
အာဆီယံ The AHA Center နှင ့် သက့်ဆ ိုင့်ရာ န ိုင့်ငံတကာအဖ  ွဲ့အစည့််းမ ာ်းမှ မမန့်မာန ိုင့်ငံအတ က့် 

လူသာ်းခ င့််းစာနာမှုဆ ိုင့်ရာ အကူအညီမ ာ်းက ို အကကမ့််းဖက့်အာဏာသ မ့််းစစ့်အိုပ့်စို၏ 

လက့်ထ သ ိုို့သာထ ို်းထည ့်လ ိုက့်မည ့် အပပေါ်  

မ န္ တလလ ေးအလ  ြေစ ိုက ်အ ရပ ်ဘက်လူမှုအ ဖ   ွဲ့ အ စည်ေး (၁၁၆) ဖ   ွဲ့ မ   ေးမ ှ အ  ပ င်ေးအထ န ် ကန  ်က ကရ်ှုတ်ြေ  ြေင်ေး 

 

ရက့်စ  -၂၀၂၂ ခိုနှစ့် ဇ န့် ၁ ရက့် 

 

၁။ မနတပလ်းအပမခစ ိုက့် အရပ့်ဘက့်လမူှုအဖ  ွဲ့အစည့််းမ ာ်းသည့် ပဖပဖာ့်ဝါရီလ (၁) ရက့် ၂၀၂၁ မတ ိုင့်မီအထ  

မမန့်မာန ိုင့်ငံ၏ အစ ို်းရအဆက့်ဆက့်တ င့် လူသာ်းခ င့််း စာနာပထာက့်ထာ်းမှုဆ ိုင့်ရာ အကူအညီပပ်းပရ်းလိုပ့်ငန့််းမ ာ်း၊ 

အပရ်းပပေါ်ကူညီကယ့်ဆယ့်ပရ်း လိုပ့်ငန့််းမ ာ်း၊ လူအခ င ့်အပရ်းကာက ယ့်မမြှင ့်တင့်မခင့််းလိုပ့်ငန့််းမ ာ်း၊ ငင မ့််းခ မ့််းပရ်း နငှ ့် 

ဒမီ ိုကပရစီစနစ့် ရှင့်သန့်ပရ်း လိုပ့်ငန့််းမ ာ်း၊ ပညာပရ်း၊ က န့််းမာပရ်းနှင ့် လူသာ်းအရင့််းမမစ့် ဖ ံငဖ  ်းတ ို်းတက့်ပရ်းအတ က့် 

စ မ့််းပဆာင့်ရည့် မမြှင ့်တင့်ပပ်းမခင့််းလိုပ့်ငန့််းမ ာ်းစသည ့် ကဏ္ဍပပါင့််းစံို ဖ ံငဖ  ်းပရ်းလိုပ့်ငန့််းမ ာ်းစ ာက ို INGO, NGO 

မ ာ်းအပါအဝင့် ပဒသဆ ိုင့်ရာအစ ို်းရအဖ  ွဲ့အစည့််းအသီ်းသီ်းနှင ့် ခ  တ့်ဆက့်ပူ်းပပါင့််းကာ လိုပ့်ပဆာင့်ခ  ကကသည့်။ 

၂။ ပဖပဖာ့်ဝါရ ီ(၁) ရက့်ပနို့တ င့် မပည့်သူလူထို၏ ဒမီ ိုကပရစီနည့််းလမ့််းက  ဆနဒမ မဖင ့် ပရ ်းခ ယ့်တင့်ပမမြှာက့်ခ  ပသာ 

မပည့်သူူ့အစ ို်းရပခါင့််းပဆာင့်မ ာ်းက ို လက့်နက့်အာ်းက ို်းမဖင ့် ဖမ့််းဆီ်းခ  ငပီ်း န ိုင့်ငံပတာ့်အာဏာက ို 

အကကမ့််းဖက့်စစ့်ပကာင့်စီမှ မတရာ်းသမဖင ့် အာဏာသ မ့််းယူရန့် ကက  ်းပမ့််းခ  သည့်။ န ိုင့်ငံပတာ့်၏ အခ င ့်အာဏာက ို 

အဓမမသ မ့််းယူရန့် ကက  ်းပမ့််းမှုအာ်း လက့်မခံသည ့်အတ က့် န ိုင့်ငံ ဝန့်ထမ့််းမ ာ်း၏ အာဏာဖီဆန့်ပရ်း လူထိုလှုပ့်ရှာ်းမှု 

