ကိ(ယဝ်န ်ေမးွဖွားရကလွ်နမ်OများခစံားGကရသည။် အမျိNးသမီး၊ လJငယ&်9င် ့ကေလးသJငယေ်ရး 

ရာဝနg်ကးီဌာနမ9 ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီးများ&9င် ့ &ိ(တ့ိ(က ် မိခငမ်ျားအား ကJညေီထာကပံ်ေ့ပးသည် ့ စမံီကနိး်အရ 

စစက်ိ(ငး်တိ(ငး် တန်ဆ့ညတ်ငွ ်ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီး ၁၀ ဦးအနက ်၄ ဦးတိ(မ့9ာ ေမးွဖွားရကလွ်နG်ကYပီး၊ မေကးွ 

တိ(ငး် ဂန်ေ့ဂါတငွ ်ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီး ၆ ဦးအနက ်၃ ဦးတိ(မ့9ာ ေမးွဖွားရကလွ်နG်ကကာ၊ ကရငြ်ပညန်ယ ်ေလး 

ေကေ့ကာ်တငွ ်စစေ်Z9ာငစ်ခနး်Z9ိ ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီး ၆ ဦးအနက ်၃ ဦးတိ(မ့9ာ ေမးွဖွားရကလွ်နG်ကYပီး၊ အြခား 

စစေ်Z9ာငစ်ခနး်တစခ်(တငွလ်ညး် ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီး ၅ ဦးအနက ် ၂ ဦးတိ(မ့9ာ ေမးွဖွားရကလွ်နG်ကေGကာငး် 

ေတွRရသည။် အမျိNးသမီးများသမဂoအဖဲွR (ြမနမ်ာ&ိ(ငင်)ံ - WLB ၏ ေဖာ်ြပခချကအ်ရ တိ(ငး်ရငး်သားြပညန်ယမ်ျားြဖစ ်

သည် ့ ချငး်၊ ကချင၊် Z9မ်း ြပညန်ယ၊် &9င် ့ စစက်ိ(ငး် တိ(ငး်&9င် ့ ရနက်(နတ်ိ(ငး်တိ(တ့ငွ ် စစသ်ားများမ9 ကျ~းလွနသ်ည် ့

မ(ဒနိး်မO&9င် ့ လိငပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ ထပိါးေစာ်ကားမOြဖစစ်ဥ် ၉ ခ(Z9ိခဲေ့Gကာငး်ဆိ(သည။် Z9ငသ်နလွ်တေ်ြမာကလ်ာသJများတငွ ်

ကိ(ယဝ်နေ်ဆာင၊် &ိ(တ့ိ(က ်မိခငတ်စဦ်းလညး်ပါဝငခ်ဲသ့ည။်30 ထိ(အ့ြပင ်အာဏာသမ်ိးYပီးေနာကပိ်(ငး်တငွ ်အမOြဖစစ်ဥ် အ 

ေရအတကွမ်ျား သသိာထငZ်9ားစာွြမင်တ့ကလ်ာေGကာငး် WLB က အထJးေဖာ်ြပထားသည။် စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်&9င် ့မေကးွ 

တိ(ငး်တိ(တ့ငွ ် စစသ်ားများ&9င် ့ ပျ~ေစာထးီတိ(မ့9 ကျ~းလွနသ်ည် ့ မ(ဒနိး်မOြဖစစ်ဥ်များ အေGကာငး်ကိ( ေဒသခ ံ သတငး်မီ 

ဒယီာ ဌာနများ&9င် ့ လJမOကနွယ်ကသ်တငး်မီဒယီာစာမျက&်9ာများေပPတငွ ် အများအြပားေဖာ်ြပခဲသ့ည။် ယငး်တိ(ငး်ေဒ 

သgကးီများZ9ိ မ(ဒနိး်မOြဖစစ်ဥ်အချိNRတိ(က့ိ( အမျိNးသမီး၊ လJငယ&်9င် ့ကေလးသJငယေ်ရးရာဝနg်ကးီဌာနသိ( ့ အစရီငခ်တံငြ်ပ 

ထားသည။် ြဖစစ်ဥ်တစခ်(မ9ာ စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်Z9ိ တန်ဆ့ညY်မိNRနယ ်ေဒသZ9ိ &ိ(တ့ိ(ကမိ်ခငတ်စဦ်း၏အေGကာငး်ြဖစသ်ည။် 

အြခားြဖစစ်ဥ်တစခ်(မ9ာ မေကးွတိ(ငး် ေဒသZ9ိ ေပါကY်မိNRနယမ်9 အသက ်၃ &9စအ်ရွယ ် မိနး်ကေလးတစဦ်း၏ မိခငအ် 

ေGကာငး်ြဖစY်ပီး ယငး်ြဖစစ်ဥ်&9စခ်(လံ(း၏ အမျိNးသမီးများသည ်သတြ်ဖတခ်ခံဲရ့ြခငး်ြဖစသ်ည။် သိ(ေ့သာ်လညး် ပဋပိကk 

