
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
  
 
  
 
 

 
     အဓိက  အခ်က္မ်ား  

• ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ခန္႔ 
အသစ္ထပ္မ ံေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး၊ 
၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ၄င္းတုိ႔ေနရပ္သုိ႔ 
ျပန္သြားႏုိင္ခဲ့ 

• ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေနာက္ဆက္တြဲ 
အျဖစ္ လူေပါင္း ၂,ဝဝဝ နီးပါး ဆက္လက္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္လ်က္ရိွ 

• ေျခာက္လၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ဆြမ္ပရာဘြမေ္ဒသရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ားထံ လူသားခ်င္း စာနာမႈ 
ဆုိင္ရာလက္လွမ္းမွီမႈ အကန္႔အသတ္ရွိဆဲ 

• ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈစီမံကိန္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ 
ေရေဘးသင့္မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ထေူထာင္ 
ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးလ်က္ရွိ 

• ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မ်ိဳးဆက္ပြား 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ 

• ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ 
ကေလး ၁၄၆ ဦးကုိ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ 

အဓိက ကိန္းဂဏန္းမ်ား 

# ရခိုင္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

၁၄ဝ,ဝဝဝ 

ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းတြင္ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

၁ဝဝ,ဝဝဝ 

  

ရန္ပံုေငြ 

၁၉ဝ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ) 
၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအည ီ
မ်ားေပးရန္အတြက္ ေတာင္းခံထား 

 

ရန္ပုံေငြ ၅ဝ% ရရိွ 

 

၆၇.၅ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ) 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရေဘးတုန္႔ျပန္ေဆာက္ရြက္ေရး 
အစီအစဥ္အတြက္ ေတာင္းခံထား 

 

ရန္ပုံေငြ ၇၃% ရရိွ 

 

၅၃.၉ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ)  

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အက ူ
အညီမ်ားေပးရန္ရရိွထားေသာ ရန္ပုံေငြ စုစုေပါင္း 

 

ဤစာစဥ္တြင္ 

              ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းရွိေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား စာ-၁  

                                           ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ လူ၂,ဝဝဝခန္႔    

                                            ဆက္လက္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္လ်က္ရိွ စာ-၂              

                                ဆြမ္ပရာဘြမ္ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္     

                                                    ေဆာင္းတြင္းအသုံးအေဆာင္မ်ားလုိအပ္ စာ-၃ 

                               ေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈ   စာ-၄ 

                   မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္လွမ္းမီွရန္ ပံ့ပုိးမႈ စာ-၅ 

                    ကေလးမ်ားအား တပ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းမႈ အဆုံးသတ္ျခင္း စာ-၆ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
        
      
   
 
 
 
 

 
 

၂ဝ၁၅* ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ 

 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင္ ့၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း 
လူေပါင္း ၁ဝဝ,ဝဝဝခန္႔ ယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ 
 
