
 
 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
  
 
 

 ဤစာစဥ္တြင္ 
ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ လူမ်ားေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စာ-၁  

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား  စာ-၂ 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ စခန္းမ်ား  စာ-၃ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ေဆးကုသမႈလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းစနစ္  စာ-၄ 

 

 
 
 
 
 
        
      
   
 
 
 
 

 
 

အဓိက အခ်က္မ်ား 

• ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ 
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေသာင္းခ်ီ 
ေသာ လူမ်ား တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ား 
သုိ႔တိမ္းေရွာင္ 

• မုတ္သုန္ရာသီတြင္ ေရေဘး 
    အႏၲရာယ္ရိွသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရိွ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္း 
မ်ားမွ လူမ်ားေဘးကင္းေစေရး 
အေရးေပၚေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ ္

• ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အေရးေပၚ 
ေဆးကုသမႈ လႊေဲျပာင္းေပး 
သည့္စနစ္ အားေကာင္းေစေရး 
ေဆာင္ရြက္ 

• ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ေနရာ အခ်ိဳ႕ တြင္ 
နယ္စည္းမျခား ဆရာဝန္မ်ား 
(ေဟာ္လန္)အဖြဲ႕ က်န္းမာေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ 
 

အဓိက ကိန္းဂဏန္းမ်ား 

     ရခိုင္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ   
     တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

၁၃၉,၀၀၀ 

     ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္    
     တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ     
     တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

၁၀၀,၀၀၀ 

     မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊     
     မိတီၳလာတြင္ေနရပ္စြန္႔ခြာ  
     တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

၃,၃၀၀ 
 

လားရႈိးကုိျဖတ္၍ ကုိးကန္႔မွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ  
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား   >၁၃,၀၀၀*  
 
*ကိုးကန္႔ေဒသ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ 
အေရအတြက္မွာ အတည္ 
မျပဳႏုိင္ေသး 
_______________________ 

ရန္ပံုေငြ 

၁၉၀ သန္း 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ)  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးရန္ 
အတြက္ေတာင္းခံထား 
 

 
  
ကိုးကန္႔ေဒသပဋိပကၡေၾကာင့္ လူမ်ားေသာင္းႏွင့္ခ်ီ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရ 
 
ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔၌ 
ျမန္မာတ့ပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္၊ အျခားလက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တိုက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တစ္လလံုး ဆက္ 
လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ လားရႈိးရွိ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
လူေပါင္း ၁၃,၀၀၀ ေက်ာ ္ျမန္မာႏိုင္ငံ အျခားေနရာမ်ားသို႔ ကိုးကန္႔မွ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။ အမ်ား စု 
မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္ရွ ိ၄င္းတို႔ေနထိုင္ရာ ေနရာသုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ 
ၾကသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္အေရအတြက္ကို အတည္ျပဳႏုိင္ 
ျခင္းမရွေိသးပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ရက္ေန႔မ ွ စတင၍္ ကိုးကန္႔ေဒသမွ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ လူေပါင္း 
၆၀,၀၀၀ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားမ ွ ထိုလူမ်ားအတြက္ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ေပးအပ္ထားေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွ ေျပာခ့ဲသည္။  
 
တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည့္အတြက္ 
ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသို႔ သြားလာမႈ 
ကိုကန္႔သတ္ထားသည္။ ထိုေဒသအတြင္းရွိလူသား 
ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအေျခအေန၊တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင္ ့
ထိခိုက္မႈရွိသူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ 
မ်ား၏ အေျခအေနတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာလည္းအကန္႔အသတ္ရွိ ေန 
သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုး (သုိ႔) ဒဏ္ရာရ 
သည့္ အရပ္သား အေရအတြက္ကိုလည္းအတည္ 
ျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ အစိုးရ၏ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနွင္ ့ အုပ္ 
ခ်ဳပ္ေရးအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၏ေျပာၾကား 
ခ်က္အရ တရုတ္နယ္စပ္၊ ျမန္မာႏုိင္င ံ ဘက္ပိုင္း 
နယ္ျခားမွတ္တိုင္ ၁၂၅ ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ 
သ ူစခန္းတြင္ လူေပါင္း ၃၀၀၀ ေနထိုင္ လ်က္ရွိၿပီး၊ 
အစိုးရ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား 
ေရးဌာနႏွင့္ ေဒသတြင္း အရပ္ဘက ္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ေပးအပ္လ်က္ရိွသည္။ ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင္ ့ ကိုးကန္႔မွ နမ္တစ္ (ဝ ကိုယ္ပိုင္ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သတင္းလႊာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ  
စာစဥ္ ၂ | ၁-၂၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၅ 
 

