
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
• သြားလာခြင့္အကန္႔႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ 

ျပည္နယ ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာ 

မႈအကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွး။ 

• တိုက္ပြဲမ်ား အရိွန္အဟုန္ ျမင့္လာမႈေၾကာင့္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အရပ္ 

သားမ်ားလံုၿခံဳေရးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ေန 

ရၿပီး၊ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစ။ 

• အေရးေပၚအေျခအေန ကယ္ဆယ္ တုံ႔ျပန္ 

ေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔  

လာေရာက္ခ့ဲၿပီး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 

အကူအညီမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ရန္ သြားလာခြင့္ 

ပုိမုိရရိွေရးႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေတာင္းဆို။ 

• ၂၀၁၇ခုႏွစ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္ 

ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္းမွ အကူအညီလိုအပ္ 

ေနသူ ၅၂၅,၀၀၀ အား အကူအညီမ်ား 

ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း 

၁၅၀ေတာင္းခံခဲ့။ 

 

ကခ်င္ရွိေနရပ္စြန္႔႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား  

 ၈၇,၀၀၀   

 ရွမ္းရွိေနရပ္စြန္႔႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

 ၁၁,၀၀၀ 

ရခုိင္ရွိေနရပ္စြန္႔႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

၁၂၀,၀၀၀ 

ေနရပ္စြန္႔႔ခြာရမႈမရိွ 
ေသာ္လည္းထိခုိက္မႈရိွသူမ်ား 

၃၀၇,၀၀၀ 

၁၉ဝ သန္း 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ)ေတာင္းခံခဲ့  
၅၅ % ရရိွခ့ဲ့ဲ 

 

၁၅ဝ သန္း 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ)ေတာင္းခံထား 

၃% ရရိွျပီး 
 

*မူလရိွေနၿပီးေသာ ေနရပ္စြန္႔႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
စခန္းမ်ား/ယာယီေနရာမ်ားရိွ လူဦးေရ။ လတ္တေလာ 
ျဖစ္ေပၚေသာ ေနရပ္စြန္ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား မပါဝင္ပါ။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပု ိင္းရိ ွ ရဲတပ္စခန္းမ်ားအား ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက 
ဝင္ေရာက္တိုက္ခိ ုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ ့ ၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး လူဦးေရ ၉၂၀၀၀ ခန္ ႔ 
ေနရပ္စြန္ ႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရ  

၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္ ရတဲပ္ဖြဲ႔ဝင္ (၉) ဦး အသက္ဆုံးရံႈးခဲ့ရသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ 
နယ္ျခားေစာင့္ရစဲခန္းမ်ား တုိက္ခိုက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
တြင္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားလုိအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားထပ္မံျဖစ္ေပၚလာခ့ဲပါသည္။ အနည္းဆုံး 
လူဦးေရ ၉၂၀၀၀ ခန္႔မွာ ၎တုိ႔၏ အုိးအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာထြက္္ ေျပးခ့ဲရၿပီး၊ အုိးအိမ္အေဆာက္အအုံေပါင္း ရာႏွင့္ ခ်ီ၍ 
မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့ကာ၊ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး၊ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္စြဲဆုိခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာခ့ဲပါသည္။  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သြားလာခြင့္မ်ား ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
အတြက္ကုလသမဂၢအေနျဖင့္အဆုိပါအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားကုိလြတ္လပ္စြာစံုစမ္း အတည္ 
ျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ခန္႔မွန္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယင္းတုိက္ခိုက္ 
မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လူေပါင္း ၆၉၀၀၀ ခန္႔သည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွႏုိ္င္ငံတြင္းသုိ႔ ထြက္ေျပး 
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီး၊ လူဦးေရ ၂၃,၀၀၀ ေက်ာ္ (အမ်ိဳးသမီး/မိန္းကေလးငယ္  ၁၂,၃၀၀ ေက်ာ၊္ အမ်ိဳးသား/ ေယာက်္ား 
ေလး ၁၁,၁၀၀ ေက်ာ္)မွာ ေမာင္ေတာေဒသ ေျမာက္ပိုင္းတြင ္ဆက္လက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ လ်က္ရွိသည္ဟု 
ကုလသမဂၢမကခန္႔မွန္းပါသည္။  ထုိေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားတြင္ အမ်ားစုသည္ ၎တုိ႔ကုိယ္ကုိ ရိုဟင္ဂ်ာဟု 
ေခၚၾကသည့္  မြတ္စလင္ မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၊ 
အျခားလူမ်ိဳးမ်ားမွာလည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ ရခုိင္ ႏွင့္ ၿမိဳလူမ်ိဳး 
အမ်ားစုမွာယခုအခါတြင္ ၎တုိ႔ ေက်းရြာ 
မ်ားသုိ႔ျပန္သြားႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ေမာင္ 
ေတာႏွင့္ ဘူးသီး ေတာင္တြင္ ရခုိင္ ႏွင့္ ၿမိဳ 
လူမ်ိဳး (၂၇၂) ဦး ခန္႔ ဆက္လက္ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္ 
နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ 
မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာငရ္ြက္လ်က္ 
ရွိၿပီး၊ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ထား 
ဆဲျဖစ္ပါသည္။  
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢ 

ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီ 

ေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားစု သုံးလၾကာ  ျပတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ 

ဓာတ္ပုံ -  ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္   

ေမာင္ေတာ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္။ (ႏုိဝင္ဘာ ၉ရက္၊ ၂၀၁၆) - ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕နယ္၊ 
ဇင္ပုိင္ညာေက်း ရြာတြင္  ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္  မွ ပ့ံပုိးေသာအစားအစာ 

မ်ားအား ျဖန္႔ေဝေပးစဥ္။ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သတင္းလႊာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ  
စာစဥ္ ၄ ၂၀၁၆ | ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၆ - ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၇ 
 

 
 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ား စာ-၁ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား စာ-၅ 
                ေျမျမႇဳပမုိ္င္းဒဏ္ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ေရး စင္တာအသစ္ စာ-၇ 
    ကုလသမဂၢ၏ အေရးေပၚကယ္ဆယ္တုံျပန္ေရးဆုိင္ရာ အႀကီးအက ဲ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ စာ-၈ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္  လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ တံု႔ျပန္ေရး စီမံကိန္း စာ-၉ 
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 ခရီးသြားလာခြင္ ့ကန္႔ သတ္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ေၾကာက္ရြ႕ံစိုးရိမ္မႈမ်ားက ထိခိုက္ 
ခံစားရသူမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား  ရရိွခံယူရာတြင္ 
အတားအဆီးျဖစ္ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ယင္းအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္စတစ္စ ခြင့္ျပဳ 

ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ျပည္တြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 

သြားလာခြင္ ့ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဦးေဆာင္သည့္ အစားအစာ 