အသစ္ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာေရြႊ႕ေျပာင္းမႈမွာ ယာယီသာျဖစ္ေလ့ရိွေသာေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ခက္ခဲ 
၂ဝ၁၁ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွ 
သည့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ထိခိုက္ခံစားရသူ လူဦးေရ ၁ဝဝ,ဝဝဝအျပင္၊ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ထုိျပည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္ လက္နက္ကုိင ္ ပဋိ 
ပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁ဝဝ,ဝဝဝခန္႔ ယာယီေနရပ္ စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရပါသည္။ ၄င္းတုိ႔အနက္တြင္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
လအတြင္း ကုိးကန္႔ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ ထြက္ခြာ 
ခဲ့ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၃,ဝဝဝေက်ာ္ႏွင္ ့ တရုတ္ႏုိင္ငံ 
တြငး္သုိ႔နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခ့ဲေသာ လူေပါင္း ၇ဝ,ဝဝဝ 
တုိ႔လည္းပါဝင္ပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ 
ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ ခန္႔မွန္း 
ခ်က္အရ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ ၄,ဝဝဝ ခန္႔သာ 
တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္က်န္ရိွပါသည္။ ထုိ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ယာယီ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ၁ဝဝ,ဝဝဝခန္႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ဖားကန္႔၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ မုိးညႇင္း၊ မန္စီ၊ 
နမ့္ခမ္း၊ နမ္တစ္၊ မူဆယ္၊ ကြတ္ခိုင္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင ္အသစ္ 
ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူ ၁ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္လည္း ပါဝင္ 
ကာ၊ ၄င္းတုိ႔အနက္မွ လူဦးေရ ၆,ဝဝဝေက်ာ္မွာ ၄င္းတို႔ မူလ 
ေနရပ္မ်ားသုိ႔ ျပန္သြားႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အကုနတ္ြင္ 
လူဦးေရ ၄,ဝဝဝခန္႔သာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းမ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ က်န္ရိွပါသည္။ ေအာက္တုိဘာလဆန္းပိုင္းတြင္ 
မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ၌္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ 
(ေျမာက္ပိုင္း) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ လူေပါင္း ၆,ဝဝဝခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္မွ အမ်ားစုမွာ ေနရပ္သုိ႔ 
ျပန္သြားခဲ ့ ၾကၿပီး၊ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အကုနတ္ြင္ လူဦးေရ ၂,ဝဝဝ 
ေအာက္သာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားတြင္ဆက္လက္ 
က်န္ရွိေနပါသည္။ 
 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ အသစ္ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားမွာ 
အမ်ားအားျဖင့္ ယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အတြင္း အသစ္ထပ္မံ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ 
မ်ား၏ ၉ဝရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ၿပီး ရက္ပုိင္း 
အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း၊ လပုိင္းအတြင္း 
၄င္းတုိ႔ေနရပ္မ်ားသုိ႔ ျပန္သြားႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အကုနတ္ြင္ 
၄င္းတုိ႔အနက္မွ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သတင္းလႊာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ  
စာစဥ္ ၇ | ႏုိဝင္ဘာ-ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ၁၅ 

 

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး။  မတ္၂ဝ၁၅၊ ဓာတ္ပုံ OCHA 
 

*ေျမပုံတြင္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္မႈအမ်ားဆုံးရိွခ့ဲသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ခုကုိသာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ |2 
 
 

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား။ ဒ္ီဇင္ဘာ၂ဝ၁၅၊ ဓာတ္ပုံ OCHA 
 

စခန္းမ်ားတြင္ဆက္လက္က်န္ရွိေနပါသည္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အသစ္ထပ္မံ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား လက္လွမ္းမွီမႈ အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာလည္း 
အႀကိမ္မ်ားစြာ ထပ္မံတိမ္းေရွာင္ ၾကျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ခက္ခပဲါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုေဖာ္ျပ 
ထားသည့္ အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည့္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား၊ ေနရပ္ျပန္မႈ 
မ်ားႏွင္ ့ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္အားလုံးကုိ ထင္ဟပ္ျခင္းမရိွဘဲ၊ အေျခအေနအား ၿခံဳငံုသံုးသပ္မႈသာျဖစ္ပါသည္။ 
 
ေလးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔၌ လူေပါင္း ၁ဝဝ,ဝဝဝ ဆက္လက္ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္ဆဲ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁ဝဝ,ဝဝဝ နီးပါးခန္႔မွာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာသည္အထိ 
ဆက္လက္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအနက္မွ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း 
မွာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပရိွေနရာမ်ားတြင ္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီ 
မ်ားပ့ံပိုးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကုိ ေဒသတြင္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အဓိကေနရာမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံေရးအတြက္ လက္လွမ္းမီွမႈအေျခအေနမွာ တိက်ေသခ်ာမႈမရိွဘဲ၊ ေဒသတြင္းရိွ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပင္  ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အတြင္း အသစ္ထပ္မံ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားကုိ လက္လွမ္းမွီရန္ 
အတြက္ အခက္အခမဲ်ားရွိခ့ဲၿပီး၊ ဥပမာအေနျဖင့္ လူဦးေရ ၁,ဝဝဝေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ 
ၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိလံုေလာက္စြာႏွင့္အရည္အေသြးျပည့္မီစြာပံ့ပုိးႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားဆက္လက္ လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 
လက္နက္ကုိင ္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္းႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရပ္သားမ်ား လံုၿခံဳမႈ အျပည့္အဝရရိွေစရန္၊ ၄င္းတုိ႔ ဆႏၵရွိသည့္အတုိင္း 
ေနရပ္မ်ားသုိ႔ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ၊ ဘဝမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာပ့ံပိုးမႈမ်ားရရိွၿပီး အျမန္ဆုံးျပန္ႏိုင္ 
ေစရန္ ပဋပိကၡအတြင္းပါဝင္လ်က္ရိွေသာ အဖြဲ႔အားလုံးကုိ ဆက္လက္အေရးဆုိေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိလည္း မျဖစ္မေန ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ 

