
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
  
 
 

 
အဓိက အခ်က္မ်ား 

• ကုိးကန္႔တြင ္တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ 
ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူ အနည္းငယ္၊ 
ေလာက္ကုိင္သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ 

• ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ရိွ ယာယီ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား 

• မိတီၴလာတြင ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ 
သူ အိမ္ေထာင္စု၃၀၀ေက်ာ္ လုံးခ်င္းအိမ္ 
အသစ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕  

• ရခုိင္ျပည္နယ္တြင ္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
လူေပါင္း  ရာႏွင့္ခ်ီ၍   ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ေရႊ႕ေျပာင္း 

• ေဘးအႏၲရာယ္  ႀကိဳတင္  ျပင္ဆင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ား  အားေကာင္းေစေရး    
အစိုးရႏွင့္  ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ 

 

အဓိက ကိန္းဂဏန္းမ်ား 

ရခိုင္တြင ္ေနရပ္စြန္႔ခြာ  ၁၃၉,၀၀၀ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 
____________________ 

ကခ်င္ႏွင္ ့ရွမ္းေျမာက္တြင္ ၁၀၀,၀၀၀ 
ဆက္လက္ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား   
____________________   

ရန္ပံုေငြ 

၁၉၀ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ) 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ 
အကူအညီ မ်ားေပးရန္ အတြက္ 
ေတာင္းခံထား 

ရန္ပုံေငြ ၁၆% ရရိွ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉.၅ သန္း)  
 

၅၃.၉ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ) 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈအကူအညီမ်ားေပးရန္ 
ရရိွထားေသာ ရန္ပံုေငြ  စုစုေပါင္း 
(လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာတုန္႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းတြင္မပါဝင္ 
ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ပါ အက်ံဴး 
ဝင္သည္) 
 

      ဤစာစဥ္တြင္ 
  ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ကုိးကန္႔သုိ႔ စတင္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ စာ-၁  

                            ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား  စာ-၂ 

            မိတီၴလာရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား အိမ္အသစ္မ်ားရရိွ စာ-၃ 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စာ-၅ 

                 သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း စာ-၆ 

             

 

 

 

 

 
 
 
 
 
        
      
   
 
 
 
 

 
 

ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕ အလယ္တန္းေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ေနထုိင္လ်က္ရိွေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး 
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာသူမ်ား၊  ဧၿပီ ၂၀၁၅၊  ဓာတ္ပုံ  ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း။ 
 

 
 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမး္ေရွာင္သူမ်ား ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ကုိးကန္႔သုိ႔ ျပန္လညဝ္င္ေရာက္ 
 
ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားအား အစုိးရမွ အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးအပ္ 
ကုိးကန္႔ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေသာ္လည္း၊ 
ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္း 
လာသည္ဟုသိရသည္။လားရိႈးရိွကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန၏ ေျပာၾကား 
ခ်က္အရ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့သူ ၅၀,၀၀၀ အထိ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕သုိ႔ 
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားထဲတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ပဋိပကၡ 
မ်ားစတင္ခ်ိန္မွစၿပီး လာရႈိးၿမိဳ႕ရိွ မန္ဆူဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမိသားစုမ်ား ႏွင့္အတူ 
ေနထုိင္ခဲ့သာ လူေပါင္း ၂၅၀ လည္းပါဝင္သည္။ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး 
ဌာန၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ နယ္ျခားမွတ္တုိင္ အမွတ္ 
၁၂၅ တြင္ ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္မွာလည္း ေလာက္ကုိင္သုိ႔ 
ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သလုိ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ သြားၾက သူမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု 
သိရသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံပိုင္ အစုိးရ 
မီဒီယာ၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ၊ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ပဋိပကၡ စတင္ 
ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုိးကန္႔ ေဒသ မွ 
တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ လူေပါင္း 
၆၀,၀၀၀ခန႔္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ 
ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 
ေဒသတြင္းရွိ လုံၿခံဳေရးအေျခ 
အေန တည္ၿငိမ္ လာခ်ိန္တြင္ 
ေလာက္ကုိင္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူေပါင္း 
၆၀,၀၀၀ခန႔္မွာ ေနထုိင္ရာေနရာ၊ ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး၊ အစားအစာ၊ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး အပါအဝင္၊ အထူးသျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ဆုိင္ရာ 
အေထာက္အပံ့မ်ား လုိအပ္လိမ့္ မည္ဟု အစိုးရအေနျဖင့္ ခန္႔မွန္းထားသည္။  
 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သတင္းလႊာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ  
စာစဥ္ ၄ | ၁-၃၀  ဧၿပီ ၂၀၁၅ 
 

