
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရုံး။ 
 

အဓိကအခ်က္မ်ား 
 လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး 

သြားလာခြင့္ တိုးတက္မႈရိွလာေသာ္လည္း ရခုိင္ 

ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ မီွခုိရာေနရာ၊ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 

ဆိုင္ရာ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ 

ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွ။ 

 ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္စလင္ ေရလုပ္သားမ်ား 

အေနျဖင့္ ကန္႔သတ္မႈအသစ္မ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရ။ 

 ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ 

စခန္း သံုးခု ပိတ္သိမ္းခ့ဲျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 

အေျခအေနမ်ား။ 

 အစုိးရပုိင္း ဝန္ႀကီးမွ ရခုိင္္ျပည္နယ္ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 

တိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားကို ငါးႏွစ္အတြင္း ပိတ္သိမ္း 

မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား။ 

 လြန္ခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြမဲ်ားျပင္းထန္မႈေၾကာင့္ 

ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈ 

အသစ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြား။ 
 

အဓိကကိန ္ းဂဏန္ းမ်ား*  

ကခ်င္ရွိေနရပ္စြန္႔႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

၈၇,၀၀၀   

ရွမ္းရွိေနရပ္စြန္႔႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

 ၁၂,၀၀၀ 

ရခုိင္ရွိေနရပ္စြန္႔႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

၁၂၀,၀၀၀ 

ေနရပ္စြန္႔႔ခြာရမႈမရိွ 
ေသာ္လည္းထိခုိက္မႈရိွသူမ်ား 

၃၀၇,၀၀၀ 

 

၂၀၁၇ခုႏ ွစ ္  ရန္ပ ံ ုေင ြ  

၁၅ဝ သန္း  
(အေမရိကန္ေဒၚလာ) ေတာင္းခံထား 

၄၅.၈ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ)   

   ရရိွၿပီး 

၃ဝ.၅ % ရရိွျပီး 

 

 

*မူလရိွေနၿပီးေသာ ေနရပ္စြန္႔႔ခြာတိမ္းေရွာင္သ ူ
စခန္းမ်ား/ယာယီေနရာမ်ားရိွ လူဦးေရ။ လတ္တေလာ 
ျဖစ္ေပၚေသာ ေနရပ္စြန္႔႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား မပါဝင္ပါ။ 

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ား မွီခိ ုရာေနရာမ်ား အေရးေပၚ 

လိုအပ္လ်က္ရွိ  
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း နယ္ျခားေစာင့္စခန္းမ်ား တုိက္ခိုက္ခံရမႈႏွင့္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ နယ္ေျမရွင္းလင္းစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
ခုနစ္လအၾကာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား လိုအပ္မႈမွာ သိသာထင္ရွားစြာ ဆက္လက္ရွိေနဆဲ 
ျဖစ္ၿပီး၊ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သြားလာခြင့္ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ မွီခိုရာေနရာမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တာဝန္ရွိသူ 
မ်ားမွ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏နာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ လူဦးေရ ၇၄,ဝဝဝ ေက်ာ္ 
(အမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔ ကိုယ္ကိ ုရိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚသူမ်ား) မွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ခ့ဲ 
သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ ေကာ့ဇက္ဘဇားခရုိင္သို႔ အသစ္ထပ္မံေရာက္ရွိလာသူမ်ား၏ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကေလးမ်ား 
ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔မွ ခန္႔မွန္းပါသည္။ 
 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ထြက္ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့သူမ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ျပန္လည္ဝင္ 
ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားမွာ နယ္စပ္တရားမဝင္ျဖတ္ေက်ာ္မႈေၾကာင့္ အေရးယူခံရျခင္းကို 
ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ တိတ္တဆိတ္ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ ျပန္လာသူအေရအတြက္ကုိ အတိအက် 
မသိရွိပါ။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ မြတ္စလင္လူဦးေရအေျမာက္အျမားအျပင္၊ ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္ႏွင့္ ၿမိဳ အုပ္စု 
မ်ားမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ လူဦးေရ ၃၃၂ ဦးမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ 
လ်က္ရွိပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားၿပီးဆံုးေၾကာင္း ေၾကျငာခ့ဲၿပီး၊ 
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည့္ မြတ္စလင္လူဦးေရ 
၂ဝ,ဝဝဝ အနက္မွ အမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔ ေနထိုင္ရာ ရြာမ်ား သို႔မဟုတ္ မူလေနရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔ မူလေနထိုင္ရာ 
ရြာမ်ားႏွင့္အနီးတဝိုက္သုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။  
 
မုတ္သုန္ရာသီ စတင္ဝင္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္လာသူအမ်ားအျပားမွာ 

ယာယီအမုိးအကာမ်ားျဖင့္သာ ေနထုိင္ေနရဆဲ  

လံုၿခံဳေရးေဆာက္ရြက္မႈမ်ားအတြင္း အုိးအိမ္အေျမာက္အျမား မီးေလာင္ခဲ့ျခင္း၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ျခင္း 

တို႔ေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားမွာ မွီခိုရာေနရာဆိုင္ရာ လိုအပ္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ မၾကာမီ မုတ္သုန္မိုး 

ရာသ ီစတင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ လံုေလာက္မႈမရွိေသာ ယာယီအမိုးအကာမ်ားျဖင့္သာ ေနထိုင္ၾက 

ရလ်က္ရွိပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အုိးအိမ္မ်ား ပ်က္စီးသြားခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စု ၁,၁၅၂ စုအတြက ္စံျပေက်းရြာ 