လားရႈိးရိွ ကုိးကန္႔ေဒသမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၅၊ ဓာတ္ပုံ OCHA 
 

ကိုုးကန္႔ေဒသမွလူမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ |2 
 
 
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ)သို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္လာသည့္ လူေပါင္း ၉၅၀ ခန႔္အား လက္လွမ္းမွီမႈ 
ရွိသည္။      
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပးအပ္ 
 
ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းအရပဘ္က ္ လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားမ ွ ျမန္မာႏိုင္ငံအျခားေဒသမ်ားသို႔ လားရိႈးမ ွ တစ္ဆင့္ သြားေရာက္ၾကသည္ ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ 
သားမ်ားႏွင္ ့အျခားလူမ်ားအပါဝင္၊ လားရႈိးရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားကို အကူအညီ၊ အေထာက ္
အပံ့မ်ားေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းတြင ္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္းသည္ ယာယီ 
ေနရာ၊ အစားအစာ၊ အဝတ္အထည္၊ ေစာင္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာကမ္ႈ၊ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း စသည့္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားအျပင္ ေလာက္ကိုင္ ႏွင့္ ခ်င္းေရြႊေဟာ္မွ ကြမ္းလံု ၊ လားရႈိးသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္း 
စသည ္တို႔ကို လူေပါင္း ၇,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက ္ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းအေနျဖင့္ 
ပဋိပကၡတြင္း ကြဲကြာသြားသည့္ မိသားစုမ်ားကို ရွာေဖြေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အထူးအဖြဲ႔ 
တစ္ဖြဲ႔ကို တာဝန္ေပးေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား 
ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လားရႈိးရွိ ယာယီတည္းခိုေရး စင္တာတြင္ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ကေလးမ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပး 
ခဲ့သည္။  
 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ရွိသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေစခ့ဲသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ဝက္သက္ႏွင့္ ဂ်ိဳက္သိုး ကာကြယ္ေဆးထိုး 
လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကိုးကန္႔ေဒသတြင ္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရသျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳး 
မ်ားကိ ု ကေလးငယ္မ်ား ခံစားရႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင ္ ရွိသည္။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ 
အေနျဖင့္ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိသည့္ လူေပါင္း ၄,၈၀၀အား အာဟာရပ့ံပိုးေပးေနသည္ ့အစီအစဥ္ကို ရပ္နားခဲ့ရသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ 
လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရိွ အစိုးရ အဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္မႈ အေျခအေန 
မ်ားကိ ု စစ္တမ္းေကာက္ႏိုင္ရန္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ား တည္ၿငိမ္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ကိုးကန္႔ 
ေဒသသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ မ်ား ေပးအပ္သြားရန္ အသင့္ရွိသည္။ 
 
ကုိးကန္႔တြင္ အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္း ေသနတ္ထိမွန္ ဒဏ္ရာရ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔တို႔တြင ္ ကိုးကန္႔ေဒသ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီ ယာဥ္တန္း 
ႏွစ္ႀကိမ္ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသငး္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းသံုးဦးႏွင့္ အရပ္သားမ်ား  
ေသနတ္ထမိွန္ ဒဏ္ရာရခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယာဥ္တန္းမွာ 
အရပ္သားမ်ားကို ကိုးကန္႔ေဒသတြင္းမွ အျခားလံုၿခံဳရာ ေနရာမ်ားသို႔  ေရႊ႕ေျပာင္းေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုလသမဂၢဌာေန ညႇိႏႈိင္းေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးက ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္သူမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီေပးေနသည့္ ဝန္ထမ္း 
မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာမႈ 
ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုလည္း  လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာ 
ခဲ့သည္။ ပဋိပကၡမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ ကုလသမဂၢႏွင့္ လူသာခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ 
ေပးေရး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးကို 
ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ကေလးမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး၊ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို ကာကြယ္ ေပးရန္ 
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ကြတ္ခုိင္ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမွ 
မိသားစုမ်ား၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၅။ ဓာတ္ပံု OCHA 
 