ျဖန္႔ေဝေရးလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕တြင ္ ႏိုင္ငံတကာဝန္ထမ္းမ်ားၾကည့္ရႈေလ့လာခြင့္ရခ့ဲၿပီး၊ သံတမန္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ား 

ပါဝင္သည့္ ခရီးစဥ္အခ်ိဳ႕ကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင ္ အေျချပဳလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ 

ႏိုင္ငံတကာဝန္ထမ္း အမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕တြင္း၌သာ (ေမာင္ေတာ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မ်ား) သြားလာခြင့္ရၾက 

ပါသည္။ အစားအစာမ်ားႏွင့္ အျခား ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ယခုအခါတြင္ (ျပည္တြင္းဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္သာ) 

ျဖန္႔ေဝခြင့္ျပဳခ့ဲေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း 

မ်ားအား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳေပးျခင္း မရိွေသးပါ။   

ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဇန္နဝါရီလအေစာပုိင္း၌ က႑စံုကနဦးအေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပိုင္းတြင ္

အလားတူအေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အာဏာပိုင္မ်ားမွခြင့္ျပဳေပးျခင္း မရွိေသးပါ။ ေမာင္ေတာ 

ေဒသေျမာက္ပုိင္းရိွ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP)သည္ အစားအစာျဖန္႔ေဝျခင္းလုပ္ငန္း 

ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရရိွႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေန 

အလုံးစံုကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထိခိုက္မႈရွိခ့ဲသည့္ေနရာအားလုံးတြင ္ ျပည့္စုံမႈရွိေသာ အေျခအေနေလ့လာ 

ဆန္းစစ္မႈမ်ားကုိၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာအလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ လတ္တေလာတြင္ ထိခိုက္မႈရွိသည့္ 

ေဒသမ်ား၌ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားေပးအပ္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 

အရ အစားအစာ၊ အမိုးအကာႏွင့္ေနစရာ၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ 

တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ားး၊ ပညာေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ အကူအညီ 

မ်ားမွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာ 

ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဆးခန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ 

ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖန္႔က်က္ေရာက္ရွိႏိုင္မႈမွာ ေနရာအနည္းငယ္သာရွိၿပီး၊ ေျမျပင္ အေျခအေန 

တင္းမာမႈမ်ား ရိွေနေသးသည့္အတြက္ ေဆးကုသရန္ လာေရာက္သူ နည္းေနေသးေၾကာင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ 

ဆုိင္ရာအကူအညီေပးေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ လူအမ်ားမွာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွ 

မည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားလာရန ္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ခရီးသြားလာခြင့္မ်ားမွာလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 

ရိွေနပါသည္။ အေရးေပၚေဆးကုသရန္လႊေဲျပာင္းျခင္းကုိ မ်ားစြာထိခိုက္မႈရိွခဲ့ၿပီး၊ ေဆးကုသမႈ နည္းလမ္းမ်ား 

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကုိ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေစကာ လူနာမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႔ ႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚ 

ေစပါသည္။ ေမာင္ေတာခရုိင္ ျပင္ပသုိ႔ အေရးေပၚေဆးကုသရန္လႊေဲျပာင္းျခင္းကုိ မြတ္စလင ္ လူနာမ်ားအား ခြင့္ျပဳ 

ေပးျခင္းမရိွပါ။  

လုိအပ္ခ်က္မ်ားစြာကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနသည့္အေျခအေနၾကားတြင္ အစားအစာ 

ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္  

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွပံ့ပိုးေပးေနသည့္ အကူအညီမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံတြင္ ကယ္ဆယ္ 

ေရးအကူအညီဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံု မရွိပါ။ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

မ်ားအရ ဇန္နဝါရီလ ၆ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အတြင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး 

ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာေပါင္း ၅၂ ရြာမွ လူဦးေရ ၅၉,၉၆၂ ဦးအတြက္ အစားအစာမ်ား 

ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွလည္း ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ 

ေျမာက္ပိုင္းရိွ ရခုိင္ ႏွင့္ မြတ္စလင္ ရပ္ရြာမ်ားမွွ လူဦးေရ ၁၃၉,၇၄၅ ဦးအတြက္  အစားအစာမ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း 

အထက္ပါသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသ ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 

တိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ျဖန္႔ေဝေပးရန္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွ လွဴဒါန္းထားသည့္ အစားအစာ 

 

http://www.unocha.org/myanmar
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ေအာက္တုိဘာလ၉ရက္ေန႔ 
တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား 
ေနာက္ပိုင္း အစားအစာ ႏွင့္ အာဟာရ 
ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္ 
သြားမႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁၅၀,၀၀၀ 
ထိခိုက္ခံစားရ 

 

 

 

 

 ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ 
လူေပါင္း ၃၅,၀၀၀ အတြက္ အေရးေပၚ 
အစားအေသာက္ မ်ားပံ့ပိုးေပးႏုိင္ခဲ ့ 

 

  ဝက္ဘ္လင့္ခ္မ်ား - ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္   
ႀကံဳေတြေနရသည့္ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တ့ဲမႈမ်ား 
အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ဖတ္ရႈရန္ 
• ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႕

၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ 
အစီရင္ခံစာ  

• လူဦးေရႏွင့္ က်န္းမာေရး စစ္တမ္း၊ 
၂၀၁၅-၁၆၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ က်န္းမာေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန 

• အာဟာရ က႑၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
တံု႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း၊စာမ်က္ႏာွ (၃၁) 

 

စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း 
မ်ား ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရၿပီး ေစ်းမ်ားလည္း 
ပံုမွန္လည္ပတ္မႈမရိွ 

 

မ်ားႏွင့္ အဝတ္အစားမ်ားပါဝင္သည့္ ကြန္တိန္နာ (၁၀)လုံးမွာလည္း ဇန္နဝါရီလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ 

လာခဲပ့ါသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ပ့ံပိုးေပးေသာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ေမာင္ေတာေဒသေျမာက္ပိုင္းတြင္ 

ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ ျဖန္႔ေဝေပးခ့ဲပါသည္။ ေနာက္ဆုံးရရိွထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ 

ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ မေလးရွားႏိုင္ငံရိွ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွေပးပို႔လုိက္ေသာ ကယ္ဆယ္ 

ေရးပစၥည္းမ်ားမွာ  ျဖန္႔ေဝရန္အတြက္ မၾကာမီွ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။  

ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔မတုိင္မီွတြင္ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရိွ လူေပါင္း ၁၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အစားအစာ ႏွင့္ အာဟာရ 

ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ပံုမွန္ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္ေပးေနခ့ဲပါသည္။ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ဆက္တြဲ လုံၿခံဳ 

ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆုိပါအကူအညီမ်ားေပးပို႔ေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ သြားလာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား တင္းတင္း 