၁၃ ရြာ ထူေထာင္ရန္ အစီအစဥ္ အၾကမ္းဖ်င္းေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီးၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စံျပေက်းရြာမ်ား ထူေထာင္ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သတင္းလႊာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ  
စာစဥ္ ၁ ၂၀၁၇ | ေဖေဖာ္ဝါရီ - ေမ 
 ဤစာစဥ္တြင္ 

 
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မွီခုိရာေနရာဆုိင္ရာ အေရးေပၚ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား စာ-၁ 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား       
ပိတ္သိမ္းမႈ စာ-၄ 

    ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ       
တိမ္းေရွာင္မႈ အသစ္မ်ား စာ-၆ 

ရန္ပံုေငြဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ား စာ-၈ 
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ျခင္းျဖင့္ လူထုအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏုိင္လိမ့္မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုစီအတြက္ ေနထိုင္ရာ 

အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စံျပေက်းရြာမ်ားအတြက္ ေျမေနရာကုိ သတ္မွတ ္

ျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

ထိခိုက္ခံစားခ့ဲရေသာလူထုမွ အစိုးရအား ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔မူလေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေျမေနရာသုိ႔သာ ျပန္လိ ု
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရ၏ စံျပေက်းရြာအစီအစဥ္နွင့္ ပတ္သက၍္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား 
ခဲ့ပါသည္။ ရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ရရွိမည့္ေျမကြက္မွာ မူလက ၄င္းတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမကြက္ထက္ပိုမိုေသးငယ္ 
ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အားေပးမည့္ ေျမကြက္အရြယ္အစားႏွင့္ ပတ္သက၍္ စိုးရိမ္မႈရွိေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ေဆြမ်ိဳးမိသားစုမ်ားစုေပါင္းေနၾကသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ မိသားစုဝင္အေရအတြက္ 
လည္း မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စုအားလုံးကို တူညီေသာ ေျမကြက္အရြယ္အစားမ်ားခ်ေပးမည့္ အခ်က္ႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍လည္း စိုးရိမ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ေျမကြက္အရြယ္အစားႏွင့္ ေနရာမွာ ၄င္းတို႔မူလလုပ္ကိုင္ 
ခဲ့သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားပါသည္။  
 
သြားလာခြင့္ဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာဝန္ထမ္း 
မ်ားအပါအဝင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးေရးသြာလာခြင့္မွာ 
တိုးတက္လာေသာ္လည္း၊ ကန္႔သတ္မႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ရွိေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူသား 
ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိ ု သိရွိႏိုင္ရန္ ျပည္စုံစြာေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးပါ။ 
သို႔ေသာ္ ေမာင္ေတာအေျခစုိက္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အာဟာရ၊ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံ ု
မႈ/အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပညာေရး၊ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး စသည့္သက္ဆိုင္ရာက႑အထူးျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ 
ပါသည္။ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အတြင္းတြင္ ကုလသမဂၢ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္မွ အစိုးရ၊ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈအေျခအေန ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈကိ ုရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ထိခိုက္မႈရွိခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕နယ ္ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈရလဒ္မ်ားကုိ စုစည္းလ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီတြင္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
ကုလသမဂၢ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ၄င္း၏ ရာသီအလိုက္ အစားအစာ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 
အစီအစဥ္မွ တစ္ဆင့္ လူဦးေရ ၅၇,ဝဝဝ အတြက္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ၄င္း၏ အေရးေပၚ 
ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္မွလည္း လူဦးေရ ၂၇,ဝဝဝ အတြက ္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ လူ 
အေျမာက္အျမားမွာ သံုးလၾကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ားမရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ 
ႏႈန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ကုလသမဂၢ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ ကာလၾကာရွည္ 
အေတာ္အသင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ကာကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္မွ တစ္ဆင့္ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ အသက္ ငါးႏွစ္ေအာက ္
ကေလးငယ္ ၅ဝ,ဝဝဝႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္/ႏုိ႔တိုက္မိခင္မ်ားအတြက္ အာဟာရပံ့ပုိးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ကုလသမဂၢ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကုန္ခ်ိန္အထ ိစိုက္ပ်ိဳးမႈ နည္းပါးရာသီတေလွ်ာက္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ဆက္လက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဧၿပီလကုန္ခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ 
မဟာမင္းႀကီးရံုး အေနျဖင့္ ေမာင္ေတာခရုိင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ၄၂ အုပ္စုမွ လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေျခ 
အေနေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈရိွခဲ့သူ လူဦးေရ ၃၃,ဝဝဝ ေက်ာ္အတြက္အတြက္ အစားအစာမဟုတ္ေသာ အျခားကယ္ဆယ ္
ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ မတိုင္မီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္အမ်ားစုမွာ ယခုအခါ ျပန္လည္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး သြားလာခြင့္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ 
မတိုင္မီကထက္ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။  
 

 
 

ကုလသမဂၢ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ 
အေနျဖင့္ ၄င္း၏ ရာသီအလိုက ္
အစားအစာ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ 
အစီအစဥ္မွ တစ္ဆင့္ လူဦးေရ ၅၇,ဝဝဝ  
ႏွင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး 
အစီအစဥ္မွ လူဦးေရ ၂၇,ဝဝဝ အတြက ္
ပံ့ပုိးမႈမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ။ 
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ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္စလင္လူထု၏ အသက္ေမြးမႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ေရလုပ္ငန္းအား 