 
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုငး္ - တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သြား၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမး္ေရွာင္သူ 
အမ်ားစု ေနရပ္သုိ႔ျပန္ 
 
လူဦးေရ ၂,ဝဝဝ နီးပါး စခန္းမ်ားတြင္က်န္ရိွ၊ ေနရပ္သုိ႔ မျပန္ႏုိင္ေသး 
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေအာက္တုိဘာလတြင ္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခ့ဲရသူ ၆,ဝဝဝ အနက္မ ွအမ်ားစုမွာ 
တုိက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔သြားၿပီးေနာက္ ႏုိဝင္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္းတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ေနရပ္မ်ားသုိ႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ လူဦးေရ 
၂,ဝဝဝ နီးပါးမွာ ေက်းသီးႏွင့္ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ား 
တြင ္ ဆက္လက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရဆဲ 
ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေနရပ္သုိ႔ျပန္ရန္ႀကိဳးပမ္းခ့ဲ 
ေသာ္လည္း၊ ၄င္းတုိ႔ေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ 
စစ္ေၾကာင္းမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္း၊ တပ္မေတာ္ 
ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ၄င္းတုိ႔ ေနထုိင္ 
ရာေနရာႏွင့္ ဝန္းက်င္တြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ေနရပ္သုိ႔ မျပန္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ 
ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား 
အရ မူလေနရပ္တြင ္ မုိင္းအႏၲရာယ္မွာလည္း စိုးရိမ္ 
ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ 
ပါသည္။ 
 
ဆက္လက္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားမွာ မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕ေပၚ၊ မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္း ဟိုင္ပေက်းရြာ၊ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္တြင္း ဝမ္ဝ 
ေက်းရြာတုိ႔ရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကရလ်က္ရိွပါသည္။ ေဒသတြင္း အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားႏွင္ ့ ျပည္တြင္း အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာမွ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ အစားအစာ၊ အစားအစာ 
မဟုတ္သည့္ အျခား အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ကုိယ္ေရသုံး၊ မိသားစုသုံး ပစၥည္းမ်ား၊ အမိုးအကာအသုံးအေဆာင္မ်ား၊ 
ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးမႈမ်ားအပါအဝင္ ကနဦးကယ္ဆယ္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးခ့ဲပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ အမုိးအကာ၊ ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ လက္လွမ္းမီွျခင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ပါဝင္ေသာ ထိခိုက္အလြယ္ဆုံးေသာ လူမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ား ဆက္လက္လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရိွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား 
အတြက္ အမိုးအကာ၊ ေရႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လက္လွမ္းမီျခင္းတုိ႔မွာ အဓိက 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ 
 

၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အဓိက 
ကိန္းဂဏာန္းမ်ား 
ေဘးသင့္လူဦးေရ     
 
လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ  
လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ လူဦးေရ၊  
ေရေဘးသင့္လူဦးေရ ၄၆၀,၀၀၀ အပါအဝင္ 