ၾကပ္ၾကပ္ တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားခဲ့ၿပီး၊ လူအမ်ားမွာ ရာသီအလုိက္ အစားအစာပ့ံပိုးမႈ၊  ေက်ာင္းတြင္ အာဟာရျဖည့္ 

ေကြၽးေမြးမႈ၊ ပံုမွန္အာဟာရပံ့ပိုးမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ (၃) လ ၾကာကင္းကြာခဲ့ရပါသည္။ ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ 

ေန႔မွ စတင္၍ သြားလာမႈမ်ား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း သြားလာခြင့္ဆုိင္ရာအေျခအေနမ်ားမွာ ခန္႔မွန္း 

ႏိုင္ရန္ခက္ခဲၿပီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားကုိ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲ၊ တစ္ႀကိမ္တည္း ပံ့ပုိးျခင္းမ်ား 

ကုိသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ေမာင္ေတာ 

ရိွ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ႏို႔တုိက္မိခင္မ်ား၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အာဟာရ 

ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါသည္။  

ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင ္ ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပုိင္းရိွ ထိခိုက္မႈရွိခ့ဲသည့္ ေက်းရြာေပါင္း (၁၅၈) ရြာတြင ္

အေရးေပၚအစားအစာမ်ားျဖန္႔ေဝေပးျခင္းကုိစတင္ရန္အတြက္ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) အား ခြင့္ျပဳေပး 

ခဲပ့ါသည္။ ဇန္နဝါရီလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ လူဦးေရ ၃၅,၀၀၀ နီးပါး (က်ား ၁၅,၀၀၀ ႏွင့္ မ ၁၉,၅၀၀ နီးပါး) အတြက္ 

အေရးေပၚအစားအစာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိအစားအစာအကူအညီမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းကုိ ျပည္တြင္း 

ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္သာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး ဝန္ထမ္း 

မ်ားအား ပါဝင္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳျခင္း မရိွခဲ့ပါ။  

ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး အစားအစာပ့ံပိုးမႈရရိွသူမ်ားမွာ (၃) လ အတြင္း ပထမဦးဆုံးအႀကိမ ္အကူအညီ 

ရခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အစားအစာႏွင့္ အာဟာရ အကူအညီမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးမႈ၊ ေရႊ႕လ်ား ေဆးကုခန္းမ်ားႏွင့္ အျခား လူသား 

ခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈအကူအညီမ်ား ျပတ္ေတာက္ျခင္းေၾကာင္ ့ေရရွည္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္  ရလဒ္ 

မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိေနပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲမႈ၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင ္ အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲျခင္း ျဖစ္ပြားမႈအျမင့္ဆုံးရွိေသာ ျပည္နယ္ 

တစ္ခုျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ (ပိုမုိသိရွိရန္ တစ္ဖက္ပါ လင့္ခ္မ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္) 

ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားခင္ကတည္းကပင္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ၌ ကမာၻ 

လုံးဆုိင္ရာ အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲမႈ တုိင္းတာခ်က္တြင္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေရးေပၚ 

အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနခ့ဲပါသည္။ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ထိခုိက္မႈရွိခဲ့သည့္ေဒသမ်ား၌ 

ျပင္းထန္သည့္ ေရရွည္အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲမႈမ်ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ ကုသမႈခံယူေနသည့္ကေလးငယ္ေပါင္း ၃,၄၀၀ 

ရိွၿပီး ထုိတုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ၄င္းတုိ႔ရရိွေနေသာ ကုသမႈမ်ား ၊ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ပါသည္။  

သြားလာခြင္က့န္႔သတ္မႈမ်ားက အစားအစာ လုိအပ္မႈ အေျခအေနကုိ ပုိဆုိးေစၿပီး၊ လုံၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားက 

ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းရွိ လူမ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ သီးႏွံမ်ားရိတ္သိမ္းရန္အခက္အခမဲ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္ 

သုိ႔မဟုတ္ လုံးဝမရိတ္သိမ္းႏိုင္သည့္အေျခအေနကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) ၏ 

တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပုိင္းရိွ ေစ်းငယ္ေလးမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပံုမွန္လည္ပတ္ျခင္းမရွိေသးပါ။ 

သြားလာခြင့္ကန္႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ား၏ ငါးဖမ္းျခင္းျဖင့္ ဝမ္းစာႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အား ထိခိုက္က်ဆင္းေစပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းရိွ စစ္ေတြ ႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပင္၊  ငါး ႏွင့္ 

 

http://www.unocha.org/myanmar
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Myanmar_2015_COAR.pdf
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Myanmar_2015_COAR.pdf
https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Myanmar_2015_COAR.pdf
http://www.moh.gov.mm/file/MDHS%202015-16%20KIR.pdf
http://www.moh.gov.mm/file/MDHS%202015-16%20KIR.pdf
http://www.moh.gov.mm/file/MDHS%202015-16%20KIR.pdf
http://reliefweb.int/report/myanmar/2017-myanmar-humanitarian-response-plan-january-december-2017
http://reliefweb.int/report/myanmar/2017-myanmar-humanitarian-response-plan-january-december-2017
http://reliefweb.int/report/myanmar/2017-myanmar-humanitarian-response-plan-january-december-2017
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အုိးအိမ္မ်ားစြာ 
မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ၊ 
အေဆာက္အဥ ီ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ 
ၿဖိဳဖ်က္ခံရ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ၿဖိဳဖ်က္ခံရသည့္ 
အေဆာက္အဦမ်ား၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 
မြတ္စလင္မ်ား၏ အုိးအိမ္မ်ားျဖစ္  

 

 

 

 

လူ႔႔အခြင့္အေရးအေျခအေန 
ဆုိင္ရာ အထူးအစီရငခ္ံစာ တင္သြင္း 
သူမ ွရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
ႏိုင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ေရး 
သြားလာခြင္ ့ ျပဳရန ္ေတာင္းဆုိ 
ေျပာၾကား  

 

 

လုံၿခံဳေရးအေျခအေနစုိးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ အသစ္ျပဌာန္းလုိက္သည့္နည္းဥပေဒမ်ားအရ ေရလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ မြတ္စလင္ 

တံငါသည္မ်ား ပင္လယ္ထဲသုိ႔ထြက္၍ဆက္တုိက္ငါးဖမ္းႏိုင္သည့္ရက္ကုိ (၁၀) ရက္မွ (၃) ရက္သုိ႔ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါသည္။  

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈမ်ား၊ အိမ္မ်ား မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း ႏွင့္ ၿဖိဳဖ်က္ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေနထုိင္ရာ 

အမုိးအကာလုိအပ္မႈ ပုိမုိျမင့္မား  

ထိခိုက္မႈရိွခဲ့သည့့္္ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရာအမိုးအကာမ်ား အဓိက လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး 