(CDM) အပါအဝင့် မပည့်သူလူထိုတစ့်ရပ့်လံို်းသည့် တစ့်န ိုင့်ငံလံို်းပနရာအနှံို့အမပာ်းတ င့် ငင မ့််းခ မ့််းစ ာ 

ဆနဒထိုတ့်ပဖာ့်ခ  ကကသည့်။ ထ ိုသ ိုို့ ငင မ့််းခ မ့််းစ ာဆနဒထိုတ့်ပဖာ့်ခ  ကကပသာ ရဟန့််းရှင့်လူ၊ ပက ာင့််းသာ်းမပည့်သူမ ာ်း 

အပပေါ် က ည့်ဆံအစစ့်မ ာ်းသံို်းမခင့််း၊ စစ့်ပမမမပင့်သံို်း ပခ မှုန့််းပရ်းလက့်နက့်မ ာ်းသံို်းငပီ်း အကကမ့််းဖက့် ငဖ  ခ င့််းမခင့််း၊ 

ဖမ့််းဆီ်းနှ ပ့်စက့်မခင့််း၊ စစ့်ပမမမပင့်သဖ ယ့် ရက့်စက့်စ ာပစ့်ခတ့်သတ့်မဖတ့်မခင့််းမ ာ်း က  ်းလ န့်ပနလ က့်ရှ သည့်။ 

၎င့််းအမပင့် အကကမ့််းဖက့်စစ့်ပကာင့်စီမှ မပည့်သူပ ိုင့်ပစစည့််းမ ာ်းအာ်း ဖ က့်ဆီ်းမခင့််းမီ်းရှ မခင့််း၊ အဓမမယငူင့်မခင့််း၊ 

အမ   ်းသမီ်းမ ာ်းအပပေါ် လ င့်ပ ိုင့််းဆ ိုင့်ရာအဓမမမပ က င ့်မခင့််း နှင ့် ပစာ့်ကာ်းမခင့််းအမပင့် ညအခ  န့်အခါမ ာ်းတ င့် 

မပည့်သူလူထို အထ တ့်တလနို့့်မဖစ့်ပစရန့် အကကမ့််းဖက့်ဝင့်ပရာက့်ရှာပဖ  ဖမ့််းဆီ်းမှုမ ာ်း ပနို့စဉ့်နှင ့်အမျှ က  ်းလ န့်ပန 

သည့်က ို စ တ့်မခ မ့််းပမမ စ ာ ပတ ွဲ့မမင့်ပနရသည့်။ မမန့်မာအာဏာသ မ့််း စစ့်အိုပ့်စိုသည့် န ိုင့်ငံပတာ့်အာဏာက ို 

လက့်နက့်အာ်းက ို်း၊ အဓမမရယူခ  သည ့်အမပင့် မပည့်သူလူထိုက ို ပနို့စဉ့်နှင ့်အမျှ ရက့်စက့်ကကမ့််းကက တ့်စ ာ 

သတ့်မဖတ့်နှ ပ့်စက့်ပနပသာ “ အကကမ့််းဖက့်အိုပ့်စို” သာ မဖစ့်ပါသည့်။ 

 



၃။ လ န့်ခ  သည ့် ၂၀၂၂ ခိုနှစ့်၊ ပမလ ၆ ရက့်ပနို့က ကပမဘာဒ်ီးယာ်းန ိုင့်ငံ၊ ဖန မ့််းပင့်ငမ  ွဲ့၌ က င့််းပခ  သည ့် အာဆီယံ 

လူသာ်းခ င့််းစာနာမှုဆ ိုင့်ရာအကူအညီပပ်းပရ်း ညြှ န ှုင့််းအစည့််းအပဝ်းတ င့် မမန့်မာန ိုင့်ငံအတ က့် လူသာ်းခ င့််း 

စာနာမှုဆ ိုင့်ရာ အကူအညီမ ာ်းက ို အာဏာသ မ့််းအကကမ့််းဖက့်စစ့်အိုပ့်စိုလက့်ထ သ ိုို့သာ အကိုန့်ထ ို်းထည ့်ရန့် 

ဆံို်းမဖတ့်ခ  ကကပကကာင့််း သ ရှ ရသည့်။ ပဘ်းအနတရာယ့်စီမံခနို့့်ခ  ပရ်း လူသာ်းခ င့််းစာနာ ကူညီမှုဆ ိုင့်ရာ အာဆီယံ 

ညြှ န ှုင့််းပရ်းမှ ်းရံို်း (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management 

