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အဓိက 
အေၾကာင္းအရာမ်ား  
• တိုင္းျပည္အႏွံ႔ရွိ အႏၱရာယ္က် 

ေရာက္လြယ္သူမ်ားအားအလြန္
လုိအပ္ေနေသာ အကူအညီမ်ား 
ေပးရန္ အဟန္႔အတားမဲ့ စဥ္ဆက္ 
မျပတ္ သြားလာခြင္ကုိ့ အေရးေပၚ 
ကယ္ဆယ္ေရး ညိွနႈိုင္းေရးမွဴး 
ေတာင္းဆို 

• ေအာက္တိုဘာလတြင္ တိုးလာ 
ေသာ ၃၆,၀၀၀ ဦးအပါအ၀င္ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူအေရအတြက္ 
ခန္႔မွန္းေခ် ၁၁၅,၀၀၀ ရွိသည္ဟု 
အစုိးရက အစီရင္ခံတင္ျပသည္။ 

   ၂၀၁၁ ဇြန္တြင္စခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ 
   ေၾကာင္ ့ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းေျမာက္    

တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရ 
သူ ၇၅,၀၀၀ ရိွၿပီျဖစ္သည္။ 
 

 

ရန္ပ ု ံေင ြ 
ကခ်င္ အေရးေပၚ အေျခအေန 
(၂၀၁၂ မတ္မွ ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ 
ထိ) အတြက္ 

အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၃၅.၈ သန္း  
ေတာင္းခံထားကာ 

၇၄% ရရိွၿပီးျဖစ္သည္။ 
 

ရခိုင္ အေရးေပၚ အေျခအေန 
(၂၀၁၂ ဇူလုိင္မွ ၂၀၁၃ ဇြန္ထိ) 
အတြက္ 

အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၆၇.၆ သန္း  
ေတာင္းခံထားကာ 

၄၄% ရရိွၿပီးျဖစ္သည္။ 
 

 

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမိုကူညီၾကရန္ 
ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈအႀကီးအကဲ တုိက္တြန္း  
ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အႀကီးအကသဲည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ 
ပဋိပက©ေၾကာင့္ လူ ၇၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ လူ 
၁၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းၾကား 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနကို ေလ့လာရန္ 
အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည္။ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ 
ေရး ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး ဗယ္လရီ ေအးမုိ႔စ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္စဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အစိုးရ 
သစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈမ်ားအား ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၎က 
ႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိအကူအညီ လို အပ္ေနသူမ်ားထံ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား အေႏွာင့္အယွက္မရိွ 
ေရာက္ရိွေရးကုိ ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနမႈမ်ားကုိ ပိုမုိ 
ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္  ကုလသမဂၢ၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ရန္ အစုိးရအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ 

“လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေျပာင္းလမဲႈေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ 
သားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ဆက္ရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ပိုဆုိး၀ါးလာပါတယ္။ တုိင္းျပည္ 
အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္ေရွ႕ဆက္သြားတဲ့အခါမွာ အေရးႀကီးတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈကိစၥေတြ 
ကုိ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု မစၥ ေအးမုိ႔စ္က ေျပာၾကားသည္။ “အဒဲါမွ လူသားေတြရ႕ဲ အသက္ကုိ ကယ္ႏိုင္ 
မယ္။ တုိင္းျပည္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားေနတဲ့ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ေအးခ်မ္းသာယာေရး 
ျပန္လည္ရရွိဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ 
အဆင္ေျပမယ္”။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ မစၥေအးမုိ႔စ္က ေဒသတြင္း ပုံမွန္အကူအညီမ်ားေပးအပ္မႈကို 
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မဟုတ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ျပန္လည္ စတင္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္။ “ေကအုိင္အုိေဒသေတြကို 
သြားခြင့္မရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ လ ူ၄၀,၀၀၀ နီးပါးကုိ အကအူညီမေပးႏုိင္ခဲ့တာ အခုဆို 
ေျခာက္လရွိ သြားပါၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈမရွိတဲ့ပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ 
အေတြ႕အၾကံဳ အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ ဒီထက္ လုံျခံဳေရးအေျခအေနဆုိး၀ါးတဲ့ေနရာေတြမွာလည္း ကၽြန္မတုိ႔ 
လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္” ဟ ု မစၥ ေအးမုိ႔စ္က ေျပာသည္။ ဒီဇင္ဘာလလယ္ပုိင္းမွစ၍ 
ကခ်င္ျပည္နယ္အႏံွ႔တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာၿပီး ေနာက္ထပ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၂,၀၀၀ ဦးႏွင့္ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သတင္းစဥ္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ  
အပတ္စဥ္: ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ 

ဤစာစဥ္တြင္ 
အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးညွိႏႈိင္းေရးမႉးခရီးစဥ္ စာ-၁ 

ကခ်င္ျပည္နယ္သြားလာႏုိင္မႈအခက္အခဲ စာ-၂ 

ရခိုင္အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈ စာ-၄ 

သဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရး စာ-၅ 

က႑အလုိက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈ စာ-၆ 
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ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ား အပါအ၀င္ လူအမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ျဖစ္ပြားကာ 
အေျခခံအေဆာက္အဦပ်က္စီးမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အရပ္သားမ်ား 
ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ားရွိသည္ဟု ၾကားသိရကာ ဤအခ်က္မွာ အလြန္ စုိးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ 
ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေဒသျပင္ပသို႔ အကူအညီအခ်ဳိ႕ 
ဆက္လက္ေပးေနေသာ္လည္း ၎တို႔တြင္ရွိေသာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားမွာ ကုန္ခန္းလုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီ 
ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပိုမိုဆုိး၀ါးလာေသာ လုံျခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေဘးဒဏ္သင့္ေသာ ျပည္သူမ်ားသာ 
မကဘဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ပါ အႏၱရာယ္ပုိမိုမ်ားျပားလာသည္။ ထပ္မံျဖစ္ပြား 
လာေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းရာသီ၀င္ေရာက္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ ေနရာအားလုံးသို႔ 
ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေပးရန္မွာ အထူးအေရးႀကီးသည္။ 