ေစာင့္ၾကည့္ေရး (Human Rights Watch) အဖြဲ႔မွထုတ္ျပန္သည့္  ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပံုမ်ားအရ ေအာက္တုိဘာလ (၉) 

ရက္ေန႔မွစ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မြတ္စလင္ေက်းရြာမ်ားမွ အုိးအိမ္ေပါင္း အနည္းဆုံး ၁,၅၀၀ ခန္႔ 

မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အုိးအိမ္မ်ားပ်က္စီးခဲ့သည့္ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ရိွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ 

၎တုိ႔၏ ေက်းရြာနယ္ေျမထဲတြင္ပင္ ယာယီအမိုးအကာမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရလ်က္ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ 

အနီးဝန္းက်င္  ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီး၊ လူေပါင္း ၆၉,၀၀၀ ခန္႔မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ 

ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ မြတ္စလင္အိမ္ အမ်ားစုပါဝင္သည့္ အုိးအိမ္၊ အေဆာက္အဦေပါင္း ၁,၉၇၈ 

လုံးအား တရားမဝင္ေဆာက္လုပ္ထားသည္ဟု သတ္မွတ္ယူဆခ်က္ေၾကာင့္ ၿဖိဳဖ်က္ရန္စာရင္းသြင္းထားသည့္ 

အတြက္ ေနထုိင္ရာအမိုးအကာလုိအပ္ခ်က္ ပိုမုိျမင့္မားလာေစပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ဇန္နဝါရီလမ်ားအတြင္း 

အုိးအိမ္၊ အေဆာက္အဦေပါင္း ၁,၀၇၈ လုံးကုိ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့ပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားမွ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အုိးအိမ္၊ အေဆာက္အဦမ်ား ၿဖိဳဖ်က္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား 

အားရပ္နားထားရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေဆာက္အဦမ်ား ထပ္မံ 

ၿဖိဳဖ်က္ခံရျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကျဖစ္သည့္ အိမ္ေထာင္စု စစ္တမ္း ေကာက္ယူ 

ျခင္းအား ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရိွၿမိဳ႕နယ္ (၃) ၿမိဳ႕နယ္ တြင ္ ပိုမိုေစာလ်င္စြာျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ “အိမ္ေထာင္စုစာရင္း” မွ 

ဖယ္ရွားခံရဖြယ္ရိွေနပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ မြတ္စလင ္ အမ်ားစုအတြက္ ယင္းအိမ္ေထာင္စုစာရင္း 

တြင္ပါဝင္ျခင္းသည္တစ္ခုတည္းေသာတရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳစာရြက္စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူ 

မႈမွာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလလယ္ပိုင္းတြင္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ေအာက္တုိဘာလ ၉ရက္မွစတင္ၿပီး လုံၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ 

သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ  ေက်းရြာအမ်ားစရုွိ ၿခံဝန္းအကာအရံမ်ားကုိ ဖယ္ရွားခဲ့သည့္အတြက္ 

ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားေလ်ာ့ပါးခဲ့ရၿပီး၊ ရြာသုံး ေရကန္အခ်ိဳ႕မွာ  ညစည္မ္းသြားခဲရ့ျခင္း 

ေၾကာင့္ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ အကူအညီ ထပ္မံလုိအပ္မႈမ်ား 

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။  

 
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးစုိးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနရိွ  
 
လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ မြတ္စလငလူ္ထုအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟုစြပ္စြဲၿပီး၊ တရားခြင္တြင္ စစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ 

ေသဒဏ္ေပးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 

ဆုိးဆုိးရြားရြားျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း အစီရင္ခံမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။  ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ ေက်းရြာမ်ား 

သုိ႔ သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္  ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ ယင္း စြဲဆုိခ်က္မ်ားအား မွန္၊ 

မမွန္ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေန 

ေၾကာင္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိလာသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွထြက္ဆုိၾကပါသည္။ ယင္းအစရီင္ 

ခံတင္ျပမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိၿပီး ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ကၽြမ္းက်င္ 

ပညာရွင္မ်ားမွ ပိုမိုမ်ားျပားလာလ်က္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ 

အစိုးရမွ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ယင္းစြဲဆုိခ်က္ အမ်ားစုကုိ 

ျငင္းဆုိထားပါသည္။  
 

 

http://www.unocha.org/myanmar
https://www.hrw.org/news/2016/12/13/burma-military-burned-villages-rakhine-state
https://www.hrw.org/news/2016/12/13/burma-military-burned-villages-rakhine-state
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ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္  
လူဦးေရ ၇,၀၀၀ ခန္႔ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 
တြင္  လူဦးေရ ၄,၀၀၀ ခန္႔ အသစ္ 
ထပ္မံ ေနရပ္စြန္႔႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥရန္ဟီလီ သည္ 

ဇန္နဝါရီ လ ၉ရက္ မွ ၂၀ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း 

ရယူရန္ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ဤခရီးစဥ္အတြင္း မစၥလီ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

အထူးကုိယ္စားလွယ္သည္ မတ္လတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းမည္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

သူမ၏ ခရီးစဥ္အဆုံးတြင္ မစၥလီမွ လုံၿခံဳ 

ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ 

ေဘာင္ အတြင္းမွသာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ 

ေတာင္းဆုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ 

ထိခိုက္မႈရိွခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ လူသား 

ခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးႏိုင္ 

ေရးသြားလာခြင္ ့ ပိုမုိခြင့္ျပဳေပးရန္ အတြက္ 

လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအား တုိက္တြန္း 

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 
“လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပး 

သူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 

ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ထိခိုက္ခံစားရသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစအီား ကူညီေပးရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္  ၄င္းတုိ႔ 

လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္ကုိ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တားဆီးထားသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ ရခုိင္ 

ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သြားလာခြင့္အေျခအေနမွာ တစ္စထက္တစ္စ တုိးတက္လာေသာ္လည္း ျပည္တြင္း 

ဝန္ထမ္းမ်ားကသာ သြားလာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး၊ ႏို္င္ငံတကာဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းမွာသာ သြားလာခြင့္ 

ရွိသည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ တာဝန္မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ” ဟု မစၥလီမွ ေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။  

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင္ ့ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိ ုင္းတြင္ တိုက္ပြ ဲမ်ား ျပင္းထန္လာသည့္ 
အတြက္ အရပ္သားမ်ား၏လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္ေနရ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ  စခန္းမ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ား အနီးတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အတြက္ လူေပါင္း 
၁၁,၀၀၀ နီးပါး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရ 

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမတုိင္မွ ီ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ 

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား  ပုိမိုျပင္းထန္လာျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း 

ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ  လြန္ခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္ 

အတြင္းတြင္ သိသာစြာ ထိခုိက္ လာေနပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး 

တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားပိုမုိျပင္းထန္လာျခင္းေၾကာင့္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္  အဓိက စခန္း (၃) ခု 

မွ လူ ၇၀၀၀နီးပါးမွာ ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသာလက္နက္ကုိင္ 

မဟာမိတ္တပ္မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလ၂၆ ရက္အထိ လူဦးေရ ၄,၀၀၀ 

ခန္႔မွာ  ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုုင္းရွိ (မူဆယ္၊ နမၼတူ၊ သီေပါ၊ ကြတ္ခိုုင္၊ မန္တုံ၊ ေနာင္ခ်ိဳ ႏွင့္ လားရႈိး) ၿမိဳ႕ နယ္ (၇) 

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္လ်က္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။  ႏိုဝင္ဘာေႏွာင္းပိုင္း၌ မူဆယ္ 

၁၀၅ မိုင္ ဂိတ္ အနီး၊ ၿမိဳ႕တြင္းတြင ္ တုိက္ပြဲမ်ားျပင္းထနလ္ာခဲ့သည့္အတြက္ လူေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 

တိမ္းေရွာင္ရၿပီး၊ မူဆယ္-မံုးကိုးလမ္း အသြားအလာမ်ားကုိလည္း ကန္႔သတ္ထားခဲပ့ါသည္။ လုံၿခံဳေရး အေျခအေန 

 

ဓာတ္ပုံ - ေအးဝင္း၊ ကုလသမဂၢ သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ျပန္ေရးဌာန 
ရခုိင္ျပည္နယ္ (ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၇)  

လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူမွ 
ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းရွိ က်ီးကန္းျပင္ရြာအေနာက္ပုိင္းသို႔  သြားေရာက္ခ့ဲစဥ္။  

 

http://www.unocha.org/myanmar
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ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
ေနရပ္စြန္႔႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာ 
စခန္းမ်ားကုိ စြန္႔႔ခြာထြက္ေျပးခ့ဲရ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ေနရပ္စြန္႔႔႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ား 
အနား ပုိမိုနီးကပ္စြာျဖစ္ပြားလာ 
မႈေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားအတြက္ 
အႏၱရာယ္ပုိမို ႀကီးမားလာ  

 

 

 

ေနရပ္စြန္႔႔ခြာေရႊြ႕ေျပာင္း ေနရ 
သူမ်ားအတြက္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမွာ အဓိက 
စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ 

 

 

 

 

မ်ား အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနသည့္အတြက္ အဆုိပါ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုလုံးရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈအေျခအေန 

မ်ားမွာ  တည္ၿငိမ္မႈမရိွဘဲ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိေနပါသည္။  

 

အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ျပင္ပရိွ စခန္းမ်ား 

(ဇုိင္းေအာင္/မုံဂါဇြပ္ ၊ ေခါန္ေရွာန္ ႏွင့္ 

မာဂါယန္) အနီးတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား 

ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းစခန္းမ်ားမွ ေနရပ္ 

စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာ  စခန္းမ်ားအား 

စြန္႔ခြာ၍ ထပ္မံ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ ရပါသည္။ 

ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ား 

စြာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသည့္ လူဦး 

ေရမွာ  ပုိမိုမ်ားျပားလာလ်က္ ရွိပါသည္။ 

အထက္ပါ စခန္းသုံးခုမွ လူမ်ားမွာ အစပိုင္း 

တြင ္အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပနယ္ေျမ ေဒသ၊ 

တရုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အနီး ေနရာမ်ားသုိ႔ 

ယာယီ ေနရပစ္ြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ ့ ေသာ ္

လည္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

နယ္ေျမအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရိွလာသည့္ လူဦးေရမွာ မ်ားျပားလာလ်က္ရွိပါသည္။  အသစ္ထပ္မ ံေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ 

ေနရာမ်ားသုိ႔  ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား သြားလာ 

ခြင့္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစပ္ါသည္။  ယင္းေနရာမ်ားရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားကုိ 

ျပည္တြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။  

ဒီဇင္ဘာလ အေစာပိုင္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၁၅,၀၀၀ ခန္႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ တရုတ္ႏိုင္ငံ 

ထဲသုိ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းပါသည္။ ထုိလူမ်ားအနက္မွ အမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ 

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္ခါထပ္ခါ ခုိနားရာေနရာ အျဖစ္ 

အသုံးျပဳခဲ့သည့္ အမ်ားပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ဘာသာေရး အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ယာယီေနထုိင္ၾကရလ်က္ 

ရွိပါသည္။  

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားမွာ အရပ္သားျပည္သူမ်ား ေနထုိင္ 

ရာအနီးအနားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းမ်ားအနီးတြင ္ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ လက္နက္ႀကီးမ်ား 

ျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းတုိ႔အပါအဝင ္ တုိက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာပိုမိုျဖစ္ပြားလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္မ်ား 

အနက္မွတစ္ခုမွာ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင ္  ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ 

တစ္ရြာတြင ္ လက္နက္ႀကီးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္အတြက္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ ေယာက်ာ္းေလးတစ္ဦး 

အပါအဝင္အရပ္သားႏွစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ရပါသည္။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္မွာ တစ္လအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္  အရပ္သား 

ေသဆုံးမႈျဖစ္ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလ လလယ္တြင္ လက္နက္ႀကီးေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေဝႀကိဳင္ေဒသအနီးရိွ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းတစ္ခုမွ ေနထုိင္ရာအမုိးအကာမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူေပါင္း 

ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရပါသည္။ တည္ၿငိမ္မႈမရိွသည့္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျပင္အေျခအေနႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ 

နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔တြင ္ အရပ္သားျပည္သူေပါင္းမ်ားစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနၾကရျခင္းေၾကာင့္ 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ အျခား စစ္က်န္ေပါက္ကြဲတတ္ေသာလက္နက္ခယဲမ္းမ်ား၏ အႏၱရာယ္မွာ ပုိ၍ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ 

ျဖစ္လာေနပါသည္။  

  

 
ဓာတ္ပုံ -  ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႔ (JST)  

ကခ်င္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆) - ဇုိင္ေအာ္န္/မုန္ဂါဇြပ္ စခန္း အနီး တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားသျဖင့္ 
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား။ 

 

 

http://www.unocha.org/myanmar
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 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ 
ေသာ စစ္က်န္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ 
ကေလးငယ္ ၅၄ဦးအပါအဝင္ 
လူေပါင္း ၁၅၉ ဦးေသဆုံးခဲ့ရ 

 (ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရး 
အစီရင္ခံစာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆) 

 

 

 

 

 