အာဏာပုိင္မ်ားမွ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရိွ 

ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ေန႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ နယ္ေျမရွင္းလင္းစိုးမိုးေရးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း 

မြတ္စလင္ ေရလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ပင္လယ္သို႔ထြက္၍ ဆက္တိုက္ငါးဖမ္းႏုိင္သည့္ရက္ကုိ ဆယ္ရက္မွ သံုးရက္သုိ႔ 

ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္ တင္းၾကပ္ေသာကန္႔သတ္မႈအသစ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ နည္းဥပေဒအသစ္မ်ားကုိ 

ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရိွဘဲ ရုတ္တရက္ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္အရ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေပါက္ေတာ 

ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္တက္ေမာ္ မြတ္စလင္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းႏွင့္ အနီးရွိ မြတ္စလင္ေက်းရြာတြင္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္း အသစ္ေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရံုး 

အေနျဖင့္ ထိုေနရာသုိ႔ လတ္တေလာသြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ငါးဖမ္းေလွအေျမာက္အျမားမွာ လုပ္ငန္း 

လုပ္ေဆာင္ေနမႈမရွိဘဲ ကမ္းကပ္ထားသည္ကိ ုေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။  

 

ဆင္တက္ေမာ္ရွိ 
ကမန္လူမ်ိဳး ေနရပ ္
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
မ်ား၏ မူလေနရပ္ 
မွာ ေက်ာက္ျဖဴ ျဖစ္ 
ၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ 
မတိုင္မီက ၄င္းတို႔ 
မူလ ေနရပ္တြင္ ေရ 
လုပ္ငန္းျဖင့္အသက္ 
ေမြးခဲ့ၾက ပါသည္။ 
သတ္မွတ္ ထား 
သည့္ သံုးရက္ 
(ႏွစ္ည) မွာ ၄င္းတို႔ 
မူလ ငါးဖမ္းသည့္ 
ေနရာမ်ားသုိ႔ သြား 
ေရာက္ရန္ႏွင့္၄င္းတို႔ 
၏ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ကိုကာမိရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ငါးမ်ားရရွိၿပီး ျပန္လာႏိုင္ရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈမရိွေၾကာင္း ေရလုပ္သားမ်ားမွ 
ေျပာပါသည္။ ရက္ၾကာရွည္ ငါးဖမ္းခြင့္အတြက္ လာဘ္ေပးရမႈမ်ားရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေရလုပ္သား 
မ်ားမွာ ငါးဖမ္းထြက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ရျခင္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ ၄င္းတို႔ မိသားစုမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ စုေဆာင္းမႈမ်ားကုိ အလြန္အမင္း ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ေရလုပ္သားမ်ားမွ 
၄င္းတို႔ေနထိုင္ရာႏွင့္ ေဝးကြာသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပ်က္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ 
ေလွ်ာ္ညီမႈ မရွိစြာ ကန္႔သတ္မႈခံေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနတဲ့စခန္းမွာလည္း ဘာျပႆနာမွ 
မရိွဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဘာမွ ထိခိုက္ေအာင္လုပ္တာမဟုတ္တဲ့အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီကန္႔သတ္မႈေတြကုိ 
ဖယ္ရွားသင့္ပါတယ္” ဟု ငါးဖမ္းေလွအုပ္စုမွ ေရလုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေရလုပ္သားမ်ားမွာ 
၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းအျပင္ဘက္တြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ႏိုင္ရန္ ငါးဖမ္းရာမွ ရရိွ 
လာေသာ ဝင္ေငြ ကိ ုစုေဆာင္းထားခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါတြင္ ထိုစုေဆာင္းထားမႈမ်ားကုိ သံုးစြလဲိုက္ရၿပီ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေရလုပ္သားအမ်ားအျပားမွ ေျပာခဲ့ပါသည္။ “ခုဆိုရင္ ေမာင္ေတာမွာ အေျခအေနလည္း ပိုတည္ၿငိမ္၊ 
ေကာင္းမြန္လာပါၿပီ၊ ဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ ျပန္စဥ္စားေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ေရလုပ္သားမ်ား 
အနက္မွ တစ္ဦးက ေျပာခ့ဲပါသည္။  
 
အနီးဝန္းက်င္ရွိ မြတ္စလင္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာလည္း ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ားအျပားမွာ အစား 
အစာမလံုေလာက္မႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ အေထာက္အပံ့ရရွိႏုိင္ရန္ စစ္ေတြရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သ ူ

ဓာတ္ပုံ - ပယ္ရီ/လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးရုံး။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မတ္ ၂၀၁၇။ ဆင္တက္ေမာ္ ရြာအနီး 
ကပ္ထားေသာ ငါးဖမ္းေလွမ်ားမွ တံငါသည္မ်ားက ကန္႔သတ္မႈမ်ားက ၄င္းတို႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ 
အခက္အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ 