အပါအဝင္ အရပ္သားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး၊ ေဘးကင္းစြာ သြားလာခြင့္တို႔ အတြက္ ေတာင္းဆိ ု ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိသည္။ 
 

ရွမ္း ျပည္နယ္အတြင္း ေနရပ္စြန ္ ႔ခ ြာတိမ္းေရွာင္မ ႈထပ္မံ ျဖစ္ 
 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ေဒသတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
ေနရပ္စန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲၿ့ပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား ထိခုိက္ခဲ့သည္။ ထိုေဒသမ်ားရွိ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအည ီ
ေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ကြတ္ခိုင္၊ သိန္းနီ၊ မူဆယ္ႏွင့္နမ့္ခမ္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအပါ 
အဝင္ေနရာမ်ားတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာ 
လူမ်ား ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္း၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ပေလာင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္တို႔ အၾကား 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး 
အတြင္းရွ ိမိုးကုတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ လူေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင ္ခဲ့ရသည္။ ျပည္နယ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ ေျပာၾကား 
ခ်က္အရ မိုးကုတ္ ေဒသသို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့သူ 
အားလံုး ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္တြင ္၄င္းတို႔၏ မူလေနရပ္သို႔ 
ျပန္သြားၿပ ီျဖစ္သည္။  
 
လုံၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ 
ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွး 
ေဒသတြင္း အစုိးရမဟုတ္သည့္ အရပ္ဘက ္ လူမႈ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားသည္ လက္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရ 
သူမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကတည္းက ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး စခန္းမ်ားတြင ္ ေနထိုင္ေနသူမ်ား 
အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေရွ႕တန္းမ ွ အဓိက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည့္ အေထာက ္ အပံ့မ်ားကို ထပ္ေဆာင္း ပ့ံပိုးေပးသည္။ လံုၿခံဳေရး 
မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ပုိမို ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြတ္ခိုင္၊ သိန္းနီႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ရပ္တန္႔သြားေစခဲ့သည္။ မိုးရာသီ ေရာက္ရိွေတာ့မည္ျဖစ္၍ လမ္းမ်ားမွာ သြားလာရန္ ခက္ခလဲာၿပီး၊ 
ယာယီ အမိုးကာမ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ စခန္းမ်ားရွိ ေရႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ 
ပစၥည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္မ်ားကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။  
 
 

ရခိ ုင ္ရ ွ ိ စခန္းမ်ား၏ အေျခအေနတိ ုးတက္ေစရန္ ႀကိဳ းပမ္းမႈမ်ား 
 

ငွက္ေခ်ာင္း စခန္းရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာ ေရေဘးအႏၱရာယ္ခံစားရႏိုင္ဖြယ္ရိိွ 
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ငွက္ေခ်ာင္း စခန္းတြင္ လူေပါင္း ၆,၀၀၀ ေက်ာ ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ စခန္းမွာ 
ေျမနိမ့္ပုိင္း၊ အကာအကြယ္မဲ့သည့္ေနရာတြင္တည္ရွိ၍ ထိုစခန္းတြင္ ေနထုိင္သူမိသားစုမ်ားႏွင္ ့၄င္းတို႔၏ 
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္ ဆိုင္ကလုန္းႏွင့္ မုန္တိုင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္း ဒီေရတက္ျခင္း 
စသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ထိခိုက္ ခံစားရႏုိင္သည္။ စခန္းမွာ ရႊ႕ံႏြံေျမေပၚတြင္ တည္ရွိသည့္ အတြက္ 
ရွစ္ခန္းတြဲ  အေဆာင္မ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ရႊံ႕ထသဲို႔  ကြၽံဝင္လ်က ္ ရွိသည္။ ေနထုိင္ရာ  ေနရာ 