အေရးေပၚကူညီကယ္ဆယ္ေရး ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးသည္ နယ္စပ္ေရးရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌး လိုက္ပါ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ကာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး 
အထူးသျဖင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အလြန္အမင္းလိုအပ္မႈမ်ားကုိ မ်က္ျမင္ေလ့လာခဲ့ 
သည္။ “လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ပ္သိပ္ၿပီး အဆင့္အတန္းမမီတဲ့ ေနရာေတြမွာ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး 
လည္း မေကာင္းမြန္ဘဲ ေနေနရတာကုိ ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္” ဟ ု၎က ေျပာသည္။ “သတူို႔မွာ အလုပ္အကုိင္ မရိွ 
ၾကဘူး။ ကေလးေတြလည္း ေက်ာင္းမသြားရဘူး။ ၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကုိ ကန္႔သတ္ထားေတာ့ ယာ 
ယီစခန္းကေန တျခားကုိ မသြားႏိုင္ၾကဘူး” ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းၾကား အေျခအေနမ်ား 
ပိုမုိ ျပင္းထန္မလာမီ၊ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မကုန္ဆုံးမီတြင္ ျပန္လည္သဟာဇာတျဖစ္ေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္မႈကုိ အေရးတႀကီးကိစၥအျဖစ္ မစၥေအးမို႔စ္က မီးေမာင္းထိုးျပခ့ဲ 
သည္။ “တင္းမာမႈေတြ အေျခခိုင္လာတာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးမႈေတြစတင္ဖို႔ အခ်ိန္ၾကာေလ၊ ပိုခက္ေလပ။ဲ ျပန္ 
လည္သဟာဇာတျဖစ္ေရးက ႏွစ္အမ်ားႀကီးၾကာႏုိင္တယ္။ တစ္ခါတရံ မ်ဳိးဆက္လုိက္ ၾကာႏုိင္တယ္။ ဒါေပ 
မယ့္ ဒါက တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းဖို႔ နည္းလမ္းပါ” ဟ ုမစၥေအးမုိ႔စ္က ဆုိသည္။ ဆက္လက္၍ အေရးေပၚ 
ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးက ရွိေနဆဲ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ လုပ္သားမ်ား 
အား ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမရွိျခင္းတို႔အပါအ၀င္ ကယ္ဆယ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္ဟု ေျပာၾကားၿပီး လူသားခ်င္း စာနာမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ 
ေဆာင္ရြက္ထားေသာ အေရးပါသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေထာက္ခံကူညီရန္ လိုအပ္ပုံကုိ အေလးအနက္ေထာက္ျပခဲ့သည္။ 

ကုလသမဂၢ၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕အႀကီးအကဲက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ 
အလြန္အေရးပါေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမွာ ဘ႑ာ ေရးအၾကပ္အတည္းေၾကာင့္ 
ခက္ခဲမႈမ်ားရိွေနသည့္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အလွ်င္အျမန္ ကူညီၾကရန္တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ 
၎က ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအား ျပန္လည္သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံသား 
ကိစၥ၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္ အသိေပးလႈံ႕ 
ေဆာ္ေနသလို အႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ားအား ကူညီရန္လည္း တာ၀န္ရွိသည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။ 

၎၏ ခရီးစဥ္အဆုံးတြင္ မစၥေအးမုိ႔စ္က ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို 
ထပ္မံ အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလုံးအား လသူားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ 
အည ီ ေဘးဒဏ္သင့္သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ေထာက္ပ့ံကူညီၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။  

ကခ်င္ - ေဘးဒဏ္သင့္ေဒသအာလုံးသုိ ႔ အဟန္႔အတားမရွိ 
ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ 
အရွိန္ျမင့္မားလာေသာ တုိက္ပြဲမ်ားမွာ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ထိခုိက္မႈ နည္းပါးေသာ္လည္း လူ ၇၅,၀၀၀ 
ခန္႔မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႔ရိွ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူ 
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အားလုံးထံ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား 
ေပးအပ္ေရးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
အကူအညီစဥ္ဆက္မျပတ္ ေရာက္ရိွႏုိင္ေရးမွာ 
အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာလလယ္ပိုင္းမွစ၍ 
ပိုမုိျပင္းထန္လာၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဗန္းေမာ္၊ 
လဂ်ာေယာင္၊ လိုင္ဇာ၊ မန္ဇီ၊ မုိးေမာက္၊ မုိးညွင္း၊ 
ဆြမ္ပရာဘြမ္ႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ 
ပုိင္းတြင္ ကြတ္ခုိင္ေဒသတို႔ကုိ ထိခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေနာက္ထပ္ လ ူ ၂,၀၀၀ ေက်ာ ္
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသ ဆုံးမႈမ်ားရွိသည္ဟု အစီရင္ခံမႈမ်ား 
ရွိသည့္အေလွ်ာက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ား တုိးပြားလာသည္။ 
ထိုေနရာမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ကုိ မသြားေရာက္ႏိုင္ သည့္အတြက္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အဆိုပါ 
အစီရင္ခံမႈမ်ားကုိ သီးသန္႔ အတည္ျပဳရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ လုံျခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ အေျခခံ အေဆာက္ 
အဦးမ်ားလည္း ႀကီးမားစြာထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ဒီဇင္ဘာလေႏွာင္းပုိင္းမွစ၍ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ၀ုိင္းေမာ္တို႔ 
တြင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးေ၀မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား မၾကာခဏျပတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ 

