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စုစုေပါင္း လူဦးေရ 

၅၁.၄သန္း 

ပဋိပကၡေဒသတြင ္
ေနထုိင္သူမ်ား 
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၁,၀၂၀,၀၀၀ 
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အပါအ၀င္) 

၁,၀၂၀,၀၀၀ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
(US$) 
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 မာတိကာ  

အပိုင္း ၁ - ႏုိင္ငံအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညိွႏႈိင္းေရးမွဴး၏ အဖြင့္စကား     ၀၄ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈတံု႔႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း   ၀၅ 

အေျခအေနျခံဳငံုသံုးသပ္မႈ        ၀၆ 

မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား       ၁၁ 

တံု႔႔ျပန္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ        ၁၂ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစြမ္းရည္       ၁၅ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သြားလာခြင့္      ၁၆ 

တံု႔႔ျပန္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း       ၁၇ 

အကူအညီလုိအပ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရန္ပံုေငြလုိအပ္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္  ၁၈ 

 

အပုိင္း ၂ - လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ တံု႔႔ျပန္ေရး စီမံကိန္းမ်ား 

က႑အလုိက္တံု႔႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းမ်ား      ၁၉-၃၅ 

လွဴဒါန္းေရးလမ္းညႊန္        ၃၆ 

 

အပိုင္း ၃ - ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား    ၃၇ 

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - အကူအညီလုိအပ္သူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ထားသူမ်ား ၄၃-၄၄ 
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အဖြင့္စကား 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
ညွိႏႈိင္းေရးမွဴး 
အလြန္အေရးပါေသာ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီခရီးတြင္ က႑သစ္တစ္ရပ္အတြက္ အစျဖစ္ေပ 
သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၅ က အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕ၾကား လက္မွတ္ 
ေရးထိုးခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရးသေဘာတူညီခ်က္၏ ရလာဒ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈစတင္လာျခင္းႏွင့္အတူ 
အေရးႀကီးေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေျပာင္းလမဲႈမ်ား 
ဆက္လက္အေကာင္အထည္္ေပၚလာသည္ႏွင့္အတူ လူသားခ်င္းစာနာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္လည္း လွ်င္ျမန္ 
စြာ ေျပာင္းလလဲာေနေသာ အေျခအေနႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ 
ရြက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနရေပမည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနဆျဲဖစ္သည္။ ရခုိင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လ ူ ႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရဆျဲဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ား၊ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာကၤ် ားေလးမ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ထိခိုက္လြယ္ျခင္းတို႔ႏွင့္အတူ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ 
ရွိေနဦးမည္မွာ ထင္ရွားေပသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အပ်က္အစီးမ်ားသည့္ ေရႀကီးမႈမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ 
သဘာ၀ေဘးထိခိုက္လြယ္မႈကုိ သတိေပးေနၿပီး သဘာ၀ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးကုိ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္၊ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ဒဏ္ခံႏိုင္ 
ရည္ကုိ အားေကာင္းေစရန္၊ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္တုံ႔ျပန္ရာတြင္ အေထာက္အကူေပးရန္တုိ႔ကုိ ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့လိုအပ္ေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီတစ္ခုတည္းျဖင့္ မလုံေလာက္ေပ။ေရရွည္ 
ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ လို 
အပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးလိုအပ္ကာ ထိုခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားၾကား ဟန္ခ်က္ညီေစရန္လည္း လိုအပ္သည္။ 
ပဋိပကၡအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေပး 
ရန္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေပၚ ေရရွည္မွီခိုမႈကုိ ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားကူညီေပး 
ရန္ ခိုင္မာေသာ ႏုိင္ငံေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ပိုမိုျပည့္စုံေသာ ႏုိင္ငံတကာ တုံ႔ျပန္မႈတစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ တုိင္းျပည္ 
အဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ အဓိကလက္ရွိလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၆ လူသားခ်င္းစာနာမႈတုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းသည္ ျပည္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကုိ 
အေထာက္အကူျပဳရန္၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ပံ့ပိုးေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢႏွင့္ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၅ စီမံကိန္းကို အနည္းငယ္ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၅ က ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈလိုအပ္ခ်က္ ျခံဳငံု 
ေလ့လာျခင္းအေပၚ အေျခခံသည္။ ပုိမုိျပည့္စုံေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံမ်ား ေလ့လာသုံးသပ္မႈကုိ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ အစုိးရ အသစ္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခါ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ေရနာတား ဒက္ဆလီယန္ 

ကုလသမဂၢ ဌာေနညိွႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးမွဴး 



အပိုင္း ၁ - လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း 
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 THE HUMANITARIAN RESPONSE PLAN  

AT A GLANCE 
မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ၁ 

အသက္ကယ္ လို 
အပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ 
ဆည္းေပးျခင္း 

မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ၂ 

အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္းအခြင့္ 
အလမ္းမ်ားကုိ 

လက္လွမ္းမီေစျခင္း 

မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ၃ 

အေစာပုိင္းကာလျပန္ 
လည္ထူေထာင္ေရး 
ႏွင့္ ေရရွည္ ေျပလည္ 
ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား 

 
 

အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ား 

၅၆၀,၀၀၀ 
ႏွင့္ ေရေဘးသင့္သူ 
၄၆၀,၀၀၀ 

ဦးတည္သူမ်ား 

၅၆၀,၀၀၀ 
ႏွင့္ ေရေဘးသင့္သူ 
၄၆၀,၀၀၀ 

ရန္ပုံေငြ လိုအပ္ခ်က္ (ကန္ေဒၚလာ) 

၁၉၀ သန္း 
 

 

OPERATIONAL PRESENCE: NUMBER OF PARTNERS 

00 
 

 
 
PEOPLE WHO NEED HUMANITARIAN ASSISTANCE 

00M 

 

INTERNALLY DISPLACED PERS. 

00M 

 
 

AFFECTED HOST COMMUNITIES 

00M 

 

REFUGEES 

00M 

 

MIGRANTS 

00M 

 

 
LOREM IPSUM 
 

LOREM IPSUM 
 

LOREM IPSUM 
 

LOREM IPSUM 

1 out of 5 
 

 
 

အေျခအေန 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေန - အဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက ္

ေနရပ္စြန္႔႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ရပ္ရြာခံ မိသားစုမ်ား 

ပဋိပကၡဒဏ္သင့္သူ/ေနရပ္မစြန္႔သူ ေရေဘးသင့္သူ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီလုိအပ္သူမ်ား 

၁,၀၂၀,၀၀
 ေရေဘးသင့္သူ ၄၆၀,၀၀၀ 

အပါအ၀င္ 

 

၂၄၀,၀၀၀ ၁၂၀,၀၀၀ 

၁၉၂,၀၀၀ ၄၆၀,၀၀၀ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အေရးပါေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း 

မိုးရာသီ ဆိုင္ကလုန္းရာသီ ဆိုင္ကလုန္းရာသီ 

ေႏြရာသီ 

ေဖေဖာ္၀ါရီ မတ္ ဧၿပီ ေမ ဇြန္ ဇူလိုင္ ၾသဂုတ္ စက္တင္ဘာ ေအာက္တုိဘာ ႏို၀င္ဘာ ဒီဇင္ဘာ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း  
 

တေစ့တေစာင္း  
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အေျခအေန 

ျခံငံုသုံးသပ္မႈ 
ႏွစ္အစိတ္ခန္႔အတြင္း ပထမဆုံး လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ 
၂၀၁၅ တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္တုိင္းျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး 
သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းတို႔အၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးပါေသာ ေျပာင္းလမဲႈ 
မ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆျဲဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေျခ 
အေနမွာလည္း သဘာ၀ေဘး၊ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကား တင္းမာမႈ၊ ႏုိင္ငံ 
မဲ့မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈတို႔ ေရာေထြးေနသည္။ တုိင္း 
ျပည္တြင္း လူ ၂၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရဆျဲဖစ္သည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈစစဥ္ကတည္းက ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူ 
အညီလိုအပ္ဆဲ လူထုအေရအတြက္ ခန္႔မွန္းေခ်မွာ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာတြင္ ၁၄၃,၈၀၀ ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူ 
အညီလိုအပ္သူ ခန္႔မွန္းေခ် ၃၃၃,၉၀၀ ရိွသည္။ ထို႔အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီလိုအပ္သူ စုစုေပါင္း 
၄၇၇,၇၀၀ ရွိသည္ (အကူအညီလိုအပ္သူ လူဦးေရဇယားကုိ ၾကည့္ပါ)။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ ပဋိပကၡဂရုျပဳနည္းလမ္းျဖင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ လူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းအားလုံးရွိ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးေဒသတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘာသာလူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထုိင္ၾကသည္။ “ျမန္မာ - အေျပာင္း 
အလကဲာလအတြင္း ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္  အဆုံးတုိင္ေစျခင္းႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈ တိုးပြားေစေရး” ဟ ု အမည္ရေသာ 
ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank) ၏ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၄ အစီရင္ခံစာအရ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ (တစ္ႏိုင္ငံလုံး ၃၇.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရာတြင္ ၇၈ 
ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္) တုိင္းျပည္တြင္း ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈႏႈန္းအျမင့္ဆုံး ျဖစ္သည္။ 

ထိုအေျခအေနကို ပုိမိုဆုိး၀ါးေစသည့္အခ်က္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈမ်ားအနက္ 
အဆုိး၀ါးဆုံးထိခုိက္ခဲ့သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေကာက္ပသဲီးႏွံမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးမႈဒဏ္ကို 
လူထုအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ အတြင္း ခံစားရေပမည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းၾကား တင္းမာမႈမ်ားသည္ သမိုင္းတေလွ်ာက္ သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ တင္းမာမႈ 
ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ကုိ ေရရွည္ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈ၊ စီးပြားေရးရင္းျမစ္ နည္းပါးမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ 
လႈပ္ရွားသြားလာမႈကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမရိွျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတို႔က ပိုမို ဆုိး၀ါးေစသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ကႏွင့္စာလွ်င္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကား ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈတုိ႔ တုိးတက္လာေသာ္ 
လည္း ၂၀၁၂ အၾကမ္းဖက္မႈမတုိင္မီကထက္ အလြန္နည္းပါးေသးသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ခြဲျခားေနထုိင္ျခင္းက လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္း 
ၾကား လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးတို႔အေပၚ ဆုိး၀ါးသည့္ သက္ေရာက္မႈ ရိွလာႏိုင္ေစသည္။ 

အေျခအေနမွာ မိမိတို႔ကိုယ္ကုိ “ရုိဟင္ဂ်ာ” ဟု ေခၚၿပီး အစုိးရက “ဘင္ဂါလီ” ဟု ရည္ညႊန္းကာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေျခအေန 
မေရရာေသာ မြတ္စ္လင္မ္ တစ္သန္းေက်ာ္အတြက္ အလြန္ဆုိး၀ါးသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
ဤအုပ္စုအတြင္း ပါ၀င္သည္။ ၎တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာမႈကုိ ကန္႔သတ္ခံရျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း 
မ်ား၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အစားအစာ၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခားအေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလက္လွမ္းမီမႈကုိ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းတို႔ 
ခံစားေနရသည္။ ၎တို႔အနက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားအတြက္ ယင္းလႈပ္ရွားသြားလာမႈကန္႔သတ္ခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည္၀့ေရးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပၚ လုံး၀နီးပါးမွီခုိေနရသည္။ ထုိအႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္ 
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သူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ကန္႔သတ္ခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေပၚမီွခိုရမႈကုိ ေရွာင္က်ဥ္ႏိုင္မည့္ ေရရွည္ 
ရပ္တည္ႏုိင္မည့္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္ ခက္ခေဲစသည္။ 