အသကေ်ရာကခ်လံJမOအသိ(ငး်အဝိ(ငး်&9င် ့စစိစရ်ယJထားသည် ့ေဒတာအချကအ်လကစ်နစတ်ကျမZ9ိေသးပါ။ စစေ်Z9ာင ်

စခနး်များတငွ ် ပ(ဂoိNလ်ေရးရာလံ(ြခNံမOအတကွ ် ကန်သ့တခ်ျကမ်ျား&9င် ့ တားြမစခ်ျကမ်ျားZ9ိYပီး ေနထိ(ငရ်သည် ့ ဆိ(းရွား 

သည် ့ အေြခအေနရပ်များေGကာင် ့ အမျိNးသမီးများ&9င် ့ မိနး်ကေလးငယမ်ျားသည ် လိငပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ အလဲွသံ(းစားြပNမO 

&9င် ့ ဂျဲနဒ်ါအေြခြပNအGကမ်းဖကမ်O ခရံ&ိ(ငသ်ည်အ့&�ရာယ ် ြမင်မ့ားလျကZ်9ိသည။်31 ပဋပိကkအသကေ်ရာကခ်နံယေ်ြမ 

ေဒသများ&9င် ့ စစေ်Z9ာငစ်ခနး်အခငး်အကျငး်ေနရာများတငွ ် လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာ&9င် ့ ကျနး်မာေရး 

 
30 https://www.rfa.org/english/news/myanmar/military-rape-12032021170414.html 
31 OCHA, Humanitarian Need Overview, issued December, 2021 
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ဝနေ်ဆာငမ်Oများ ေ&9ာင်ေ့&9းGကန် ့Gကာြခငး်သည ် အမျိNးသမီးများ၏ မျိNးဆကပ်ာွးကျနး်မာေရးြပဿနာရပ်များ&9င် ့ ေန ့ 

စဥ်လိ(အပ်ချကမ်ျားအေပP အြပNသေဘာမေဆာငသ်ည် ့ထခိိ(ကသ်ကေ်ရာကမ်OများZ9ိေနေစသည။်  
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၅။ နိဂံAးချFပ်96င် ့အNကြံပFချကမ်ျား  

စစေ်Z9ာငဒ်(ကkသညမ်ျားအေရအတကွသ်ည ်ေနစ့ဥ်&9င်အ့မl တိ(းများလာေနသည။် အထJးသြဖင် ့ဒပဲီယငး်&9င် ့ယငး်မာ 

ပငတ်ိ(တ့ငွ ် စစေ်Z9ာငလ်Jထ(များအတကွ ် ေထာကပံ်မ့O&9င် ့ လpဒါနး်မOများ အထJးအကန်အ့သတZ်9ိYပီး၊ လJသားချငး်စာနာ 

ေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာ ေထာကပံ်က့JညမီOများသည ်အသကေ်ရာကခ်နံယေ်ြမေဒသများသိ( ့ ညမီlစာွမေရာကZ်9ိပဲ အထJး 

သြဖင် ့ဒပဲီယငး်&9င် ့ယငး်မာပငတ်ိ(သ့ည ်လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာအကJအညမီျားကိ( ပိ(၍လိ(အပ်လျက ်

Z9ိသည။် စစေ်Z9ာငမ်ျား အေရအတကွမ်ျားြပားသပ်ိသညး်မOေGကာင် ့ လကZ်9ိ လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာ 

အေထာကအ်ပံမ့ျားသည ် ကနပ်ကလ်က၊် မငး်တပ်၊ ဒးီေမာဆ့ိ(&9င် ့ Z9ားေတာနယေ်ြမေဒသများZ9ိ စစေ်Z9ာငစ်ခနး်များ 

အတကွ ်လံ(ေလာကမ်OမZ9ိပါ။ အငတ်ာဗျ~းေမးြမနး်ချကမ်ျားအရ အရပ်ဖကလ်JမOအဖဲွRအစညး်များ၊ အမျိNးသားညfွီတ ်

ေရးအစိ(းရ၏ ဝနg်ကးီဌာနများ&9င် ့ စစေ်Z9ာငစ်ခနး်များတိ(အ့Gကား ေစစ့ပ်လ(ပ်ေဆာငမ်O&9င် ့ ပJးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်Oတိ( ့ 

တငွလ်ညး် အကန်အ့သတမ်ျားZ9ိေGကာငး်ကိ(လညး်ေတွR Z9ိရသည။် စခနး်&9င် ့ ခိ(လOရံာေနရာများ၏ အခငး်အကျငး်ပံ(စ ံ

များသည ် ေရgကးီြခငး်၊ မိ(းgကးီြခငး် စသည် ့ ရာသဦတ(ဒဏမ်ျားကိ( Gကံ့Gကံ့ခ&ံိ(ငြ်ခငး်မZ9ိပဲ အလွယတ်ကJပျကစ်းီ&ိ(င ်