၁,ဝ၂ဝ,ဝဝဝ  
  
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ လူဦးေရ 

၂၄ဝ,ဝဝဝ 
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၁၁,ဝဝဝ ေက်ာ္ 
 
ေရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ 
သန္႔ရွင္းေရး 
 
ေရေဘးအတြင္း သန္႔ရွင္းေသာ 
ေသာက္ေရႏွင့္ သုံးေရမ်ား 
လက္လွမ္းမီမႈရွိေစရန္  
ပံ့ပုိးေပးခ့ဲသည့္ လူဦးေရ 
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ခဲ့ရသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္။  
 

၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ အဓိက 
ကိန္းဂဏာန္းမ်ား 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း  
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ စာရင္းသြင္းခ့ဲသူဦးေရ 

၄၆,ဝဝဝ  
 
ကခ်င္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္  
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ 
အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
ကုလသမဂၢ၊  လူထုအေျချပဳအဖြဲဲ႔အစည္းမ်ား) 

၅၉ 
 
ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလမဲႈ 
အႏၲရာယ္ အညႊန္းကိန္းတြင္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဆင့္ 

၂ 
 
ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မွ ထုတ္ျပနသ္ည့္  
လူသားအရင္းအျမစ္ဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္းတြင္  
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အဆင့္ 

၁၅ဝ (၁၈၇ အနက္မွ) 

 
၂ဝ၁၄* ခုႏွစ္တြင္ မိုင္းေၾကာင့္  
ထိခိုက္ေသဆုံးခဲ့ရသူအေရအတြက္  
(ေသဆုံးသ ူ၄၆ ၊ ဒဏ္ရာရသူ ၂ဝ၆)  

၂၅၁ 
 
လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း  
ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား 

၂ 
 
*ေျမျမႇဳပ္မုိင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအဖြဲ႔မွ  
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ။ ၂ဝ၁၅ခုနွစ္အတြက္  
ကိန္းဂဏန္းမ်ား မရိွေသးပါ။ 

 

 

 

www.unocha.org 
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ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ ေရေဘးသင့္ခဲ့သည့္ မိသားစုမ်ားအား ကူညီပ့ံပုိးမႈ 
ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ CARE အေနျဖင္ ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္ ေရေဘးဒဏ္သင့္ခ့ဲသည့္ရပ္ရြာမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ ေငြေၾကးပ့ံပုိး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
ကုလသမဂၢ အေရးေပၚအေျခအေနတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးရန္ပုံေငြမွ ပ့ံပိုးထားေသာ ထုိလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွာ ေရေဘးအတြင္း 
အုိးအိမ္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္မႈရွိခ့ဲသည့္ ေျမယာမ့ဲေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး 
ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအပါအဝင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာအေျခအေနရိွ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားရိွေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ ဦးစားေပးပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ အထက္ပါ ထိခုိက္လြယ္မႈအေျခအေန 
မ်ားစြာရိွေနသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ ဦးစားေပးမႈအျမင့္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈစီမံကိန္းကုိ စက္တင္ဘာလမွ 
ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ေငြေၾကး 
ပံ့ပုိးမႈရရိွသူမ်ားမွာ ထိုေငြေၾကးကုိ မည္သုိ႔သုံးစြဲမည္ကုိ၄င္းတို႔ကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးမႈမ်ားမွာ 
အစားအစာအပါအဝင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ၿပီး၊ အိမ္မ်ားျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပင္န္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစပါသည္။  

 
အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈုျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား  
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခား ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင ္ေရေဘးသင့္ မိသားစုမ်ားကုိ 
ကူညီရန ္ ေငြေၾကးအေျချပဳသည့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းတုိ႔တြင္ စစ္ကုိင္း၊ ခ်င္း၊ ရခုိင္၊ မေကြး၊ ပဲခူးႏွင့္ 
ဧရာဝတီတုိင္းတုိ႔တြင္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၊ 
Adventist Development and Relief Agency (ADRA)၊ Save the Children International၊ World Visionႏွင့္ UNOPS မွ 
စီမံခန္႔ခြဲေနေသာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးရန္ပံုေငြတုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္သည္ 
၄င္း၏ ေရေဘးတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၉၃,ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ညီမွ်သည့္ 
ပမာဏကုိ ႏုိဝင္ဘာမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ဧရာဝတီ၊ မေကြးႏွင့္ စစ္ကုိင္း တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ ေရေဘးသင့္သူ ၆၃,ဝဝဝ 
အတြက္ ေငြေၾကးပ့ံပိးုျခင္းျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္ ့ေရေဘး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 
 
