
 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕ႏွင္ ့ျမန္မာနိင္ငံတြင္ အပူပုိင္းဆုိင္ကလုန္းမုိရာေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡေရာက္ခ့ဲၾကရသူမ်ား အတြက္ 

အီးယူမွ ယူရို၁.၅သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ၂.၃ဘီလီယံေက်ာ္) ကူညီ ေထာက္ပ့ံ 

ဒါကာ/ ရန္ကုန္-ဇူလုိင ္ ၆၊ ၂၀၁၇- ေမလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒရ္ွနိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာနိင္ငံရွ ိ

ေနရာေဒသမ်ားတြင္ အပ်က္အဆီးမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္ အပူပိုင္းဆုိင္ကလုန္းမိုရာေၾကာင့္ ထိခုိက္ 

နစ္နာခ့ဲရသူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္နိင္ရန္ လူသားခ်င္း စာနာ 

ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ရန္ပုံေငြ ယူရု ိ ၁.၅သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ၂.၃ဘီလီယံေက်ာ္) ကုိ 

ဥေရာပသမဂၢမ ွ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အကူအညီမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏွစ္နိင္ငံအတြင္းမွ 

မုန္တုိင္းဒဏ္ ခံခဲ့ရသည့္ေဒသမ်ားရိွ ခုခံကာကြယ္နိင္မႈအနည္းပါးဆုံးေသာ သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ ပစ္မွတ္ 

ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

“ဆုိင္ကလုန္းမိုရာေၾကာင့္ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕နဲ႔ ျမန္မာနိင္ငံအတြင္း ေသာင္းန႔ဲခ်ီတဲ့လူမ်ားစြာဟာ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈ အကူအညီကုိ မ်ားစြာ လုိအပ္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ ဒီမိသားစုေတြအေနနဲ႔ အိမ္ေတြ ဆုံးရႈံး 
သြားရတာ၊ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းေတြ ဆံုးရႈံးသြားရျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ၀င္ေငြရလမ္းေတြပါ ဆုံးရႈံးခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္ ” 
ဟူ၍ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီန႔ဲ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အီးယူေကာ္မရွင္နာ 

ခရစ္ေတာ့စ္စတုိင္လီယန္နိက္စ္က ဆိုပါသည္။ “အီးယူရဲ႕ ဒီလုိအသစ္တဖန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ 
အကူအညီလုိအပ္ေနသူေတြ အေနနဲ႔ လုံျခံဳစြာ ခိုလႈံလုိ႔ရမယ့္ ေနရာမ်ား ရရိွသြားနိင္မွာ ျဖစ္ျပီး ဒီလုိ 
ခက္ခတဲဲ့ကာလမွာ ဆက္လက္ အသက္ရွင္နိင္ဖုိ႔ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္တ့ဲ နည္းလမ္းမ်ား ရသြားနိင္ရန ္ အေရးေပၚ 
အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ” 

ရန္ပုံေငြစုစုေပါင္းမွ ယူရိုေငြ၁သန္း (ျမန္မာက်ပ္ေငြ၁.၅၅ဘီလီယံ) မွာ ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕နိင္ငံအတြင္း လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အေရးေပၚလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းကုိင္တြယ္သြားရန္ ရည္စူးထားျပီး ၎နိင္ငံမွာ 

အပူပိုင္း ဆုိင္ကလုန္းမုိရာေၾကာင့္ လူဦးေရသုံးသန္းနီးပါးတုိ႔၏ အသက္အိုးအိမ္မ်ား နစ္နာထိခိုက္ခဲ့ရပါသည္။ 

ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕နိင္ငံအစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အိမ္ေျခ ၅၂,၀၀၀ ပ်က္ဆီး ဆုံးရႈံးခ့ဲရျပီး 

လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ေနစရာမဲ့ခဲ့ရပါသည္။ အဆုိးဆုံးခံခဲ့ရသည့္ေနရာမွာ နိင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းရိွ Cox’s 

Bazar ခရိုင္ျဖစ္ပါသည္။  

ေနာက္ထပ္ယူရုိေငြ ၅၀၀,၀၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၇၇၆သန္း)မွာ ျမန္မာနိင္ငံအတြင္း ဆုိင္ကလုန္း 

ဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္သမူ်ား၊ အထူးသျဖင့္ေနရာအႏံွ႔ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိထားသည့္ 



ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား 

ေပးနိင္ဖို႔အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။ မ်ားမၾကာမီက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား အရ 