UNHCR ၏ အစီရင္ခံမႈအရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ၉၄,၀၀၀ ခန္႔သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလား 
ေဒ့ရွ္နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ပင္လယ္ခရီးျဖင့္ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကန္႔သတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရျခင္းတို႔ 
ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ထို႔သုိ႔ ထြက္ခြာရန္ ေမွာင္ခိုကြန္ယက္မ်ားကုိ အားကိုးရၿပီး လူကုန္ကူးမႈခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ 
ေဒသတြင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမ်ားက ပုံမွန္မဟုတ္ေသာေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ား၏ အေျခခံဇစ္ျမစ္ကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ထား 
သည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအမ်ားစုသည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုအႏံွ႔ “တန္းလ်ားမ်ား” သုိ႔မဟုတ္ စုေပါင္းမွီခိုရာေနရာမ်ားတြင္ 
ေနထိုင္ၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕ယာယီစခန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ တြင္ အစုိးရက ထူေထာင္ေပးခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး အျခားစခန္းမ်ားမွာ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၏ မူလရပ္ရြာအတြင္း သို႔မဟုတ္ အနီး၀န္းက်င္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တန္းလ်ားစုမ်ား ျဖစ္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ယာယီအေနျဖင့္ ပုံစံထုတ္တည္ေဆာက္ထားေသာ တန္းလ်ားမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရသည့္အေလွ်ာက္ စခန္းမ်ားတြင္ လူေန 
က်ပ္သိပ္ျခင္းမွာ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ မုိးရာသီတြင္ ေရဆုိးထုတ္စနစ္မလုံေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ အေျခအေနပိုမို ဆုိး၀ါးသည္။ 
တန္းလ်ားမ်ားသည္ တတိယေျမာက္မုိးရာသီႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆုံးမွီခိုရာေနရာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ျပည့္မီရန္ အတြက္ 
သိသိသာသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈမ်ားလိုအပ္ေနသည္။ 

မတ္ ၂၀၁၅ မွစ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား တန္းလ်ားမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး မိမိတို႔မူလေနရပ္တြင္ အေျခခ်ႏုိင္ရန္ အစုိးရ၏ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ 
ျဖစ္သည္။ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီမႈတုိ႔ႏွင့္အတူ ယင္းေဆာင္ 
ရြက္ခ်က္က လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေပၚမီိွခုိရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား ပုိင္ရွင္ကုိယ္တုိင္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ယာမ်ားတည္ေဆာက္ရန္အေထာက္အကူေပးထားသည္။ 
ပိုမုိေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ၂၀၁၅ အကုန္ပုိင္းတြင္ ဤပုိင္ရွင္ကုိယ္တုိင္တည္ 
ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ လူ ၂၀,၀၀၀ မွ ၃၀,၀၀၀ အထ ိ အက်ဳိးခံစားရၿပီး ယာယီစခန္း (သို႔မဟုတ္ ယာယီစခန္းကဲ့သုိ႔ 
အိမ္ယာမ်ား) ၃၀ ခုခန္႔ ပိတ္ႏိုင္ၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈကုိ အဆုံးသတ္ေစႏုိင္မည့္ အဓိကေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာမည္ဟု 
ခန္႔မွန္းရသည္။ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ယာယီစခန္း (သို႔မဟုတ္ ယာယီစခန္းကဲ့သုိ႔ ေနရာမ်ား) ၄၀ ခုခန္႔ က်န္ရွိေနၿပီး အေရအတြက္ 
၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ က်န္ရွိသည္။ ဤပုိင္ရွင္ကုိယ္တုိင္တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္းမ်ားျဖင့္စတင္ထားေသာ အရွိန္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရ 
က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမိသားစု ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ အကူအညီေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ 
ေပါင္းပါက ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ ၄၀,၀၀၀ မွ ၅၀,၀၀၀ ထ ိ အက်ဳိးရွိႏိုင္ၿပီး အေျခအေနကုိ ပံုမွန္ျဖစ္ေစမည့္ အျခားလုပ္ငန္း 
မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းလုိက္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး 
ေရရည္ေျပလည္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာေပမည္။ ၂၀၁၆ ႏွစ္လယ္ 
သုံးသပ္ခ်က္မွာ ဤ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းတုိးတက္မႈကုိ အကျဲဖတ္ေလ့လာရန္ အေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေပမည္။ 

ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ မူလေနရပ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသို႔ ျပန္ေရးအတြက္ အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 
ကုိ လူမ်ဳိးဘာသာအားလုံးအတြက္ ေထာက္ပံ့ရန္ ဆႏၵႏွင့္ စြမ္းရည္ရွိသည္။ထုိသို႔မျဖစ္ႏုိင္ပါက ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သည့္ေနရာတြင္ အေျခခ်ျခင္းတို႔ကုိ ရွာေဖြေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအားလုံး မိမိဆႏၵ အေလွ်ာက္ 
ျဖစ္ၿပီး ေဘးကင္းလုံျခံဳကာ သိကၡာရွိေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ရမည္။ သက္ဆုိင္ရာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေစရမည္။ ေနရာမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူထုအသုိင္းအ၀ိုင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ 
ေနထုိင္ေရး အတြက္ လူမႈဘ၀သဟဇာတျဖစ္ေစေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ 

မိမိတို႔ေနရပ္ျပန္ရန္ အေထာက္အပံ့ေပးထားေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားရပ္တန္႔ 
ႏုိင္ရန္ ၎တို႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ၿပီး အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုံေလာက္စြာ 
လကလ္ွမ္းမီေစေရးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ယင္းေနရာမ်ား 
တြင္ လူထု အသုိင္းအ၀ုိင္းၾကား တင္းမာမႈမ်ားျပင္းထန္လာျခင္းကုိ ေရွာင္က်ဥ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡဂရုျပဳေသာ “အႏၱရာယ္ 
မျဖစ္ေစေရး” နည္းလမ္းျဖင့္ ထုိေနရာမ်ားရိွ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းအားလုံး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ လုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။  
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ေနရပ္ျပန္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ အေျခအေနကုိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡဂရုျပဳနည္းလမ္းျဖင့္ ကူညီ 
ေပးရမည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈကုိ အဆုံးသတ္ရန္ အစုိးရက စတင္ေဆာင္ရြက္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူတို႔အား မိမိတို႔ 
အခြင့္အေရးမ်ားရရိွေစရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္မႈမ်ားဖယ္ရွားေပးရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ခ်င္မွ ပါ၀င္ေပ 
မည္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ သူမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီမႈစသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ဤအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံ 
တကာလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အဆင့္ျမင့္ သံတမန္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့၍ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးမႈကုိ 
ပုိမုိျပည့္စုံေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ပုံေျပာင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ စတင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈနယ္ပယ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရင္း 
ႏုိင္ငံတကာအကူအညီ၏ အျခားအပုိင္းမ်ားႏွင့္ ပုိမိုဟန္ခ်က္ညီေစမည္ျဖစ္သည္။ 

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား 

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ရွိ လူ ၉၆,၄၀၀ ခန္႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျပန္လည္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရဆျဲဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းေခ် ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ တစ္၀က္ခန္႔မွာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း NGO မ်ားသာ 
သြားလာခြင့္ရၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစု သြားခြင့္မရေသာ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမျပင္ပေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအမ်ားအျပား ျပည္တြင္း NGO မ်ားက စီမံခန္႔ခြဲသည့္ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး အျခားသူမ်ားမွာ 
ေရရွည္အတြက္ ပုံစံထုတ္ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ ယာယီေနထုိင္ရာေနရာမ်ားရိွ လူေနထူထပ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ေနထုိင္ရသည္။  

တစ္တုိင္းျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္ဆေဲရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ားက ကခ်င္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအား ဆက္လက္ထိခိုက္လွ်က္ရွိကာ ၂၀၁၅ တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

ပဋိပကၡေဘးဒဏ္သင့္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနသူမ်ားထံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သြားလာခြင့္ကို ဆက္လက္ ပိတ္ပင္ခံထား 
ရဆျဲဖစ္သည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆုိထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႕အမ်ားစုအတြက္ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သြားလာခြင့္ မရရွိေသးေပ။ ျပည္သူႏွင့္ လက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား 
ခြဲျခားမႈ၊ ျပည္သူမ်ားအား ေရာေထြးတုိက္ခုိက္ခံရမႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သြားလာခြင့္ႏွင့္ လုံျခံဳ 
ေသာ သြားလာေရးလမ္းေၾကာင္းစသည့္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိေပး 
လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ရင္းျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္၀ေသာ္လည္း 
ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈႏႈန္းမွာ သာမန္ထက္ ပိုမုိျမင့္မားသည္ (တစ္တုိင္းျပည္လုံး ပ်မ္းမွ် ၂၅.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္အနက္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
၂၈.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း)။ ရွမ္းေျမာက္တြင္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈႏႈန္းပိုမုိျမင့္မားၿပီး ၂၀၁၀ မိသားစုေနထုိင္မႈအေျခအေန စစ္တမ္းအရ လူဦးေရ 
၃၇.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈမ်ဥ္းေအာက္တြင္ ရွိသည္။ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအမ်ားစုမွာ မိမိတို႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကုိ ျပန္လည္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘဲ အကူအညီေပၚ မွီခုိေနရ 
သည္။ ဥပမာ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားရိွ ေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးထြန္ယက္ျခင္းစသည့္အခ်ဳိ႕အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ 
ေျမျမွဳပ္မုိင္းအႏၱရာယ္ႏွင့္ စစ္ကာလ လက္က်န္ေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ား၊ အေထြေထြစစ္ဖက္ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ထို႔ျပင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ 
အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေလ့အထမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ 

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္အႏွံ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား လက္ခံထားရေသာ ေဒသခံ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ 
ေရရွည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈက ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကုန္ခမ္းၿပီး အကူအညီလိုအပ္ေနသည့္ ေဒသခံ 
အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအေပၚ ဖိအားတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
အနည္းငယ္အား ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးရန္ (ပလနအေျခခ်မႈစသည့္) စီမံခ်က္အေသးစားမ်ားအတြက္ 
စီမံကိန္းေရးဆြလဲွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရုတ္တရက္စီစဥ္ေသာ သို႔မဟုတ္ စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေသာ အေသးစား 
ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုရိွလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ ထိုလုပ္ငန္း 
မ်ားမတုိင္မီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ႏွင့္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ အေျခခံမူမ်ား၊ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားဆုိင္ရာ မူေဘာင္တို႔ႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ 
အတြက္ အစိုးရ၊ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ 
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ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ အခ်ိန္ပုိၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား စဥ္းစားလွ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေပၚမူတည္၍ ကမၻာ့ 
စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕ (WFP)က အစားအစာျဖန္႔ေ၀မႈမွ ေငြေၾကးေပးအပ္မႈပုံစံသို႔ ေျပာင္းလေဲဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ လူသားခ်င္း စာနာမႈ 
တုံ႔ျပန္ေရးတြင္ ဗဟုိက်ေသာ ေဒသခံ NGO မ်ားအား ပံ့ပိုးမႈနည္းလမ္းအသစ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တို႔တြင္ လိင္ႏွင့္ က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈ၊ အတင္းအၾကပ္ခုိင္းေစမႈ၊ လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ခန္႔အပ္အသုံးျပဳမႈ၊ အတင္းအၾကပ္လမ္းညႊန္/အလုပ္သမားအျဖစ္ေစခိုင္းမႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမမီမႈ၊ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမရွိမႈ၊ ေျမသိမ္းမႈ/မူလေနရာမ်ားအား သိမ္းယူမႈ၊ 
လူကုန္ကူးမႈ၊ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မႈႏွင့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္း/ စစ္လက္က်န္ ေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ားအႏၱရာယ္စသည့္ ျဖစ္ပြားဆဲ ပဋိပကၡႏွင့္ 
ေရရွည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ားရွိသည္။ထုိ႔ျပင္  လက္နက္ 
ကုိင္ပဋိပကၡအတြင္း လိင္မႈဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားအား သိမ္းယူအသုံးျပဳမႈစသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရး 
ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ဆက္လက္ၾကားေနရသည္။ 

ကုိးကန္႔အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ MNDAA တို႔ၾကား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၅ တြင္ တုိက္ပြဲစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူ 
၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရကာ အမ်ားစုမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရွာင္ေျပးခဲ့သည္။ 
ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၅ တြင္ ကုိးကန္႔မွ လူ ၈,၀၀၀ ခန္႔ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ရွိေနဆျဲဖစ္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ေအာက္တိုဘာတြင္ 
လက္နက္ကိုင္တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ားအား သြားလာခြင့္ျပဳထားၿပီး ေရရွည္ႏွင့္ 
လတ္တေလာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အကျဲဖတ္ေလ့လာလွ်က္ရွိသည္။ 

