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ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္း ပါ၀င္ကူညီသူမ်ားအတြက္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္ Cox’s Bazar ရွ ိ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ် ိဳးသားမ်ား  
ႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအား ေလ့လာျခင္း

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွာ မည္သူနည္း   
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ ဒုကၡသည္ခုိလံႈသူမ်ားဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္ (WRC) သည္ ပဋိပကၡ 
ႏွင့္ ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရေသာ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ားတုိ႔၏ ေနထုိင္မႈဘ၀မ်ားကုိ 
တုိးျမွင့္ေပးျပီး၊ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည္။ ကြ် ႏုပ္္တုိ႔သည္ 
ဒကုၡသည္ခုိလံႈသူမ်ားအား ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျပီး၊ 
၎ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိကာ ၎တုိ႔ မည္သည္တုိ႔ကုိ 
လုိအပ္လ်က္ရွေိၾကာင္း သိရွႏိိင္ုရန္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔သည္ UN 
ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏိင္ုငံတကာ ႏွင့္ ေဒသခံ အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားတုိ႔ျဖင့္လည္း 
ေျပာဆုိဆက္ဆံရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းခံရေသာ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ားတုိ႔၏ ေနထုိင္မႈဘ၀မ်ားကုိ ဖြ ံ႕ ျဖိဳး 
တုိးတက္ေစရန္  မည္သည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ႏိင္ုငံတကာ ႏွင့္ ႏိင္ုငံေတာ္ 
အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားထံသုိ႔ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔ ျပဳလုပ္သည္။

Cox’s Bazar တြင္ မည္သည္တို႔ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သနည္း
WRC သည္ ဒုကၡသည္ခိုလံႈသူ အမ် ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားတို႔၏ 
ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမဲ့မႈမ်ား ႏွင့္ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ရႈေသာ 
စီမံခ်က္တစ္ခုအား စတင္ခဲ့သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤသုေတသနအား ႏုငိ္ငံ 
သံုးႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွသိည္။  

ဇူလုိင္လ ၂၀၁၈ တြင္ သုေတသနပညာရွင္ ႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိင္ုငံႏွင့္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွတုိ္႔ရွ ိ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ် ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားတုိ႔၏ 
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား ေလ့လာရန္ငွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွရွ္ ိ Cox’s Bazar သုိ႔ 
သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔သည္ Kutupalong စခန္း၏ အစိတ္အပုိင္း 
ေလးခုမွ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ် ိဳးသားမ်ား၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ျမွ ီးေကာင္ေပါက္လူငယ္မ်ား 
၁၀၉ ဦး ပါ၀င္သည့္ အဓိက အုပ္စု ၂၁ စု ဖြ ဲ႕ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔သည္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးသည့္ လုပ္သားမ်ား ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကြ် မ္းက်င္သူမ်ား ၄၅ ဦး ကုိလည္း အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းခဲသ့ည္။  

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မည္သည္ကို ေတြ႕ရွခိဲ့ရသနည္း
ဤလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အရာမ်ားကို သိရွခိြင့္ သင့္တြင္ 
ရွေိပသည္။ သုေတသနပညာရွင္မ်ားမွ ေလ့လာေတြ႕ ရွရိသည္မွာ - 

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ် ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွပိ္စက္မႈတို႔အတြက္ 
ပစ္မွတ္ထားလ်က္ရွပိံုရသည္။ အရပ္သားမ်ား ႏွင့္ ရဲမ်ားသည္လည္း 
၎တို႔အား ပစ္မွတ္ထားလ်က္ရွသိည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၾကားသိရသည္။ 
အၾကမ္းဖက္မႈ အခ် ိဳ႕သည္ မ် ိဳးပြားအဂၤါႏွင့္ စအိုတို႔ အပါအ၀င္ ခႏၶာကိုယ္၏ 
အထိအခိုက္မခံေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 
အမ် ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 
ဤအထိအခိုက္မခံေသာ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသို႔ ညွဥ္းပန္းႏွပိ္စက္မႈကို 
ခံရျပီးသည့္ေနာက္ ေသဆံုးသြားၾကသည္ သို႔မဟုတ္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။

• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္သည္ အခ် ိဳ႕ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ် ိဳးသားမ်ား 
ႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအား အတင္းအၾကပ္ဖိအားေပးကာ ၎တို႔၏ 
အမ် ိဳးသမီး မိသားစု၀င္မ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္းမွ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈျပဳလုပ္သည္ကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ ရွေိစခဲ့သည္။ 
ဤသည္မွာ အမ် ိဳးသမီး ရွင္သန္က်န္ရစ္သူမ်ား ႏွင့္ မ်က္ျမင္ၾကည့္ရႈခဲ့ရသူ 
အမ် ိဳးသားမ်ားတို႔အတြက္ အလြန္ပင္ နက္ရိႈင္းနာက်င္လွေသာ ခံစားရမႈပင္ 
ျဖစ္သည္။

• Cox’s Bazar ခရိုင္တြင္ အခ် ိဳ႕ေသာ အမ် ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ 
ေယာက်ာ္းေလးမ်ားတို႔သည္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားအား တံု႔ျပန္ရန္ အထူးပင္ 
ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမဲ့လ်က္ ရွေိပသည္။ ဤတြင္ ျမွ ီးေကာင္ေပါက္အရြယ္ 
ေယာက်ာ္းေလးမ်ား၊ အသိဥာဏ္ သို႔မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
မသန္စြမ္းခ် ိဳ႕တဲ့ေနသည့္ အမ် ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ တရားမ၀င္ 
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား ႏွင့္ အမ် ိဳးသားမ်ား၊ ထို႔ျပင္ hijra 
(လိင္ေျပာင္းလဲထားသူ၊ လိင္ႏွစ္မ် ိဳးပါရွသိူ သို႔မဟုတ္ တတိယလိင္အမ် ိဳးအစား 
လူငယ္မ်ား) တို႔ ပါ၀င္ေပသည္။ 

• အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွပိ္စက္မႈအား ေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ဖူးသည္ အမ် ိဳးသားမ်ား 
ႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထံ၌ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ သိသာထင္ရွားေသာ လိုအပ္မႈမ်ား ရွေိပသည္။ 
မိမိတို႔၏ မ် ိဳးပြားအဂၤါ ႏွင့္ စအိုသို႔ အၾကမ္းဖက္မႈအား ေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ရေသာ 
အမ် ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားတို႔သည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအပါအ၀င္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈအား 
လိုအပ္ေပသည္။

• အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွပိ္စက္မႈတို႔အား ေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ရေသာ အမ် ိဳးသားမ်ား၊ 
ေယာက်ာ္းေလးမ်ား၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားတို႔အတြက္ 
က်န္းမာေရး၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ကာကြယ္မႈ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတို႔အား Cox’s Bazar ရွ ိ စခန္းမ်ား၏ အတြင္းေရာ ျပင္ပတြင္ပါ 
ဖြ ံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။

• အမ် ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသုိ႔ 
၀င္ေရာက္ရယူႏိင္ုရန္ တားဆီးေနေသာ အတားအဆီးမ်ား အမ်ားအျပား 
ရွေိပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒကုၡသည္ခုိလံႈသူမ်ားသည္ ရရွႏိိင္ုေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွမိႈ 
အကန္႔အသတ္ရွသိည္။ ညွဥ္းပန္းႏွပ္ိစက္မႈအား ေတြ႕ ၾကံဳခဲေ့သာ အမ် ိဳးသား 
သုိ႔မဟုတ္ ေယာက်ာ္းေလး တစ္ဦးအေနႏွင့္ အကူအညီရယူႏိင္ုရန္ 
မည္သည့္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ရမည္ကုိ သိရွခိ်င္မွ သိရွမိည္ျဖစ္သည္။ 
၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပ့ံသူမ်ား ႏွင့္ အျခားသူမ်ားတုိ႔အေနႏွင့္လည္း 
ေယာက်ာ္းေလးမ်ား ႏွင့္ အမ် ိဳးသားမ်ားမွာ ဤအမ် ိဳးအစားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ 
ညွဥ္းပန္းႏွပ္ိစက္မႈတုိ႔အတြက္ ပစ္မွတ္ထားခံေနရေၾကာင္း သိရွခိ်င္မွ သိရွေိပမည္။ 

• လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ေအဂ်င္စီမ်ားအေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ 
အျမတ္ထုတ္ခံရမႈ အႏၱရာယ္မ်ားအား ေတြ႕ ၾကံဳရႏိုင္ေျခရွသိည့္ အမ် ိဳးသားမ်ား 
ႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္မႈ ယႏၱရားမ်ားအား ေရးဆြစဲီမံေပးဖို႔ 
လိုအပ္ေပသည္။

ေနာက္ထပ္ မည္သည္တို႔ ျဖစ္ေပၚလာမည္နည္း
အမ် ိဳးသမီးမ်ား၏ ဒုကၡသည္ခုိလံႈသူမ်ားဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္သည္ “It’s Happening 
to Our Men as Well”: Sexual Violence Against Rohingya Men and  
Boys (“ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔ အမ် ိဳးသားမ်ားထံ၌လည္း ျဖစ္ေပၚေနပါသည္” - ရုိဟင္ဂ်ာ 
အမ် ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအေပၚ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ).  
ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ဤေလ့လာမႈမွ ရွာေဖြေတြ႕ ရွခိ်က္မ်ား ႏွင့္ 
အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ခုအား ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ 
၎အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ Cox’s Bazar ရွ ိ အႏၱရာယ္ေတြ႕ ၾကံဳရႏိင္ုေျခရွေိသာ 
အမ် ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား၊ ထုိ႔ျပင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမွ 
ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္လာသူ အမ် ိဳးသားမ်ားတုိ႔အတြက္ ကာကြယ္မႈ ယႏၱရားမ်ားအား  
ဖြ ံ႕ ျဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ ႏွင္ ့၎တုိ႔အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျဖည့္ေဆာင္ရြက္ႏိင္ုရန္ 
ႏိင္ုငံတကာ ႏွင့္ ႏိင္ုငံေတာ္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားအား 
အေထာက္အကူျပဳေပးႏိင္ုမည္ ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံခ်က္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ) အား  
https://wrc.ms/svmb-rohingya တြင္ သင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
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အကယ္၍ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္ သိရွသိည့္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ 
အကူအညီလိုအပ္ေနလွ်င္ မည္သည့္ေနရာသို႔ 
သြားေရာက္ရမည္နည္း
အကယ္၍ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္ သိရွသိည့္ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ညွဥ္းပန္းႏွပိ္စက္မႈအား ေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ရပါလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳျပီး အနီးစပ္ဆံုး 
Médecins Sans Frontières (MSF) က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈသို႔ 
သြားေရာက္ပါ။ အကယ္၍ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္လွ်င္ 
၂၄ နာရီ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ MSF ေဟာ့တ္လိုင္း ဖုန္းနံပါတ္ 01844-050199 သို႔ 
ဆက္သြယ္ပါ။ 

ဤေလ့လာမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္တြင္ ေမးခြန္း 
ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွလိွ်င္ 
ေက်းဇူးျပဳျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔ထံသို႔ ဆက္သြယ္ပါ - 
Ms. Eva Buzo
Bangladesh Program Manager
Legal Action Worldwide (LAW)
Cox’s Bazar
Bangladesh
WhatsApp: +614.246.274.33
buzo@legalactionorldwide.org

Dr. Sarah Chynoweth
Sexual Violence Project Director/Consultant
Women’s Refugee Commission
15 West 37th Street
New York, NY 10018
USA
Telephone: +1.212.551.3115
svproject@wrcommission.org 

Mr. Dale Buscher
Senior Director for Programs
Women’s Refugee Commission 
15 West 37th Street
New York, NY 10018
USA
Telephone: +1.212.551.3129
DaleB@wrcommission.org 

Women’s Refugee Commission, 15 West 37th Street, 9th Floor, New York, NY 10018
info@wrcommission.org | www.womensrefugeecommission.org | @wrcommission
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