သည။် လစဥ်သံ(းပစ�ညး်၊ အတငွး်ခစံသည် ့ အေြခခလိံ(အပ်ချကမ်ျား၊ ပ(ဂoိNလ်ေရးရာလွတလ်ပ်မO&9င် ့ လံ(ြခNံမOေပး&ိ(င ်

သည် ့အမ်ိသာများစသညတ်ိ(&့ 9င်ပ့တသ်ကY်ပီး အမျိNးသမီးများ&9င် ့မိနး်ကေလး ငယမ်ျားအတကွ ်စဥ်းစားချကမ်ျားတငွ ်

အကန်အ့သတZ်9ိသည။် စခနး်ေခါငး်ေဆာငအ်များစ(တိ(သ့ည ်အမျိNးသားများြဖစသ်ြဖင် ့လစဥ်သံ(းပစ�ညး်များ၊ အတငွး် 

ခမံျား၊ &9င် ့အမ်ိသာစသည် ့သန်Z့9ငး်ေရးအသံ(းအေဆာငေ်နရာများစသည် ့အမျိNးသမီးသံ(းက(နမ်ျား&9င် ့ တစက်ိ(ယရ်ည ်

လံ(ြခNံေရးစသညတ်ိ(&့ 9င်စ့ပ်လျဥ်းYပီး အမျိNးသမီးများ၊ ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီးများ&9င် ့မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်

ထည်သ့ငွး်စဥ်းစားေပးရာတငွ ် ကန်သ့တခ်ျကမ်ျားZ9ိေနသည။် အထJးသြဖင် ့ ဒပဲီယငး်&9င် ့ ယငး်မာပငေ်ဒသများ၏ စ 

ခနး်များ&9င် ့ ေဒသခလံJထ(အသိ(ငး်အဝိ(ငး်များအGကား စနစတ်ကျတညေ်ထာငထ်ားသည် ့ စခနး်စမံီခန်ခ့ွေဲရးေကာ်မတ ီ

များမZ9ိပါ။ သကg်ကးီရွယအ်ိ(များ၊ ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိNးသမီးများ&9င် ့ေမးွကငး်စကေလးငယမ်ျားစသညတ်ိ(အ့တကွ ်

ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့Z9ာကမ်Oဝနေ်ဆာငမ်Oများ လံ(းဝ လစလ်ပ်လျက ် Z9ိသည။် ပဋပိကkအသကေ်ရာကခ်ရံသည်အ့ခငး် 

အကျငး်များတငွ ် အမျိNးသမီးများ&9င် ့ မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ် သားဆကြ်ခားြခငး်၊ အေရးေပPသားဆကြ်ခား 

ေဆးဝါးများ&9င်အ့ြခားလိငပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ&9င် ့မျိNးဆကပ်ာွးကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်O (SRH) စသည် ့မျိNးဆကပ်ာွးကျနး်မာ 

ေရးဝနေ်ဆာငမ်Oများ မZ9ိပဲ၊ များစာွလိ(အပ်လျကZ်9ိသည။် ပဋပိကkသကေ်ရာကသ်ည်ေ့ဒသများတငွ ် မ(ဒနိး်မO&9င် ့ လိင ်

ပိ(ငး်ဆိ(ငရ်ာထပိါးမOြဖစစ်ဥ်များ ြမင်တ့က&်ိ(ငေ်ချများသညြ်ဖစရ်ာ မလိ(လားေသာ ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငလွ်ယရ်မOများအ 

တကွ ်အေရးေပP သားဆကြ်ခားြခငး်၊ လJမOစတိပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ ကJညေီထာကပံ်ြ့ခငး်&9င်၊့ လိငပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ&9င် ့ဂျဲနဒ်ါအေြခ 

ြပNအGကမ်းဖကမ်Oမ9Z9ငသ်နလ်တွေ်ြမာကလ်ာ သJများအတကွ ်ခ(ခအံားကျဆငး်မOကJးစကေ်ရာဂါ ပိ(း (HIV) အပါအဝင ်

လိငမ်9တစဆ်င်က့Jးစကေ်သာ ေရာဂါအ&�ရာယမ်ျားြမင်မ့ားလာ&ိ(ငသ်ြဖင် ့ ၎ငး်တိ(က့ိ(ေလlာခ့ျရနအ်တကွ ် Post-

Exposure Prophylaxis ေခP PEP ေဆးဝါးများေပးြခငး် စသညတ်ိ( ့ လိ(အပ်လျကZ်9ိသည။် ေလလ့ာချကြ်ပNလ(ပ်သည် ့