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅ တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တပ္မေတာ္ (SSA-N) တို႔ၾကား တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လ ူ ၆,၀၀၀ ခန္႔ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းအနက္အခ်ဳိ႕မွာ မိမိတို႔ေနရပ္ျပန္လာၾကေသာ္လည္း ႏုိ၀င္ဘာအကုန္တြင္ ယာယီစခန္းမ်ား၌ 
လူ ၄,၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနေသးသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ ထုိေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အကျဲဖတ္ေလ့လာလွ်က္ရွိ 
ၿပီး အေရးေပၚလူသားခ်င္းစာနာမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ကမ္းလွမ္းသြားမည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခားရန္ 
ခက္ခသဲည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅ တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေရရွည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ပုိမိုအားေကာင္းလာသည္။ ထုိေဒသမ်ားရွိ လူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဤလူသား 
ခ်င္း စာနာမႈတုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းျပင္ပ သီးျခား ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား မူေဘာင္တစ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 

သဘာ၀ေဘးမ်ား 

ပဋိပကၡမ်ား၊ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သည္ အာရွတိုက္ရွိ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေခ်အမ်ားဆုံးတုိင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဆုိင္ကလုန္း၊ မုန္တုိင္းမ်ား၊ ေရေဘးမ်ား၊ 
ေျမျပိဳမႈမ်ား၊ ငလ်င္မ်ား၊ ဆူနာမီမ်ား၊ မုိးေခါင္ေရရွားမႈမ်ား၊ မီးေဘးႏွင့္ ေတာမီးစသည့္ သဘာ၀ေဘးမ်ား က်ေရာက္လြယ္သည္။ 
သမုိင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ႏွစ္အနည္းငယ္တုိင္း အလယ္အလတ္အဆင့္မွ ႀကီးမားေသာ သဘာ၀ေဘးမ်ားက်ေရာက္သည္ကုိ 
ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၀၂ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း အဆင့္ ၄ ဆုိင္ကလုန္းသုံးခု၊ ႀကီးမားေသာ ေျမငလ်င္မ်ားစြာႏွင့္ ေရေဘးစသည့္ 
သဘာ၀ေဘးမ်ားေၾကာင့္ လူ ၁၃ သန္းေက်ာ္ ေဘးဒဏ္သင့္ခဲ့သည္။ 

ျပည္တြင္းတုံ႔ျပန္ေရးစြမ္းရည္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ပဋိပကၡ၊ သဘာ၀ေဘးမ်ားက်ေရာက္ႏိုင္ေခ်ကုိ အကျဲဖတ္ 
ေလ့လာစာရင္းျပဳစုထားေသာ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေခ်စီမံခန္႔ခြဲေရးညႊန္ကိန္း (INFORM) စာရင္းတြင္ ႏုိင္ငံ ၁၉၁ ႏိုင္ငံအနက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၀ ရွိၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထိ ျပင္းထန္ေသာ သဘာ၀ေဘးမ်ားေၾကာင့္ အထိခုိက္ဆုံးတုိင္းျပည္ 
မ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာသဘာ၀ေဘးညႊန္ကိန္းစာရင္းတြင္ ဒုတိယအဆင့္ရွိသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ဆုိး၀ါးေသာ ေရႀကီးမႈ၊ ေျမျပဳိမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အစုိးရ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အိမ္ ၃၈,၀၀၀ ေက်ာ္ 
လုံး၀ပ်က္စီးၿပီး ၃၁၅,၀၀၀ ဆုိး၀ါးစြာ ထိခိုက္ခဲ့သည္။ စုိက္ပ်ဳိးေျမ ဧက ၁.၄ သန္းေက်ာ္ (၅၆၇,၀၀၀ ဟက္တာ) ေရျမဳပ္ၿပီး ၈၄၁,၀၀၀ 
ဧက (၃၄၁,၀၀၀ ဟက္တာ) ပ်က္စီးခဲ့သည္။ စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ ေရရည္ အစားအစာ 
မလုံေလာက္မႈအႏၱရာယ္ျမင့္မားေစၿပီး နဂုိကတည္းက အစားအစာမလံုေလာက္သူမ်ား၏ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္မႈကုိ ပိုမိုျမင့္မားေစ 
သည္။ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ FAO ႏွင့္ WFP 
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တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၅ က စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အစားအစာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ 
အကျဲဖတ္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာတြင္ အေျခအေနပုိမိုမဆုိး၀ါးေစေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္အကူအညီမ်ား လိုအပ္သည္ဟုေတြ႕ရွိ 
ရသည္။ 

ဇူလုိင္-ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅ က ေရေဘးႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုအနက္ ၁၂ ခုရွိ လ ူ ကုိးသန္းေက်ာ္ 
ေဘးဒဏ္သင့္ကာ ၁၇၂ ဦးေသဆုံးၿပီး ၁.၇ သန္း ယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ ေရေဘးႏွင့္ေျမၿပိဳမႈတုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္လွ်က္ 
ရွိသည္။အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ေရး၊ ေရေဘးသင့္သူမ်ားအား အစားအစာ၊ ေရ၊ ယာယီ 
မွီခုိရာေနရာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားအသက္ကယ္အကူအညီမ်ားေပးအပ္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား 
ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ေရနစ္ျမဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဆုိး၀ါးေသာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္  အကူ 
အညီတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ေဘးဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားရိွ ေဒသခံလူထုထံမွ ရက္ေရာစြာ လွဴဒါန္းမႈ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ၿပီး 
အလြန္တက္ၾကြေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ပံ့ပုိးမႈတို႔ကလည္း အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ 
ဆုိင္ကလုန္းနာဂစ္အၿပီးအေျခအေနႏွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်က္ အစိုးရက ႏုိင္ငံတကာအကူအညီကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး ကနဦးကပင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
ရြက္ကာ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာ ေပါင္းစည္းခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစရန္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕က ၾသဂုတ္-ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ 
ကာလအတြက္ ကနဦး ေရေဘးတုံ႔ျပန္ေရး စီမံကိန္းကုိ ၾသဂုတ္ 
၂၀၁၅ တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇ သန္း 
ေတာင္းခံထားသည့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေရေဘး 
တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၅ တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ 
ေရေဘးႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈ ဒဏ္ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္း 
ရန္ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ေရရွည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ 
အကုန္တြင္ ေရေဘးႏွင့္ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း 
ေရွာင္ရသူ ၁.၇ သန္းအနက္ ၁၁,၀၀၀ ဦးမွ လြဲ၍ အားလုံး ေနရပ္ 
ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။ ေရေဘး/ေျမၿပိဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈလုပ္ငန္းအမ်ားအျပား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ 
ၿပီးဆုံးခဲ့ေသာ္ လည္း လူအခ်ဳိ႕ (အထူးသျဖင့္ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရဆဲသူမ်ားႏွင့္ 
အစားအစာမလံုေလာက္မႈ ဒဏ္ခံေနရသူမ်ား) ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ ဆက္လက္လိုအပ္ေပဦးမည္။ ဥပမာ 
လာမည့္ မိုးရာသီတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ေစရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအကူအညီ (ေငြေၾကးျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းျဖစ္ေစ) 
မ်ားအား လူတို႔ လက္လွမ္းမီေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

ေရေဘးသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအေပၚမီွခိုရေသာ မိသားစုမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအေပၚ ဆုိး၀ါးစြာသက္ေရာက္ၿပီး ထပ္ဆင့္ 
အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ပြားမႈကုိ ေရွာင္က်ဥ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားလိုအပ္ေနသည္။ ထုတ္ကုန္ဆုံးရႈံးမႈမ်ား 
ျမင့္မားသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ အဓိက၀င္ေငြရရိွေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ 
က်ဘမ္းလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားေလွ်ာ့နည္းလာသည္။ မ်ဳိးေစ့မ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား သဘာ၀ေဘးအတြင္း 
ဆုံးရႈံးထားၿပီး ဆည္ေျမာင္းစနစ္မ်ားလည္း ပ်က္စီးထားသည္။ ရလာဒ္အေနျဖင့္ လယ္သမားအမ်ားအျပား လာမည့္ ေဆာင္းႏွင့္ 
မုိးကာလ စိုက္ပ်ဳိးရာသီမ်ားကုိ မီႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း အစားအစာလုံေလာက္မႈအေျခအေန 
ပိုမုိမဆုိး၀ါးေစေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အလွ်င္အျမန္ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ရန္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေထာက္အပံ့မ်ား 
အခ်ိန္မီေပးအပ္ေရး အဓိကက်သည္။ အစုိးရက ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ အကျဲဖတ္ေလ့လာမႈမ်ား ထပ္မံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအတြက္ လူမႈဘ၀ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ေဒသအမ်ားအျပားအား မိုးေလ၀သဆုိး၀ါးေစမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ 
အေျခအေနပိုမိုဆုိး၀ါးလာမည္ကို စုိးရိမ္ရသည္။ အယ္လ္နီညိဳႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သီးျခား ရာသီဥတုဆုိး၀ါးမည္ ့
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ရာသီဥတုျပင္းထန္မႈတုိးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ 
လြယ္မႈတို႔က ဤကိစၥအတြက္ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေစၿပီး အေရးေပၚစီမံကိန္းေရးဆြရဲန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

အဓိက ကိစၥမ်ား 

၁)  လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား တြင ္
ျပည္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

၂)  ေရရွည္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ 

၃)  အေစာပိုင္းကာလျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အကူအညီေပၚမီွခုိမႈ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

၄)  သဘာ၀ေဘးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေရး 



 အပုိင္း ၁ - မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
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မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္  

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ဤမဟာဗ်ဴဟာ၏ ပန္းတုိင္မွာ ပဋိပကၡႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ား၏ အသက္မ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာ 

ႏွင့္ အဆင္ေျပသာယာမႈ တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

အစုိးရ ႏွင့္ ေဒသခံအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိ 

ရန္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ား 

အတြက္ ေအာက္ပါ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေပၚ သေဘာတူညီထားၾကသည္။ 

 

 
အသက္ကယ္လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းျခင္း 
ပဋိပကၡ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္သူမ

်ား၏ အသက္ကယ္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အကူအညီ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေစျခင္း 

 
အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း 
အခြင့္ အလမ္းမ်ားကို 
လက္လွမ္းမီျခင္း 
ပဋိပကၡ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 

သဘာ၀ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအေျခခံ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး 
၀မ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ညီမွ်စြာ လက္လွမ္းမီေစျခင္း 

 
အေစာပိုင္း ကာလ ျပန္ 
လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ 
ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား  
ပဋိပကၡႏွင့္သဘာ၀ေဘးမ်ားအား လူထု 
အသိုင္းအ၀ုိင္း ခံႏိုင္ရည္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ 
ၿပီး အေစာပိုင္းကာလျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေရရွည္ေျပလည္ေစ 
မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း 

 

 

၁ ၂ ၃ 
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တံု႔ျပန္ေရး  

မဟာဗ်ဴဟာ 
ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕သည္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္သူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ကုိ တုံ႔ျပန္မႈတြင္ ေရွ႕တန္းတင္ထားၿပီး အေျဖေပၚေစမည့္ အသိေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကား 
ေရးႏွင့္ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ား ပါ၀င္မႈ၊ ပဋိပကၡဂရုျပဳမႈ၊ က်ား/မ၊ ေရရွည္ ေျပလည္ေစမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကုိ ေပါင္းစည္းရန္ အေလးထားသည္။ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈအကူအညီေပၚ ေရရွည္မွီခိုရမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးအတြက္ တုိင္းျပည္စြမ္းရည္ကုိ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း တို႔ျဖင့္ 
ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္း 
ေစေရး အေရးပါမႈကို အေလးထားသည္။ 

ဤလူသားခ်င္းစာနာမႈတုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အထက္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
က႑အလုိက္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ယင္း မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္သည္။ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရးဆုိင္ရာ ဗဟို 
ရန္ပုံေငြ (CERF) သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းအေျချပဳ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးရန္ပုံေငြ (ERF) မွ ရန္ပုံေငြခြဲေ၀ေပးမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား 
အပါအ၀င္ စီမံကိန္းဦးစားေပးအဆင့္ သတ္မွတ္မႈအားလုံးသည္ တစ္ခုသို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ ဤမဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ 
မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိအေပၚ အေျခခံေပမည္။ 