 
လူဦးေရ ၄၅,ဝဝဝ အတြက္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံ့ပိုးေပး 
 
ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာဝန္မ်ားအသင္း၊ Marie Stopes International၊ Malteser တုိ႔သည္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္း 
တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကုိ အသက္ကယ္ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပံ့ပုိးေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကုိ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည္။ 
ထုိေနရာမ်ားမွာ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီး၊ေရလွ်ံမႈႏွင့္ ဆုိင္းကလုန္းမုန္တုိင္းကုိမန္ေၾကာင့္ 
ထိခိုက္မႈအမ်ားဆုံးရွိခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားအနက္မွ ေဒသသုံးခုျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းကို ကုလသမဂၢ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရး 
ဗဟုိရန္ပံုေငြ (CERF) မွ ပ့ံပိုးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ အေရးေပၚတုန္႔ျပန္ေရးဗဟုိရန္ပံုေငြမ ွထိခုိက္မႈအမ်ားဆုံးရွိခဲ့သည့္ 
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစားအစာ၊ အေရးေပၚက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေရႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ အမိုးအကာႏွင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပါဝင္သည့္ အေရးေပၚပ့ံပုိးကူညမီႈ အစီအစဥ္ 
မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း စတင္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ 
စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ.၄ သန္း 
ပံ့ပုိးေပးခ့ဲပါသည္။ ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပံု 
ေငြအဖြဲ႔အေနျဖင့္  ကုလသမဂၢ အေရးေပၚ 
တုန္႔ျပန္ေရး ဗဟုိရန္ပုံေငြမွ အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၃၈ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ ရရိွခဲ့ပါသည္။ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ၊ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရိွႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားမရိွ 
ျခင္း၊က်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား ပ်က္စီးသြား 
ျခင္း၊ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ 
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လုံေလာက္မႈမရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းၿပီး၊ စိတ္ခ် 
ရေသာ ကေလးေမြးဖြားမႈနည္းလမ္းႏွင္ ့ မေမြးဖြားမီကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား မရွိသည့္အတြက္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ 
မိခင္မ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားမည့္ မိခင္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕ရိွ ေဆးခန္းတြင္ သားဖြားဆရာမမွ သန္႔ရွင္းေသာ ကေလးေမြးဖြားမႈအသုံး 

အေဆာင္ပစၥည္းအစုံအေၾကာင္းရွင္းျပေနစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ေဒၚတုိးတုိးေဆြ၊ ကေလးအေထြေထြေရာဂါကု ေဆးရုံႀကီး။ 
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အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ၁၂,ဝဝဝ နီးပါးကုိ အကူအညီေပးႏုိင္ခ့ဲ 
ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား၊ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အေျခခံ 
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ညီမွ်စြာ လက္လွမ္းမီွေစရန္ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မွ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚကေလးေမြးဖြားျခင္းဆုိင္ရာ အေျခခံေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွၿပီး၊ 
ပိုမုိရႈပ္ေထြးသည့္အေရးေပၚကေလးေမြးဖြားျခင္းအေျခအေနမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈလႊေဲျပာင္းေပးျခင္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ 
ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကိစၥမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိလည္း ပံ့ပုိးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အေရးေပၚ 
အေျခအေနအတြင္းတြင္ မလုိလားဘဲ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ရမႈမ်ား၊ စိတ္ခ်ရမႈမရိွသည့္ ကေလးေမြးဖြားမႈမ်ား၊ မိခင္ ေသဆုံးမႈ၊ ကာလ 
ရွည္စိတ္ဒဏ္ရာရမႈ၊ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ ခံရသူမ်ားခံစားရသည့္ 
အျခားအက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ တားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ယေန႔အထိ မေမြးဖြားမီ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈရရိွသည့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ၈ဝဝ ေက်ာ္အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး ၉,ဝဝဝ 
ေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၂,၈ဝဝ နီးပါးမွာ ထုိလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရိွခဲ့ၾကပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ 
ကေလးေမြးဖြားမႈ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္း အစုံေပါင္း ၂,၄ဝဝ ေက်ာ္ကုိလည္း ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားရိွ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားထံ 
ျဖန္႔ေဝေပးခ့ဲပါသည္။ လုပ္ငန္းအစီစဥ္မွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား 
စုစုေပါင္း ၄၅,ဝဝဝ ကုိ ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