ရခုိင္ျပည္နယ္ အေနာက္ရြဲစခန္းရိွ ေနထုိင္ရာေနရာ၏ နံရံေပါက္မွ 
အျပင္သုိ႔ ၾကည့္ေနသည့္ ကေလးႏွစ္ဦး၊ မတ္၂၀၁၅၊ ဓာတ္ပုံ OCHA 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ |2 
 
 
ေလာက္ကုိင္သုိ႔ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ အိမ္မ်ားသုိ႔ မျပန္မီွ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ 
အတြင္း ၄င္းတုိ႔အိမ္ ပ်က္စီးခဲ့၍ အျခားေသာေနရာမ်ားသုိ႔ မသြားေရာက္ႏိုင္မီွတြင္ အေျခခံ 
ပညာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ ယာယီေနရာခ်ထားေပးသည္။ ဧၿပီလ၂၆ရက္မွ၂၈ 
ရက္ေန႔ အတြင္းတြင္ ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕သုိ႔  သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီ 
အသင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ လူေပါင္း ၁၃၀ ခန႔္မွာ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းတြင္ ယာယီတဲ 
မ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ လ်က္ရွိသည္။  
 
အစုိးရအေနျဖင့္ ဆန္၊ ပအဲမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေနရပ္ျပန္လာသူအခ်ိဳ႕အတြက ္ ယာယီတမဲ်ားကုိလည္း 
ပံ့ပိုးေပးခ့ဲသည္။ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားသည္ မီးဖုိေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ ေစာင္မ်ား၊ ျခင္ေထာင္ 
မ်ား၊ တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ မိုးကာဖ်င္မ်ားလုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ေျပာၾကားသည္။ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း 
တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းမႈ အေျခအေနမွာ ခ်ိဳ႕တ့ဲလ်က္ရွိသျဖင့္ 
စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ေတြ႕ရိွ 
ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
လုံၿခံဳေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္လာခ်ိန္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ဆက္လက္ 
ေပးအပ္သြားရန္ အသင့္ရွိေနၿပီး၊ လုိအပ္ခ်က္စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ 
သြားရန္ရွိသည္။ 
 

 
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရာွင္မႈမ်ား 
ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ  
 
၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွစတင္၍ လူေပါင္း ၂၀,၀၀၀ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္း 
 
ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွ စတင္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔တြင္ ပဋိ 
ပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔ 
အနက္မွ အမ်ားစုမွာ ကုိးကန္႔ ကုိယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမွျဖစ္ၾကၿပီး၊ ၄င္းတုိ႔ထဲ 
တြင္ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခား 
ေနရာမ်ားရိွ ၄င္းတုိ႔၏ ေနရင္း ေဒသသုိ႔ 
ျပန္သြားၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား 
၁၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္သည္။ ကခ်င္ျပည္ 
နယ္တြင္ ဖားကန္႔၊ ပူတာအုိ၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ 
မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
သိန္းနီ၊ ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္ႏွင့္ နမ့္ခမ္း 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အပါအဝင္ အျခားေနရာမ်ား၌ 
လည္း တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအေျခ 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ က်ား၊မႏွင့္အသက္ 
အလုိက္ ခြဲျခား ေဖာ္ျပေသာအခ်က္အလက္ 
မ်ားမွာ ၆၀ % ခန္႔အတြက္သာ ရရိွသည္။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား 
  
အသက္ ၁၈ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား  ၁၃,၀၀၀ 
အသက္ ၁၈ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ၁၁,၀၀၀ 
အသက္ ၆၀ ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၁,၅၀၀ 
အသက္ ၆၀ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ၁,၂၀၀ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးမ်ား၂၄,၃၀၀ 
အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္ေယာက်ာ္းေလးမ်ား၂၆,၄၀၀ 
____________________ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား 
 