ေဒသတြင္း အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ 

ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္      
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ         

ေရွ႕တန္း မွ အဓိက  
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ 

 

 

www.unocha.org 
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး - ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္မည္ 
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၂၀၁၄ခုႏွစ္ မိုးရာသီအတြင္း ငွက္ေခ်ာင္းစခန္း။ ဓာတ္ပုံ OCHA 
 

မ်ားမွာ ယာယီ အသံုးျပဳရန ္ အတြက္သာ ေဆာက္လုပ္ ထားျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ UNHCRႏွင့္ 
Lutheran World Federation တို႔၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ လာခ်ိန္တြင္ ခ်က္ခ်င္း 
ျပဳျပင္ရန္၊ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ 
လိုအပ္လ်က ္ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ ေနထိုင္ရာ 
ေနရာမ်ားတြင ္ ၾကမ္းခင္း မ်ား ၿပိဳက် 
ပ်က္စီးေနၿပီး၊ နံရံမ်ားမွာ ေလဒဏ္ေၾကာင့္ 
ပ်က္စီး ေနသည္။ ေျခတံရွည္အိမ္မ်ား၏ 
ၾကမ္းခင္းမ်ားတြင ္ ႀကီးမားေသာ အေပါက္ 
မ်ား ရွိေနသည့္ အတြက္ ေနထိုင္ ေနေသာ 
လူမ်ား၊ အထူး သျဖင့္ ကေလးမ်ားအတြက ္
ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ ရိွႏိုင္သည္။ လက္ရွိ 
ေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားမွာ ဆက္လက ္
ေနထိုင္၍ မရႏိုင္ေတာ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ 
အခ်ိဳ႕မွာ စုေပါင္း ခ်က္ျပဳတ္သည့္ ေနရာ မ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး၊ ယာယီ အမုိးအကာမ်ား 
ျပဳလုပ၍္လည္း ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ ပင္လယ္ႏွင့္ နီးျခင္း၊ ေျမနိမ့္ပိုင္းတြင္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင္ ့မိုးရာသီတြင္ 
ေရႀကီးျခင္း၊ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္ေရမ်ားေၾကာင့္လည္း အေျခအေနမွာ ပိုဆိုးလာႏိုင္သည္။ ေရဝပ္ 
ျခင္းေၾကာင္ ့ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို ခံစားရႏုိင္သည္။ စခန္းတြင ္ေရ၊ တစ္ကိုယ္ေရ 
သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ Solidarités International အေန 
ျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရ ရရွိရန္ေဆာက္ရြက္ ေပးထားသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ လူမ်ား အေနျဖင့္ 
သန္႔ရွင္းေသာ ေရရရွိရန္ သံုးကီလို မီတာခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေမ လ ဆိုင္ ကလုန္း၊ 
မုတ္သုန္ရာသီ မစတင္မ ီစခန္းရွိ လူမ်ားအား အျမင့္ပိုင္း၊ လံုၿခံဳေသာ ေနရာ မ်ားသို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ခြင့္ျပဳရန္ 
အပါအဝင္ စခန္းရွိ လူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေစေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ေပးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမ်ားထ ံေတာင္းဆို 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 
 