- AHA Centre) နှင ့် UNOCHA တ ိုို့သည့် မမန့်မာန ိုင့်ငံအတ က့် လူသာ်းခ င့််းစာနာမှုဆ ိုင့်ရာ အကူအညမီ ာ်းပပ်းအပ့်ပရ်း 

လိုပ့်ငန့််းစဉ့်တ င့် မမန့်မာလူထိုက ို အမှန့်တကယ့်က ိုယ့်စာ်းမပ ပသာ သက့်ဆ ိုင့်ရာ ပါဝင့်သင ့် ပါဝင့်ထ ိုက့်သည ့် 

အဖ  ွဲ့အစည့််းမ ာ်း၏ သပဘာထာ်းအသီ်းသီ်းက ို ရယူပဆာင့်ရ က့်မခင့််း မရှ ခ  ပကကာင့််း သ ရသည့်။ 

၄။ ယပနို့ မမန့်မာန ိုင့်ငံတ င့် ကက ံပတ ွဲ့ခံစာ်းပနကကရသည ့် လူမှုဒိုကခမ ာ်း၏ ပင့်မလက့်သည့်တရာ်းခံမဖစ့်ပသာ 

အကကမ့််းဖက့်စစ့်အိုပ့်စို၏ လက့်ထ သ ိုို့ လူသာ်းခ င့််းစာနာမှုဆ ိုင့်ရာ အကူအညီအရင့််းအမမစ့်မ ာ်းက ို ထ ို်းထည ့် 

ပပ်းလ ိုက့်မခင့််းသည့် မမန့်မာလူထိုအတ က့် ပ ိုမ ိုဆ ို်းရ ာ်းစ ာ ထ ခ ိုက့်နစ့်နာမှုမ ာ်းက ိုသာ မဖစ့်ပ ာ်းပစမည့်မဖစ့်သည့်။ 

အကကမ့််းဖက့်စစ့်အိုပ့်စိုသည့် ၎င့််းတ ိုို့ရရှ လာပသာ အကူအညီ၊ အရင့််းအမမစ့်မ ာ်းက ို လ  မှာ်းစ ာ အသံို်းခ မည့်သာမဖစ့်ငပီ်း 

အမှန့်တကယ့် အကအူညီ လ ိုအပ့်လ က့်ရှ ပသာ သ န့််းပပါင့််းမ ာ်းစ ာ မမန့်မာလထူိုထံသ ိုို့  လံို်းဝ ပရာက့်ရှ မည့်မဟိုတ့်ပ  

လူထိုအပပေါ် အကကမ့််းဖက့်လိုပ့်ရပ့်မ ာ်း ပ ိုမ ိုလိုပ့်ပဆာင့်န ိုင့်ပစရန့် အာ်းပပ်းရာ ပရာက့်သည့်။ 

၅။  ထ ိုအတ က့်ပကကာင ့် အာဏာသ မ့််းစစ့်အိုပ့်စို၏ အကကမ့််းဖက့်လိုပ့်ရပ့်မ ာ်းက ို အာ်းပပ်းအာ်းပမမြှာက့် 

သပဘာမဖစ့်ပစငပီ်း မမန့်မာလူထိုအပပေါ် လံို်းဝအက   ်းမရှ သည ့်အတ က့် န ိုင့်ငံတကာ အဖ  ွဲ့အစည့််းမ ာ်းအပါအဝင့် 

အာဆီယံနှင ့် The AHA Center တ ိုို့အပနမဖင ့် စစ့်အိုပ့်စိုလက့်ထ သ ိုို့ လူသာ်းခ င့််း စာနာပထာက့်ထာ်းမှုဆ ိုင့်ရာ 

အကူအညီမ ာ်း ပပ်းအပ့်ရန့် ဆံို်းမဖတ့်မခင့််းက ို မနတပလ်းအပမခစ ိုက့် အရပ့်ဖက့်လူမှုအဖ  ွဲ့အစည့််း (၁၁၆) ဖ  ွဲ့က  

ကနို့့်က က့်ရှုတ့်ခ ပကကာင့််း သပဘာထာ်းထိုတ့်မပန့်လ ိုက့်သည့်။ 

 

မ န္ တလလ ေးအလ  ြေစ ိုက ်အ ရပ ်ဖက်အဖ   ွဲ့ အ စည်ေးမ   ေး က န ်ရက် (၁၁၆)ဖ   ွဲ့ 

ဆက်သ ယ်ရန ် - mdycsonetwork@gmail.com 