အသက္ ၁၈ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား  ၁၈,၆၀၀ 
အသက္ ၁၈ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ၁၅,၇၀၀ 
အသက္ ၆၀ ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၂,၉၀၀ 
အသက္ ၆၀ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ၂,၀၀၀ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးမ်ား ၁၉,၂၀၀ 
အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္ေယာက်ာ္းေလးမ်ား၁၉,၃၀၀ 
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အေနမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ 
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့သူ အမ်ားစုမွာ ၄င္းတုိ႔၏ ရပ္ရြာ မ်ားသုိ႔ ျပန္သြား 
ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရး အေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈ 
မ်ားျဖစ္ေပၚသည္မွာ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္လာခ့ဲၿပီျဖစ္သျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု အမ်ားစုမွာ ရပ္တည္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ ခက္ခလဲာသည္။ ဧၿပီလကုန္အထိ ထပ္မံ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ လူေပါင္း 
၃,၅၀၀ ေက်ာ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရဆဲ 
ျဖစ္သည္။  
 
 
ဧၿပီလအတြင္းတြင္ လူေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ယာယီ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္  
 
ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔ 
တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မုိင္းကုိးၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္းရိွ  ေဖာင္းဆိုင္ရြာတြင္ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း 
အသင္းခ်ဳပ္ (KBC) ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ လူေပါင္း ၄၇၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ခဲ့ရသည္။ လူေပါင္း ၃၀၀ ခန္႔မွာ ဧၿပီလကုန္တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ေနရပ္သုိ႔ မျပန္မွီ တရုတ္ နယ္စပ္ 
အနီးရွိ ေကာင္းလုံရြာတြင္ ယာယီေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ အျခား အိမ္ေထာင္စု ၃၀ ခန္႔မွာ လည္း 
တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပန္ဝါရြာတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွသည္။ KBC အေနျဖင့္ ေနရာ ႏွစ္ခုလုံးရိွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးၿပီး၊ ေမတၱာ လူမႈေရး အဖြဲ႔အေနျဖင့္ 
အစားအစာမ်ားပ့ံပိုးေပးခ့ဲသည္။ 
 
ဧၿပီလ ၁၈ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အတြင္းတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲ 
ေၾကာင္းသိရသည္။ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
ထုိေဒသရိွ ရြာႏွစ္ရြာမွ လူေပါင္း ၂၇၀ ခန္႔ ယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး၊ လကုန္ပိုင္း 
တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ မျပန္ႏိုင္မီွ ဘုရားေက်ာင္းဝင္းႏွစ္ခုတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ 
ေဒသတြင္းရွိအစုိးရမဟုတ္ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆုိပါ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားမွ ေငြေၾကး၊ အစားအစာ၊ 
အိမ္သာမ်ားစသည့္ အေထာက္အပ့ံမ်ား ပံ့ပိုးေပးခ့ဲသည္။ 
. 
 
မိတၴီလာရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမး္ေရွာင္သူမ်ား ေနအိမ္သစ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ အေျခခ် 
ေနထုိင ္
 
က်န္ရိွေနေသးေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ အစုိးရမွ အိမ္အလုံး ၃၈၀ 
ေဆာက္လုပ္ေပး 
မိတၴီလာတြင္ လူမႈအသုိက္အဝန္းအၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ 
က်န္ရွိေနေသးေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၃,၃၀၀ ေက်ာ္မွာ ယခုအခါ ျပန္လည္အေျခခ် 
ေနထုိင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံမွ ရရွိသည့္ 
ရန္ပုံေငြျဖင့္ မိသားစုေပါင္း ၃၈၀  အတြက္ လုံးခ်င္းအိမ္ အသစ္မ်ားကုိ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး၊ 

ဧၿပီလကုန္အထိ 
ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း 
ေရွာင္သူ လူေပါင္း ၃,၅၀၀ 
ေက်ာ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ  
စခန္းမ်ားတြင ္ေနထိုင္ရဆဲ  
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မိသားစုအခ်ိဳ႕မွာ စခန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ဆဲ 