ဝက္ဘ္လင့္ခ္ - ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေၾကာင္ ့
ထိခိုက္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရး စင္တာ 
အေၾကာင္းဖတ္ရႈရန္။ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ထိခိုက္မႈရိွသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္ 
သြားလာခြင့္ကုိ 
ကန္႔႔သတ္မႈမ်ားရွိေန 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ ကုိယ္ခႏၶာျပန္လည္သန္စြမ္းေရးစင္တာ အသစ္ ဖြင့္လွစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
စတင္ေပးေန 
 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႔ (ICRC) မွ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁.၉၈ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၅ သန္း) 

ရင္းႏွီးမတည္ေပးမႈျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း၏ ပထမဦးဆုံးေသာ ကုိယ္ခႏၶာ 

ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးစင္တာကုိ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲပါသည္။ ခုတင္ ၆၀ ဆန္႔ စင္တာတြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၃၀ ရိွၿပီး စင္တာ 

တစ္ခုလုံး အျပည့္အဝ လည္ပတ္ႏိုင္ပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူနာေပါင္း ၁၅၀၀ အတြက္ ေျခတု၊ လက္တု တပ္ဆင္ေပး 

ျခင္း၊ အရိုးအဆစ္မ်ား ကုသေပးျခင္း၊ အေၾကာအဆစ္မ်ား ျပန္လည္သန္စြမ္းေစရန္ ကုသေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပး 

သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္သန္စြမ္း 

ေရးစင္တာအေနျဖင့္ အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈ 

မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ျပည္သူ 

မ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းႏွင့္ အျခား 

ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ စစ္က်န္ပစၥည္းမ်ား 

ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခ့ဲသူမ်ားအတြက္ 

တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  
 
"စင္တာ မရွိခင္ အခ်ိန္က လူနာမ်ားအေန 

ျဖင့္ နာရီ ၂၀ခန္႔ ကားစီး သြားရသည့္ 

မႏၲေလးတြင္သာ သြားေရာက္ၿပီး ကုသမႈ 

ခံယူရျခင္း၊ ေျခတုလက္တု တပ္ဆင္ျခင္း 

မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါသည္” ဟု ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၾကက္ေျခနီ 

အဖြဲ႔၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္ အႀကီးအကဲ 

Jurg Montani မွေျပာပါသည္။ ယခုအခါ 

အဆုိပါ စင္တာအား က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤ စင္တာ 

သည္ တစ္ကမာၻလုံးတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔မွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကုိယ္ခႏၶာ ျပန္လည္ သန္စြမ္း 

ေရးစင္တာမ်ားအနက္ လုပ္ငန္မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အက်ယ္အဝန္းဧရိယာအရ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ကဘူးလ္ 

ရိွ စင္တာၿပီးလွ်င္ ဒုတိယ အႀကီးဆုံး စင္တာျဖစ္ပါသည္။ 

 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သြားလာခြင့္အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ား 
အဟန္႔အတားျဖစ္  
 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ 

လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ နီးပါးမွာ ကာလတာရွည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ၾကရလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္နယ္ ႏွစ္ခုလုံးရွိ 

အဆုိပါ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား ေပးႏုိင္ေရး သြားလာခြင့္မွာ တင္းတင္း 

ၾကပ္ၾကပ္ ကန္႔သတ္ခံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ မွစတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ကုလသမဂၢ၏ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရိွ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပနယ္ေျမေဒသမ်ားမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားထံ အကူအညီမ်ား 

ေပးပုိ႔ႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ စနစ္တက်ကန္႔သတ္ထားခဲ့ပါသည္။  ယခင္က ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

နယ္ေျမ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပနယ္ေျမတုိ႔ရွိ စခန္းမ်ားတြင္ေနထုိင္ၾကသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားထံသုိ႔ အကူ 

အညီေပးေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ယာဥ္တန္းမ်ားျဖင့္ ပုံမွန္ပုိ႔ေဆာင၊္ သြားလာခြင့္ရရိွခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယခုအခါ ထုိက့ဲသုိ႔ 

သြားလာႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။  ကုလသမဂၢ ႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပ နယ္ေျမ 

 

ဓာတ္ပုံ -သရီဇာပါဝဲလ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔၊    

ကခ်င္ျပည္နယ္ (ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၆) - ျမစ္ႀကီးနာရွိ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး စင္တာ 

အသစ္တြင္  လူနာ အား ေျခတုမတပ္ဆင္မီ စမ္းသပ္စစ္ေဆးစဥ္။  

 

http://www.unocha.org/myanmar
http://reliefweb.int/report/myanmar/landmine-monitor-myanmarburma-country-report-december-2016-enmy
http://reliefweb.int/report/myanmar/landmine-monitor-myanmarburma-country-report-december-2016-enmy
https://www.icrc.org/en/document/myanmar-new-centre-brings-physical-rehabilitation-services-northern-myanmar
https://www.icrc.org/en/document/myanmar-new-centre-brings-physical-rehabilitation-services-northern-myanmar
https://www.icrc.org/en/document/myanmar-new-centre-brings-physical-rehabilitation-services-northern-myanmar
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လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
အကူအညီမ်ားေပးရန္ သြားလာႏိုင္မႈ 
ပိုမုိနည္းပါးလာ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္ 
အသုိင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ညီမွ်စြာ လက္လွမ္း 
မွီ ရရိွႏိုင္ေစေရး အေရးေပၚ 
ကယ္ဆယ္ေရး ဆုိင္ရာ 
ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးမွ တုိက္တြန္း ေျပာၾကား  

 
 
 
 
 
 
ဝက္ဘ္လင့္ခ္ - 
အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ဆုိင္ရာ 
ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ၏ ခရီးစဥ္ 
အေၾကာင္းပိုမုိသိရွိႏုိင္ရန္။  
• သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ  
• ဓာတ္ပုံမ်ား 
 

မ်ားရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ လူဦးေရ ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး အကူပစၥည္းမ်ား  ေပးပုိ႔ႏိုင္ျခင္း 

မရွိပါ။ ထုိ႔ုျပင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမအတြငး္၌ပင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီ 

ေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားေပးႏုိင္ရန္သြားလာခြင့္ ပုိမို ကန္႔သတ္ခံလာရ 

သည့္အတြက္ အကူအညီမ်ားျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ရန္ ျပည္တြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ 

အလြန္မွီခိုအားထားေနရပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဒသခံ၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ပင ္  ၎တုိ႔၏ 

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခမဲ်ား ပိုမုိ ႀကံဳေတြ႕လာရေၾကာင္း အစီရင္ခံတင္ျပၾကပါသည္။ တုိက္ပြဲမ်ား 

ပိုမုိျဖစ္ပြားလာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပမ္ႈနယ္ေျမျပင္ပေဒသရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 

တိမ္းေရွာင္သူမ်ားကုိ အကူအညီမ်ားရယူလုိပါက အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျပင္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အစိုးရ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမေဒသတြင္းရွိ အစိုးရဘက္မွသတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာသုိ႔ လာေရာက္၍ အကူအညီမ်ား ရယူ 