ငါးေရာင္းတာကေန ဝင္ေငြအပို 
မရေတာ့ ကြၽန္မတို႔မွာ စားဖို႔လည္း 
နည္းသြားတယ္…….”ဟု 
ဆင္တက္ေမာ္အနီး ရြာတစ္ရြာမွ 
မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက 
ေျပာၾကား။ 
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စခန္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ရြာရွိလူမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ ရရွိေသာဆန္ကို ဖမ္းယူရရိွေသာ 
ငါးျဖင့္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ ္ငါဖမ္းရာမွရရိွေသာေငြျဖင့္ အျခားစားေသာက္ကုန္မ်ားဝယ္ယူၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း 
စားေသာက္ၾကေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားပိုမိုေတြ႕ႀကံဳရလ်က္ရွိပါသည္။ 
“ငါးေရာင္းတာကေန ဝင္ေငြအပို မရေတာ့ ကြၽန္မတို႔မွာ စားဖို႔လည္း နည္းသြားတယ္။ ေရာင္းဖို႔ ငါးမရွိေတာ့ အိမ္မွာ 
တစ္ေယာက္ေယာက္ ေနမေကာင္းျဖစ္ရင္ ေဆးဖိုးရေအာင္ ဆန္ကိ ု ျပန္ေရာင္းစားေနရတယ္”ဟု ေစ်းတြင္ 
ငါးေရာင္းသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ေျပာခ့ဲပါသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေရလုပ္သားမ်ားမွာ ပင္လယ္သို႔ထြက္၍ ငါးဖမ္းရန္အတြက္ ႀကီးေလးေသာအခြန္ကိ ု
ေပးေဆာင္ရေလ့ရိွပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ပင္လယ္သို႔ထြက္၍ ဆက္တုိက္ငါးဖမ္းႏိုင္သည့္ရက္မွာလည္း ေလွ်ာ့ခ် 
ျခင္းခံရၿပီး၊ ၄င္းတို႔တြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္သူမ်ား၏သက္ေသခံကတ္ျပား မရိွပါက ငါးဖမ္းလိုင္စင္မရရိွပါ။ 
ေမာင္ေတာခရုိင္ ေရလုပ္ငန္းဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ငါးသားေပါက္ႏႈန္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာ မတိုင္မီအေျခအေနႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ပါသည္။ ငါးဖမ္းႏႈန္း 
မွာလည္း ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ပါသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္ ႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ 

အစီအစဥ္အသစ္မ်ား 

ရခုိင္ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းအားလုံး ပိတ္သိမ္းရန္ အႀကံျပဳ 

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မွ ဖြဲ႔စည္းေပးၿပီး ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္း 
ေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ ္ အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိေသာ အႀကံျပဳ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ အည ီ ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ ကနဦးအဆင့္ 
မ်ားကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွ “အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အတြင္းရွိ IDP 
စခန္းမ်ား ပိတ္ 
ႏိုင္ေရးအတြက ္
မဟာဗ်ဴဟာ 
တစ္ရပ္ကိ ု 
သက္ဆိုင္ရာ 
လူ႔အဖြ႔ဲအစည္း 
မ်ားႏွင့္ ညႇႏိႈိင္း 
တိုင္ပင္၍ ခ် 
မွတ ္ သင့္ပါ 
သည္”ဟုအႀက ံ
ျပဳေျပာၾကားခ့ဲ 
ပါသည္။ ထို 
ေကာ္မရွင္မွ 
“အစိုးရ အေန 
ျဖင့္ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထား 
သည့္ ေနရာ 
(၃) ခုမွ IDP မ်ားအား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳမႈရွိျခင္းတို႔ကိ ုေထာက္ထားၿပီး ၄င္းတို႔၏ မူလေဒသမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ 
အေျခခ်ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေနရာသစ္မ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားမႈ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ 
ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းသည္ အစိုးရ၏ ေစတနာကို ေဖာ္ျပရာေရာက္သည့္အျပင္ IDP စခန္းမ်ား 
ပိတ္သိမ္းျခင္းအတြက ္ပထမ ေျခလွမ္းအစလည္းျဖစ္ပါသည္”  ဟု အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုစခန္းသံုးခုမွာ မြတ္စလင္ 

ဓာတ္ပုံ - ကတ္စ္/လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးရုံး။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမ ၂၀၁၇။ ေက်ာက္ျဖဴရိွ ရခုိင္တိုင္းရင္း 
သား မ်ားေနထိုင္ခ့ဲသည့္ ကညင္ေတာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမွာ ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီး၊ စခန္းတြင္ ေနထိုင္ခ့ဲသူ 
မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ပ့ံပုိးေပးသည့္ ယခုျမင္ေတြ႕ရေသာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ခ့ဲပါသည္။  

 

ပိတ္သိမ္းရန္အႀကံျပဳခဲ့ေသာ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတ္္ိမ္းေရွာင္သူစခန္း  
သံုးခုတြင္ တစ္ခုစီအတြက ္
အစိုးရအေနျဖင့္ မတူညီေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ။ 

http://www.unocha.org/myanmar
http://www.rakhinecommission.org/app/uploads/2017/03/Advisory-Commission-Interim-Report.pdf
http://www.rakhinecommission.org/app/uploads/2017/03/Advisory-Commission-Interim-Report.pdf
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အိမ္ေထာင္စု ၂၁၅ စုရိွေသာ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ ္ ႀကိမ္နီျပင္စခန္း၊ ရခုိင္အိမ္ေထာင္စု ၆၅ စုရွိေသာ ေက်ာက္ျဖဴ 
ၿမိဳ႕နယ္ ကညင္ေတာစခန္း၊ ကမန္အိမ္ေထာင္စု ၅၅ စုရွိေသာ ရမ္းၿဗဲရွိ စခန္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။  
 