 
အေနာက္ရြဲစခန္းရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာေရ ရရိွရန္ခက္ခဲ 
ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေနာက္ရြဲစခန္းမွာ ေျမနိမ့္ပိုင္း အကာအကြယ္မဲ့ေသာေနရာတြင္ရွိသည္ ့အတြက ္
ေနထိုင္ေသာလူမ်ားသည္ ဆိုင္ကလုန္းႏွင့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ 
ရွိၿပီး၊ မိုးရာသီတြင္ ေရႀကီးျခင္းအႏၲရာယ္ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထိုစခန္းရွိ ေနထိုင္ရာ ေနရာ 
မ်ားမွာလည္း မိုးရာသီမေရာက္မ ီ ႀကီးႀကီးမားမား ျပင္ဆင္ရန ္ ခ်က္ခ်င္းလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ 
စခန္းတြင ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ လူဦးေရ ၄,၀၀၀ အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာေရ လံုေလာက္စြာ ရရိွေရး 
မွာလည္း ႀကီးမားသည့္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အပူျပင္းဆံုးရာသီ မတ္လအတြင္းတြင္ ေသာက္ေရကန္ 
မွာ ခန္းေျခာက္သြားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ Solidarités International အေနျဖင့္ မတ္လကုန္ 
မ ွ မိုးရာသီစတင္မည့္ ေမလတိုင္ေအာင္ ေလွမ်ားျဖင့္ ေသာက္ေရမ်ား ပို႔ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ 
ထိုအစီအစဥ္မွာ အကုန္အက်မ်ားရံုမက ေရရွည္တည္တံ့မႈမရိွပါ။ ငွက္ေခ်ာင္းႏွင့္ အေနာက္ရြဲစခန္းမ်ား 
တြင္ ေလာင္စာ၊ ထင္းမ်ား လံုေလာက္စြာ၊ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ရရွိႏုိင္ေရးမွာလည္း ႀကီးမားသည့္ အခက္ 
အခတဲစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ စခန္းရွိလူမ်ားသည္ ယာယီေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ား၊ အိမ္သာမ်ား၊ 
ေလွ်ာက္လမ္း မ်ားႏွင့္ စခန္းရွိ အျခားအေဆာက္အဦးမ်ားမ ွပစၥည္းမ်ားကို ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳၾက 
ရသည္။  

ငွက္ေခ်ာင္းစခန္းရွိ 
ယာယီေနရာမ်ားမွာ 

ရႊံ႕ထဲသုိ႔ တျဖည္းျဖည္း 
ကြၽံဝင္လ်က္ရွိ 

 

အပူျပင္းဆုံးရာသီ 
မတ္လအတြင္းတြင္ 
အေနာက္ရြဲစခန္းရိွ 
ေသာက္ေရကန္မွာ 
ခန္းေျခာက္သြားခဲ့ 

 

 

www.unocha.org 
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး - ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္မည္ 
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၂၀၁၄ ေမတြင္ သက္ကယ္ျပင္စခန္းသုိ႔ ေရြ႕လ်ားက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ 
သြားေရာက္ခ့ဲစဥ္။ MMA 
 

ငွက္ေခ်ာင္းစခန္း အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
မုတ္သုန္ ရာသီမတိုင္မီ လူမ်ားကို အျမင့္ပိုင္းႏွင့္ လံုၿခံဳရာေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးေရးကိ ုေတာင္းဆို 
ျခင္း အပါအဝင္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ စခန္းရွိလူမ်ား၏ ေနထုိင္မႈ အေျခအေန တိုးတက္ေရးကုိ 
ခ်က္ခ်င္း ေဆာငရ္ြက္ေပးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းကိ ုေဆာင္ရြက္လ်က ္ရွိသည္။  

 

 
ရခိ ုင ္ ျပည္နယ္ရွ ိ အေရးေပၚေဆးကုသမႈလႊ ဲေျပာင္းေပးျခင္းစနစ္ 
အားေကာင္းေစေရးေဆာင္ရ ြက္    
 
 
ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ က်န္းမာေရး အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ေဝးလ ံ
ေခါင္သီေသာေနရာမ်ားရွိ ရပ္ရြာ လူထုမ်ားႏွင့္ 
စခန္းမ်ားရွိေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား က်န္းမာ 
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ျခင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနကုိ ပံ့ပိုး 
ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ ္ အခက္အခမဲ်ား 
စြာရွိေနဆ ဲျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အျပင္း အထန္ 