 
ကေလးမ်ားအား တပ္သားသစ္အျဖစ္ စုေဆာင္းမႈ အဆုံးသတ္ျခင္း 
 
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကေလး ၁၄၆ ဦးအား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခ့ဲ 
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္း တပ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းခံခဲ့ရသည့္ ကေလးႏွင့္ 
လူငယ္ ၅၃ ဦးကုိ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးႏုတ္ထြကခ္ြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အေရအတြက္အပါအဝင္  ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္အတြင္း 
ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ကေလးအေရအတြက္မွာ ၁၄၆ဦး ရိွပါသည္။ ကေလးမ်ားအားတပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳ 
ျခင္းကုိအဆုံးသတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔အၾကား ပူးတြဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က္ကို 
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကေလး ၆၉၉ ဦးကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ၏ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး ႏိုင္ငံအလုိက္အထူးတာ၀န္အဖြဲ႔ႏွင့္ အဆုိပါအဖြဲ႕တြင ္ ပူးတြဲဥကၠဌတာဝန္ 
ထမ္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေနညႇိႏႈိင္းေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးမွလည္း ဤကဲ့သုိ႔ 
37ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကုိႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။37 

ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ခရီးစဥ္ 
ဇြန္လ ၁၁ရက္မွ ၁၇ ရက္အတြင္းတြင ္ ကလုသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ 
ဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Ms. Leila Zerrougui သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ခရီးစဥ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
ကေလးမ်ားအေပၚ လက္နက္ကုိင ္ ပဋပိကၡမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေျခအေနကုိ သိရွိရန္ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ႔သည့္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္း 
မ်ား၏တုိးတက္မႈအား ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း အထူးကုိယ္စားလွယ္သည္ အစိုးရအရာရိွမ်ား၊ တုိင္းရင္း 
သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားမ ွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈွဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္သားအျဖစ္ 
စုေဆာင္းခံခဲ့ရသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခ့ဲပါသည္။ 
 
အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာတြင္ Ms. Zerrougui မွ တပ္မေတာ္အတြင္းတြင ္ကေလးမ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းကို အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ 
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း “ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား မည္သူကမွ် တပ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္း ဟူသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခု 
အၾကား က်န္ရွိေနသည့္ကြာဟမႈကုိ ပေပ်ာက္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ဖို႔အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း” Ms. Zerrougui မွ ေျပာၾကားခ့ဲ 
ပါသည္။ ကေလးမ်ားအား တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းမႈ၊ အသုံးျပဳမႈမ်ားကုိ ဥပေဒအရအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တပ္သား 
စုေဆာင္းေရးစင္တာမ်ားတြင ္ အသက္စစ္ေဆးျခင္းအား တိက်ခုိင္မာစြာေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈကုိ အေလးေပးေျပာဆုိ 
ခဲ့ၿပီး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္ေျပးမ်ားအျဖစ္စြပ္စြဲၿပီး အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စုိးရိမ္ပူပန္ 
ေၾကာင္းေျပာခ့ဲပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင္ ့ ေဆြးေႏြးရာတြင ္ ကေလးမ်ားအား တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းမႈ၊ 
အသုံးျပဳမႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႀကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း 
၍ အဓိက ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။ 