ပိတ္သိမ္းရန္ အႀကျံပဳခဲ့သည့္ စခန္းသံုးခုတြင္ တစ္ခုစီအတြက္ အစိုးရမွ မတူညီေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။  ႀကိမ္နီျပင္ စခန္းရွိ မြတ္စလင္မ်ား (အမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔ ကိုယ္ကိ ု ရိုဟင္ဂ်ာဟု 
ေခၚသူမ်ား) အား ၄င္းတို႔၏ မူလေနရပ္သို႔ ျပန္ျခင္းကို ရခိုင္ လူထုမွ လက္မခံျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔ လက္ရွိ 
ေနထိုင္လ်က္သည့္ စခန္းေနရာတြင္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း အာဏာပိုင္ 
မ်ားမွ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ ကညင္ေတာရိွ ရခိုင္လူမ်ိဳး ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ အသစ္ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားသည့္ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ေရဆိုးေျမာင္းစနစ္ ႏွင့္ 
လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားကုိလည္းတပ္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာ ယခုအခါ ျပန္လည္ခ်ထား 
သည့္ေနရာသုိ႔ အားလုံးေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ရမ္းၿဗဲရွိ ကမန္ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္မူ 
အစိုးရမွ ကမန္မြတ္စလင္မ်ားအား ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ လက္ရွိေနထိုင္ရာေနရာမွ ထြက္ခြာရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ ရန္ကုန္သို႔ 
သြားရန္ ဘတ္စ္ကားခ၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအခ်ိဳ႕ကို ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့့ပါသည္။ ၄င္းတို႔ 
မူလေနရပ္သို႔ ျပန္ရန္ သို႔မဟုတ္ ရမ္းၿဗဲတြင္ အျခားေနရာတစ္ေနရာ၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရရိွသည့္အတြက္ ကမန္မြတ္စလင္အမ်ားစုမွာ လက္ရွိ ေနထိုင္ရာေနရာမွ ထြက္ခြာခဲ့ၾကၿပီး၊ အျခား 
က်န္ရွိသူမ်ားမွာလည္း မၾကာမီ ထြက္ခြာရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ကမန္မြတ္စလင္မ်ားမွ ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ေျပာျပခ့ဲပါသည္။  
 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိုျဖစ္စဥ္ကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 
လ်က္ရွိၿပီး၊ ေဒသတြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ 
ေပးေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း ဆက္လက္ ကိုယ္စားျပဳအေရးဆို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ 
နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအား ၄င္းတို႔ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွသည့္အရာမ်ားကုိ အျပည့္အဝ အသိ 
ေပးရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္၊ ေနရပ္ျပန္ျခင္း/ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔မွာ လံုၿခဳံမႈရိွၿပီး၊ 
မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ဆုံးျဖတ္ျခင္းသာျဖစ္ေစ၍၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္အရ ေရရွည္ 
တည္တံ့့မႈရွိၿပီး၊ ဂုဏ္သကိၡာအျပည့္အဝျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း ရွိေစရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ငါးႏွစ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအားလုံးကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားရန္  

ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္တြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ အထက္ပါ စခန္းသံုးခုမွ ေနရပ္ျပန္ခ့ဲေသာ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း 
ခံရေသာ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းေရႊ ႔ေနရာခ်ထားျခင္းခံရေသာ လူမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ စခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္လ်က္ 
ရွိေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၂ဝ,ဝဝဝ ၏ ၁.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ လူမႈ 
ဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး 
၏ လတ္တေလာ ေျပာၾကားခ်က္အရ က်န္ရွိေသာ စခန္းမ်ားအားလုံးပိတ္သိမ္းရန္ အခ်ိန္ငါးႏွစ္ခန္႔ၾကာမည္ဟ ုအစိုးရ 
အေနျဖင့္ ခန္႔မွန္းေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သည့္ စခန္းမ်ား၊ ေနရာမ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တင္းၾကပ္ေသာလႈပ္ရွား 
သြားလာခြင့္ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖင့္ ဆယ္ႏွစ္ၾကာေအာင္ ေနထိုင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းမ်ားရွိ မွီခုိရာေနရာမ်ားႏွင့္ အျခား အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားမွာ ယာယီ 
အသံုးျပဳရန္အတြက္သာ ၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ ယခုအခါတြင္ ျပင္ဆင္၊ ျပဳျပင္ 
ရန္လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ကာလတုိအတြက္ မုတ္သုန္မိုးရာသီ မစတင္မီ ထို မွီခိုရာေနရာမ်ားႏွင့္ အျခား 
အေဆာက္အဦမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ရခိုင္ 
ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အိမ္တန္းလ်ား ၂၅ဝ ကိ ု ျပင္ဆင္ရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ား 
ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးအေနျဖင့္ အိမ္တန္းလ်ား ၁၅ဝ ကိ ု ျပင္ဆင္ရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ၊ အျခားပ်က္စီး 
ေနသည့္ မွီခုိရာေနရာမ်ားကုိလည္း မုတ္သုန္မိုးရာသီမတိုင္မီ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္လည္း ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္း 
မ်ားရွိ မွီခိုရာေနရာမ်ားႏွင့္ အျခား 
အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားမွာ 
ယာယီ အသံုးျပဳရန္အတြက္သာ    
၂၀၁၂-၁၃ ခုႏွစ္တြင္ 
တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ 
အမ်ားစုမွာ ယခုအခါတြင္ 
ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိ။ 

http://www.unocha.org/myanmar
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/25898-rakhine-refugee-resettlement-expected-in-five-years.html
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လ်က္ရွိပါသည္။ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္စားေသာက္ရမႈအေျခအေန၊ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကာလ ရွည္ၾကာစြာ 
စခန္းတြင္ ေနထိုင္ရသူမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်ကအ္လက္မ်ား ရရိွ 
ႏိုင္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က ္
ရွိပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း စခန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေနထိုင္ရမည့္သူမ်ား၏ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင္ ့ ရွမ္းျပည္နယ္တို ႔တြင္ တိုက္ပြ ဲမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းႏွင္ ့  ေနရပ္စြန္ ႔ခြာ 

တိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား 

ကုိးကန္႔ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ လူဦးေရ ၃ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခ့ဲရ 

မတ္လအေစာပုိင္းတြင္ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕၌ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္ 
တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA) အဖြ႔ဲမွ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ အနည္းဆံုး လူ ၃ဝ ဦး ေသဆုံး 
ခဲ့ရၿပီး၊ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ ၃ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရပါသည္။ လူဦးေရ ၂ဝ,ဝဝဝ ခန္႔မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ 
တြင္းသို႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း အျခားအရပ္ေဒသမ်ားမွ အလုပ္ လာေရာက ္
လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁ဝ,ဝဝဝ ခန္႔မွာ ၄င္းတို႔၏ ေနရပ္ေဒသမ်ားသို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကပါသည္။ 
ေလာက္ကိုင္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူအမ်ားစုမွာ ယခုအခါ ေနရပ္ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ အေျခအေနမွာ 
တျဖည္းျဖည္း မူလအေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလာက္ကိုင္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိေသာ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေျပာၾကားပါသည္။  
 
ေမလအတြင္းတြင္ 
လူသားခ်င္း စာနာ 
မႈဆိုင္ရာညႇိႏႈိင္းေရး 
ရံုးႏွင့္ ကုလသမဂၢ 
ကမာၻ႔ စားနပ္ရိကၡာ 
အစီအစဥ္ တို႔မွ 
ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕သို႔ 
အေျခ အေန ေလ ့
လာ ဆန္းစစ္ရန္ 
အတြက္သြားေရာက္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ ေဒသ 
တြင္းအာဏာပိုင္မ်ား 
ႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏ ေျပာ 
ၾကားခ်က္မ်ားအရ 
လူဦးေရ ၂,ဝဝဝ ခန္႔ 
မွာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ 
ႏွင့္ အနီး တဝိုက္ရွိ 
စခန္းမ်ား၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အျခားလူဦးေရ ၄ဝဝ 
ခန္႔မွာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕မွ ေျမာက္ဘက္ ကီလုိမီတာ ၂ဝ ခန္႔အကြာရွိေနရာတြင္ လက္ခံမိသားစုမ်ားႏွင့္ အတ ူေနထိုင္ 
လ်က္ရွိၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ လူဦးေရ ၄ဝဝ ခန္႔မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္၍ ေနထိုင္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ ကိုးကန္႔ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ေလာက္ကိုင္ ႏွင့္ 
ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ လူဦးေရ ၂,ဝဝဝ ေက်ာ္မွာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာအတည္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ေလာက္ကိုင္ရိွ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္အမ်ားစုကို ျဖည့္ဆည္းထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ေျမာက္ပုိင္း 

ဓာတ္ပုံ - ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း။ မတ္၂၀၁၇။  ေလာက္ကိုင္တြင္ တိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခ့ဲရသူမ်ားသည္ လားရႈိးရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၏ ယာယီခုိလႈံရာေနရာတြင္ 
ခုိလႈံခ့ဲၿပီး၊ အကူအညီမ်ား ရရိွခ့ဲပါသည္။ 

 
 

 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ 
အသစ္မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆိုင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ပိုမုိမ်ားျပားလာေသာ္လည္း၊ 
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္ပေဒသမ်ားသုိ႔ 
အကူအညီေပးေရးသြားလာခြင့္ကို 
ဆက္လက္ပိတ္ပင္ထားဆျဲဖစ္။ 

http://www.unocha.org/myanmar
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ရွိေနရာမ်ားသုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးသြားလာခြင့္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိေနဆျဲဖစ္ၿပီး၊ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အထူးသျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားလုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 
 
တိုက္ပြမဲ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမွာ ပထမဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္အျဖစ္ဆက္လက္ရွိေနဆျဲဖစ္ၿပီး၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားေနထိုင္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနသူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား 
လည္း အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။  
 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ ႔နယ္တြင္ တုိက္ပြမဲ်ား အရိွန္ျမင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေကာင္းကတ၊္ ပန္စံႏွင့္ နမ္ဟုန္ေက်းရြာမ်ား အနီးတြင္ ျမန္မာ့ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တာအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တုိ႔အၾကားတိုက္ပြမဲ်ား အရွိန္ဟုန္ျမင့္စြာ ျဖစ္ပြားခ့ဲ 

သည္ဟု ေမလအေစာပုိင္းတြင္  ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႔ (JST) မွ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ ပူးေပါင္း 

လုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႔ (JST) ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြေဲၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ 

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ရၿပီး၊ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ အရပ္သား သံုးဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ 

အရွိန္အဟုန္ျမင့္စြာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြမဲ်ားမွာ ေဒသခံမ်ား၏ အဓိက ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ လက္ဖက္ခူး 

သည့္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေဒသခံမ်ားအတြက္အလြန္အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေစပါသည္။  

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယျ္ပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၊ တာအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္

ေျမာက္ေရးတပ္မေတာတ္ို႔အၾကား စစ္ေရးတင္းမာလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ 

ေျမာက္ပိုင္း နမၼတ ူ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ လူဦးေရ ၃ဝဝ ခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရပါသည္။ ေမလအတြင္းတြင္ 