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ပစ္မွတ္မ်ားအား ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခိုက္မႈကုိ 
ေဖာ္ျပထားသည့္ မၾကာမီကထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား အေလးအနက္ သုံးသပ္ခဲ့သည္။ ထို 
အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုံးသပ္ေနစဥ္တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က 
ျမန္မာအာဏာပိုင္ မ်ားအား ေဒသတြင္းေနထုိင္သည့္ အရပ္သားမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္ကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ 
သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ထပ္မံဆုိး၀ါးလာေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္ 
တုိက္တြန္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က သက္ဆုိင္သူမ်ားအား တရားမွ်တၿပီး 
ေရရွည္ခံမည့္ ရလာဒ္မ်ား ေပၚထြက္ေစမည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကုိ ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ ထို႔အတြက္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ ေန႔တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကအုိင္ေအ) 
အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အားလုံးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္မႈတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ 
“တပ္မေတာ္သည္ တပ္အင္အားအသုံးျပဳမႈကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေကအုိင္ေအအား 
ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္လည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္” ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူ ၇၅,၀၀၀ ဦးခန္႔အနက္ အစိုးရ 
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမျပင္ပရွိ လ ူ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ အသက္ကယ္အကူအညီမ်ား အေရးေပၚလုိအပ္ေနၿပီး 
အကူအညီ အနည္းငယ္သာ ရရွိထားၾကသည္။ ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ အကူအညီေပးေရး ယာဥ္တန္း 
မ်ားမွာ ဇူလိုင္လလယ္ကတည္းက ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ေဘးဒဏ္သင့္ေနရာအားလုံးသို႔ 
အကူ အည ီ အျပည့္အ၀ အဟန္႔အတားမရွိေရာက္ရွိေရးအတြက္ အသိေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား 
အားေလ်ာ႔သြားျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုံးသပ္ရန္ ကခ်င္အစုိးရ၊ 
အျခားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ေဘးဒဏ္သင့္ေဒသအားလုံးတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္မႈ အတုိင္း အတာကုိ အကျဲဖတ္ေလ့လာရန္ႏွင့္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသာ အကူအညီမ်ားေပးရန္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္၊ အဟန္႔အတားမဲ့ 
သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္မွာ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သြား 
လာႏုိင္မႈ သည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ေသာ လူမ်ားအား ကူညီရန္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕ 
မ်ား၏သြားေရာက္ႏိုင္မႈႏွင့္ လူသား 
ခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ၀န္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးဒဏ္သင့္သူ 
မ်ား၏ လက္လွမ္းမီမႈတုိ႔ႏွင့္ သက္ 
ဆိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သြားလာႏုိင္ 
မႈသည္ထိေရာက္ေသာလူသားခ်င္း 
စာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခ 
ခံ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
 
အျပည့္အ၀ အဟန္႔အတားမရွိ 
သြားလာႏိုင္ခြင့္သည္ လုပ္ငန္းမ်ား 
စတင္ရန္၊ လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ 
ကုန္စည္မ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား ေရႊ႕ 
ေျပာင္းရန္၊ ျဖန္႔ေ၀ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္၊ က်န္းမာေရး၀န္ 
ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ႏွင့္ အျခား 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ထုိ႔ျပင္  
ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ား က 
၎တုိ႔အား ေပးသည့္ 
အကူအညီႏွင့္၀န္ေဆာင္ မႈမ်ားမွ 
အျပည္အ၀အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရရန္ 
အေျခခံက်ပါသည္။  
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ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
၁၀,၀၀၀  
မွတ္ပံုမတင္ရေသး 

ရခုိင္ - အစုိးရႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကယ္ဆယ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္  
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အႏွံ႔တြင္ လူ ၁၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔စြာတိမ္းေရွာင္ေနရသည္။ လူေထာင္ 
ေပါင္းမ်ားစြာမွာ ၎တို႔ရြာ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕အျပင္ရိွ က်ပ္သိပ္ေနေသာ ယာယီစခန္းမ်ားမ်ား လေပါင္းမ်ားစြာ 
ေနထုိင္ေနရသည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ 
လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုစလုံးအား ထိထိေရာက္ေရာက္အကူအညီမ်ားေပးေနေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အႏွံ႔ အကျဲဖတ္ေလ့လာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္အစီအစဥ္မ်ား ျပန္လည္စတင္ျခင္းတို႔အတြက္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အထင္အျမင္လြဲမွားမႈမ်ားက စိန္ေခၚမႈမ်ား 
အျဖစ္ ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ရန္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ 
ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အခါမ်ားစြာ ကတိျပဳထားၿပီး ျဖစ္သည္။ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေထာက္ပ့ံျခင္းကဲ့သုိ႔ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းေပးရန္ အဖြဲ႕ အစည္းအားလုံး၏ ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 

ထပ္တိုးလာေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္မႈေၾကာင္း အကဲျဖတ္ 
ေလ့လာမႈမ်ားက ေထာက္ျပေန 

၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာက ေက်ာက္ေတာ္၊ ေမာင္းေတာ၊ မင္းျပား၊ ရေသ့ေတာင္ 
ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အကျဲဖတ္ေလ့လာမႈမ်ားအရ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ အစုိးရ၏ တရား၀င္စာရင္းတြင္ 
ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ ေအာက္တိုဘာ အၾကမ္း 
ဖက္မႈတြင္ စစ္ေတြသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ျပင္တြင္ ေနထုိင္ေနသည့္ အေရအတြက္အတိအက် 
မသိရေသးေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအားလည္း မွတ္ပုံတင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအားလုံးထံ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ား ေရာက္ရိွေစေရးႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသာ ယာယီမွီခိုရာေနရာမ်ားအား စာရင္းျပဳစု 
လွ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအား ပုံမွန္ ေပးပို႔ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္အႏွံ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
အားလုံးကုိ ျခံဳငုံမိေစမည့္ ပူးတြဲမွတ္ပုံတင္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဆြးေႏြး 
လ်က္ရွိသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ မိမိတို႔ေနရပ္သို႔ စတင္ျပန္ေနၿပီျဖစ္ေသာ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအခ်ဳိ႕ အတြက္ အထူးသျဖင့္ အေရးပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း 
လုံျခံဳေရးအေျခအေနေကာင္းမြန္လာသည့္ အေလွ်ာက္ မင္းျပားႏွင့္ ေျမာက္ဦးရွိ လူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ မိမိတို႔ 
ရပ္ရြာသုိ႔ ျပန္သြားၾကသည္။  

အစိုးရႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင့္ 

၂၀၁၃ ခု ႏွစ္ဆန္းတြင္ က်င္းပမည့္ အစုိးရဦး 
ေဆာင္ေသာ ရခိုင္အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြအဲတြက္ 
ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ေရးအစည္းအေ၀းတစ္ခုကုိ ေနျပည္ေတာ္၌ ဒီဇင္ 
ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။ 

အစုိးရ၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO ၀န္ထမ္း 
 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ရိွ ယာယီစခန္းတစ္ခု။ ဓာတ္ပံု - UNOCHA 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခခံ 
မူမ်ား သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခံ 
အုတ္ျမစ္ ခ်ေပးသည္။ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားသည္ 
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၊လက္နက္
ကိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ ရႈပ္ 
ေထြးေသာ အေရးေပၚအေျခအေန 
မ်ားတြင္ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားထံ 
သြားေရာက္ခြင့္ကို တည္ေဆာက္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ အဓိကက်သည္။ 
 
လူသားခ်င္းစာနာျခင္း-လူသားမ်ား 
ခံစားေနရမႈကိုမည္သည့္ေနရာမဆုိ 
ေတြ႕ရွိပါက ေျဖရွင္းေပးရပါမည္။ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္း၏ ရည္ 
ရြယ္ခ်က္မွာ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ 
က်န္းမာေရးကိုကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေလးစားမႈ 
ကို ခံစားရရိွေစရန္ ျဖစ္သည္။ 
 
ၾကားေနျခင္း-ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
ရန္လုိမႈမ်ားၾကားတြင္ ဘက္လိုက္ 
ျခင္းမရိွဘဲ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ 
ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အေတြး 
အေခၚအျငင္းပြားမႈမ်ား၌လည္း 
ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါ။ 
 
ခြဲျခားမႈမရိွျခင္း-ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီကို 
လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုတည္းေပၚအေျခ 
ခံ၍ ေပးအပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသား၊ 
လူမ်ဳိး၊၊ က်ား/မ၊ ဘာသာေရးသက္ 
၀င္ယံုၾကည္မႈ၊ လူတန္းစား သုိ႔ 
မဟုတ္ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္တုိ႔ကို 
အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳ 
ဘဲ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေသာ 
သူမ်ားကို ဦးစားေပးပါသည္။ 
 
လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္း-
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္း
မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ 
မိမိတုိ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 
အျခား ဦးတည္ခ်က္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွ 
ကင္းေ၀းရပါမည္။ 
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မ်ားႏွင့္ လူထုအသိုင္းအ၀ိုင္း ကိုယ္စား လွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ယင္းအစည္းအေ၀း က 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားႏွင့္ 
ထိေရာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀မႈစသည္တို႔ကုိ ေဆြးေႏြးရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။  

ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈ 
အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလလယ္၌ စစ္ကုိင္းႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆.၈ ရွိ 
ငလွ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 
အိမ္ ၁,၆၀၀ လုံး၊ စာသင္ေက်ာင္း ၁၈၆ ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံ ၂၁ ရုံႏွင့္ သာသနာေရး အေဆာက္အဦ ၄၈၀ 
ငလွ်င္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ အနည္းဆုံး လ ူ ၁၇ ဦးေသဆုံးၿပီး ၁၁၄ ဦး ဒဏ္ရာရကာ လူ 
၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အတုိင္းအတာအမ်ဳိးမ်ဳိး ထိခုိက္ခံခဲ့ရသည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအား ပ့ံပိုး၍ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လတ္တေလာတုန္႔ျပန္မႈ  

အစုိးရ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပား ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအား 
အကူအညီမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ WHO မ ွ ကနဦး 
တုံ႔ျပန္မႈအျဖစ္ အေျခခံေဆး၀ါးအေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီး Care၊ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ 
UNICEF တို႔မွ တာေပၚလင္၊ အစားအစာမဟုတ္ေသာပစၥည္းမ်ား (NFIs) ႏွင့္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးပစၥည္း 
မ်ားကို ေဘးဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အာဆီယံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
အေထာက္အပံ့မ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရး ဗဟုိဌာန (AHA) ႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ကလည္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ေစာင္ႏွင့္ မီးစက္မ်ားကုိ အစုိးရ၏ ကယ္ 
ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပုိးသည့္အေနျဖင့္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။  

စစ္ကိုင္းတိုင္းရိွ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအေဆာက္အဦမ်ား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း 

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ အစုိးရ၏ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ 
ကုလသမဂၢ ဌာေနညိွႏိႈင္းေရးမႈးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး (RC/HC) မစၥတာ အာရႈတ္ 
နီဂမ္းက လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ ေအာက္ရွိ 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနအား စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ေရႊဘိုခရိုင္ရွိ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားအား ျပင္ဆင္/တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢမွ 
ပံ့ပုိးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ 

ယာယီေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေဆးရုံမ်ားတြင္ သားဖြားကုတင္မ်ား တပ္ဆင္ 
ေရးအတြက္ UNICEF မွ ရန္ပံုေငြမ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။  

ပဲခူး၊ ေတာင္ငူႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိ႔တြင္ ငလွ်င္က်ေရာက္ႏုိင္ေခ်အကဲျဖတ္ေလ့လာျခင္း  

ေဘးအႏၱရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအေနျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနသည္ UN-Habitat ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က လူဦးေရ 
၉၃၅,၀၀၀ ေက်ာ္ေနထုိင္ေသာ ပခဲူး၊ ေတာင္ငူႏွင့္ စစ္ကုိင္းတို႔တြင္ ငလွ်င္က်ေရာက္ႏုိင္ေခ် အကျဲဖတ္ေလ့ 
လာမႈကုိ စတင္ခဲ့သည္။ အကျဲဖတ္ေလ့လာမႈသည္ ငလွ်င္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ကုိင္း 
ျပတ္ေရြ႕ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ ငလွ်င္လႈိင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ဤအႏၱရာယ္အကျဲဖတ္ေလ့လာမႈစီမံကိန္းသည္ အဆိုပါ ၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္က် 
ေရာက္လြယ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည့္ ေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ခုေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ 
ျဖစ္သည္။  

 

ႏုိင္ငံအဆင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
အဖြဲ႕ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ 
 
ႏိုင္ငံအဆင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
အဖြဲ႕ (HCT) ဆုိသည္မွာ လူ 
သားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
ညွိႏႈိင္းေရးမႉး ၏ ဦးေဆာင္မႈ 
ေအာက္တြင္ အဓိက 
ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရး 
အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္ 
တြင္းေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးတြင္ 
ပါ၀င္ရန္ကတိက၀တ္ျပဳထား 
ေသာ ူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေန 
ေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း 
ထားသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
လူသားခ်င္း စာနာမႈအဖြဲ႕မ်ား၏ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းၿပီး 
တုိင္းျပည္ တြင္း 
လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ 
ငန္းမ်ားမွာ အေျခခံမူႏွင့္ 
ကိုက္ညီကာ၊ အခ်ိန္ကိုက္၊ 
ထိေရာက္၊ အက်ဳိးရွိၿပီး ေရရွည္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကုိ 
အေထာက္အကူျပဳရန္ 
ျဖစ္သည္။  
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ကခ်င္ျပည္နယ္ က႑အလုိက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
တုံ႔ျပန္မႈမ်ား 

  အစားအစာ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ (WFP) မွ လူ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔အတြက္ 

အစားအစာ ၄၇၃ မက္ထရစ္တန္ျဖန္႔ေ၀ေပးၿပီး ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္လာသူမ်ား 
အား အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ကရုဏာျမန္မာ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ (KMSS) ႏွင့္ 
ကခ်င္ႏွစ္ခ်င္းအဖြဲ႕ (KBC) စသည့္ ေဒသခံ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကလည္း အစုိးရ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေသာနယ္ေျမ ျပင္ပေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔ကုိယ္ပုိင္ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အစားအစာ မ်ား ဆက္လက္ 
ျဖန္႔ေ၀ေပးလွ်က္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သြားလာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ဆုိင္ရာ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္အတူ ထိုေနရာမ်ားရိွ တုိက္ရုိက္ေဘးဒဏ္ခံရသူမ်ား ၏ အစားအစာဖူလုံမႈႏွင့္ 
အာဟာရအေျခအေန ဆုိး၀ါးလာျခင္းက လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အသုိင္း အ၀ုိင္းအတြက္ 
အထူးစုိးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနသည္။  

 အာဟာရ 

အမ်ဳိးသားအာဟာရဗဟုိဌာႏွင့္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနတုိ႔သည္ UNICEF ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနား၊ 
၀ိုင္းေမာ္ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အသက္ ၀-၅၉ လ အရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရအေျခ 
အေနကုိ အကျဲဖတ္ေလ့လာခဲ့သည္။ အကျဲဖတ္ေလ့လာခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္ ၅၈၀ ဦးအနက္ ၇.၈ 
ရာခိုင္ႏႈန္း (၄၅ ဦး) တို႔မွာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈျဖစ္ႏုိင္ေခ် ျမင့္မားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အကျဲဖတ္ 
ေလ့လာခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအနက္ ၀.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဆုိး၀ါးေသာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ (SAM) 

က႑အလိုက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား 
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ျဖစ္ေနၿပီး တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလယ္အလတ္အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ (MAM) ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဒီဇင္ 
ဘာလတြင္ UNICEF မွ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၀ိုင္းေမာ္၊ ဗန္းေမာ္၊ မိုးေမာက္ႏွင့္ လြယ္ဂ်ယ္တို႔တြင္ အသက္ငါးႏွစ္ 
ေအာက္ ကေလးသူငယ္ ၂,၀၀၀ ဦး၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႔တုိက္မိခင္ ၁၂၀ ဦးတို႔အား ျဖည့္စြက္အာဟာရ 
တုိက္ေကၽြးခဲ့သည္။ 

 ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး 
ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး (WASH) မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အႏံွ႔ 
တုိက္ပြဲမ်ားအၾကားတြင္ အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္လွ်က္ရွိသည္။ အစိုးရ ထိန္း 
ခ်ဳပ္ေသာေနရာမ်ားျပင္ပသုိ႔ သြားလာရန္ ခက္ခသဲည့္အေလွ်ာက္ ထိုေနရာမ်ားရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
မ်ားအား ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္မႈမွာ တုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးလွ်က္ရွိသည္။ 
မၾကာမီကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားက သန္႔စင္ေသာေရႏွင့္ ေရအိမ္ 
မ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈအပါအ၀င္ ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအကူအညီမ်ားကုိ လုိအပ္မႈ ပိုမုိ မ်ားျပား 
လာေစသည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ CESVI သည္ UNICEF ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္လာသူ ၅၀၀ 
ဦးအတြက္ အိမ္သာ ေလးလုံးသာရွိေသာ ၀ုိင္းေမာ္ရွိ ခတ္ခ်ဳိယာယီစခန္းတြင္ အိမ္သာမ်ား ေဆာက္လုပ္ 
ေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါအခ်ဳိးမွာ အိမ္သာတစ္လုံးလွ်င္ အမ်ားဆုံး လူ ၂၀ ဦးသာ အသုံးျပဳရမည္ဆုိေသာ 
Sphere စံႏႈန္းထက္ ေျခာက္ဆမွ် နိမ့္ပါးေနသည္။ ဗန္းေမာ္ရိွ ယာယီစခန္း ေျခာက္ခုတြင္ ရွိေသာ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၂,၅၀၀ ဦးအတြက္လည္း အလားတူ ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး 
အကူအညီမ်ားေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Solidarities International သည္ UNICEF ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ 
ေရာက္ရိွႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၇,၀၀၀ ဦးအတြက္ ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
သန္႔ရွင္းေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စီမံထားသည္။  