ဤလူသားခ်င္းစာနာမႈစီမံကိန္းသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ အေျခခံလာေသာ အေရးေပၚ လူသား 
ခ်င္းစာနာမႈ လိုအပ္ခ်က္အမ်ားဆုံးရွိသည့္ ရခုိင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တို႔ကုိ အဓိကထားသည္။ ဤတုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းသည္ 
အႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ားအတြက္ အသက္ကယ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအခြင့္ 
အလမ္းမ်ားကုိ ညီမွ်စြာ လက္လွမ္းမီေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အဓိကထားသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ အေစာပုိင္း 
ကာလျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြမႈတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား 
၏ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ စဥ္းစားၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဤလူသားခ်င္းစာနာမႈတုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိဟု ယူဆေသာ ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား မူေဘာင္တစ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သမုိင္း၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးသစ္တက္လာၿပီး လက္ရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနသစ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ရွိလာ ေပမည္။ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ား အျပည့္အ၀ ထင္သာျမင္သာရွိမႈႏွင့္ 
တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမျပင္ပရွိ အဓိက သက္ဆုိင္သူမ်ား၊ ရပ္ရြာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၊ ေဒသခံ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၊ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားႏွင့္ အဆင့္အသီးသီးတြင္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ပဋိပကၡ၊ 
လူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းၾကား တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘး ဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားရိွ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ားအား အေရးပါသည့္ 
အသက္ကယ္၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သြားလာခြင့္ရေစရန္ ဦးစားေပး 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္းအေပၚမီွခိုမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေရးအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားေပးအပ္ရန္ ပိုမုိတာ၀န္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ အားေပးကူညီ 
သြားမည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးစြမ္းရည္မ်ား တုိးျမွင့္ေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ 
ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပုိမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 
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ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုက်မႈကုိ ေသခ်ာေစျခင္း 

ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕သည္ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား အျမတဲမ္းေကာ္မတီ (IASC) ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳထားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဓိကက်မႈဆုိင္ရာ 
အဆုိႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိ အဓိကေနရာဆက္လက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ “လူ႔အခြင့္အေရး 
ေရွ႕ေဆာင္” လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို 
တားဆီးတုံ႔ျပန္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေနရာတုိင္းရွိ လူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကုလသမဂၢအတြက္ အေရးႀကီးပုံကုိ 
အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ IASC ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဖာ္ျပခ်က္အရ “လူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဤအေရးပါမႈသည္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္း၏ အသည္းႏွလုံးျဖစ္သည္”။ 

ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္မႈကို ခိုင္မာေစျခင္း 

အိမ္ေထာင္ရွင္ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ မိသားစုမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးကုိ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ က႑မ်ားနွင့္ အစုအဖြဲ႕အားလုံး လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ၏ အဓိကက်ေသာ အပုိင္းအေနျဖင့္ သီးျခား 
လြတ္လပ္ေသာေနရာမ်ား လုိအပ္ခ်က္ကို ယခင္က လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေရေဘးတုံ႔ျပန္မႈ၊ အေတြ႕အၾကံဳ 
မ်ားက မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျခင္း 

လုပ္ငန္းအားလုံးတြင္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေရးကုိ ဆက္လက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြး 
တုိင္ပင္မႈ၊ ပူးေပါင္းစီမံကိန္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတုိ႔ကုိ အဓိကထားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက ဤခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ 
အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕သည္ ေဘးကင္း၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ တစ္ဦးခ်င္းကုိယ္ပုိင္သိရွိ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးသြားမည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာ 
ေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္တို႔တြင္  အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း 

ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္သူမ်ားကုိယ္စား ထိေရာက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
လုပ္ငန္းအတြက္ ပူးတြဲ အသိေပးလံႈ႕ေဆာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ အဓိကထားသည့္အခ်က္မွာ လူသား 
ခ်င္းစာနာမႈလုိအပ္ခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ အသိျမွင့္တင္ျခင္း၊ အခြင့္အေရးအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား 
အား တုိက္တြန္းလႊမ္းမုိးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈတုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာ 
ေျမာက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေစေရးျဖစ္သည္။ 

က်ား/မ ကြဲျပားမႈကိစၥမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႕သည္ က်ား/မ ကြဲျပားမႈကုိ အဓိကထားေသာ လူဗဟုိျပဳခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံကုိ အသုံးျပဳသည္။ 
ယင္းတြင္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာကၤ် ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ကြဲျပားေသာ အေတြ႕ 
အၾကံဳမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ တုံ႔ျပန္ျခင္း၊ က်ားမမွ်တမႈကို ျမွင့္တင္ရန္ 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ပိုမိုပါ၀င္မႈႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတို႔ကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ 
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ က်ားမမွ်တမႈကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။  

ပဋိပကၡဂရုျပဳခ်ဥ္းကပ္မႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႔သည္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းတြင္ ပဋိပကၡဂရုျပဳ (“Do No Harm”) ခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ ထည့္သြင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။ 

ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအား တာ၀န္ခံျခင္း 

ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႕သည္ ေဘးဒဏ္သင့္ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈရွိေစရန္ 
ႏွင့္ ၎တို႔အား တာ၀န္ခံရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။ ယင္းတြင္ အၾကံေပးမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈစနစ္မ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ 
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ရွိေစျခင္း၊ ေဘးဒဏ္သင့္လူထုအား ကုိယ္တိုင္သိရွိဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ ၎တို႔ႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအခ်ိန္မီရလြယ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကုိ ေကာက္ခံၿပီး 
၎တို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ႏုိင္ေစျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ 

အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တံု႔ျပန္ျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က် 
ေရာက္လြယ္သည္။အစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုိမုိ 
အားေကာင္းေစမည္။ ယင္းတြင္ အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ရန္ေနရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ 
ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ၂၀၁၅ ေရေဘးအၿပီး သင္ခန္းစာေလ့လာေရးအစီအစဥ္အေပၚ အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕သည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကို ပိုမုိလွ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ ေဒသခံ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပိုမိုခုိင္မာေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ ဦးတည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အစုိးရ၏ တုံ႔ျပန္မႈစနစ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့မည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္။ 

ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႕သည္ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရး၊ အေစာပိုင္းကာလ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေရရွည္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားရရွိရန္ ဦးတည္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား 
သည္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ အားေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ အစုိးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊ လူ႔စြမ္းအားႏွင့္ လူမႈစြမ္းအား 
ရင္းျမစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ အားေကာင္းေစျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ 
စြမ္းရည္ ႏွင့္ ၀င္ေငြ/အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတက္ေစျခင္း၊ ေဒသတြင္း အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တုိးတက္ေစျခင္းတို႔ 
ပါ၀င္ေသာ ဘက္စုံပါ၀င္သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 
အကူအညီအေပၚ မီွခိုမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လူထုဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ကုိ တုိးျမွင့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ UNDP ဦးေဆာင္ၿပီး က႑/အစုအဖြဲ႕အားလုံးမွ 
တာ၀န္ခံမ်ားပါ၀င္ေသာ အေစာပုိင္းကာလ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကြန္ယက္သည္ အေစာပုိင္းကာလျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကုိ 
ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီႏွင့္ ဤစီမံကိန္းျပင္ပမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

ျပည့္စံုေသာ ေဒသတြင္း စီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 

ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႕သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ 
ေရးကိစၥမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းေျဖရွင္းေပးမည့္ ဘက္စုံပါ၀င္ေသာ ေဒသတြင္း စီမံကိန္းမ်ား လိုအပ္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ယင္းသည္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာမႈအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစၿပီး ထိုစီမံကိန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ပံ့ပုိးေပး 
မည္။ ထို႔ျပင္ သင့္ေတာ္သလို သီးျခား ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးစနစ္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းၿပီး ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးစနစ္မ်ားကုိ သုံးသပ္ျခင္း၊ 
လိုအပ္သလို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကုိ ခိုင္မာေစျခင္းတုိ႔အား အေထာက္အကူ 
ျဖစ္ေစမည္။ 

ေငြေၾကး စီမံကိန္း 

ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႕သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားကုိ ေငြေၾကးပုံစံျဖင့္ ပိုမိုေပးအပ္ေစလိုေသာ 
ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ဆႏၵအပါအ၀င္ေငြေၾကး အေျချပဳလူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား၏ ထိေရာက္မႈေပၚ အေျခခံေသာ သက္ေသ 
သာဓကမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ေငြေၾကးလႊေဲျပာင္းေပးမႈဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားအေပၚမူတည္၍ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႕သည္ ခၽြင္းခ်က္မဲ့ ေငြေၾကးလႊေဲျပာင္းေပးအပ္မႈကုိ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
အကူအညီေပးအပ္ေရး အေရးပါေသာ ပံုစံတစ္ခုအေနျဖင့္စနစ္တက် စဥ္းစားေပးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ 
ထိေရာက္မႈရိွေစရန္ ေငြေၾကးပုံစံမ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ ျဖန္႔ေ၀မႈအၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတို႔ကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္ နည္း 
လမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ က႑မ်ားႏွင့္ အစုအဖြဲ႕အကူအညီေပးအပ္ရာတြင္ ထိုပုံစံမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း အပါအ၀င္ လက္ရွိ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ေပါင္းစည္းတုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ယင္း 
အပုိင္းကုိ ထည့္သြင္းအားျဖည့္သြားမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျမင့္ၿပီး အမ်ဳိးသားလူမႈကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေရးစနစ္ကုိ အေထာက္အကူျပဳအားေကာင္းေစေရးအတြက္ အထူးအေလးေပးသြားမည္။ 
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လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ  

စြမ္းရည္ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသခံ စြမ္းရည္ႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈ 

အစိုးရတံု႔ျပန္ေရးဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ႏွင့္ (၂) တုိ႔ဦးေဆာင္ေသာ 
ေကာ္မတီမ်ားအေပၚတြင္ ဗဟိုျပဳသည္။ ထုိ႔ျပင္ အစိုးရသည္ အေရးေပၚ 
ပဋိပကၡထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာနႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲေရး 
ဗဟိုဌာနတို႔ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အစိုးရ တံု႔ျပန္မႈကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ 
အဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အေထြေထြ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 

ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅ တြင္ ျပည္တြင္း NGO ၁၉ ခုတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား 
ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန (MIMU) မွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ 3Ws 
(မည္သူက မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည္တို႔ ေဆာင္ရြက္သည္) အခ်က္ 
အလက္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ တုိင္းျပည္အႏွံ႔ ေရေဘး 
တြင္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ ယင္း 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း သဘာ၀ 
ေဘးအတြင္း အစိုးရႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသားတုံ႔ျပန္မႈအေျခခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံ NGO ကုိးခုတို႔က ေပါင္းစပ္ 
ညွိႏႈိင္းေရး အားေကာင္းေစရန္ ပူးတြဲမဟာဗ်ဴဟာအဖြဲ႕ (JST) ကုုိ ဖြဲ႕စည္းထား 
သည္။ JST ကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုလသမဂၢ 
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ INGO မ်ားက ဘ႑ာေရး ႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ား 
ေပးအပ္ထားသည္။ 

ႏုိင္ငံတကာ စြမ္းရည္ႏွင့္ တံု႔ျပန္မႈ 

ႏုိင္ငံတကာ NGO ၂၇ ခုႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီ ၁၀ ခုတို႔က MIMU 3Ws 
အခ်က္အလက္စုစည္းမႈတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ/ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ အစီရင္ခံထားသည္။ ေအာက္ပါေျမပံုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ႏွင့္ 
ရွမ္းေျမာက္ရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႕မ်ား အေရအတြက္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 

 လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႕မ်ား 
အေရအတြက္ 

၅၉ 
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လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ  

သြားလာခြင့္ 
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ 
အျခား ပဋိပကၡဒဏ္သင့္သူမ်ားထံ ပံုမွန္သြားလာခြင့္ရိွသည္။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမျပင္ပ ေဒသမ်ားတြင္ 
အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၀န္ထမ္းမ်ား လႈပ္ရွားသြားလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရကပုိမုိတင္းၾကပ္စြာခ်ဳပ္ကုိင္ 
သည္။ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမျပင္ပ ေဒသအခ်ဳ ိ႕သုိ႔ သြားလာခြင့္ 
ရေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရိွသည္။ ေဒသခံ NGOမ်ားအေနျဖင့္(အကန္႔အသတ္မ့ဲ 
မဟုတ္ေသာ္လည္း) အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမျပင္ပ ေဒသအမ်ားအျပားသုိ႔ ပိုမုိ သြားလာခြင့္ရိွသည္။ 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ မလံုျခံဳေသာ ေဒသမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ား သြားလာခြင့္ 
မရသည့္ အခ်ိန္မ်ားရိွသည္။ ဤကာလမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီကို အစိုးရ ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု 
က တတ္နိုင္သေလာက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ေဒသခံ NGO မ်ားမွတဆင့္ ေပးအပ္သည္။ 

အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လူသား 

ခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 

လုပ္ငန္းမ်ား အဟန္႔ အတားႀကီးႀကီးမားမား မရိွဘ ဲ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ 

သည့္နယ္ေျမျပင္ပေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈ၀န္ထမ္းမ်ား သြားလာခြင့္ကို 

ကန္႔္႔သတ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ ္ေဒသခံ NGO 

မ်ားအေနျဖင့္ နယ္ေျမအမ်ားစုသုိ႔ သြားလာ 

ခြင့္ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကိုးကန္႔ အထူး 

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (ရွမ္းျပည္နယ္) ကို လမ်ား စြာ 

ပိတ္ထားကာ ဇူလိုင္လတြင္မွ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သြားလာခြင့္ ရခ့ဲသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလ္ုိင္လႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္း 

ဆြမ္ပရာဘြမ္ရိွ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္သူ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ထံ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သြားလာခြင့္ကို 

အာဏာပိုင္မ်ားက ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ 

 

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ျပည္နယ္မ်ား 

 

ရံဖန္ရံခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးတတ္ေသာ္လည္း 

လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရာမ်ားကို အဟန္႔႔ 

အတားႀကီးႀကီးမားမားမရိွ အကူအညီမ်ား ဆက္လက္ 

ေပးပုိ႔ ု႔ေနသည္။ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားက ေနရာတခ်ဳ႕ိတြင္ 

စီမံကိန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွရန္ ၾကန္႔႔ၾကာေၾကာင္း အစီရင္ခံထား 

ၾကသည္။ အဓိက အခက္အခဲမွာ (ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း 

ေရွာင္သူမ်ားအပါအ၀င္) မြတ္စ္လင္မ္ အသိုင္းအ၀ိုင္း 

အေပၚ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ ဆက္လက္ကန္႔႔သတ္ 

ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိ႔႔အတြက္ က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတုိ႔႔ကို ၎တုိ႔၏ 

လက္လွမ္းမီမႈ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္။ 

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ 
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တံု႔ျပန္မႈ  

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 
ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕သည္ က႑/အစုအဖြဲ႕အားလုံးအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ 
ညႊန္ကိန္းမ်ား သတ္မွတ္သေဘာတူညီထားသည္။ ယင္းတို႔က လူသားခ်င္း စာနာမႈတုံ႔ျပန္ေရး၏ 
အေထြေထြေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအတြက္  အေျခခံအျဖစ္ အသုံးျပဳသည္။ သုံးလပတ္တုိင္း ႏုိင္ငံလုံး 
ဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕သည္ သုံးလပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ေ၀ 
သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ က႑/အစုအဖြဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေသးစိတ္ ပါ၀င္သည္။ 

ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီရင္ခံစာအျပင္ က႑/အစုအဖြဲ႕တစ္ခုခ်င္း သို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီ 
မ်ားကလည္း တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ေ၀ၿပီး ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕ထ ံ
ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား က႑ေပါင္းစုံ အကျဲဖတ္ေလ့လာမႈလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာမ်ား မွ်ေ၀သည္။ အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရႈႏုိင္ေသာ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကုိ MIMU ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ OCHA မွလည္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအခ်က္အလက္ 
မ်ား (Humanitarian Snapshots) ႏွင့္ ရန္ပုံေငြဆုိင္ရာ ေနာက္ဆုံးရအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုံးလပတ္တုိင္း ထုတ္ေ၀သည္။ 

MIMU မွ တုိင္းျပည္အႏံွ႔ 3W (မည္သူက မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည္တို႔ ေဆာင္ရြက္သည္) စာရင္းအျပည့္အစုံကုိ ေျခာက္လ 
တစ္ႀကိမ္ စုေဆာင္းသည္။ ယင္းတြင္ ေက်းရြာအဆင့္ထိ က႑အခြဲ ၁၄၅ ခုမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
ကုိ အဖြဲ႕အစည္း ၂၀၅ ခု (ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း NGO မ်ား၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) က ေပးအပ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းထားသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကြန္ယက္က လုပ္ငန္းခြင္အေျခစိုက္ 
ေအဂ်င္စီမ်ားမွရရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္စြာအသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ရခိုင္၊ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းတို႔တြင္ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ား၊ က႑မ်ားႏွင့္အတူ လူသားခ်င္းစာနာမႈအခ်က္အလက္စံႏႈန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးသြားမည္။ 

• ပုံမွန္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ေ၀ျခင္း 

• လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား ထိေရာက္စြာေပးအပ္ႏိုင္ေရးတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခမဲ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေစမည့္ 
အစုအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (ICCG) ႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕တို႔မွ ေလ့လာ 
ေစာင့္ၾကည့္ေရး ရလာဒ္မ်ားကုိ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ျခင္း 

• အစုအဖြဲ႕/က႑အားလုံးတြင္ က်ား/မႏွင့္ အသက္အရြယ္အလုိက္ခြဲျခားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား (SADD) ေကာက္ခံ၍ 
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း 

• သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ပံ့ပုိးရန္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈကုိ လႊမ္းမုိးရန္ ခိုင္လုံေသာ ေနာက္ဆုံးရ 
အခ်က္အလက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္း 

• စံ ကနဦးေလ့လာကျဲဖတ္မႈပုံစံကုိ ျပင္ဆင္သုံးသတ္ၿပီး အကျဲဖတ္ေလ့လာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ မုိဘုိင္းလ္နည္းပညာ 
ကုိ ပိုမိုအသုံးျပဳျခင္း။ 
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

အကူအညီလုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္၊ ရင္းျမစ္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
 အကူအညလုိီအပ္ေနသူမ်ား 

၁,၀၂၀,၀၀၀ 
ေရေဘးသင့္ခံရသူ ၄၆၀,၀၀၀ေက်ာ္    

အပါအ၀င္ 

ဦးတည္ထားသူမ်ား 

၁,၀၂၀,၀၀၀ 
ေရေဘးသင့္ခံရသူ ၄၆၀,၀၀၀ေက်ာ္    

အပါအ၀င္ 

လုိအပ္ခ်က္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ) 

 ၁၉၀ သန္း 

 
 

က႑ 

စုစုေပါင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ေနရပ္မစြန္႕ခြာသူမ်ား 

ေရေဘး 
သင့္ခံရသူ 

မ်ား 

ရံပုံေငြ 
လုိ္အပ္ 
ခ်က္ 
မ်ား 
US$ 
(M) 

အကူအညီ 
လိုအပ္ေန

သူမ်ား 

ဦးတည္ 
ထားသူမ်ား 

ယာယီစခန္းမ်ား၊ 
စုေပါင္းေနရာ 

မ်ား (သို႔) 
မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ 
ေနထုိင္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ 
မိသားစု 

မ်ား 

ေနရပ္ျပန္သူ
မ်ား 

ျပန္လည္
အေျခခ် 

ေသာ IDP 
မ်ား 

ပဋိပကၡဒဏ္ 
သင့္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ/ 

ပတ္၀န္းက်င္ 

ပညာေရး ၁၈၈,၀၀၀ ၉၃,၈၀၅ ၆၀,၉၀၈ ၇,၆၁၉ ၂၆၅ - - ၂၅,၀၁၃ - ၉.၀ 

အစားအစာ 
လုံေလာက္မႈ 

၈၄၁,၂၂၃ ၇၇၉,၂၂၃ ၂၀၈,၆၄၃ ၁,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၆၉၄ ၄၉,၀၀၀ ၅၂,၀၀၀ ၄၅၉,၃၈၆ ၈၀.၂ 

က်န္းမာေရး ၅၃၇,၇၇၂ ၅၃၇,၇၇၂ ၂၁၁,၄၂၁ ၂၈,၈၉၄ - ၁၆၇ ၁၇၇,၂၉၀ ၁၂၀,၀၀၀ - ၂၂.၉ 

အာဟာရ ၁၉၉,၀၀၀ ၈၃,၄၀၀ ၃၀,၇၀၀ ၃,၆၀၀ ၇၀၀ ၁၀၀ ၃၇,၀၅၀ ၁၁,၂၅၀ - ၈.၉ 

ကာကြယ ္
ေစာင့္ေရွာက္ 
ျခင္း 

၃၀၀,၈၁၅ ၂၁၇,၀၃၆ ၁၉၁,၈၄၂ ၅,၁၉၄ - - ၂၀,၀၀၀ - - ၂၇.၅ 

CCCM/ 
အေဆာက္ 
အအုံ/NFIs 

၂၄၀,၃၁၅ ၂၀၈,၈၂၆ ၂၀၈,၈၂၆ - - - - - - ၁၆.၇ 

WASH ၅၃၈,၁၃၆ ၄၄၂,၁၆၄ ၂၁၀,၀၀၀ ၆,၁၄၆ - - ၁၁၅,၀၀၀ ၁၀၀,၀၀၀ ၁၁,၀၀၀ ၁၈.၂ 

အေထြေထြ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  

         ၆.၁ 

စုစုေပါင္း          ၁၈၉.၅ 



 အပုိင္း ၁ - အႏွစ္ခ်ဳပ္ 
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အပိုင္း ၂ - လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 
တံု႔ံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း 

ပညာေရး 

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး 

က်န္းမာေရး 

အာဟာရ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

မီွခိုရာေနရာ/စားနပ္ရိကၡာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား/ ယာယီစခန္းေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး 

ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး (WASH) 

ဘံု၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
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အကူအညီလုိအပ္သူမ်ား 

၁၈၈,၀၀၀ 
ရခုိင္: ၁၂၂,၀၀၀ 
ကခ်င္/ရွမ္း: ၆၆,၀၀၀ 

ဦးတည္ထားသူမ်ား 

၉၃,၈၀၅ 
ရခုိင္: ၅၆,၃၄၀ 
ကခ်င္/ရွမ္း: ၃၇,၄၆၅ 

 လုိအပ္ခ်က္မ်ား (US$) 

၉သန္း 
ရခုိင္: ၆.၃ သန္း 
ကခ်င္/ရွမ္း: ၂.၇ သန္း 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အေရအတြက္ 

၁၈ 

 

ပညာေရး  
ပဋိပကၡေဘးဒဏ္သင့္ကေလးသူငယ္အားလံုးအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ 
(စာသင္ခန္းတြင္းနွင့္ ျပင္ပ) ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီမႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရး 