ေက်ာက္မဲႏွင့္ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လူဦးေရအနည္းငယ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံမႈ 

မ်ားရွိပါသည္။ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကပါသည္။  

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အသစ္၊ ထပ္မံ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခ့ဲရသူမ်ား စခန္းႏွင့္ 

ေနရာ ၂၁ ခုတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွ  

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစတင္ၿပီး အသစ္ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူ 

သို႔မဟုတ္ ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူ လူဦးေရ ၇,ဝဝဝ နီးပါးမွာ ၄င္းတို႔ယခင္ေနထုိင္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ 

ျပန္သြားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ထိုလူမ်ားတြင္ စခန္းမ်ားအနီးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း 

စခန္းသံုးခု (ဇိုင္းေအာင္/မုန္ဂါဇြပ္၊ မဂါးယန္ ႏွင့္ ေခါင္ရႈ) ကိ ုစြန္႔ခြာထြက္ေျပးခ့ဲရသည့္ လူဦးေရ ၅,ဝဝဝ နီးပါးလည္း 

ပါဝင္ပါသည္။ ေဒသတြင္း မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အသစ္၊ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရ 

သူမ်ားမွာ မူလရွိၿပီးသားေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားႏွင့္ ယာယီေနရာသစ္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၁ ေနရာတြင္ 

ေနထိုင္ၾကရလ်က္ရွိၿပီး၊ ထိုစခန္းႏွင့္ ေနရာအမ်ားစုမွာ အစိုးရထိိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပေနရာေဒသမ်ားတြင္ရိွပါသည္။ 

အကူအညီေပးေရး သြားလာခြင့္အတြက ္အႀကိမ္မ်ားစြာ ေတာင္းဆုိထားေသာ္လည္း၊ အစိုးရမွ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခား 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရထိိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပေနရာေဒသမ်ားသို႔ သြား 

ေရာက္ၿပီး၊ တိုက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ အသစ္၊ ထပ္မံ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ 

မ်ားေပးအပ္ႏိုင္ရန္ သြားလာခြင့္ကိ ုခြင့္ျပဳေပးျခင္းမရိွပါ။ 

ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႔ (JST) မွ ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင့္ မတ္လအတြင္း အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္ 
ဆန္းစစ္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ လူအမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔မူလေနထိုင္ေသာ စခန္းမ်ားႏွင့္ 
အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ျပင္းထန္ေသာတုိက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားမႈကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမွာ 
၄င္းတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္အေကာင္းဆုံး လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ မိုးရာသီေရာက္ရိွလာၿပီျဖစ္၍ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရုံးမွ 
ထုတ္ေဝသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အသစ္မ်ား 
 

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိ္မ္းေရွာင္သူ 
စခန္းမ်ား  (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၇) 
 

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သ ူ
စခန္းမ်ား (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၇) 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
ရန္ပံုေငြ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ၂၀၁၆ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
အေျခအေနမ်ား (မတ္ ၂၀၁၇) 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
(မတ ္၂၀၁၇) 
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္း စာနာ 
မႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း - 
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမက္ပိုင္းရိွ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေန (မတ္ ၂၀၁၇) 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္တြင္းအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပး 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း (မတ ္၂၀၁၇) 
 
ေဘးမသင့္မီ က႑စံု ႀကိဳတင္ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ (မတ္ ၂၀၁၇) 
 
ျမန္မာ - လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာသတင္း 
လႊာအႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ-မတ္၊ ၂၀၁၇) 
 
ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
(ဧၿပီ ၂၀၁၇) 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
အေျခအေနမ်ား (ဧၿပီ ၂၀၁၇) 
 
ျမန္မာ - လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာသတင္း 
လႊာအႏွစ္ခ်ဳပ္ (ဧၿပီ ၂၀၁၇) 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူ 
မ်ား၏ ဘဝမ်ား (ေမ ၂၀၁၇) 
 

http://www.unocha.org/myanmar
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-idp-sites-rakhine-state-feb-2017
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-idp-sites-rakhine-state-feb-2017
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-idp-sites-kachin-and-northern-shan-states-feb-2017
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-idp-sites-kachin-and-northern-shan-states-feb-2017
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar_MHF_Update_2016_final.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar_MHF_Update_2016_final.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MMR_humanitarian_snapshot_mar17.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MMR_humanitarian_snapshot_mar17.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/170308%20Myanmar%20Flash%20Update.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/170308%20Myanmar%20Flash%20Update.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/170308%20Myanmar%20Flash%20Update.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/note_on_2017_myanmar_humanitarian_response_plan_update_on_northern_rakhine.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/note_on_2017_myanmar_humanitarian_response_plan_update_on_northern_rakhine.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/note_on_2017_myanmar_humanitarian_response_plan_update_on_northern_rakhine.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/note_on_2017_myanmar_humanitarian_response_plan_update_on_northern_rakhine.pdf
http://www.agendaforhumanity.org/news-details/5630
http://www.agendaforhumanity.org/news-details/5630
http://www.agendaforhumanity.org/news-details/5630
http://www.agendaforhumanity.org/news-details/5630
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/key_immediate_needs_of_communities_affected_by_disasters_2017.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/key_immediate_needs_of_communities_affected_by_disasters_2017.pdf
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-news-digest-februarymarch-2017
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-news-digest-februarymarch-2017
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MMR_2016_CPT_Apr2017.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MMR_2016_CPT_Apr2017.pdf
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-snapshot-20-april-2017-enmmr
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-snapshot-20-april-2017-enmmr
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-news-digest-april-2017
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-news-digest-april-2017
https://ocharoap.exposure.co/life-on-the-move-in-myanmar
https://ocharoap.exposure.co/life-on-the-move-in-myanmar
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မွီခုိရာေနရာမ်ားမွာလည္း အေရးတႀကီး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အကူ 
အညမီ်ားလည္း လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ အေျခအေန ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈအရ ကေလးအမ်ားအျပားမွာ က်န္းမာေရး 
ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား မရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းအေျပာင္းအေရႊ႕လက္မွတ္မ်ား 
မရိွျခင္း၊ လက္ရွိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေက်ာင္းတက္ရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ 
ေက်ာင္းဆက္လက္တက္ေရာက္ျခင္းမရိွပါ။ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ လတ္တေလာ တိုက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ 
အေရးေပၚလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရး 
ရန္ပံုေငြမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းေက်ာ္ကိ ုပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
မွီခုိရာေနရာမ်ား၊ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားပါဝင္ၿပီး၊ အမ်ားစုကို ျပည္တြင္းအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ရန္ပံ ုေငြမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွ ိ   

