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ကမၻာ့လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာေန႔တြင္ တစ္ခုတည္းေသာလူသားမ်ိဳးႏြယ္အျဖစ္ အတူတကြ ရပ္တည္ျခင္း 

 

(ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္): ကမၻာ့လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသူအားလံုးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း၌ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား 
လိုအပ္ေနသူမ်ားႏွင့္အတူ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း ရပ္တည္ရန္အတြက္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 
“ယေန႔ကမၻာႀကီးတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးခ်ိန္ကတည္းက မေတြ႕၊ မျမင္ခဲ့ရသည့္ အတိဒုကၡမ်ားကို ျပင္းထန္သည့္ ပမာဏ 
အတိုင္းအတာျဖင့္ လူသားမ်ား ခံစားေနၾကရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားမွာ ေဘးဒုကၡေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ ခံစားရလ်က္ရွိၿပီး၊ ေရေဘးႏွင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ စခန္းမ်ားတြင္    
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ခံမိသားစုမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေနထိုင္ၾကရလ်က္ရွိပါသည္။ ကမၻာ့လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆိုင္ရာေန႔မွာ တစ္ခုတည္းေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အျဖစ္ အတူတကြရပ္တည္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ ပမာဏကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္ အခြင့္အခါေကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔အတူ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေနာက္က်န္ရစ္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ကြၽန္မတို႔အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ 
ပါသည္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာေနႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး မစၥ ရီနာတာ ဒက္စလီယန္မွ 
ေျပာခ့ဲပါသည္။ 
 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာေန႔သည္ လူသားခ်င္းစာနာေဆာင္ရြကမ္ႈသမိုင္းတြင္ အထင္ကရျဖစ္ေသာ 
အီစတန္ဘူးလ္ၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ထိပ္သီးညီလာခံႀကီး ေနာက္ 
က်င္းပျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိပ္သီးညီလာခံႀကီးတြင္ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္ကုိ 
အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္းေၾကျငာခဲ့ၾကၿပီး၊ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ရွင္သန္ေနထုိင္ေနရသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ 
ရာတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
တို႔ပါဝင္ပါသည္။ 
 
“ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းမွ လာမည့္လတြင္ က်င္းပမည့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ 
ညီလာခံႀကီး၌ ကမၻာ့လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာထိပ္သီးညီလာခံႀကီးတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဆင့္မ်ားကို စီစဥ္ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိကက်သည့္အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ပါ 
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထိခုိက္လြယ္သည့္အေျခအေနရိွသူမ်ား၏ ဘဝမ်ားတိုးတက္ေစရန္ ျပည္တြင္းအစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲအစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွအစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ အတူတကြလက္တြဲ၍ အဆိုပါကတိကဝတ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြား 
မည္ဟု ကြၽန္မတို႔အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း” ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သူ ေဒၚပန္စီ 
ထြန္းသိန္းမွ ေျပာခဲ့ပါသည္။ 
 
“ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံ၊ ေဒသအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အင္အား 
ေကာင္းလ်က္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ 
နည္းဥပေဒသအတိုင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္မွာ ကာလအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 
principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  

Coordination Saves Lives 
 



 
 နက္ရႈိင္းစြာ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ေဒသအေျခအေနကို နက္နက္နနဲ ဲ
နားလည္လ်က္၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္း 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မည္သည့္ ေဘးဒုကၡျဖစ္ရပ္တြင္မဆို ဦးဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ျဖစ္ၾက 
ပါသည္။  ေရႀကီး၊ေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားသည့္အခါတြင္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ 
ကယ္ဆယ္တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပင္မေက်ာရုိးသဖြယ္ျဖစ္ၿပီး၊ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္အတြက္ ေသာ္လည္း 
ေကာင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း လွ်င္ျမန္စြာတု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ 
ေဘးဒကုၡမ်ားအတြင္းရွိ လူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ၊ ထိေရာက္မႈရွိေသာ လူသား 
ခ်င္းစာနာမႈတု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပင္န္းမ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမုိအနီးကပ္လက္တြဲ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည ္အေကာငး္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္” ဟု ေဒၚပန္စီထြန္းသိန္းမွ ေျပာခဲ့ပါသည္။ 
 
ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ကမၻာ့လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာေန႔သည္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ ဘက္ဂဒက္ၿမိဳ႕ရွိ 
ကုလသမဂၢရံုးခ်ဳပ္ ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ခံရမႈအတြင္း အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသူ ၂၂ ဦးအား ဂုဏ္ျပဳက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ ထိုေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌စုရံုးလ်က္ 
တစ္မိနစ္တာ ၿငိမ္သက္စြာျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရင္း အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည့္ ၄င္းတို႔၏ 
သူရေဲကာင္းလုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ားအား သတိရဂုဏ္ျပဳၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူရေဲကာင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 
ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈျုဖစ္ပြားခ်ိန္အတြင္း အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း     
၈ ဦးလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
“လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ အခက္အခမဲ်ားကို သတၱိအျပည့္ျဖင့္ 
ရင္ဆိုင္ရင္း အကူအညီအလိုအပ္ဆံုးသူမ်ားထံ အကူအညီမ်ားေရာက္ရိွေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္၊ ေန႔စဥ္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား 
ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားၾကားမွ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရေဘးအတြင္း အသက္ 
ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရသည့္ လသူားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ကြၽန္မအေနျဖင့္ 
အထူးပင္စာနာ၊ ဝမ္းနည္းမိပါသည။္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ သန္းဝက္နီးပါးခန္႔ေသာ လူမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈျဖစ္ေပၚ   
ေစသည့္ လက္ရွိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေရေဘးတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပင္န္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အျပည့္အဝ၊ ထင္ရွား 
စြာ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ စိတ္ဓာတ္ကို ထိုသူမ်ားသည္ ထင္ရွားစြာျပသခဲ့ပါသည္” ဟ ု မစၥ ရီနာတာ 
ဒက္စလီယန ္မွ ေျပာခ့ဲပါသည္။ 
 

ကမၻာ့လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာေန႔ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ပိုမုိသိရွိႏိုင္ရန္: www.worldhumanitarianday.org 
 
 

 
ပုိမုိ သိရိွလုိပါက၊ ေမးျမန္းလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္ 

ဖ်ဲပယ္ရြန္ ၊ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးအရာရိွ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာညိႏႈိင္းေရးရုံး (ျမန္မာ)၊ 
အီးေမးလ္ - peronp@un.org၊ ဖုန္း - (+၉၅) ၉ ၂၅၀ ၁၉၈ ၉၉၇။ 

www.facebook.com/OCHAMyanmar 
 @ochamyanmar 

Website: www.unocha.org/myanmar 

 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 
principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  

Coordination Saves Lives 
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