အိမ္ေထာင္စု ၁၇၀ ခန္႔ ဆက္လက္ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ေနရာတစ္ခုမွအပ မိတၴီလာရွိ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္း အားလုံးကုိ ပိတ္သိမ္းခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းမိသားစုမ်ားအနက္မွ 
မိသားစု ၇၀ ေက်ာ္မွာ မႀကာမီတြင္ အိမ္အသစ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ က်န္ရိွ 
သည့္အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀ခန္႔အနက္မွ အခ်ိဳ႕မွာ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တိုင္ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္ 
ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိသည္ဟု 
ယူဆသျဖင့္ အစုိးရထံမွ ျပန္လည္ 
အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္း အတြက္ အေထာက္ 
အပ့ံမ်ားရရိွရန္ အက်ဳံးမဝင္ဟု သတ္မွတ္ 
သည္။ ၄င္းတုိ႔အနက္မွ အခ်ိဳ႕မွာ မူလ 
ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေျမမ်ားကုိ ေရာင္းၿပီး၊ 
အျခားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စီစဥ္ထား 
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူအနည္းငယ္မွာ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့သည့္ ေနရာ 
မ်ားမွ မဟုတ္ၾကပါ။ Save the Children International အေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ 
စခန္းမ်ား တြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ဆဲလူမ်ားကုိ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ပညာေရး 
ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၂,၀၀၀ ေက်ာ္ ေရွးဦးစြာ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ထုိအျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ပြားၿပီးရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ႏွင့္ 
လပုိင္းအတြင္းတြင္ အခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ ၄င္းတုိ႔ မူလေနထုိင္ရာအိမ္မ်ားသုိ႔ ျပန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ လူေပါင္း ၅,၄၀၀ မွာ မိတၴီလာၿမိဳ႕ႏွင့္ ယင္းေတာ္တြင္ ဆက္လက္ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးအာဏာပိုင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ၊ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၃၅၀မွာ အသစ္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ 

မိတၴီလာတြင ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူ အိမ္ေထာင္စု 
၃၀၀ေက်ာ္ဧၿပီလအတြင္းတြင္ 
လံုးခ်င္းအိမ္အသစ္မ်ားသို႔ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ 
 

  
  

  
  
   
   
   
    

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ မိတၴီလာၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းေအးရပ္ကြက္အတြင္းရိွ လုံးခ်င္းအိမ္အသစ္မ်ား ။ ေမ ၂၀၁၅၊ ဓာတ္ပုံ OCHA ။ 
 

အရင္းအျမစ္ - မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး။   
အိမ္ေထာင္စု ၁၇၀ ေပၚတြင္ အေျချပဳ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သည္။ 
 
 

သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ား  

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
အေျခအေနမ်ား (ဧၿပီ ၃၀) 
3W ကခ်င္ျပည္နယ္ 
3W ရခုိင္ျပည္နယ္ 
3W ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း 
(စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရယူရန္အတြက္ ႏိွပ္ပါ) 
 

 

www.unocha.org 
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး - ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္မည္ 

 

http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-snapshot-humanitarian-issues-30-april-2015
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-snapshot-humanitarian-issues-30-april-2015
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-snapshot-humanitarian-issues-30-april-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-3w-all-sectors-kachin-state-organizations-working-idp-camps-25-march-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-3w-all-sectors-rakhine-state-organizations-working-idp-camps-25-march-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-3w-all-sectors-northern-shan-state-organizations-working-idp-camps-25-march-2015
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-snapshot-humanitarian-issues-30-april-2015
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-snapshot-humanitarian-issues-30-april-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-3w-all-sectors-kachin-state-organizations-working-idp-camps-25-march-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-3w-all-sectors-rakhine-state-organizations-working-idp-camps-25-march-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-3w-all-sectors-northern-shan-state-organizations-working-idp-camps-25-march-2015
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ခဲ့သည္။  ၄င္းတုိ႔အနက္မွ အခ်ိဳ႕မွာ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္ပိုင္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အိမ္အသစ္မ်ားကုိ 
ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ား ရွာေဖြျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ားရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရာွင္ 
 
အစုိးရႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထိခုိက္သူ 
မ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံမ်ားပ့ံပုိး 
 
ဧၿပီလ ၁၇ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ 
ၿမိဳ႕နယ္၌  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ 
တစ္ဖြဲ႔ (မီဒီယာမ်ား၏ ေရးသားခ်က္အရ ရခုိင့္တပ္မ 
ေတာ္)တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ 
အာဏာပုိင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တုိက္ပြဲမ်ား 
ေၾကာင့္ ရြာ ေျခာက္ရြာမွ လူေပါင္း ၁,၆၀၀ နီးပါးခန္႔ 
ထိခိုက္ခဲ့ၿပီး၊ လူေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္၍ စပါးဆိပ္ ေက်းရြာရိွ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ 
ခိုလႈံခဲ့သည္။ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ထိခိုက္မႈရွိသည့္ ေနရာ 
မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ထုိေနရာမ်ားသုိ႔ လည္းေကာင္း 
သြားလာျခင္းကုိ ကန္႔သတ္ထားခ့ဲေသာ္လည္း၊ ကန္႔သတ္မႈကုိ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရုတ္သိမ္းခ့ဲ 
သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟု သိရၿပီး၊ 
ေဒသတြင္းအာဏာပုိင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ 
ေနေသာ ေနရာမွ လူေပါင္း ၃၅၀ ေက်ာ္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။ 
 
ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွအစုိးရမဟုတ္သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
အေထာက္အပ့ံမ်ား သြားေရာက္ေပးအပ္ 

စပါးဆိပ္ရြာရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားကုိ အစုိးရမွ အစားအစာအေထာက္အပ့ံမ်ား 
ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၿပီး၊ ေဒသတြင္း အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း အစားအစာမ်ားႏွင့္ 
ျခင္ေထာင္မ်ားကုိ ပ့ံပိုးေပးခ့ဲသည္။ ဧၿပီလ ၂၈ရက္မွ ၃၀ရက္အတြင္းတြင္ UNHCR ၊ WFP၊ 
LWF ႏွင့္UNOCHA စသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူ 
သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား 
ေပးအပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ 
လူေပါင္း ၁၄၀ ခန္႔၊ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား မွာ စပါးဆိပ္ေက်းရြာရိွ 
စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ ၄င္းတုိ႔၏ မူလေနရပ္မ်ားသုိ႔ ျပန္သြားခ့ဲ 
ၾကသည္။ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုအသုံးအေဆာင္မ်ား၊ မိုးကာ 
ဖ်င္မ်ား၊ ေစာင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးအပ္ခဲ့သည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ထပ္မံလုိအပ္မႈမေတြ႕ရိွရပ၊ဲ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာလည္း ၄င္းတုိ႔၏ ရပ္ရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 
 

 

www.unocha.org 
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး - ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္မည္ 
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သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း 
 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အေရးေပၚ 
စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲသည့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚ 
စီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိ ရပ္ရြာ 
လူထုမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ လူေပါင္း 
၆၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ ေရႀကီးျခင္းအႏၲရာယ္ႏွင့္ ဇြန္လမွေအာက္တိုဘာလအထိ မုတ္သုန္ရာသီ 
အတြင္းတြင္ မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
ခံစားခ့ဲရသည္။ 
 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးရုံး၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် 
ထားေရးဌာနသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေရး 
ေပၚစီမံခ်က္ ေရးဆြဲသည့္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲႏွစ္ခုကုိ မႏၲေလးႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေဖေဖာ္ 
ဝါရီလအတြင္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒသတြင္းရိွ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
၄င္းေဒသတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔ အစည္း 
မ်ား ပါဝင္ခဲ့ၿပီး၊ ေဒသတြင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
ေျမငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အမ်ားဆုံးထိခိုက္ႏိုင္သည့္ ေနရာေဒသမ်ား၊ ထိခိုက္မႈခံရႏိုင္သည့္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ လူဦးေရ၊ လက္ရွိတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အတုိင္းအတာ၊ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိက အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေဒသတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ထိခုိက္မႈမ်ားကုိ အေလးထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ 
ထုိပမာဏအတုိင္း အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာပါက တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ 
သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ 
အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ား 
အရ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ႏွစ္စဥ္ 
ဆုိင္ကလုန္း မုန္တိုင္းမ်ား က် 
ေရာက္ႏိုင္မႈ ျမင့္မား သည့္ 
အေျခအေန ရွိသည္။ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္ ေမလတြင္၊ ဆုိင္ကလုန္း 
မဟာဆန္ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနေၾကာင့္ လူေပါင္း 
၁၂၀,၀၀၀ခန္႔ကို ေဘးလြတ္ 
ရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခ့ဲရသည္။  သည္းထန္စြာ ရြာေနေသာမုိးမွ အကာအကြယ္ရရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ေနထိုင္ရာေနရာတစ္ခု၏ 