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးစီမံကိန္းမွ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တုိ႔ရိွ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅ဝ ေတာင္းခံ 
ထားပါသည္။ ေမလလယ္အထိ ရရွိထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ ထိုစီမံကိန္းအတြက ္ကုလသမဂၢမ ွေတာင္းခံ 
ထားေသာ  ရန္ပံုေငြ၏ ၃ဝ.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅.၈ သန္း) ရရွိထားပါသည္။  လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆိုင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးရုံး၏ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းစနစ္ တြင္ ရရွိထား ေသာအခ်က ္
အလက္မ်ားအရ  ေတာင္းခံထားေသာရန္ပံုေငြတြင္ အက်ံဳးမဝင္ဘဲ အျခားလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄.၂ သန္း ရရွိထားပါသည္။  
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအည ီ
ေပးေရး ရန္ပံုေငြမွာလည္း 
ရန္ပံုေငြ ရရွိမႈပိုမို မ်ားျပား 
လာၿပီး၊ အကူအညီေပးသည့္ 
က႑မ်ားလည္း ပိုမို မ်ားျပား 
လာလ်က္ရွိ ပါသည္။ ရန္ပံု 
ေငြစတင္တည္ေထာင္သည့္ 
အခ်ိန္မွ စ၍ ကိုးႏွစ္တာ 
အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသား 
ခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာ အက ူ
အညီေပးေရး ရန္ပုံေငြမွာ 
၄င္း၏ အေျခအေနေပၚ မူ 
တည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ 
ျခင္း၊ ျပည္တြင္း အဖြဲ႔ အစည္း 
မ်ားကုိ အဓိက ထားျခင္း၊ 
တာဝန္ခံ တာဝန္ယူမႈ အား 
ေကာင္းျခင္း၊ အျခားရန္ပံုေငြ 
မ်ားႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာ 
ညီေထြရွိျခင္းစသည့္လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္း မ်ားေၾကာင့္ လူ 
သားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ 
အကအူညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက ္အဓိက အေရးပါေသာ ရန္ပုံေငြ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ရန္ပံုေငြ 

ေမ ၂၀၁၇ 

http://www.unocha.org/myanmar
https://fts.unocha.org/countries/overview
https://fts.unocha.org/countries/overview
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အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အကူအည ီ လိုအပ္ေနသူ လူဦးေရ ၁၈၅,ဝဝဝ ေက်ာ္ 
(၄င္းတို႔တြင္ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္) အား အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန္ 
အတြက္ လ်ာထားရန္ပံုေငြကုိ ေလးႀကိမ္ပံ့ပိုးေပးခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
အကူအညီေပးေရး ရန္ပံုေငြ၏ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျပည္တြင္းလူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖကအ္ဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
တိုက္ရိုက္ပံ့ပိုးေပးခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ ျပည္တြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အဓိကထား ေဆာက္ရြက္ျခင္း 
နည္းလမ္းကိ ု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္လည္း တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်ကရ္ွိၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား 
ရန္ပံုေငြ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ အျခားစီမံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ 
လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ား အထူးပံ့ပိုးေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 
လည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီး၊ ျပည္တြင္းအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ပံုေငြ ရရိွႏိုင္မႈ 
ပိုမုိတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိ ု ရိုးရွင္းလြယ္ကူေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ရန္ပံုေငြအတြက္ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးေသာ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ 
ၾသစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ဆီြဒင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပါဝင္ေသာ 
ကေနဒါႏွင့္ ေလာက္ဇင္းဘက္ ႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ထပ္မံသိရွိလိုပါက 
ဆက္သြယ္ရန္  
 
အီဗာေမာ့ဗစ္  

အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင့္ လူထု 

သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အရာရွိ   

modvig@un.org   

ဖုန္း (+၉၅) ၉၇၉ ၇၀၀ ၇၈၂၁ 

 

ဖ်ဲပယ္ရြန္ 

ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးအရာရိွ  

peronp@un.org ၊   

ဖုန္း (+၉၅) ၉၇၉ ၇၀၀ ၇၈၁၅  

 

OCHA လူသားခ်င္း စာနာမႈ 

သတင္းလႊာမ်ား ရယူရန္ 

www.unocha.org/Myanmar 

www.unocha.org  

www.reliefweb.int  

 

ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈ

ဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရံုး 

လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ 

www.facebook.com/OCHA

Myanmar  
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