ေနရာေဒသများတငွ ် စခနး်အခငး်အကျငး်များအြပင ် ေဒသခလံJထ(များအတငွး်တငွလ်ညး် ကေလးသJငယမ်ျား&9င် ့
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လJငယမ်ျားအတကွ ် သင်ေ့တာ်သည် ့ ပညာသငG်ကားေရးအစအီစဥ်များ မZ9ိေနပါ။ ေနာကဆ်ံ(းအေနြဖင် ့ ကိ(ယဝ်န ်

ေဆာငမိ်ခငမ်ျား&9င် ့ &ိ(တ့ိ(ကမိ်ခငမ်ျားပါဝငေ်နသည် ့ မိသားစ(များသည ် ကိ(ယဝ်နေ်ဆာငြ်ခငး်&9င် ့ &ိ(တ့ိ(ကြ်ခငး်&9င်သ့က ်

ဆိ(ငသ်ည် ့ ြပဿနာများအေGကာငး် အထJးအေလးေပးေဖာ်ြပထားYပီး၊ စခနး်ေခါငး်ေဆာငမ်ျားအပါအဝင ် အြခားသJ 

များမ9ာ ယငး်အေGကာငး်အရာများကိ(ေဖာ်ြပထားြခငး်မZ9ိပါ။ ယငး်ေတွR Z9ိချကမ်ျားအရ သ(ေတသနအဖဲွRအေနြဖင် ့

ပဋပိကkကာလအေတာအတငွး် အေရးေပPေထာကပံ်မ့O၊ ြပနလ်ညြ်ပNစ(ပျိNးေထာငေ်ရးအဆင်တ့ငွ ် ေရတိ(ေထာကပံ်မ့O၊ 

&9င် ့ ြပနလ်ညြ်ပNစ(ပျိNးေထာငရ်ာတငွ ် ေရZ9ညေ်ထာကပံ်မ့O စသည် ့ ေအာကပ်ါ အGကြံပNချကအ်တွမဲျားကိ( ေဖာ်ြပပါ 

အတိ(ငး် တိ(ကတ်နွး်ေပးအပ်ပါသည ်- 

● ပိ(မိ(gကးီမားေသာ စခနး်ေနလJထ(၊ သကဆ်ိ(ငရ်ာ ဝနg်ကးီဌာနများ&9င် ့အလားအလာZ9ိသည် ့အလpZ9ငမ်ျားတိ(မ့9င် ့ပJး 

ေပါငး်လ(ပ်ေဆာင&်ိ(ငရ်နအ်တကွ ်စခနး်&9င် ့ေဒသခလံJထ(အတငွး် စမံီခန်ခ့ွေဲရးေကာ်မတမီျား ေဖာ်ေဆာငရ်န ်

● လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာ စစတ်မ်းေကာကယ်JYပီး၊ တံ( ့ြပနေ်ရးအစအီစဥ်များ&9င် ့ ေဆာငရွ်ကခ်ျက ်

များ ေဖာ်ေဆာငရ်န ်

● ပဋပိကkအသကေ်ရာကခ်နံယေ်ြမေဒသများအတငွး် လိငပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ&9င်ဂ့ျဲနဒ်ါအေြခြပNအGကမ်းဖကမ်O (SGBV) 

ြဖစစ်ဥ်များအေGကာငး် အကြဲဖတဆ်နး်စစခ်ျက&်9င်၊့ ပဋပိကkအသကေ်ရာကခ်နံယေ်ြမေဒသများ&9င် ့ အိ(းအမ်ိစနွ် ့ 

ခာွရသည် ့ စစေ်Z9ာငအ်ခငး်အကျငး်များတငွ ် ဂျဲနဒ်ါအေြခြပNအGကမ်းဖကမ်Oအတကွ ် ဝနေ်ဆာငမ်OများရယJလက ်

လ9မ်းမ9ီ&ိ(ငမ်OအေGကာငး် သ(ေတသန တိ(က့ိ( ြပNလ(ပ်ရန ် 

● အမျိNးသမီးများ/မိနး်ကေလးငယမ်ျား၊ &ိ(တ့ိ(ကအ်မျိNးသမီးများ&9င် ့ကေလးသJငယမ်ျားအတကွ ်အတငွး်ခမံျား၊ လ 

စဥ်သံ(းတစက်ိ(ယရ်ညပ်စ�ညး်များ၊ ေမးွကငး်စကေလးငယအ်သံ(းအေဆာငမ်ျား၊ &OိR မOန်မ့ျား၊ ကေလးများအတကွ ်

ြဖည်စ့ကွစ်ာ&9င် ့အစာအာဟာရများ၊ စသည် ့လိ(အပ်ချကမ်ျားကိ( လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာ ကJည ီ

ေထာကပံ်မ့Oများ&9င် ့kits များအတငွး်တငွ ်ပါဝငေ်အာငထ်ည်သ့ငွး်စဥ်းစားရမည ်

● သကဆ်ိ(ငရ်ာဝနg်ကးီဌာနများမ9 ပဋပိကkအသကေ်ရာကခ်ေံနရာေဒသ&9င် ့အခငး်အကျငး်များတငွ ်GBV ဝနေ်ဆာင ်