ရခိုင္ျပည္နယ္ က႑အလုိက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
တုံ႔ျပန္မႈမ်ား 

 ပညာေရး 
လိုအပ္ခ်က္ပမာဏကုိ အကျဲဖတ္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ပုိမိုသင့္ေလ်ာ္ေသာ တုံျပန္မႈ 

တစ္ခုေရးဆြဲႏိုင္ရန္ UNICEF ႏွင့္ Save the Children တို႔သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း ေရွာင္သူ အမ်ားစုရွိေသာ 
စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ ၀န္းက်င္ရိွ ယာယီစခန္း ေျခာက္ခုတြင္ အကျဲဖတ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ လက္လွမ္းမီသူႏွင့္ မမီသူ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးသူငယ္ စုစုေပါင္း ၂၉၀ 
ဦးတို႔က ကေလးသူငယ္မ်ား ၏ လက္ရွိပညာေရးအေျခအေနေပၚ အျမင္ႏွင့္ ၎တို႔၏ 
ပညာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား ကုိ ေလ့လာသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၂၉ ခုတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ 

ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ၿမိဳ႕ျပယာယီစခန္းမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီမႈ အတုိင္းအတာအခ်ဳိ႕ရွိၾကၿပီး ေက်းလက္ယာယီ 
စခန္းမ်ားမွ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ပုံမွန္ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီမႈမရိွေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ဖတ္စာအုပ္၊ ယာယီစာသင္ခန္းႏွင့္ စာေရးကိရိယာစသည္တို႔ရႏုိင္ပါက ရပ္ရြာခံဆရာ 
ဆရာမမ်ားက စာသင္ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးေပးအပ္ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ 
ယာယီတည္ ေဆာက္ထားေသာ အေဆာက္အဦမ်ား သို႔မဟုတ္ ၀တ္ျပဳေဆာင္အျဖစ္ အသုံးျပဳေနေသာ 
အေဆာက္အဦ မ်ား၌ ဘာသာေရးပညာသင္ၾကားေပးမႈမ်ား ရွိသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ 
ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ကုိ မွီခိုရာ ေနရာ သို႔မဟုတ္ ရုံးမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။ 
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ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ရန္ ယာယီစာသင္ခန္းေဆာက္လုပ္ 
ျခင္း၊ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္  ေစတနာ့၀န္ထမ္းဆရာဆရာမမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းအပါ 
အ၀င္ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ ရန္ပုံေငြ အေရးတႀကီးလိုအပ္သည္။ ယာယီ 
စာသင္ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ေျမေနရာရရိွရန္ အာဏာပိုင္မ်ားအား တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းကို 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 

   အစားအစာ 
ပုံမွန္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား မစတင္ေသးသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း ေရွာင္လာသူမ်ားအတြက္ 
အစားအစာမွာ အဓိက လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစ၍ WFP မ ွ
တုိက္ရိုက္ေရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တဆင့္ပါ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအတြက္  အစားအစာအစံု 
၉,၀၀၀ မက္ထရစ္တန္ ျဖန္႔ေ၀ေပးထားသည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ (စစ္ေတြ၊ ေပါက္ေတာ၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံ၊ 
ေျမာက္ဦး၊ ေမာင္းေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္) ၿမိဳ႕နယ္ ကုိးခုရွိ ေဘးဒဏ္သင့္သူ 
၁၀၆,၀၀၀ ဦး ေက်ာ္တို႔မွာ WFP မွ ေပးအပ္ေသာ အစား အစာအမ်ဳိးစုံ ၁,၇၀၀ မက္ထရစ္တန္ လက္ 
ခံရရိွခဲ့သည္။ ကာတာလျခမ္းနီ 
အဖြဲ႕၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕သည္ (စစ္ေတြ၊ 
ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ ေတာ္၊ 
ေပါက္ေတာ၊ မင္းျပားႏွင့္ ေျမပံု) 
ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆန္ ၂၀၀ 
မက္ထရစ္ တန္ ျဖန္႔ေ၀ေပးခ့ဲသည္။ 
အစားအစာ အကူအညီမွာ ၂၀၁၃ 
ဇြန္လထိ လိုအပ္လိမ့္မည္ဟု 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 
ခန္႔မွန္းထားသည္။ 

 က်န္းမာေရး 
ေအာက္တိုဘာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ အလွ်င္အျမန္အကျဲဖတ္ေလ့လာမႈမွ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက အသစ္ထပ္တိုး ထိခုိက္ခံရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္ 
စတင္ရန္အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနပံုကုိ မီးေမာင္း ထုိးျပေနသည္။ လတ္တေလာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
မ်ားေပးရန္အတြက္ ေျမပုံ၊ မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦး၊ ေပါက္ေတာႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ယာယီစခန္း ၁၇ 
ခုသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေဆးကုသေရးအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ စစ္ေတြတြင္ UNICEF ႏွင့္ WHO တို႔၏ 
ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးမွဴးအသင္း (MHAA) မွ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအား 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးအပ္လွ်က္ရိွသည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာျဖစ္မႈ ၄၈၂ မႈကုိ 
ဓာတ္ဆားႏွင့္ သံဓာတ္ေဆး၀ါး မ်ားျဖင့္ ကုသေပးခဲ့သည္။ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ 
ငွက္ဖ်ားျဖစ္ပြားမႈ ၆၀၀ တို႔ကုိလည္း ကုသေပး ခဲ့သည္။ လူနာ ၁၇ ဦးတို႔ကုိ MHAA မွ ေဆးရုံသို႔ 
လႊေဲျပာင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။ 
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SAM ကေလးသူငယ္ 