အမုိးေအာက္တြင္ မုိးခုိေနၾကေသာ မိသားစုမ်ား။ ေမ ၂၀၁၃။ ဓာတ္ပုံ OCHA 
 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ ေျမငလ်င္ 
ႏွင့္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း 
အေျခအေနမ်ားအတြက ္
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ 
အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 
 

 

www.unocha.org 
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး - ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္မည္ 

 



ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ |7 
 
 

ထပ္မံ သိရွိလုိပါက 
ေအာက္ပါတုိ႔ကို ဆက္သြယ္ပါ။ 
 
အီဗာ ေမာ့ဒ္ဗစ္ 
အစီရင္ခံေရးအရာရိွ 
အီးေမးလ္ - modvig@un.org 
ဖုန္း - (+၉၅) ၉ ၄၂၀ ၂၇၅ ၈၇၇ 
 
ဖ်ဲ ပယ္ရြန္ 
ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ 
အီးေမးလ္ - peronp@un.org 
ဖုန္း - (+၉၅) ၉ ၂၅၀ ၁၉၈ ၉၉၇ 
 
OCHA လူသားခ်င္းစာနာမႈ  
သတင္းလႊာကို 
www.reliefweb.int တြင ္
ရယူႏုိင္သည္။ 
 

 United Nations 
OCHA Facebook 
www.facebook.com/ 
OCHAMyanmar  

အႏၲရယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့ပါး ေစေရးအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီ 
ေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေတြ၊ ေပါက္ေတာ၊ ေျမပုံႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ 
လူေပါင္း ၄၇၅,၀၀၀ တုိ႔ ထိခိုက္ ခံရႏိုင္သည့္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း အေရးေပၚစီမံခ်က္ကုိ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ထုိအစီ အစဥ္ကို လာမည့္ ဆုိင္ကလုန္း ႏွင့္ မုတ္သုန္ရာသီ 
မတုိင္မီတြင္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
 
 
ေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ လူထုအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
အခ်ိန္မီ ရရိွႏုိင္ေစေရးေဆာင္ရြက္ 
ေဘးအႏၲရယ္မ်ား က်ေရာက္ၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္၊ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ အကူအညီမ်ား 
ေရာက္မလာမီွတြင္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တိုင္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ လူသားခ်င္း စာနာမႈ 
ဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးရုံးႏွင့္ BBC Media Action တို႔သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆုိင္ရာ အကူ 
အညီေပးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ က႑အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာ့ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန၊ မိုးေလဝသ 
ႏွင့္ဇလေဗဒဌာနတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လထုူအတြက္ အသုံးအဝင္ဆုံး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ကုိ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လူထုကုိ ေပးမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွာ 
မိမိကုိယ္တုိင္ အႏၲရယ္ကင္းေစေရးႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေသာက္သုံးရန္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရရရိွေအာင္ မည္သုိ႔ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္၊ ေသြးထြက္ေနပါက မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ မိသားစုႏွင့္ ကြဲကြာေန 
ေသာ ကေလးငယ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိပါက မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ အဆုိပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚ 
ေနသည့္ အေျခအေန၊ သင့္ေလ်ာ္မႈရိွေသာ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ 
ညီေထြေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 
 

 

www.unocha.org 
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး - ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္မည္ 
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