မOများအပါအဝင ်လိငပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ&9င် ့မျိNးဆကပ်ာွးကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Oများေပးအပ်ရန ်အေရးေပPအစအီစဥ် 

များေဖာ်ေဆာငရ်န ်

● ပဋပိကkအသကေ်ရာကခ်နံယေ်ြမေဒသများမ9 အမျိNးသမီး၊ ကေလးငယမ်ျား၊ သကg်ကးီရွယအ်ိ(များ&9င် ့မသနစ်မ်ွး 

များ၏ စတိပိ်(ငး်ဆိ(ငရ်ာ ြပဿနာရပ်များကိ( ေြဖZ9ငး်ရနအ်တကွ ်အစအီစဥ်တစရ်ပ် ေရးဆွေဲဖာ်ေဆာငရ်န ် 

● အရပ်ဖကလ်JမOအဖဲွRအစညး်များ၊ အသငး်အဖဲွRများ &9င် ့ေဖာငေ်ဒးZ9ငး်များမ9တစဆ်င် ့ကေလးသJငယမ်ျားအတကွ ်

ကျနး်မာေရး စမံီကနိး်များဖနတ်းီYပီး အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်န ် 

● &ိ(ငင်တံကာအဖဲွRအစညး်များမ9ေပးအပ်သည် ့လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာ ကJညေီထာကပံ်မ့Oများ ရယJ 

လကလ်9မ်းမ9ီ&ိ(ငမ်O နညး်ပါးသည် ့ စစက်ိ(ငး်တိ(ငး်တငွ ် လJသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမOဆိ(ငရ်ာ အေရးေပP ကJည ီ
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ေထာကပံ်မ့Oေပးအပ်&ိ(ငေ်ရးအတကွ ် ဖံွR YဖိNးေရးမိတဖ်ကမ်ျား သိ(မ့ဟ(တ ် က(လသမဂoေအဂျငစ်မီျား&9င် ့ ပJးေပါငး် 

ေဆာငရွ်ကရ်န ် 

● စ(ေပါငး်ေဆာငရွ်က&်ိ(ငေ်ရးအတကွ ် စခနး်စမံီခန်ခ့ွေဲရး ေကာ်မတမီျား၊ အရပ်ဖကလ်JမOအဖဲွRအစညး်များ၊ အစိ(းရ 

ဝနg်ကးီဌာနများအGကား ကနွယ်ကခ်ျိတဆ်ကြ်ခငး်&9င် ့ညM&ိ Oငိး်ြခငး် လ(ပ်ငနး်များေဖာ်ေဆာငရ်န ် 
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၆။ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ 

ပါဝငေ်ြဖဆိ)သLများစာရငး် (KII) 