ရမည္ ဟူေသာ မူဝါဒမွာ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရိွ မံုးကုိးက့ဲသုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ 

အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားသုိ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုသည္ သြားလာခြင္မ့ရၾကပါ။  
 

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥရန္ဟီလီအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ 

ခရီးစဥ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လုိင္ဇာႏွင့္ ဖားကန္႔ ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားလာခြင္ ့ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း 

ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရိွခဲ့ပါ။  

“ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား 

ေပးႏုိင္ရန္ သြားလာခြင့္အေျခအေနမွာ ကြၽန္မေနာက္ဆုံးလာခဲ့သည့္အခ်ိန္ထက္ ယခ ု အေျခအေနပုိမိုဆုိးလ်က္ 

ရွိပါသည္။ သြားလာခြင့္မွာ တစ္လထက္တစလ္ ပိုမုိေလ်ာ့နည္းလာလ်က္ရွိပါသည္” ဟု မစၥ လီ မွ ေျပာခဲ့ပါသည္။  

 

ကုလသမဂၢ၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့ ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
သို ႔ လာေရာက္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားေကာင္းေစရန္ 
ေတာင္းဆုိေျပာၾကား  

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ ္

လက္ေအာက္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 

အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ 

ေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး စတက္ဖန္      

အုိဘရိုင္ယန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူသား 

ခ်င္းစာနာမႈ ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ 

သုံးသပ္ေလ့လာရန္အတြက္၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ 

ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ မွ ၁၄ရက္ေန႔ 

အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ 

ပါသည္။ မစၥတာ အုိဘရိုင္ယန္၏ ခရီးစဥ္ 

မွာ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ တုိက္ပြဲ 

မ်ားျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ႏွင့္ ရခုိင္ 

ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ နယ္ျခားေစာင့္ 

စခန္းမ်ား တုိက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္ပြား အၿပီး  

ရက္အနည္းငယ္ အၾကာတြင ္ စတင္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

ဓာတ္ပုံ - ပယ္ရြန္၊  လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရုံး။  
ကခ်င္ (ေအာက္တိုဘာ - ၂၀၁၆) - ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ 

ေဝႀကိဳင္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းသို႔ မစၥတာ စတက္ဖန္ အုိဘရုိင္ယန္ 
ေရာက္ရွိလာစဥ္။ 

 

http://www.unocha.org/myanmar
http://reliefweb.int/report/myanmar/un-humanitarian-chief-calls-strengthened-humanitarian-action-support-people-myanmar
https://unocha.exposure.co/mission-to-myanmar


လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ | 9 

www.unocha.org/myanmar| www.unocha.org 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) • Coordination Saves Lives 

မစၥတာအုိဘရိုင္ယန္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္သုိ႔ေရာက္ရိွစဥ္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူ 

အညီမ်ား မေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ဆုိ႔ ထားမႈမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ့ဲၿပီး၊  အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပ 

နယ္ေျမတြင္ရိွေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားကုိ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး 

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ရယူေစမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ မျပဳလုပ္ရန္ ေဒသတြင္း အာဏာပုိင္မ်ားအား 

တုိက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ လက္ရိ ွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ လက္ခံရယူေနသူ မ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီး 

ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး ရြယ္အုိမ်ား၊ နာမက်န္းသူမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ 

အုိဘရိုင္ယန္မွ အေလးေပး ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါသည္။ မစၥတာအုိဘရိုင္ယန္သည္ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး 

စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ မြတ္စလင္မ်ား၊့ ေမာင္ေတာမွ လတ္တေလာ 

ေရာက္ရွိလာသည့္ ေနရပစ္ြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။  

“ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္သည္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ အေျခ 

အေနျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

မွာ ဦးစားေပး၊ ခ်က္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေျခအေနမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ 

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအားလုံးကုိထိခိုက္မႈရွိေစၿပီး၊ ထိခိုက္လြယ္မႈအေျခအေနအရွိဆုံးသူမ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့လြတ္လပ္ 

စြာသြားလာခြင့္မရိွသည့္ မြတ္စလင္အသုိင္းအဝိုင္းမွလူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခားမရိွမျဖစ္ 

အေရးႀကီးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုိးေပးမႈကုိ ဆက္လက္ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။  ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ျပည္သူအားလုံး 

သည္ ၄င္းတုိ႔၏လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအေပၚမူတည္မႈမရိွဘဲ  ၄င္းတုိ႔ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး ေဆးရုံ 

သုိ႔မဟုတ္ ေဆးကုသေရးစင္တာမ်ား၊ ပံုမွန္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ လုံၿခံဳမႈ 

အျပည့္ျဖင့္သြားေရာက္၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူခြင့္ရိွသင္ပ့ါသည္”  ဟု မစၥတာ အုိဘရိုင္ယန္မွ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

ျမန္မာႏိ ုင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈတုံ ႔ ျပန္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ 

ေဒၚလာ သန္း (၁၅၀) လိုအပ္  
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အကူအညီလုိအပ္သူေပါင္း ၅၂၅,၀၀၀ ရွိ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ 

ခံစားရသူ လူဦးေရ ၅ သိန္းေက်ာ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႔ 

အစည္းမ်ားမွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာတံု႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း ကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၁၅၀) ျဖင့္ 

စတင္ လ်ာထားခဲ့ပါသည္။ ထုိစီမံကိန္းမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ားရိွ ရပ္ရြာမ်ား၊ ေနရပ္ 

စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား၊ လက္ခံရပ္ရြာမ်ားတြင ္ ေနထုိင္ေနၾကရေသာ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ ကေလးငယ္ (၈၀) 

ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၂၁၈,၀၀၀ ကုိ ဦးတည္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္  ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းမရွိဘဲ 

မိမိတုိ႔၏ မူလရပ္ရြာမ်ားတြင္သာေနထုိင္ေနရေသာ္လည္း လုိအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလက္လွမ္းမီွမႈမရွိဘဲ၊ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ဆက္လက္လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ထိခိုက္လြယ္ 

သည့္အေျခအေနရိွ  လူေပါင္း ၃၀၇,၀၀၀ အတြက္လည္း ရည္မွန္းထားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အကူ 

အညီမ်ားေပးရန္လုိအပ္သည့္ လူဦးေရမွာ ၅၂၅,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းအေရအတြက္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အကူအညီ 

လုိအပ္သူ လူဦးေရ တစ္သန္းေက်ာမ္ွ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လုိအပ္သည့္ ရန္ပုံေငြပမာဏမွာလည္း 

ေဒၚလာ သန္း ၁၉၀ မွ ၁၅၀ သုိ႔ ေလ်ာက့်သြားပါသည္။ ယင္းသုိ႔ ေလ်ာ့က်သြားရျခင္းမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရေဘးတံု႔ျပန္ 

ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆုံးသြားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး၊ စရိတ္သက္သာၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားဆုံးရွိသည့္ 

အကူအညီမ်ားျဖန္႔ေဝေပးမႈနည္းလမ္းအသစ္မ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း ရန္ပုံေငြ လုိအပ္ခ်က္တြင္ 

ရန္ပံုေငြအမ်ားဆုံးအသုံးျပဳရန္လုိအပ္ေနသည့္ က႑မွာ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ သန္း ၅၀ 

လုိအပ္မည္ဟု လ်ာထားပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမာၻ႔လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ထိပ္သီးညီလာခံ 

တြင ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အညီ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာတံု႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းသည္ ကုလသမဂၢ 

 

http://www.unocha.org/myanmar
http://reliefweb.int/report/myanmar/2017-myanmar-humanitarian-response-plan-january-december-2017
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 

တံုျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း၏ အဓိက 

အခ်က္မ်ား  

ပညာေရး  
အကူအညီလုိအပ္သူ လူဦးေရ ၁၄၁,၀၀၀  
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၁ သန္း လုိအပ္ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး 

အကူအညီလုိအပ္သူ လူဦးေရ ၃၈၃,၅၂၅  
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀ သန္း လုိအပ ္

က်န္းမာေရး 

အကူအညီလုိအပ္သူ လူဦးေရ ၄၇၄,၂၂၈  
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆.၅ သန္း လုိအပ္  

အာဟာရ  
အကူအညီလုိအပ္သူ လူဦးေရ ၁၂၁,၆၅၈  
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄.၁ သန္း လုိအပ္ 

 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အကူအညီလုိအပ္သူ လူဦးေရ ၂၂၄,၃၃၆ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀.၂ သန္း လုိအပ္ 

 စခန္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
စီမံခန္႔႔ခြဲမႈ/ေနထုိင္ရာ အမုိးအကာ/ 
အစားအစာ မဟုတ္သည့္  ပစၥည္းမ်ား 
အကူအညီလုိအပ္သူ လူဦးေရ ၂၁၇,၅၁၄ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀.၃ သန္း လုိအပ္  

ေရ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ 
တစ္ကုိယ္ရည္ သန္႔႔ရွင္းေရး 
အကူအညီလုိအပ္သူ လူဦးေရ ၃၅၆,၀၁၄ 
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ သန္း လုိအပ ္ 

 ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွင့္ 
ပုံမွန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္  
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၁ သန္း လုိအပ္  

အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏  ‘လူသားခ်င္းစာနာမႈထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္’ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ႏိုင္ရန္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။  
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 

တံု႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း တြင ္ ေတာင္းခံခဲသ့ည့္ 

အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၉၀ မွ ႏွစ္ကုန္ 

ဆုံးခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာ ၁၀၄ သန္း ရရွိခဲ့ၿပီး၊ 

ေတာင္းခံခဲ့သည့္ ရန္ပံုေငြ၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 

ကုိ ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႀကီးမားသည့္ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ 

က႑မ်ားမွာ ရန္ပံုေငြရရိွမႈ အလြန္ နည္းပါး 

ခဲ့ပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ရန္ပံုေငြ 

အနည္းဆုံး ရရွိခဲ့သည့္ က႑မ်ားမွာ 

ပညာေရး (၁၄%) ႏွင့္ က်န္းမာေရး 

(၁၃%) တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

တြင ္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၁၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ 

မွာ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အကူအညီမ်ားလုိအပ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ထုိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း 

ႏိုင္ရန္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာတံု႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၁ သန္း ေတာငး္ခံ 

ထားပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ စခန္းမ်ားတြင ္ေနထုိင္ေနၾကရသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ကေလးသူငယ္မ်ား 

ႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အခက္အခမဲ်ားအား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လူသားခ်င္း 

စာနာမႈဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးရုံးမွ အသစ္ရိုက္ကူးထားသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္အေျခခံ “ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားတတ္ေစ” 

(Learning to Hope) ဗီဒီယုိ အားၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။   

  

 
ဓာတ္ပုံ - လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးရုံး 

ရခုိင္ျပည္နယ္ (ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆)  - စစ္ေတြ ၿမိဳ႕အစြန္အဖ်ားရိွ 
ေဘာ္ဒူဖာေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္း (၂) တြင္ ရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ 

ယာယီစာသင္ၾကားသည္ေ့နရာ။  

 

http://www.unocha.org/myanmar
http://www.agendaforhumanity.org/
http://fts.unocha.org/appeals/515/summary
http://fts.unocha.org/appeals/515/summary
https://www.facebook.com/UNOCHA/videos/1608387009177542/
https://www.facebook.com/UNOCHA/videos/1608387009177542/
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ထပ္မံသိရွိလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္ -  
ဒယ္နီယံ ပယ္ရီ ၊ အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင့္ လူထုသတင္းထုတ္ျပန္ေရး အရာရွိ ၊ parryd@un.org ၊ ဖုန္း (+၉၅) ၉၇၉ ၇၀၀၇ ၈၁၆ 

ဖ်ဲပယ္ရြန္ ၊ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးအရာရိွ ၊ peronp@un.org ၊  ဖုန္း (+၉၅) ၉၇၉ ၇၀၀၇ ၈၁၅  

OCHA လူသားခ်င္းစာနာမႈသတင္းလႊာမ်ား ရယူရန္ - www.unocha.org/Myanmar | www.unocha.org | www.reliefweb.int  

ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရံုး လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ www.facebook.com/OCHAMyanmar  

 

        ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း 

 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရုံးမွ 
ထုတ္ေဝသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
အသစ္မ်ား 
 
ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၏ 
ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ား။  
၇ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၆ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ကုလသမဂၢဌာေန ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးႏွင့္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးမႉး၏ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္။ ၁၁ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၆ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သတင္း 
လႊာအႏွစ္ခ်ဳပ္။ ၃၁ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၆ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ေနရပ္စြန္႔႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္း 
မ်ား တည္ေနရာျပ ေျမပုံ။ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ 
 
ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ေနရပ္စြန္႔႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား တည္ေနရာျပ ေျမပုံ။ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ 
 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အသစ္ထပ္မံ ေနရပ္စြန္႔႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္ရမႈႏွင့္ ေနရပ္ျပန္မႈ အေျခအေန။ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရုံး၊ 
စက္တင္ဘာ-ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၆ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သတင္း 
လႊာအႏွစ္ခ်ဳပ္။ ၃၁ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၆ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း။   
ဇန္နဝါရီ - ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခအေန။  
၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္။ ၂၀၁၇ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ကုလသမဂၢဌာေန ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးႏွင့္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး၏ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္။ ၂၀ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သတင္း 
လႊာအႏွစ္ခ်ဳပ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ 
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