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ချငး်ြပညန်ယ၊် မငး်တပ်�မို�တငွ ်ြဖစေ်ပါ်ေနေသာ အေြခအေနများ�ငှ့ ်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်မာ�ိငုင်ဆံိငုရ်ာ 

ကသုလမဂ�၏ ထတုြ်ပန်ချက ်

 
 

(ရနက်ုန၊် ၂၁ ေမ ၂၀၂၁)။  ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအေနာက်ဘက�်ှိ ချငး်ြပညန်ယ ်မငး်တပ်�မို�တွင ်လံုြခံုေရး 

တပ်ဖွဲ�များက အရပ်သားများအေပါ် ခွဲြခားမ�မ�ှိဘ ဲတိကု်ခိုက်မ�ေ�ကာင့ ်ေနရပ်စွန ့ခ်ွာထကွ်ေြပးြခငး်များ�ငှ့ ်

အရပ်သားများထခိိုက်ေသဆံုးမ�များ �ှိေ�ကာငး်သ�ိှိရပါသည။် ယငး်ကဲသ့ို ့ ဆကတ်ိုက်ြဖစ်ေပါ်လျက်�ှိေသာ 

အ�ကမ်းဖက်မ�များ၏ အကျိုးဆက်များ အေပါ်  ြမနမ်ာ�ိငုင်ဆံိုငရ်ာ ကုလသမဂ�က စုိးရိမ်လျက�်ှိပါသည။် 
 
ေမလ ၁၂ ရက်ေနမှ့စ၍ မငး်တပ်�မို�တွင ်ပစ်ခတ်မ�များအ�ှိနြ်မင့တ်က်လာရာမှ လူေပါငး် ၄,၀၀၀ ခန ့ ်

ေနရပ်စွန ့ခ်ွာခဲရ့သညဟ်ု ေဒသခံများက သတငး်ေပးပုိခဲ့့ပါသည။် ေနရပ်စွန ့ခ်ွာသ ူအေရအတွက်ကို 

အတညမ်ြပု�ိငုေ်သးေသာလ်ညး် ေထာင�်ငှ့ခ်ျီမညဟ် ုခန ့မှ်နး်ထားပါသည။် ၎ငး်တိုသ့ည ်အနးီအနား�ှိ 

ေတာေတာငမ်ျားထတဲငွ ်ေဘးရနက်ငး်�ပီး အကာအကွယ်ရယ�ူိငုရ်န ်ပုနး်ခိုေနရလျက�်ှိပါသည။် 

မငး်တပ်�မို�တွငမူ် အရပ်သားအများအြပားကျန�်ှိေန�ပီး ပစ်ခတ်မ�များ ြဖစ်ေပါ်စဉ်အတွငး် 

ထကွ်ေြပးခွင့မ်�ှိခဲ့�ကေ�ကာငး် သ�ိှိရပါသည။်  
 
လံုြခံုေရးတပ်ဖွဲ�များေ�ကာင့ ်အရပ်သားများ၏ အိုးအမ်ိစညး်စိမ်များ ပျက်စီးြခငး်၊ အဖျကအ်ဆးီခံရြခငး်�ငှ့ ်

သမ်ိးယူခံရြခငး်များ�ှိေ�ကာငး် သတငး်ေပးပုိခ့ျက်များလညး် �ှိပါသည။် အ�ကမ်းဖက်မ�များေ�ကာင့ ်

အြပငး်အထန ်ဒဏရ်ာရ၊ အသက်ဆံးု�� ံးသာွးသည့ ်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး�ငှ့ ်ကေလးသငူယ်များ�ှိ�ပီး 

အေရအတွက်ကိုမူ အတညမ်ြပု�ိငုေ်သးပါ။ အရပ်သားများကို ပစ်ခတ်မ�များတွင ်လူသားဒိငုး်သဖွယ ်

အကာအကွယယ်ူြခငး်�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးများအေပါ် လိငပုိ်ငး်ဆိုငရ်ာ 

ကျူးလနွြ်ခငး်များ�ှိေနသညဆ်ိုသည့ ်သတငး်များအေပါ်လညး် ကုလသမဂ�က စုိးရိမ်လျက်�ှိပါသည။် 
 
ထကွ်ေြပးသာွးရသမူျား�ငှ့ ်ကျနခ်ဲ့သမူျားပါ စားနပ်ရကိ�ာ၊ ေရ၊ ခိလု�ံရာေနရာ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�များ အေရးတ�ကီး လိုအပ်လျက�်ှိ�ပီး လိငအ်ေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ�ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်

လူမ�စိတ� ပုိငး်ဆိုငရ်ာ အကအူညမီျားလညး် လိုအပ်ေနပါသည။် ကုလသမဂ��ငှ့ ်လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုငရ်ာ 

မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစညး်များသည ်လိုအပ်ချက်များ ေလလ့ာဆနး်စစ်�ပီး ြဖည့ဆ်ညး်ေပး�ိငုရ်န ်

�ကိုးပမ်းအားထတု်လျက�်ှပိါသည။် သိုရ့ာတွင ်လံုြခံုေရးအေြခအေန�ငှ့ ်လမ်းပိတ်ဆိုမ့�များအပါအဝင ်

လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုငရ်ာ အကူအညေီပး�ိငုေ်ရး သာွးလာခွင့ ်အခက်အခဲများေ�ကာင့ ်

ေ�ာှင့ေ်�းှ�ကန ့�်ကာမ�များြဖစ်ေနပါသည။် 

 

 
 



 
 
 

 • • No.6, Natmauk Road • P.O Box 650 Yangon • Republic of the Union of Myanmar • Phone: (95-1)542910~19 • Fax: (95-1) 545634 • 

လံုြခံုေရးတပ်ဖွဲ�များအေနြဖင့ ်အရပ်သားများ�ငှ့ ်အများြပညသ်ပုိူငအ်ေဆာက်အဦများကို မထခိိုက်ေစရန ်

လိုအပ်သလို ထနိး်ထနိး်သမ်ိးသမ်ိး ေဆာငရွ်က်ရန�်ငှ့ ်တိုက်ခုိကသ်�ူငှ့အ်ရပ်သားများအ�ကား 

ပစ်မှတ်ခွဲြခားြခငး်၊ လိုအပ်မှသာလ�င ်ပစ်ခတ်ြခငး်၊ အငအ်ားအလနွအ်က�အံသံးုမြပုြခငး်�ငှ့ ်

အရပ်သားများကို ကာကယွ်ေစာင့ေ်�ှာက်ြခငး် အစ�ှိသည့ ်အေြခခံ မူဝါဒများကိ ုလိုက်နာရန ်

ကုလသမဂ�က ေတာငး်ဆိလုိုက်ပါသည။် 
 
ထိုအ့ြပင ်အ��ရာယ�်ှသိည့ ်ေနရာများမှ ထကွ်ခွာချငသ်ည့ ်အရပ်သားများကို တားဆးီြခငး် သိုမ့ဟုတ် 

�ကန ့�်ကာေစြခငး်များမြဖစ်ေစဘ ဲခွင့ြ်ပုေပးရန၊် ၎ငး်တို၏့ ေဘးကငး်မ�အတွက ်လံုြခံုေရးယူေပးရန၊် 

ဒဏရ်ာရ�ှိသမူျားကို ေဘးကငး်လံုြခံုသည့ ်ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ာှက်ရာ ေနရာများဆသီို ့ လ�ဲေြပာငး် 

ပုိေ့ဆာငေ်ပးရန ်ထပ်မံေတာငး်ဆိုလိုက်ပါသည။် 
 
အ�ကမ်းဖက်မ�များမှ ထကွေ်ြပးရသမူျား၊ မိမိတို၏့ ေနအမ်ိများထတဲွင ်ပိတ်မိေနသမူျား�ငှ့ ်

ထခိိုက်သအူားလံုးကို ကလုသမဂ��ငှ့ ်လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုငရ်ာလုပ်ငနး်များ လုပ်ကိုငသ်ည့ ်

လုပ်ေဖာ်ကိုငဖ်က်များက ကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငနး်များ လုပ်ေဆာငေ်ပးရာတငွ ်

ပါဝငပ်တ်သက်သအူားလံုးအေနြဖင့ ်အကူအညေီပးရန�်ငှ့ ်ေဘးကငး်�ပီး ေ�ာှင့ေ်�းှ�ကန ့�်ကာမ�မ�ှသိည့ ်

လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုငရ်ာ အကူအညေီပး�ိငုေ်ရး သာွးလာခွင့မ်ျား ေပးပါရန ်မိမိတိုက့ 

တိုက်တွနး်လိကု်ပါသည။် 
 
ကုလသမဂ�သည ်လူသားချငး်စာနာြခငး်၊ ခွဲြခားမ�မ�ှိြခငး်၊ �ကားေနြခငး် �ငှ့ ်လတွလ်ပ်ြခငး် အစ�ှိသည့ ်

�ိငုင်တံကာ အသအိမှတ်ြပု မူဝါဒများ�ငှ့အ်ည ီမည့သ်ည့ေ်နရာတွငမ်ဆို အကူအညလီိုအပ်ေနသမူျားကို 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်�ှာက်ေပးသည့ဝ်နေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ် လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုငရ်ာ အကူအညေီပးေရး 

�ကိုးပမ်းအားထတု်မ�များကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာငသ်ာွးမညြ်ဖစ်ေ�ကာငး် ခိုငမ်ာေသာ သ��ဌိာနအ်ား 

ထပ်ေလာငး် အတညြ်ပုလိုက်ပါသည။် 
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