နံ 

ပါတ ်

ကHဒ ် ဂျဲန်ဒါ  အသက ် အခန်းကn ပညာအရည ်

အချငး် 

ေနရာ အမည ် 

၁ KII-KPL-01 ကျား ၅၀ N/A Grade 9 က\ိ(ငး်ရွာ  

၂ KII-KPL-02 ကျား ၃၀ N/A B.A (Geo) က\ိ(ငး်ရွာ 

၃ KII-KPL-03 မ ၂၂ N/A Grade 9 က\ိ(ငး်ရွာ 

၄ KII-KPL-04 ကျား ၆၀ N/A Grade 8 အညာကတငး် စခနး်  

၅ KII-KPL-05 မ ၂၇ N/A Nurse အညာကတငး် စခနး် 

၆ KII-KPL-06 မ ၄၂ N/A  B.Sc(Maths) အညာကတငး် စခနး် 

၇ KII-MD-02 ကျား ၃၁ စခနး်လJထ( 

ကိ(ယစ်ားလ9ယ ်

တက� သိ(လ် ဘွဲRရ ဝနး်မသJ စခနး် 

၈ KII-MD-03 မ ၂၈ စခနး် အကJ တက� သိ(လ် ဘွဲRရ ဝနး်မသJ စခနး် 

၉ KII-MD-04 ကျား ၃၁ စခနး် အကJ B.A (Eng.) လ(ပ်Z9ဲ စခနး်  

၁၀ KII-MD-05 မ ၄၀ အgကးီတနး် သJနာြပN B.A (His.) လ(ပ်Z9ဲ စခနး် 

၁၁ KII-MD-06 မ ၂၁ N/A B.A  လ(ပ်Z9ဲ စခနး် 

၁၂ KII-TBY-01 ကျား ၃၅ စခနး် ေခါငး်ေဆာင ် B.A (Myanmar) ေတာတိ(က၊် ေတာတငွး် 

တစေ်နရာ  

၁၃ KII-TBY-02 ကျား ၃၄ စခနး် ေစတနာဝ့နထ်မ်း Grade 11 ေတာတိ(က၊် ေတာတငွး် 

တစေ်နရာ 

၁၄ KII-TBY-03 မ ၃၄ စစေ်Z9ာငလ်Jထ(၏ 

ကိ(ယစ်ားလ9ယ ် 

Grade 11 ေတာတိ(က၊် ေတာတငွး် 

တစေ်နရာ 

၁၅ KII-TBY-04 ကျား ၃၂ စစေ်Z9ာငလ်Jထ(၏ 

ကိ(ယစ်ားလ9ယ ်

Grade 6 ေတာတိ(က၊် ေတာတငွး် 

တစေ်နရာ 

၁၆ KII-TBY-05 မ ၂၈ စစေ်Z9ာငလ်Jထ(၏ 

ကိ(ယစ်ားလ9ယ ်

Grade 5 ေတာတိ(က၊် ေတာတငွး် 

တစေ်နရာ 

၁၇ KII-TBY-06 ကျား ၂၅ စစေ်Z9ာငလ်Jထ(၏ 

ကိ(ယစ်ားလ9ယ ်

Grade 10 ေတာတိ(က၊် ေတာတငွး် 

တစေ်နရာ 

၁၈ KII-YMB-
01 

ကျား ၄၉ N/A B.A(History) ေကျာကက်(နး်ရွာ၊ 

ယငး်မာပင ် 

၁၉ KII-YMB-
02 

ကျား ၃၅ ယခင ်ဆယအ်မ်ိမpး 

ေဟာငး်  

Grade 10 ေကျာကက်(နး်ရွာ၊ 

ယငး်မာပင ်
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၂၀ KII-YMB-
03 

ကျား ၅၄ ရပ်ေကျးဥက� ဌ  Grade 5 သဘံိ(ရွာ  

၂၁ KII-YMB-
04 

ကျား ၄၀ N/A Grade 5 သဘံိ(ရွာ 

၂၂ KII-YMB-
05 

မ ၄၁ N/A ဘွဲRရ  သဘံိ(ရွာ 

၂၃ KII-YMB-
06 

ကျား ၅၂ N/A Grade 8 သဘံိ(ရွာ 

၂၄ KII-KYH-
01 

မ ၂၄ စစေ်Z9ာငလ်Jထ(၏ 

ကိ(ယစ်ားလ9ယ ်

တတယိ&9စ ်

(ဓါတ(ေဗဒ)  

သရကက်(နး်စခနး်  

၂၅ KII-KYH-02 ကျား ၃၅ စခနး်ေခါငး်ေဆာင ် Grade 7 နားခိ(ရာ စခနး်  

၂၆ KII-KYH-
03 

မ ၃၆ စခနး် အကJ  ေနာကဆ်ံ(း&9စ ်

(သမိ(ငး်) 

နားခိ(ရာ စခနး် 

၂၇ KII-KYH-
04 

ကျား ၃၀ စခနး် အကJ - ဝါရီစJပီ ေကျာငး်  

၂၈ KII-KYH-
05 

ကျား ၂၇ စခနး် အကJ B.A (Eng) ဘိ(ရာ စခနး်  

၂၉ KII-KYH-
06 

မ ၃၀ စခနး် အကJ Grade 11 ေဒါတမီး စခနး်  

၃၀ KII-KYH-
07 

ကျား ၄၀ စခနး် အကJ Grade 11 ေဒါ&ိ(ခ့J စခနး်  

၃၁ KII-KYH-
08 

မ ၂၅ စခနး် အကJ Grade 11 ချိကယ၊် ေဌးသမာ 

ရပ်ကကွ၊် ေကထJးဘိ(  

၃၂ KII-KYH-
09 

မ ၃၀ စခနး် အကJ B.Sc ဆငစ်ခနး်  

၃၃ KII-KYH-
10 

မ ၃၃ စခနး် အကJ တက� သိ(လ် ဘွဲRရ ပိကငး်စခနး်  

 

ပါဝငေ်ြဖဆိ)သLများစာရငး် (IDI) 

Sr Code Gender Age Work/Livelihood Education Name of the place 
၁ IDI-KPL-C1 ကျား ၄၀ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 5 အညာကတငး် စခနး်  

၂ IDI-KPL-C2 ကျား ၅၅ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 9 အညာကတငး် စခနး် 

၃ IDI-KPL-C3 မ ၄၂ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 5 အညာကတငး် စခနး် 

၄ IDI-KPL-C4 မ ၁၉ မ9ီခိ(  Grade 10 အညာကတငး် စခနး် 

၅ IDI-KPL-C5 ကျား ၂၆ မ9ီခိ( Grade 10 အညာကတငး် စခနး် 

၆ IDI-KPL-V1 ကျား ၂၆ ပညာေရးဝနထ်မ်း 

(CDM) 