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ေရာက္ရိွခဲ့သည့္ ကေလးမ်ားႏွင္ ့ ေတြ႔ဆုံရာတြင ္ အထူးကုိယ္စားလွယ္မွ ပညာေရး 
လက္လွမ္းမီွမႈ၊ ေမြးစာရင္းအပါအဝင္ အသိအမွတ္ျပဳစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား လက္လွမ္းမီွမႈကုိ တုိးျမႇင့္ေပးျခင္း စသည့္ နည္းလမ္း 
မ်ားျဖင့္ ကေလးမ်ားအား တပ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းမႈကုိျဖစ္ေပၚေစသည့္ အရင္းအခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ 
ျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈကုိ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။  

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ ၍ 
ျမန္မာ့တပမ္ေတာ္မွ ကေလး 
၆၉၉ ဦးကုိ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ 
 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
ညႇိႏႈိင္းေရးရုံးမွ ထုတ္ေဝသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ 
အသစ္မ်ား 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈွဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ၿခံဳငံုသုံးသပ္ခ်က္ 
 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈတုန္႔ျပန္ေရး စီမံကိန္း 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
အေျခအေနမ်ား (၁၁ ဒီဇင္ဘာ) 
 
ဟားခါးလမ္း- ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္ 
တြင ္မုတ္သုန္မိုးမ်ားရြာသြန္းခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ 
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ား ဆက္လက္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ (၁ ဒီဇင္ဘာ) 
 
ျမန္မာႏ္ုိင္ငံကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ရိွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား 
(ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၅) 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား  
(ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၅) 
 
(စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရယူရန္အတြက္ ႏိွပ္ပါ) 
 

 

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

 

http://reliefweb.int/report/myanmar/fifty-three-children-released-myanmar-army-enmy
https://childrenandarmedconflict.un.org/special-representative-of-the-secretary-general-for-children-and-armed-conflict-leila-zerrougui-concludes-her-first-visit-to-myanmar/
https://childrenandarmedconflict.un.org/special-representative-of-the-secretary-general-for-children-and-armed-conflict-leila-zerrougui-concludes-her-first-visit-to-myanmar/
https://childrenandarmedconflict.un.org/special-representative-of-the-secretary-general-for-children-and-armed-conflict-leila-zerrougui-concludes-her-first-visit-to-myanmar/
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-needs-overview-2016
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-needs-overview-2016
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-needs-overview-2016
http://reliefweb.int/report/myanmar/2016-myanmar-humanitarian-response-plan-january-december-2016
http://reliefweb.int/report/myanmar/2016-myanmar-humanitarian-response-plan-january-december-2016
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-snapshot-humanitarian-issues-11-dec-2015
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-snapshot-humanitarian-issues-11-dec-2015
http://reliefweb.int/report/myanmar/road-hakha-thousands-remain-displaced-monsoon-floods-chin-state-myanmar
http://reliefweb.int/report/myanmar/road-hakha-thousands-remain-displaced-monsoon-floods-chin-state-myanmar
http://reliefweb.int/report/myanmar/road-hakha-thousands-remain-displaced-monsoon-floods-chin-state-myanmar
http://reliefweb.int/report/myanmar/road-hakha-thousands-remain-displaced-monsoon-floods-chin-state-myanmar
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-internal-displacement-kachin-and-northern-shan-october-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-internal-displacement-kachin-and-northern-shan-october-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-internal-displacement-rakhine-state-nov-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-internal-displacement-rakhine-state-nov-2015
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ထပ္မံ သိရွိလုိပါက ေအာက္ပါတုိ႔ကို ဆက္သြယ္ပါ။ 
အီဗာ ေမာ့ဒ္ဗစ္၊ အစီရင္ခံေရးအရာရိွ၊ အီးေမးလ္ - modvig@un.org ၊ ဖုန္း - (+၉၅) ၉ ၄၂၀ ၂၇၅ ၈၇၇ 
ဖ်ဲ ပယ္ရြန္၊ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးအရာရိွ၊ အီးေမးလ္ - peronp@un.org ၊ ဖုန္း - (+၉၅) ၉ ၂၅၀ ၁၉၈ ၉၉၇ 
 

 ကုလသမဂၢလူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရုံး လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ 
www.facebook.com/OCHAMyanmar  
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးရုံး (ျမန္မာ) ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ www.unocha.org/myanmar 
OCHA လူသားခ်င္းစာနာမႈ သတင္းလႊာကို www.reliefweb.int တြင ္ရယူႏုိင္ပါသည္။ 
 

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအတြင္းမွ ကေလးမ်ား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ရခ့ဲေသာ္လည္း ကေလးမ်ားမွာ ထိခုိက္လြယ္သည့္ 
အေျခအေနတြင္ရိွေနဆဲ 
 
၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္တြင ္ ထုတ္ေဝခ့ဲသည့္ 
ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ပဋိပကၡ 
အတြင္းမွကေလးမ်ားဆုိင္ရာ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ႏွစ္ပတ္လည္ 
အစီရင္ခံစာ၌ ကေလးမ်ားအား တပ္သားအျဖစ္ 
စုေဆာင္းမႈ၊အသုံးျပဳမႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရာတြင ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အဓိကထား ေဖာ္ျပခဲ့ပါ 
သည္။ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္မွ ကေလးမ်ားအား ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း 
အားပုံမွန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏုတ္ထြက္မႈမ်ားကုိ ပိုမုိ 
လွ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ အမႈမ်ားကုိေလ့လာ 
ဆန္းစစ္ျခင္းအား ကုလသမဂၢႏွင့္အတူ ပုံမွန္ 
ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ပးူတြဲ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က္အေၾကာင္း အသိေပး 
ျခင္းသင္တန္းမ်ား အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ျခင္းႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခ်က္ကုိ 
အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ႏုတ္ထြက္ 
ခြင့္ရရွိသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ 
မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မိသားစုျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပုိးေပးခ့ဲပါသည္။ 

တုိးတက္မႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ကေလးမ်ားကုိ တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းမ်ား 
ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကြန္ယက္ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား တပ္သားအျဖစ္ 
စုေဆာင္းျခင္းကို တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ အေရးေပၚဖုန္းလုိင္းမ်ားသည္ အခ်ိန္မီ တားဆီကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး 
အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကမၻာ႔ကလုသမဂၢ၏ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႀကီးေလးေသာ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး ႏိုင္ငံအလုိက္အထူးတာ၀န္အဖြဲ႔ြဲ႔အေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ကေလးမ်ားပါဝင္ေနမႈကုိ လုံးဝအဆုံးသတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္မိတ္ဖက္၊ လက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါသည္။ 

.  
 

အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ားအား တပ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းျခင္းကုိ တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္ 
ဖုန္းလုိင္းပါရိွသည့္ ကဒ္။ “တပ္ထဲရိွ စစ္မႈထမ္းေနေသာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူကေလးသူငယ္မ်ားကုိ 
တပ္မေတာ္မွ ကုလသမဂၢ၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ယခုစနစ္တက် ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ 
ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ တပ္မေတာ္တြင္ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား တပ္သားျဖစ္ 
စုေဆာင္းခံရျခင္း၊ စစ္မႈထမ္းေစျခင္းကုိ သင္သိရိွပါက ကုလသမဂၢႏွင့္မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထံ 
ေအာက္ပါ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ ဝ၉၄၂၁၁၆၆၇ဝ၁၊ ဝ၉၄၂၁၁၈၈၇ဝ၂ ။ 
စာတုိက္ေသတၱာအမွတ္ ၆၇၉ သုိ႔လည္း စာေရးဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။” 
 

တုိးတက္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ 
ကေလးမ်ားကုိ တပ္သား အျဖစ္ 
ဆက္လက္ စုေဆာင္းလ်က္ရွိ 
 

 

www.unocha.org 
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး - ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္မည္ 
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http://www.unocha.org/myanmar
http://www.reliefweb.int/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/926&Lang=E&Area=UNDOC
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