ကခ်င္/ရွမ္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အတြက္ 
အရည္အေသြးျပည့္/ လုံျခံဳေဘးကင္းေသာ သင္ယူေရးပတ္၀န္းက်င္ကုိ လက္လွမ္းမီမႈ ျမွင့္တင္ရန္ 
အကူအညီမ်ားစြာ လိုအပ္ေနဆျဲဖစ္သည္။ မူလတန္းပညာေရးသုံးပစၥည္းမ်ား - ယာယီ 
အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ား၊ သင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ယူေရးပစၥည္းမ်ား- ေပးအပ္ေရးႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔မွာ အဓိက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈအမ်ားစုကုိ ႏုိင္ငံ 
တကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆက္လက္ေပးအပ္ေနၿပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္အထိ ထုိအတုိင္း ဆက္ရွိ 
ေနႏိုင္သည္။ အစိုးရ မူလတန္းပညာေရးသင္ရိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အစုိးရ 
တာ၀န္ယူမႈပုိမိုတုိးျမင့္လာေရးအတြက္ အဓိက ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ပုံေငြႏွင့္ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္မႈစြမ္းရည္ ပိုမိုလိုအပ္ေနသည္။ အျခားဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုံမွန္ႏွင့္စာသင္ခန္းျပင္ပ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းတုိးတက္ေရး၊ အမ်ဳိးသား 
မူလတန္းႀကိဳ ပညာေရးႏွင့္အညီ ယာယီစာသင္ၾကားရာေနရာမ်ားတြင္ မူလတန္းႀကိဳတန္းမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ေရး၊ ေပးအပ္ေသာ ပညာေရး ပိုမုိေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား ပုိမို 
ဖြင့္လွစ္ေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အျခားအခ်က္မ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မူ၀ါဒ၊ အေလ့အထ 
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ေရရွည္ဆင္းရႏဲြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္အမ်ားအျပား စာသင္ခန္း 
အတြင္းႏွင့္ အျပင္ မူလတန္း၊ အထက္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကုိ လက္လွမ္းမီမႈ မရွိသေလာက္ 
ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းတို႔ကုိ ဤစီမံကိန္းအရ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားအျဖစ္ 
မယူဆေသာ္လည္း ဤအႏရၱာယ္က်ေရာက္လြယ္မႈကုိ ေျဖရွင္းျခင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေရရွည္၊ ျပည့္စံု 
ေသာ ဘက္စုံပညာေရးတုံ႔ျပန္မႈဆီသို႔ ဦးတည္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ေပမည္။ 
ကခ်င္/ရွမ္းရွိ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေသာ ကေလးသူငယ္အားလုံးကုိ ကာမိ 
ေစရန္ လက္ရွိအစိုုးရစြမ္းရည္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ သီးျခားအကူအညီ လိုအပ္ဆျဲဖစ္သည္။ အစိုးရ 
ထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမျပင္ပတြင္ မူလတန္းပညာေရးဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးပစၥည္းမ်ား(ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္း 
ေရး၊ ပရိေဘာဂမ်ားအပါအ၀င္) ေပးအပ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔မွာ က႑၏ အဓိက 
လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။စနစ္တက်ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မရိွျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ 
ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အထူးသျဖင့္ ဆရာမမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်ားမညီမွ်မႈ 
မဟာဗ်ဴဟာအသစ္မ်ားျဖင့္ ခန္႔အပ္ၿပီး တုိးတက္ေစမည္။ တုိင္းျပည္အႏွံ႔ ေရေဘးဒဏ္သင့္သည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေျဖရွင္းလွ်က္ရွိၿပီး သဘာ၀ 
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ “ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္” ရန္ ပညာေရးစနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားေၾကာင့္ အလယ္အလတ္ကာလႏွင့္ ေရရွည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနဦးမည္။ 

ပညာေရးက႑ကို အသက္ကယ္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္တည္ေဆာက္ေရး 
အကူအညီ စၾကၤန္ တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း 

အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြင္း ပညာေရးသည္ ေဘးကင္းေသာ သင္ယူေရးပတ္၀န္းက်င္ကို 
ညီမွ်စြာ လက္လွမ္းမီေစျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအပုိင္းမ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း 
တို႔ျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ သိမႈပုိင္းမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ 
အေရးပါသည္။ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဓိကအပုိင္းမ်ား-စိတ္လူမႈအေထာက္အပ့ံ၊ 
ဘ၀တြက္တာ ကၽြမ္းက်င္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ (ကခ်င္/ရွမ္း တြင္) မုိင္းအႏၱရာယ္ပညာေပးေရး - တို႔ ႏွင့္အတူ 
ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ က်င့္၀တ ္စည္းကမ္းမ်ားက ပညာေရး၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအပုိင္းကို 
ပိုမုိအားေကာင္းေစမည္။ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္မ်ား ထူေထာင္ျခင္း - ဆရာ၊ 
ဆရာမမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥမ်ား (ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖိစီးမႈ၊ 
လ်စ္လ်ဴရႈမႈ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္) ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္းေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ 
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ပညာေရး ဦးတည္ခ်က္ ၁: 
 
ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ 
ကေလးမ်ား 
အားလုံးအတြက္ 

အရည္အေသြး ျပည့္မွီသည့္ 
(စာသင္ခန္းတြင္းႏွင့္ ျပင္ပ) 
ပညာေရးကုိ ပိုမုိလက္လွမ္း 
မီေစျခင္း  
 
SO 2, SO 3ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည္ 
 

ပညာေရး ဦးတည္ခ်က္ ၂: 
 
ပညာေရးက႑
ကို အသက္ 
ကယ္၊ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ႏွင့္ ဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ 
တည္ေဆာက္ေရး 
အကူအညီ စၾကၤန္တစ္ခု 
အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း 

  

SO 1, SO 2, SO3ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည္ 
 
 
 
ဆက္သြယ္ရန္ 
 
ယူကာကို ဖူဂ်ီမိုရီ 
yfujimori@unicef.org 

 

ေစာင့္ေရွာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္းတို႔မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပိုမိုကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္လာေရးအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မၾကာမီက 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရေဘးႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းအေျချပဳ သဘာ၀ေဘး 
အႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ စိတ္လူမႈအေထာက္အပံ့သင္တန္းမ်ားက ကေလး 
သူငယ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု ဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ တုိးျမင့္ေရးအတြက္ အေရးပါသည္။ 

ကခ်င္/ရွမ္းႏွင့္ ရခုိင္တုိ႔တြင္ ပဋိပကၡအေျချပဳ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ လိုအပ္ 
သည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္/ရွမ္းတြင္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စုစည္းမႈႏွင့္ စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈတုိ႔ကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပါ၀င္သည္။ ရခုိင္တြင္ က႑အဖြဲ႕၀င ္ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေရရွည္ ပဋိပကၡအေျချပဳ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္း 
မ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳၿပီး အထူးသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ကုိယ္ပုိင္အိမ္ယာကို 
လက္လွမ္းမီသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ပညာေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတာ၀န္ 
ကုိ လႊေဲျပာင္းေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

 

အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ထားသူမ်ားကို အေျခအေနအလိုက္ ခြဲျခားထားေသာစာရင္း 

 
ျပည္နယ္/ 

တိုင္း 
ေဒသႀကီး 

ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ေနရပ္ မစြန္႔ခြာသူမ်ား 
ယာယီစခန္းမ်ား၊ 
စုေပါင္းေနရာမ်ား 

(သုိ႔)မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ 
ေနထုိင္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ 
မသိားစုမ်ား 

ေနရပ္ျပန္
သူမ်ား 

ျပန္လည္
အေျခခ် 
ေသာ 
IDPs 

ပဋိပကၡ 
ဒဏ္သင့္ 
သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ/ 
ပတ္၀န္း 

က်င္ 

အကူအညီ 
လုိအပ္သူမ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း ၄၆,၁၅၀ ၄,၅၀၀ ၄,၉၀၀ ၄၅၀  ၁၀.၀၀၀ 
ရခုိင္ ၆၂,၀၀၀ ၁၀,၀၀၀    ၅၀,၀၀၀ 
အျခား မသိ/မရိွ 

ဦးတည္ထားသူမ်ား 
ကခ်င္/ရွမ္း  ၂၈,၇၂၈ ၂,၃၆၅ ၂၆၅   ၆,၁၀၇ 
ရခုိင္ ၃၂,၁၈၀ ၅,၂၅၄    ၁၈,၉၀၆ 
အျခား မသိ/မရိွ 

ဘ႑ာေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၇ သန္း 
ရခုိင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၃ သန္း 
အျခား မသိ/မရိွ 

 

 

၁ 

၂ 
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အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ား 

၈၄၁,၂၂၃ 
ရခုိင္: ၂၅၂,၀၀၀ 
ကခ်င္/ရွမ္း: ၁၂၉,၈၃၇  
ေရေဘး: ၄၅၉,၃၈၆ 

ဦးတည္ထားသူမ်ား 

၇၇၉,၂၂၃ 
ရခုိင္ : ၁၉၂,၀၀၀ 
ကခ်င္/ရွမ္း :၁၂၇,၈၃၇ 
ေရေဘး: ၄၅၉,၃၈၆ 

 လုိအပ္ခ်က္မ်ား (US$) 

၈၀.၂ သန္း 
ရခုိင္ : ၃၄.၇ သန္း 
ကခ်င္/ရွမ္း : ၂၁.၃ သန္း 
ေရေဘး: ၂၄.၂ သန္း 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အေရအတြက္ 

၃၄ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ 
ဦးတည္ခ်က္ ၁: 

 
စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 
ေငြေၾကးအေထာ
က္အပံ့ကုိ 

လုံေလာက္စြာ 
လက္လွမ္းမီေစျခင္း 

SO 1 ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 
 
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ 
ဦးတည္ခ်က္ ၂: 

 
ေဘးဒဏ္သင့္လူထု
၏ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္း ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဒဏ္ခံႏုိင္ 
ရည္ ေကာင္းမြန္ေရး 

SO 1 ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 
 

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး 
စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပ့ံကို လံုေလာက္စြာ လက္လွမ္းမီေစျခင္း 

ကခ်င္/ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈနယ္ေျမအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပေဒသမ်ား 
ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိိမ္းေရွာင္သူမ်ားထံ ပုံမွန္သြားလာႏုိင္ပါကစခန္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာခံ 
မိသားစုထံရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၁၀၇,၁၄၃ ထ ံ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီ 
ဆက္လက္ေပးအပ္သြားမည္။ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ႏို႔တုိက္မိခင္မ်ားကုိ အာဟာရ 
မႈန္႔မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္။ ျဖန္႔ေ၀မႈအလြန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ရလာဒ္မ်ားအရ အခ်ဳိ႕ေသာ 
မိသားစုမ်ား အေနျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား/၀င္ေငြရရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
လက္လွမ္းမီမႈရွိၾကသည္ဆုိေသာ္လည္း ထုိ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ၀င္ေငြ 
ပမာဏမွာ မိသားစုတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မတူညီၾကေပ။ ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ နည္းလမ္း တုိးပြား 
လာပါက စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးက႑ အေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္/ ျပန္လည္ေနရာခ် ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား ၎တို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္၊ အေျခခ်မႈကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ အကူအညီ 
မ်ား ေပးအပ္သြားမည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ေတြႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတို႔မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ အမ်ားစုမွာ အသက္ 
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမရွိျခင္း၊ လႈပ္ရွားသြားလာမႈ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရးျပႆနာ 
မ်ားေၾကာင့္ အသက္ကယ္ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီအေပၚ လုံး၀ မီွခိုေနရသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးအဖြဲ႕မ်ားက ယာယီစခန္းမ်ားရွ ိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ ၁၀၃,၀၀၀ ဦးထံ 
စားနပ္ရိကၡာအကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္သြားမည္။ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ 
ရေသ့ေတာင္ တို႔တြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈမရိွေသာ မိသားစုမ်ားမွ လ ူ ၄၉,၀၀၀ ဦးတုိ႔အား ေမလမ ွ
ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ရွားပါးရာသီတြင္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား ပံ့ပိုးေပးသြားမည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အႏွံ႔ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႔တုိက္မိခင္မ်ား၊ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကုိ အာဟာရမႈန္႔မ်ား 
ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္။ 

ရခိုင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ သုံးႏွစ္မွ ေလးႏွစ္အထိ ၾကာသည္ ့အေျခအေနျဖစ္လာၿပီ 
ျဖစ္သည္။ စားနပ္ရိကၡာက႑သည္ ျဖန္႔ေ၀မႈပုံစံ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီ 
တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကုိ ေလ့လာရန္အတြက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရသူဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ 
ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီ လိုအပ္ခ်က္ကုိ သုံးသပ္လွ်က္ရွိသည္။ စားနပ္ရိကၡာက႑သည္ ေဒသခံ 
အာဏာပိုင္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီႏွင့္ ေငြေၾကး လႊေဲျပာင္း 
ေပးမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

ေရေဘးဒဏ္အဆုိးဆုံးသင့္သည့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး ေျခာက္ခုတြင္ စားနပ္ရိကၡာက႑သည္ 
ပထမသုံးလပတ္အတြင္း လ ူ ၃၆,၈၀၀ အား ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီ၊ ပထမႏွစ္၀က္အတြင္း လူ 
၅၅,၀၀၀ အတြက္ ၀င္ေငြဖန္တီးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

ေဘးဒဏ္သင့္လူထု၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ 
ေကာင္းမြန္ေရး 

စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕မ်ားသည္ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းတြင္ လ၆ူ၈,၉၀၀ဦးအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ား 
ျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စီစဥ္ 
သြားမည္။ က႑ေပါင္းစုံ အကျဲဖတ္ေလ့လာမႈမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကုိ 
လက္လွမ္းမီသည့္ လူထုအား ဦးတည္ရန္ အသုံးျပဳသြားမည္။ စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရရွည္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာအေပၚ ကုိယ္တုိင္မွီခိုႏုိင္မႈကုိ ဦးတည္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ ေနရပ္ျပန္သည့္ 
ေဒသမ်ား ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတို႔ရွိ လူ ၁၄၅,၀၀၀ ဦးခန္႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီ 
ေပၚမီွခိုမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ စခန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
ရပ္ရြာမ်ားရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈလိုအပ္ခ်က္ကုိ ပုိမိုသိရွိနားလည္ႏုိင္ေရးကုိ အေလးေပးသြားမည္။ 

ေရေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑မ်ား အႀကီး 

၁ 

၂ 
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ဆက္သြယ္ရန္ 
မာဆာအိ ရိွမုိမူရ  
masae.shimomura@ 
wfp.org 
 
ခရစၥတို႔ဖ္ လူဘတန္  
christophe.loubaton@ 
foodsecuritycluster.net 

အက်ယ္ ပ်က္စီးသြားသည့္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဇန္န၀ါရီမွ ဇူလိုင္ထိ မုိးရာသီတြင္ 
လူ ၄၆၀,၀၀၀ ဦးအား စုိက္ပ်ဳိးေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္သြားမည္။ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ကခ်င္၊ ရွမ္းေျမာက္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေရေဘးဒဏ္သင့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျခား က႑/အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပိုမုိေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းၿပီး 
အႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး အကူအညီေပးရာတြင္ ေဘးဒဏ္သင့္သူ 
မ်ားအား တာ၀န္ခံမႈ၊ က်ားမညီမွ်မႈ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ရပ္ရြာပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ေငြေၾကး 
ကုိ တန္ဖိုးရွိစြာအသုံးခ်မႈစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။  ရခုိင္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္းအတြက္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈကုိ တုံ႔ျပန္ရန္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ က႑/အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
အတူ ပူးေပါင္းမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲသြားမည္။ 

 

အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ထားသူမ်ားကို အေျခအေနအလိုက္ ခြဲျခားထားေသာစာရင္း 

 
ျပည္နယ္/ 

တိုင္း 
ေဒသႀကီး 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ေနရပ္မစြန္႔ခြာသူ 
ယာယီစခန္းမ်ား၊ 
စုေပါင္းေနရာမ်ား 

(သုိ႔) မိမိ အစီအစဥ္ 
ျဖင့္ ေနထုိင္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ 
မိသားစုမ်ား 

ေနရပ္ 
ျပန္သူမ်ား 

ျပန္လည္ 
အေျခခ်
ေသာ 
IDPs 

ပဋိပကၡ 
ဒဏ္သင့္ 
သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ/ 
ပတ္၀န္း 

က်င္ 

အကူအညီ  
လုိအပ္သူမ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း ၁၀၅,၆၄၃ ၁,၅၀၀ ၁၀,၀၀၀ ၆၉၄  ၁၂,၀၀၀ 
ရခုိင္ ၁၀၃,၀၀    ၄၉,၀၀၀ ၁၀၀,၀၀၀ 
ေရေဘး: ၄၅၉,၃၈၆ 

ဦးတည္ထား 
သူမ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း ၁၀၅,၆၄၃ ၁,၅၀၀ ၈,၀၀၀ ၆၉၄  ၁၂,၀၀၀ 
ရခုိင္ ၁၀၃,၀၀၀    ၄၉,၀၀၀ ၄၀,၀၀၀ 
ေရေဘ: ၄၅၀,၃၈၆ 

ဘ႑ာေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁.၃ သန္း 
ရခုိင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄.၇ သန္း 
ေရေဘ: အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄.၂ သန္း 
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အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ား 

၅၃၇,၇၇၂ 
ရခုိင္: ၄၂၁,၁၇၇ 
ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၁၆,၅၉၅ 
 ဦးတည္ထားသူမ်ား 

၅၃၇,၇၇၂ 
ရခုိင္: ၄၂၁,၁၇၇ 
ကခ်င္/ရွမ္း: ၁၁၆,၅၉၅ 
 လုိအပ္ခ်က္မ်ား (US$) 

၂၂.၉ သန္း 
ရခုိင္: ၁၇.၈ သန္း 
ကခ်င္/ရွမ္း: ၅.၁ သန္း 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အေရအတြက္ 

၁၉ 

က်န္းမာေရး ဦးတည္ခ်က္ ၁: 
 
သဘာ၀ေဘးႏွင့္ 
အျခား အေရးေပၚ 
အေျခအေန 

ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ား အတြက္ 
အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
လက္လွမ္းမီမႈ 
တိုးတက္ေစျခင္း 
 
SO 1, SO 2, SO 3 ႏွင့္ သက္ 
ဆုိင္သည္ 

က်န္းမာေရး  
သဘာ၀ေဘးႏွင့္ အျခားအေရးေပၚအေျခအေနေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအတြက္ 
အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈ တိုးတက္ေစျခင္း 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ညီမွ်စြာလက္လွမ္းမီမႈ တုိးတက္ေရးမွာ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္လယ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈအရ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ 
က်န္းမာေရး အစု အဖြဲ႕မွ ဦးတည္ထားေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၁၀၅,၀၀၀ အနက္ ၆၃,၀၀၀ 
(၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း)သာ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ လက္လွမ္းမီၿပီး ၎တို႔အနက္ အမ်ားစု 
မွာ ထို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ တစ္လတစ္ႀကိမ္သာ လက္လွမ္းမီသည္။ 
ယင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ (ရခုိင္တြင္) လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးအခက္အခမဲ်ား၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ/ ေဆး၀ါးအရည္အေသြး 
မျပည့္မီမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့သည့္ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းနည္းပါးမႈ စသည္ 
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ ႏွစ္မ်ားၾကာလာၿပီးေနာက္ ကခ်င္/ရွမ္းႏွင့္ရခိုင္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ 
သူ အမ်ားစုသည္ က်န္းမာေရးအစုအဖြဲ႕၀င္မ်ား ေပးအပ္ေသာ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အေပၚ ဆက္လက္မွီခိုေနရဆျဲဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္ အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ ျပည္နယ္ပုိင္ေဆးရံု 
မ်ားရိွ ဆင့္ပြား ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားထံ လႊေဲျပာင္းေပးမႈအပါအ၀င္ အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ကယ္ က်န္းမာေရးအကူအညီမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ 
က်န္းမာေရးအစုအဖြဲ႕အတြက္ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါ၀င္သည္။  

• ရပ္ရြာခံမိသားစုမ်ား အပါအ၀င္ ပဋိပကၡႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအား အေျခခံ 
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးျခင္း 

• မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ားအား ပုိမုိအေလးထား၍ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပုိမုိအားေကာင္းေစျခင္း 

• ေဆးရုံတက္လူနာ၊ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္၊ ေလွျဖင့္ လႊေဲျပာင္းျခင္းအပါအ၀င္ ေဆးရုံမ်ားသို႔ 
လူနာ လႊေဲျပာင္းေရးစနစ္မ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း 

• အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ 
ကၽြမ္းက်င္က်န္းမာေရးလုပ္သားရွားပါးမႈကုိ ေျဖရွင္းျခင္း  

• ေရာဂါေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ တားဆီးေရးကုိ ပိုမုိအားေကာင္းေစျခင္း 
• ပုံမွန္ကာကြယ္ေဆးတုိက္ေကၽြးမႈကုိ ပံ့ပိုးျခင္း 
• က်ားမအေျချပဳႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရသူမ်ားအား ကုသမႈေပးျခင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း 
• ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရး အတြက္ က်န္းမာေရးပညာေပးမႈမ်ား ပိုမို အားေကာင္း 

ေစျခင္း 
• ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အစုအဖြဲ႕၊ အာဟာရအစုအဖြဲ႕ တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တစ္ကုိယ္ 

ရည္ သန္႔ရွင္းေရးအေလ့အထမ်ားႏွင့္ အာဟာရအေလ့အထေကာင္းမ်ား ျမွင့္တင္ေရးကုိ 
ေပါင္းစပ္ ညွိႏႈိင္းျခင္း 

• အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားအနက္ လက္ရွိ ထိခုိက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား (အာဟာရ ခ်ဳိ႕တ့ဲ 
သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႔တုိက္မိခင္မ်ား၊ အျခား 
ထိခိုက္လြယ္သူမ်ား) အား ျဖည့္စြက္အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ 
စိတ္လူမႈအေထာက္အပ့ံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီမႈ တုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈလႊေဲျပာင္းေပးေရး နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း 

• က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ားေပၚ မွီခိုေနရမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူထံ 
အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕မႈကုိ ေထာက္ပံ့ျခင္း 

၁ 
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ဆက္သြယ္ရန္ 
 
ဖဗလစ္မန္း 
novelo.myanmar@ 
gmail.com 

က်န္းမာေရးအစုအဖြဲ႕သည္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ ICRC ႏွင့္ IFRC၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
NGO မ်ား အပါအ၀င္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ၁၉ ဖြဲ႕ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အစုအဖြဲ႕သည္ 
၀န္ေဆာင္မႈ နည္းပါးသည့္ ရခုိင္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တို႔တြင္ ၎တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈစြမ္းရည္ တုိးတက္ 
လာမည္ဟု ရည္မွန္းထားသည္။ အစုအဖြဲ႕သည္ အာဟာရ၊ ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး၊ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ယာယီစခန္း စီမံခန္႔ခြဲေရး စသည့္ အျခားက႑၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီေစေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ား ပုိမိုသြားလာေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရိွေရးအတြက္ ဆက္လက္ အသိေပးလႈံ႔ေဆာ္ 
သြားမည္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန အား ဗဟုိႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ 
သတိေပးစနစ္မ်ားကို အားေကာင္းေစရန္ ဆက္လက္ ပံ့ပုိးေပးၿပီး ထိုအဆင့္မ်ားတြင္ အစိုးရ 
အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပုံမွန္သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ အဆင္ေျပ 
ေခ်ာေမြ႕ေရးတို႔အတြက္ အသိေပးလႈံ႕ေဆာ္သြားမည္။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိအဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ 
သဘာ၀ေဘး၊ အျခားအေရးေပၚအေျခအေန ဒဏ္သင့္သူမ်ားအတြက္ အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ လက္လွမ္းမီေရးတုိးတက္ေစရန္ ရန္ကုန္၊ စစ္ေတြ၊ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ 
တို႔တြင္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပသြားမည္။ 

 

အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ထားသူမ်ားကို အေျခအေနအလိုက္ ခြဲျခားထားေသာစာရင္း 

 
ျပည္နယ္/ 

တိုင္း 
ေဒသႀကီး 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ေနရပ္မစြန္႔ခြာသူ 
ယာယီစခန္းမ်ား၊ 
စုေပါင္းေနရာမ်ား 
(သုိ႔)မိမိအစီအစဥ္ 
ျဖင့္ ေနထုိင္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ 
မိသားစုမ်ား 

ေနရပ္ျပန္
သူမ်ား 

ျပန္လည္
အေျခခ်
ေသာ 
IDPs 

ပဋိပကၡဒဏ္ 
သင့္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ/ 
ပတ္၀န္း 

က်င္ 

အကူအညီ 
လုိအပ္သူမ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း ၈၇,၇၂၈ ၈,၇၀၀  ၁၆၇  ၂၀,၀၀၀ 
ရခုိင္ ၁၂၃,၆၉၃ ၂၀,၁၉၄   ၁၇၇,၁၉၀ ၁၀၀,၀၀၀ 
အျခား မရိွ/မသိ 

ဦးတည္ထား 
သူမ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း ၈၇,၇၂၈ ၈,၇၀၀  ၁၆၇  ၂၀,၀၀၀ 
ရခုိင္ ၁၂၃,၆၉၃ ၂၀,၁၉၄   ၁၇၇,၂၉၀ ၁၀၀,၀၀၀ 
အျခား မရိွ/မသိ 

ဘ႑ာေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၁ သန္း 
ရခုိင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇.၈ သန္း 
အျခား မရိွ/မသိ 
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အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ား 

၁၁၉,၀၀၀ 
ရခုိင္: ၉၉,၇၅၀ 
ကခ်င္/ရွမ္း:၁၉,၂၅၀ 

ဦးတည္ထားသူမ်ား 

၈၃,၄၀၀ 
ရခုိင္: ၇၀,၇၅၀ 
ကခ်င္/ရွမ္း :၁၂,၆၅၀ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ား (US$) 

၈.၉ သန္း 
ရခုိင္: ၇.၅ သန္း 
ကခ်င္/ရွမ္း : ၁.၄ သန္း 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အေရအတြက္ 

၁၀ 

အာဟာရ ဦးတည္ခ်က္ ၁: 
 