Grade 11 ေချာငး်\ိ(ငး်ရွာ  

၇ IDI-KPL-V2 ကျား ၄၆ ခရစယ်ာနဘ်(နး်ေတာ်gကးီ M-Div ေချာငး်\ိ(ငး်ရွာ 

၈ IDI-KPL-V3 မ ၂၇ TA (ပညာေရး) Grade 10 ေချာငး်\ိ(ငး်ရွာ 

၉ IDI-KPL-V4 ကျား ၃၅ စိ(ကပ်ျိNးေရး  Grade 11 ေချာငး်\ိ(ငး်ရွာ 
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၁၀ IDI-KPL-V5 မ ၃၆ မ9ီခိ(  Grade 10 ေချာငး်\ိ(ငး်ရွာ 

၁၁ IDI-MD-C1 ကျား ၂၈ N/A Grade 10 လ(ပ်Z9ဲ စခနး် 

၁၂ IDI-MD-C2 ကျား ၄၉ N/A တက� သိ(လ် 

ဘွဲRရ 

လ(ပ်Z9ဲ စခနး် 

၁၃ IDI-MD-C3 မ ၄၃ N/A B.A လ(ပ်Z9ဲ စခနး် 

၁၄ IDI-MD-C4 မ ၂၂ N/A ဒ(တယိ&9စ ်

(ပထဝီ) 

လ(ပ်Z9ဲ စခနး် 

၁၅ IDI-MD-C5 မ ၃၆ N/A B.A (Geo) လ(ပ်Z9ဲ စခနး် 

၁၆ IDI-MD-V1 ကျား ၃၂ CDM ဝနထ်မ်း  တက� သိ(လ် 

ဘွဲRရ 

ဝနး်မသJ စခနး်  

၁၇ IDI-MD-V2 ကျား ၃၈ ကျနး်မာေရး လ(ပ်သား တက� သိ(လ် 

ဘွဲRရ (ဥပေဒ) 

ဝနး်မသJ စခနး် 

၁၈ IDI-MD-V4 ကျား ၂၆ NGO ဝနထ်မ်း  တက� သိ(လ် 

ဘွဲRရ 

ဝနး်မသJ စခနး် 

၁၉ IDI-MD-V5 မ ၃၅ သJနာြပN  B.A(Eco.) ဝနး်မသJ စခနး် 

၂၀ IDI-MD-11 မ ၄၂ နယခ် ံNGO ဝန ် တက� သိ(လ် 

ဘွဲRရ 

မနားတာ   

၂၁ IDI-TBY-01 မ ၂၈ ေတာငသ်Jလယသ်မား  B.A (Histroy) ေတာတိ(က ်ရွာ  

၂၂ IDI-TBY-02 မ ၃၀ ေတာငသ်Jလယသ်မား  Grade 5 မရခနး် ရွာ  

၂၃ IDI-TBY-03 ကျား ၂၈ က(နေ်ရာငး်  Grade 10 နဂါးထငွး်ရွာ  

၂၄ IDI-TBY-04 မ ၂၀ ေဆးဘကဆ်ိ(ငရ်ာ 

ေစတနာဝ့နထ်မ်း  

\Jပေဗဒ 

ဒ(တယိ&9စ ်  

ဘမေZ9ာင ်စခနး်  

၂၅ IDI-TBY-05 မ ၂၀ ေဆးဘကဆ်ိ(ငရ်ာ 

ေစတနာဝ့နထ်မ်း 

အဂ}လပ်ိစာ 

တတယိ&9စ ် 

ဘမေZ9ာင ်စခနး် 

၂၆ IDI-TBY-06 မ ၂၇ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 11 ေ&9ာက(နး်   

၂၇ IDI-TBY-07 မ ၁၉ ေကျာငး်သJ  Grade 11 ငါးဘိ( ရွာ  

၂၈ IDI-TBY-08 ကျား ၃၂ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 11 ပ(ဂံရွာ  

၂၉ IDI-TBY-09 ကျား ၃၁ ြပညသ်Jဝ့နထ်မ်း (CDM) B.A က(နး်တိ(ကရွ်ာ  

၃၀ IDI-TBY-10 မ ၂၅ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 11 ဒိ(ငး်နကရွ်ာ  

၃၁ IDI-YMB-01 မ ၅၀ ေနစ့ား အလ(ပ်သမား  Grade 9 ထနး်ေတာရပ်ရွာ  

၃၂ IDI-YMB-02 မ ၄၁ မ9ီခိ(   တက� သိ(လ် 

ဘွဲRရ 

ရငေ်ပါငတ်ိ(ငရွ်ာ  

၃၃ IDI-YMB-03 မ ၄၈ ေနစ့ား အလ(ပ်သမား  Grade 5 ရငေ်ပါငတ်ိ(ငရွ်ာ 

၃၄ IDI-YMB-04 ကျား ၄၄ လကသ်မား  Grade 5 ရငေ်ပါငတ်ိ(ငရွ်ာ 
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၃၅ IDI-YMB-05 မ ၃၇ က(နေ်ရာငး်  Grade 11 ရငေ်ပါငတ်ိ(ငရွ်ာ 