၎(ေျမာက္ပုိင္း)ေဒသတြင္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ (IDP)မ်ားအတြက္ အုိးအိမ္ႏွင္ ့ခိုလႈံရာ ေနရာ၂၁,၀၀၀ေက်ာ္၊ 

သန္႔ရွင္း က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံ ၂၆,၀၀၀ ေက်ာ္အပါအ၀င္ အေဆာက္အအုံေပါင္း ၅၀,၀၀၀နီးပါး 

ပ်က္ဆီး ဆံုးရႈံးေစခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ 

ဥေရာပေကာ္မရွင္၏အရပ္ဖက္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာကူညီ 

ေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ငန္းမ်ား (ECHO)မွ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အီးယူ၏ ဤေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈမွာ 

ဆုိင္ကလုန္းဒဏ္ခံစား ခဲ့ရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည ္

ေဖာ္ရာတြင္ တကယ့္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အီးယူ၏ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 

မိတ္ဖက္မ်ားအား ပံ့ပုိးမႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤအကူအညီမွာ အေရးအၾကီးဆုံး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကုိင္တြယ္ 

တုန္႔ျပန္မႈကို အေလးေပးသြားမည္ ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႔တြင္ အေရးေပၚေနစရာ၊ အစားအစာ ပံ့ပိုးေပးမႈႏွင့္ 

သန္႔ရွင္းေသာ ေရရရိွေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရး အေဆာက္အအံုမ်ား သုံးစြနဲိင္ေရးႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္/တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈ အေလ့အထေကာင္းမ်ား ရရိွေစေရးတုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

ေနာက္ခံအေျခအေန 

၂၀၁၇ခုႏွစ ္ေမလ၃၀ရက္ေန႔တြင္ အပူပိုင္းဆုိင္ကလုန္းမိုရာမွာ ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕နိင္င ံအေရွ႕ေတာင္ ကမ္းရုိးတန္း 

တစ္ေလွ်ာက္ကုန္းတြင္းပိုင္းသုိ႔၀င္ေရာက္လာခ့ဲျပီးေလတုိက္ႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊မုိးသည္းထန္းစြာရြာသြန္း မႈတုိ႔ 

ေၾကာင့္ Cox’s Bazarႏွင့္ စစ္တေကာင္း ေတာင္ကုန္းေဒသမ်ား၊ ျမန္မာနိင္ငံ အထူးသျဖင့္ 

ရခိုင္ကမ္းရိုးတမ္းေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပ်က္ဆီးဆုံးရႈံးမႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲျပီး ႏွစ္နိင္ငံတြင္း လူႏွစ္ရာေက်ာ္ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရခဲ့ၾကပါသည္။ ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕နိင္ငံ Cox’s Bazarခရုိင္တြင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ 

ျမန္မာနိင္င ံ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူ(IDP) စခန္းမ်ားတြင္ ပ်က္စီး 

ဆုံးရႈံးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး ၎ေဒသမ်ား အတြင္း ဆုိးရြားလြန္းေနျပီး ျဖစ္သည့္ လူသားခ်င္းဆုိင္ရာ 

အေျခအေနမ်ားကုိ ပုိမို၍ ယုိယြင္း ပ်က္ဆီးေစခ့ဲပါသည္။ နယ္စပ္ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ လူထု အသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွာ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သင့္ေတာ္မႈရွိေသာ ခိုလႈံရာေနရာ၊အစားအစာ၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး အေဆာက္အအုံမ်ား 

မရွိဘဲ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ၎တုိ႔အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမွာလည္း အဓိက စိုးရိမ္ပူပန္စရာ 

ျဖစ္ေနပါသည္။ 

လက္ရွိကာလသည္ ဘဂၤလားေဒရ္ွ႕ႏွင္ ့ျမန္မာႏွစ္နိင္ငံစလုံးအတြက္ မုတ္သုံမိုးဥတုႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ေနရတာ 

ျဖစ္ျပီး မုိးရြာသြန္းမညဆုိ္ပါက အေျခအေနကုိ ယခုထက္ ပုိမုိ ဆုိးရြားေစနိင္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ရန္ 

Pierre Prakash ၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအရာရိွ၊ ဥေရာပ ေကာ္မရွင ္လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာအကူအညီႏွင့္ အရပ္ဖက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန (ECHO):+66 89 811 

54 81. Pierre.Prakash@echofield.eu   
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