၆၀၀ 
ထံ ေရာက္ရိွၿပီး 

MAM ကေလးသူငယ္ 

၅၀၀ 
ထံ ေရာက္ရိွၿပီး 

 

 အာဟာရ 

ယာယီစခန္းမ်ားရိွ အာဟာရအေျခအေနဆိုး၀ါးမႈကုိ ညႊန္ျပခ့ဲေသာ 
ဇြန္/ဇူလိုင္လ မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အာဟာရအကျဲဖတ္ေလ့လာမႈ 
မ်ားၿပီးေနာက္ အာဟာရဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ 
မ်ားၾကား အာဟာရအေျခအေနကုိ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၿပီး 
ရခိုင္ျပည္နယ္အႏံွ႔ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရွိန္ျမွင့္တင္ခ့ဲ 
သည္။ ဒီဇင္ဘာလ၌ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ဆုိး၀ါးေသာ အာဟာခ်ဳိ႕တဲ့မႈ (SAM) 
၅၂၀ မႈႏွင့္ အလယ္ အလတ္အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ (MAM) ၄၆၀ မႈတို႔အား 
ကုသေပးခဲ့ကာ MHAA ႏွင့္ UNICEF တုိ႔ပူးေပါင္း ၿပီး လူနာမ်ားကုိ 
ျဖည့္စြက္အစာမ်ား ပ့ံပိုးေပးခဲ့သည္။ Action contre la Faim (ACF) မွ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပင္ပလူနာ အစာႏွင့္ ေဆး၀ါးတုိက္ေကၽြးမႈ ေရႊ႕ေျပာင္း အစီအစဥ္ (OTP) ျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပယာယီ 
စခန္းမ်ားတြင္ SAM ၈၄ ဦး ႏွင့္ MAM ၈၄ ဦးတို႔အား ကုသေပးခဲ့သည္။ Save the Children International 
သည္ ရင္ခြင္ပုိက္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ႏုိ႔တုိက္ေကၽြးေရးအစီအစဥ္ (IYCF) ကုိ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ၀န္းက်င္ 
ေဒသရိွ ယာယီစခန္းခုနစ္ခုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိသည္။ ေျမပံုတြင္ ACF ႏွင့္ Medecins Sans 
Frontieres (MSF) တို႔မွ အာဟာရအေျခအေနစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အစီရင္ခံမႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ 
အေနျဖင့္ လက္ေမာင္းအရြယ္အစားတုိင္းတာေလ့လာမႈ (MUAC) ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ MHAA သည္ 
UNICEF ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မင္းျပား၊ ေျမပံု၊ ေျမာက္ဦး၊ ေပါက္ေတာႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္အပါအ၀င္ တျခားၿမိဳ႕ 
နယ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ၀န္ထမ္း ၁၅ ဦးေစလႊတ္ခဲ့သည္။ WFP 
မွလည္း ေဘးဒဏ္သင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အာဟာရတုိက္ေကၽြးမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။  
 

 မွီခုိရာေနရာႏွင့္ အစားအစာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား  
ေအာက္တုိဘာအၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဘးဒဏ္သင့္ေဒသအားလုံး၌ မွီခိုရာေနရာလိုအပ္ခ်က္မွာ သိ 
သိသာသာ တုိးပြားလာသည္။ စစ္ေတြတြင္ အစုိးရမွ မီွခိုရာေနရာ ၁၈၇ လံုး ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ 
UNHCR မွ ေဆာက္လုပ္သည့္ ၃၀၀ လုံးအနက္ ၁၆၅ လုံးတည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ကာ က်န္ ၁၃၅ လုံး ေဆာက္ 
လုပ္ဆျဲဖစ္သည္။ ေမာင္းေတာတြင္ အစုိးရမွ မွီခုိရာေနရာ ၁၆၃ လုံး ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ Bridge 
Asia-Japan (BAJ) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ UNHCR သည္ ေမာင္းေတာတြင္ စုစုေပါင္း မွီခုိရာေနရာ ၂၂၂ လံုး 
ေဆာက္လုပ္လွ်က္ရွိ ကာ ၈၀ လုံး ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သည္။ အျခားေဘးဒဏ္သင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
UNHCR မွ ယာယီတ ဲ၁,၆၀၀ ေက်ာ္ ျဖန္႔ေ၀ေပးထားသည္။ 

ေဆာင္းရာသီစတင္လာၿပီျဖစ္သျဖင့္ အစားအစာမဟုတ္ေသာပစၥည္းလိုအပ္ခ်က္မွာ ျမင့္မားလာသည္။ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစကတည္းက ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း 
ေရွာင္လာသူ ၈၈,၀၀၀ ဦးအတြက္ အစားအစာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးထားသည္။ UNHCR 
သည္ လက္က်န္လိုအပ္ခ်က္ပမာဏကုိ သိရွိၿပီး ၂၀၁၃ အတြက္ အကူအညီေပးေရးစီမံကိန္းေရးဆြဲရန္ 
အစားအစာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ထားမႈ ပမာဏ၊ အတုိင္းအတာဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
စုေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။  

 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ရန္ျပဳျခင္း၊ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ လက္လွမ္းမမီျခင္းတို႔အပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေဘးဒဏ္သင့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားေတြ႕ရသည္ဟု UNHCR က အစီရင္ခံထားသည္။ 