၃၆ IDI-YMB-06 မ ၃၀ က(နေ်ရာငး်  Grade 8 ရငေ်ပါငတ်ိ(ငရွ်ာ 

၃၇ IDI-YMB-07 မ ၃၅ ေနစ့ား အလ(ပ်သမား Grade 8 ရငေ်ပါငတ်ိ(ငရွ်ာ 

၃၈ IDI-YMB-08 မ ၄၀ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 5 ရငေ်ပါငတ်ိ(ငရွ်ာ 

၃၉ IDI-YMB-09 မ ၂၀ လ(ပ်ငနး်Z9င ် သခ}ျာ 

ဒ(တယိ&9စ ်

အြခားရွာများမ9 

ဘ(နး်gကးီေကျာငး် 

၄၀ IDI-KYH-01 ကျား ၅၁ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 4 တာဖိ(ရွာ စခနး်    

၄၁ IDI-KYH-02 မ ၃၀ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 11 ချိကယ၊် ေကထJးဘိ( ေဘာဒါ 

စခနး်  

၄၂ IDI-KYH-03 မ ၃၀ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 11 ေဒါသမgကးီ စခနး် 

၄၃ IDI-KYH-04 မ ၂၈ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 9 ဘိ(ချ စခနး်  

၄၄ IDI-KYH-05 မ ၃၀ လJမOေရး လ(ပ်သား  Grade 11 ေဒါငး်ငေံရာက ်စခနး်  

၄၅ IDI-KYH-06 မ ၃၀ ပညာေရးအရာZ9ိ (CDM) Grade 11 ေဒါ&ိ(ခJ စခနး်  

၄၆ IDI-KYH-07 ကျား ၃၂ ြပညသ်Jဝ့နထ်မ်း (CDM) တက� သိ(လ် 

ဘွဲRရ 

ေကာငး်ထJး ရွာ  

၄၇ IDI-KYH-08 ကျား ၅၇ ယာဥ်ေမာငး်  Grade 9 ေကးွေတာ်ဒJ  Baptist 

ဘ(ရားေကျာငး်  

၄၈ IDI-KYH-09 ကျား ၄၆ - Grade 7 ေကးွေတာ်ဒJ  Baptist 

ဘ(ရားေကျာငး် 

၄၉ IDI-KYH-10 မ ၂၄ သJနာြပNအကJ  Grade 11 ေကးွေတာ်ဒJ  Baptist 

ဘ(ရားေကျာငး် 

၅၀ IDI-KYH-11 မ ၁၈ N/A Grade 11 ေကးွေတာ်ဒJ  Baptist 

ဘ(ရားေကျာငး် 

၅၁ IDI-KYH-12 ကျား ၂၈ ေကျာငး်ဆရာ (CDM) B.A (Geo) ဝါး\ံ(ေတာ စခနး်    

၅၂ IDI-KYH-13 ကျား ၅၂ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 8 ဝါး\ံ(ေတာ စခနး်    

၅၃ IDI-KYH-14 မ ၂၂ ေစတနာဝ့နထ်မ်း ဆရာ စတ(တ� &9စ ်

သတ� ေဗဒ  

ဝါး\ံ(ေတာ စခနး်     

၅၄ IDI-KYH-15 မ ၂၇ ေကျာငး်ဆရာမ (CDM) B.A ဝါး\ံ(ေတာ စခနး်     

၅၅ IDI-KYH-16 ကျား ၂၅ ေကျာငး်ဆရာ (CDM) B.A (Eco) ေဆာငး်&(လ အ(ပ်စ( 

(ေဆာေ့ဘာသာ) စခနး်  

၅၆ IDI-KYH-17 ကျား ၃၀ မီးသတဝ်နထ်မ်း (CDM) Grade 11 ေဆာငး်&(လ အ(ပ်စ( 

(ေဆာေ့ဘာသာ) စခနး်  

၅၇ IDI-KYH-18 မ ၂၁ ြပညသ်Jဝ့နထ်မ်း (CDM) Grade 10 သရကက်(နး် စခနး်  

၅၈ IDI-KYH-19 ကျား ၅၁ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 1 သရကက်(နး် စခနး် 
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၅၉ IDI-KYH-20 မ ၄၁ က(နေ်ရာငး်  Grade 2 သရကက်(နး် စခနး်  

၆၀ IDI-KYH-21 မ ၂၁ ြပညသ်Jဝ့နထ်မ်း (CDM) Grade 11 သရကက်(နး် စခနး်  

၆၁ IDI-KYH-22 ကျား ၅၁ ေတာငသ်Jလယသ်မား Grade 2 သရကက်(နး် စခနး်  

၆၂ IDI-KYH-23 မ ၄၁ က(နေ်ရာငး်  Grade 3 သရကက်(နး် စခနး်  

 