မက်န္းမာေသာ လူနာမ်ား ေဆးရံ ု အခိ်န္မီ 
ေရာက္ရိွ ႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ 
လ်က္ရွိသည္။ အေရးေပၚေဆးကုသမႈ လြႊေဲျပာင္း 
ေပးျခင္းစနစ္ ရိွေသာ္လည္း၊ စခန္းတြင ္ ေနထိုင္ ေသာ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ လူနာသည ္ စခန္းမွ 
ထြက္ခြာၿပီး ေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္ရန္ အစိုးရ ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္လိုအပ္သည္။ ထိုစနစ္ေၾကာင့္ 
မၾကာခဏ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း စခန္းတြင ္ ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အလြန္စိုးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေသာ 
လူနာမ်ားသာ ေဆးရံုသို႔သြားေရာက္ရၿပီး၊  ေရာက္ရွိပါ ကလည္း အခ်ိန္မမီေတာ့သည္က မ်ားသည္။ 
 
အလြန္မက်န္းမာသည့္ လူနာမ်ားအတြက္ အေရးေပၚေဆးကုသမႈလႊေဲျပာင္းေပးျခင္းစနစ္ အားေကာင္း 
ေစရန္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ လက္တြ၍ဲ ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိသည္။ အေရးေပၚေဆးကုသမႈ လႊေဲျပာင္းေပးရန္ လိုအပ္လာပါက ျပည္နယက္်န္းမာေရးဌာနသိ႔ု 
အေရးေပၚ ေခၚဆိုႏုိင္သည့္ ဖုန္းလိုင္းတစ္ခု ရရိွေစေရးႏွင့္ အေရးေပၚ ေဆးကုသမႈ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္းကိ ု
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဌာနမွ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သူမ်ားကို အခ်ိန္တိုင္း 

နယ္စည္းမျခား  
ဆရာဝန္မ်ား (ေဟာ္လန္) 

အဖြဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ား 
ျပန္လည္ စတင္ျခင္းသည္ 

ထိခိုက္ ပ်က္စီး 
လြယ္သည့္ အေျခအေနရိွ  
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 

လူမ်ား အသက္ 
ကယ္ဆယ္ႏိုင္သည့္ 

က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရိွေစ 

 

ငွက္ေခ်ာင္း ႏွင့္ အေနာက္ရြဲ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
 

 

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

 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ |6 
 
 

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  

ဆက္သြယ၍္ ရႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ ွ ပံ့ပုိးေပးလ်က္ရွိသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
က်န္းမာေရး က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲအစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျပည္နယ္ 
က်န္းမာေရးဌာနတြင ္ လူနာတင္ယာဥ ္ ႏွစ္စီး ရွိေသာ္လည္း ထိုယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား ထပ္မံလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 

 
နယ္စည္းမျခား ဆရာဝန္မ်ား (ေဟာ္လန္) အဖြဲ႔လုပ္ငန္းမ်ား ရခုိင္တြင္ ျပန္လည္စတင္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအေနျဖင့္ နယ္စည္းမျခား ဆရာဝန္မ်ား (ေဟာ္လန)္ အဖြဲ႔အား ျပည္နယ္တြင္းရွိ 
ေနရာ အခ်ိဳ႕တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္ရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 
၄င္းတို႔တြင ္ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ စစ္ေတြ၊ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခခံ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ခုခံအားက်ဆငး္မႈကူးစက္ေရာဂါ ကုသျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးတြင္ အသက္ကယ္ လႊေဲျပာင္း ေဆးကုသ 
မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနအသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက ္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္စက္တပ္ေလွကိုလည္း 
ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။ 
 
နယ္စည္းမျခား ဆရာဝန္မ်ား (ေဟာ္လန)္ အဖြဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္ျခင္းသည ္ ထိခိုက္ ပ်က္စီး 
လြယ္သည့္ အေျခအေနရိွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ား အထူးသျဖင္ ့ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ 
လူမ်ား အသက္ကယ္ဆယ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရိွေစသည္။ သို႔ေသာ္ 
လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရိွရန ္လိုအပ္ခ်က္မွာ ႀကီးမားဆျဲဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေဝး 
လံၿပီး ေရာက္ရွိရန္ခက္ခသဲည့္ ေပါက္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမပုံႏွင့္ ေက်းလက္ရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ား 
အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 
 

 

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