“အစားအစာမဟုတ္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ား” အစံုလိုက္သည္ 
သည္ ေပးအပ္သူ တစ္ဖြဲ႕မွ 
တစ္ဖြဲ႕ကြဲျပားၿပီးအခ်ိန္ကာလ 
အလုိက္၊ အဖြဲ႕အစည္း 
အလိုက္ ေျပာင္းလသဲည္။ 
စံအစားအစာမဟုတ္ေသာ 
ပစၥည္းအစုံတြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
ေစာင္မ်ား၊ ျခင္ေထာင္မ်ား၊ 
မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းေရးသုံးပစၥည္းမ်ား 
စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။  
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ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ား၏ အေျခခံ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားၾကား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းမႈေဆာင္ရြက္ရန္ UNHCR က ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (PWG) ကုိ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စစ္ေတြႏွင့္ ေမာင္းေတာတို႔၌ စတင္ခဲ့သည္။ 
PWG သည္ ေဘးဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားရွိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ အစီရင္ခံ 
ေရးႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးတို႔ကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ 
သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ UNHCR သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္လာသူ 
အားလုံးအတြက္ ေရရွည္ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အနိမ့္ဆုံး လက္ခံႏုိင္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင့္အဆင့္မ်ားတြင္ အသိေပး 
လႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အသိေပးျမွင့္တင္မႈအေနျဖင့္ 
ဒီဇင္ဘာလက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုက်င္းပခ့ဲ 
သည္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ထမ္း ၄၀ ဦးေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဥပေဒမ်ား၊ ဒုကၡသည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ တုိင္းမဲ့ျပည္မ့ဲ 
ျဖစ္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမူေဘာင္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး - စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ျပင္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အပန္းေျဖေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီမႈတုိးျမင့္လာေစရန္အတြက္ Save the Children မွ UNICEF ၏ 
ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယာယီစခန္း ၁၁ ခုတြင္ ကေလးေပ်ာ္ေနရာ (CFS) ၂၀ ခုအနက္ ၁၀ ခုကုိ 
ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ကေလးေပ်ာ္ေနရာမ်ားသည္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္လာသူ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ရုိးရာကစားနည္းမ်ားႏွင့္ အားကစားလႈပ္ရွားမႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အေျခခံ စာသင္ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးတြင္ ပါ၀င္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးလွ်က္ရိွ 
သည္။ အဆိုပါ စနစ္တက်စီမံထားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ စိတ္လူမႈ 
အေထာက္အပံ့လည္း ျဖစ္ေစၿပီး ၎တို႔၏ သဘာ၀ ဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ကုိ အားျဖည့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

 ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး 
စစ္ေတြႏွင့္ ၀န္းက်င္ရွိ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ဒီဇင္ဘာလထိ ေပးအပ္ 
ထားေသာ ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအကူအညီမ်ားအေပၚ 
UNICEF ၏ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္အရ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သန္႔စင္ေသာ ေရကို လက္လွမ္းမီျခင္းမရွိဘ ဲအက ဲ
ျဖတ္ေလ့လာခဲ့သည့္ေနရာမ်ားအနက္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အိမ္သာ လုံ 
ေလာက္ျခင္းမရွိဟု သိရသည္။ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ 
မႈစနစ္မ်ားမွာလည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ၄၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတို႔သာ 
လုံေလာက္ေသာ ေရႏုတ္ ေျမာင္းစနစ္မ်ားရိွသည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသ 
မ်ားတြင္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ပံုမွန္စနစ္ျဖင့္ အမႈိက္မ်ား 
သိမ္းယူၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္လည္း အလားတူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ယာယီစခန္းသုံးခုရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၁၂,၀၀၀ ဦးတို႔ ေရျပတ္ 
လပ္မႈႏွင့္ ၾကံဳေနရေသာ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအေျခအေနမွာ စုိးရိမ္ 
ဖြယ္ရာျဖစ္ေနသည္။ အဆိုပါ ယာယီစခန္းမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ လက္ရွိလုိအပ္ခ်က္၏ ငါးပုံတစ္ပုံသာ 
ထုတ္ေပးႏုိင္ေသာ ရြာမ်ားအတြင္းရွိ ေရကန္မ်ားမွ ေရကို အသုံးျပဳေနရသည္။ အဆုိပါ ေရကန္မ်ားမွ ေရမွာ 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမကုန္မီ ကုန္ခမ္းမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ယာယီေျဖရွင္းမႈအေနျဖင့္ UNICEF သည္ 

စစ္ေတြၿမိဳ႕ရိွ သန္႔စင္ေသာေရကို လက္လွမ္းမီမႈ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ | 11 

 

 

 

 

 

 

 

ဤအစီရင္ခံစာကို ျမန္မာႏုိင္ငံလူသာခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အခ်က္အလက္ပံ့ပိုးမႈမ်ားျဖင့္ UNOCHA မွ စုစည္းတင္ျပသည္။ 

www.unocha.org 

 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိလိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ပါ။ 
OCHA Myanmar – အီးေမးလ္: ochamyanmar@un.org 

ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးရံုး (OCHA) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး 
ထိေရာက္၍ မူႏွင့္ညီေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္၊ ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေပးရန္ ျဖစ္သည္။ 

ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စစ္ေတြမွ ေရကုိ ေလွျဖင့္သယ္ယူရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာ 
တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားအား ၎တို႔၏ ပုံမွန္ေရသုိေလွာင္ရာ ေရကန္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခား 
ေရရင္းျမစ္တစ္ခုခုႏွင့္ နီးစပ္ရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ 

ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား (Action Based Community 
Development၊ Malteser International၊ Consortium for Dutch NGOs၊ Solidarities International၊ 
Islamic Relief Worldwide၊ UNICEF ႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန) တို႔က ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
၃၀,၀၀၀ အတြက္ အိမ္သာ ၁,၂၀၀ လုံးေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ေပးကာ အ၀ီစိတြင္း ၂၀၀ ေက်ာ္တူးေဖာ္ေပးခ့ဲ 
သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ မိသားစု ၃,၃၀၀ ေက်ာ္မွာ တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္မ်ားလက္ခံရရွိကာ 
ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳပုံသင္တန္းမ်ားလည္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။  
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