ျပင္းထန္ေသာ အာ 
ဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲသူမ်ား 
အား ရွာေဖြကုသျခင္း 

 
SO 1, SO 2 ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္သည္။ 
 

အာဟာရ ဦးတည္ခ်က္ ၂: 
 
အဓိကက်ေသာ 
အာဟာရသီးသန္႔ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ေ
ဆာင္မႈမ်ားကို 

အာဟာရအႏၱရာယ္က်ေရာ
က္လြယ္သူမ်ား 
လက္လွမ္းမီေစျခင္း 
 

 

 

 
    

 
 

SO2 ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ 

 

အာဟာရ  
ျပင္းထန္ေသာ အာဟာရခ်ဳိ႕တ့ဲသူမ်ားအား ရွာေဖြကုသျခင္း 

အာဟာရက႑သည္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ 
ႏွင့္ ႏုိ႔တုိက္မိခင္မ်ား (PLW)၊ ကေလးသူငယ္အုပ္ထိန္းသူမ်ားအပါအ၀င္ အာဟာရ 
မဖူလုံသူမ်ားအား အဓိကထားသည္။ ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ၊ အထူးသျဖင့္ အေျခအေန ဆိုး၀ါး 
ေနသည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာေနၿပီး ယခုအထိထိုအတုိင္းရွိေနသည့္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ 
ျပင္းထန္ေသာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈအတြက္ ကုသမႈလိုအပ္ေနသည့္ အသက္ ၅-၉ ႏွစ္ရြယ္ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအားဦးစားေပးသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကာကြယ္မႈ၊ ကုသမႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရး၊ ဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ အားေကာင္းေစေရးတို႔ကုိ အေလးေပးၿပီး ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အာဟာရအေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ 
ရုတ္ခ်ည္းအာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈကုိ ေပါင္းစည္းကုသျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ေတြ႕ရွိလာေသာ ျပင္းထန္သည့္ 
အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ (SAM) ႏွင့္ ပုံမွန္အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ (MAM) ခံစားေနရသူမ်ားကုိ အစာႏွင့္ေဆး 
တုိက္ေကၽြးမႈ၊ ျဖည့္စြက္အစာေကၽြးေမြးမႈတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။ 

အဓိကက်ေသာ အာဟာရသီးသန္႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အာဟာရအႏၱရာယ္ 
က်ေရာက္လြယ္သူမ်ား လက္လွမ္းမီေစျခင္း 

အာဟာရစံုလင္ေသာ ျဖည့္စြက္အစာမ်ားကို ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္၊ ႏို႔တုိက္မိခင္မ်ား 
အား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗီတာမင္ေအ ႏွင့္ ပုိးသတ္ေဆးျပားမ်ား 
ရရိွမည္။ ရင္ေသြးငယ္ႏွင့္ ကေလးငယ္ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေလ့အထ ေျပာင္းလဲ 
ေရး ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားမႈ၊ လုံျခံဳေသာ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးသည့္ ေနရာမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ 
အစားအစာ ခ်က္ျပဳတ္ တုိက္ေကၽြးမႈ သရုပ္ျပျခင္းမ်ားစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ရင္ေသြးငယ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အစားအစာ ေကၽြးေမြးမႈအေလ့အထမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ထိန္းသိမ္းေပး 
မည္ျဖစ္သည္။ 

အာဟာရက႑သည္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ေစသည့္ လတ္တေလာႏွင့္ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္ ေဆးေပးခန္းႏွင့္ ရပ္ရြာအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံမ်ားျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ 
မတိမ္းေရွာင္သူမ်ားထံ ေရာက္ရွိေရးကုိ ဦးစားေပးသည္။ အစုိးရမွ ကာလအလိုက္ ေပးအပ္ေသာ 
အကူအညီမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ပ့ံပိုးအေထာက္အကူျပဳရင္း မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာကၤ် ားေလးမ်ား 
အာဟာရ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ညီမွ်စြာ လက္လွမ္းမီေစေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကို 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအခ်က္အလက္ ေပးႏုိင္ရန္ က်ား/မ ဂရုျပဳ အာဟာရစစ္တမ္း 
မ်ားႏွင့္ အကျဲဖတ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္။ ယင္းတို႔က က႑၏ အာဟာရဆုိင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္စနစ္တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပုံမွန္ စီမံကိန္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳ 
ခုိင္မာေစမည္ျဖစ္သည္။  

ကခ်င္/ရွမ္းတြင္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမျပင္ပ ေဒသမ်ားကုိ ျခံဳငံုမိမႈ နိမ့္ပါးႏိုင္သည္ဟု ယူဆ 
ရသည္။ အလားတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရသည့္ 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕နည္းပါးမႈႏွင့္ ေဘးဒဏ္သင့္အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ လက္လွမ္းမီရန္ခက္ခမဲႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျခံဳငံုမိမႈ 
နည္းပါးသည္။ အာဟာရအဖြဲ႕မ်ားသည္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပဋိပကၡ ဂရုထား၍ အႏၱရာယ္ 
မျဖစ္ေစေရးနည္းလမ္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္း လက္ခံမႈ တုိးလာေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

အာဟာရက႑သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အာဟာရလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 
ေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေရး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဟာရဆုိင္ရာ 
ကြန္ယက္ (Myanmar Nutrition Technical Network) သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းေပးမည့္ အေရးပါေသာ စၾကၤန္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ 
ရွိေနမည္။ 

၁ 

၂ 
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ဆက္သြယ္ရန္ 
 
မာတင္ အက္(က္)လန္ 
meklund@unicef.org 

 

ေရေဘးတုံ႔ျပန္မႈအျဖစ္ အာဟာရက႑သည္ အာဟာရသီးသန္႔ႏွင့္ သတိထားရန္လိုေသာ ညႊန္ကိန္း 
မ်ားကုိ က႑မ်ားၾကား စစ္ေဆးအတည္ျပဳမႈကုိ ပိုမိုအားေကာင္းေစမည္။ အာဟာရအေျခအေနအေပၚ 
က်န္းမာေရးျခံဳငံုမိမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၀န္ေဆာင္မ်ား မလုံေလာက္ျခင္း၊ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈတို႔က သက္ေရာက္မႈရိွသည့္အေလွ်ာက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ 
သန္႔ရွင္းေရး အစုအဖြဲ႕၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး က႑တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ အထူး 
အေလးေပးသြားမည္။ 

 

အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ထားသူမ်ားကို အေျခအေနအလိုက္ ခြဲျခားထားေသာစာရင္း 

 
ျပည္နယ္/တိုင္း 

ေဒသႀကီး 

ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

ေနရပ္ မစြန္႔ခြာသူမ်ား 

ယာယီစခန္းမ်ား၊ 
စုေပါင္းေနရာ မ်ား 
(သုိ႔)မိမိအစီအစဥ္ 
ျဖင့္ ေနထုိင္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ 
မိသားစုမ်ား 

ေနရပ္ျပန္ 
သူမ်ား 

ျပန္လည္
အေျခခ်
ေသာ 
IDPs 

ပဋိပကၡ 
ဒဏ္ 

သင့္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ/ 
ပတ္၀န္း 

က်င္ 

အကူအညီ 
လုိအပ္ေနသူမ်ား 
 

ကခ်င္/ရွမ္း ၁၁,၈၅၀ ၁,၂၀၀ ၁,၃၅၀ ၁၀၀ ၂,၀၅၀ ၂,၇၀၀ 
ရခုိင္ ၂၅,၀၀၀ ၄,၀၀၀ - - ၅၀,၉၀၀ ၁၉,၈၅၀ 
အျခား       

ဦးတည္ထား 
သူမ်ား 
 

ကခ်င္/ရွမ္း ၈,၃၀၀ ၈၀၀ ၇၀၀ ၁၀၀ ၁,၄၀၀ ၁,၃၅၀ 
ရခုိင္ ၂၂,၄၀၀ ၂,၈၀၀ - - ၃၅,၆၅၀ ၉,၉၀၀ 
အျခား မသိ/မရိွ 

ဘ႑ာေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
 

ကခ်င္/ရွမ္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၄ သန္း 
ရခုိင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၅ သန္း 
အျခား/ေရေဘး မသိ/မရိွ 
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အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ား 

၃၀၀,၈၁၅ 
ရခုိင္:၁၈၃,၈၈၇ 
ကခ်င္/ရွမ္း: ၁၁၆,၉၂၈ 

ဦးတည္ထားသူမ်ား 

၂၁၇,၀၃၆ 
ရခုိင္: ၁၄၈,၈၈၇ 
ကခ်င္/ရွမ္း: ၆၈,၁၄၉ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား (US$) 

၂၇.၅သန္း 
ရခုိင္: ၁၄.၆ သန္း 
ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၂.၉ သန္း 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အေရအတြက္ 

၂၆ 

 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး  
ဦးတည္ခ်က္ ၁: 

 
ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ 
ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း 

 
SO 1, SO 2, SO 3 ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္။ 
 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဦးတည္ခ်က္ ၂: 

 
စိတ္ပုိင္းသာယာမႈ၊ 
ရုပ္ပုိင္းႏွင့္ 
ဥပေဒပိုင္း လံုျခံဳမႈကို 

ျခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားအား 
ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းျဖင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္ကို ပိုမုိ 
ေကာင္းမြန္ေစျခင္း 
 
SO 1, SO 2, SO 3 ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္။ 

 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း 

ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑၏ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အတြက္ ဦးတည္ခ်က္မွာ 
ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပတ္၀န္းက်င္ ပုိမို 
ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အရည္ အေသြး 
ပုိမို ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑သည္ လက္ရွိ လူသားခ်င္း စာနာမႈ 
တုံ႔ျပန္ေရးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေရးပါမႈႏွင့္ အေစာပိုင္းကာလ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရး၊ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တုံ႔ျပန္မႈတို႔ထ ံ ကူးေျပာင္းမႈကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ထိုသို႔ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘက္စုံကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၊ အခြင့္အေရးအေျချပဳ အသိေပး 
လႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ အားလုံးပါ၀င္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပိုမိုမိတ္ဖက္ဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္။ အထက္ပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး က႑၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ 

၁။ စုိးရိမ္ရသူမ်ားအား လႊေဲျပာင္းေပးမႈမ်ားအပါအ၀င္ အရည္အေသြးျပည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း 

၂။ အရည္အေသြးျပည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ အစိုးရ၏ စြမ္းရည္ကုိ 
ျမွင့္တင္ေပးၿပီး လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္းအား ေထာက္ပံ့ျခင္း 

၃။ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊ လုံျခံဳေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈ အဆင္ေျပေစရန္တို႔အတြက္ အစုိးရ၊ အျခားသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မွ်ေ၀မႈ၊ အေျဖပါေသာ အခြင့္အေရးအေျချပဳ အသိေပးလႈံ႔ေဆာ္မႈ တို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၄။ က်ာ/းမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ (လူကုန္ကူးမႈအပါအ၀င္) အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာမႈ 
အေလ့အထမ်ားကုိ တားဆီးရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထု စြမ္းရည္ႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ား ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္ 
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္မ်ား ပုိမုိအားေကာင္းေစျခင္း 

၅။ အေထြေထြ လူသားခ်င္းစာနာမႈ တုံ႔ျပန္ေရးပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကုိ 
ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမွင့္ျခင္း 

၆။ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈစနစ္မ်ားကုိ တားဆီး၍ ဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေယာကၤ် ားေလး၊ မိန္းကေလးမ်ားကုိ ဦးတည္သည့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈကုိ အားေကာင္း 
ေစျခင္း (ပညာေရးက႑ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း) 

၇။ ေနရာအသီးသီးရွိ အာဏာပုိင္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ား ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
ေရရွည္ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ား ရရိွႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကုိ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း 

၈။ ပူးတြဲဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးတုိ႔ကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၿပီး စနစ္တက် 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကုိ ထိန္းသိမ္း အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္ျခင္း။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္မွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္အရ ေတြ႕ရေသာ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ 
ႏုိင္ေခ် ျမင့္မားသည့္အုပ္စုမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း မႈ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမုိေဖာ္ထုတ္ေရး၊ က်ား/မအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ပုိမို 
အားေကာင္းေစေရး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေယာကၤ် ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ဦးတည္ေသာလုပ္ငန္းမ်ား 
စသည္တို႔ကုိ အဓိက လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
က႑သည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ညီမွ်လုံျခံဳစြာ လက္လွမ္း 
မီေရးကို ေထာက္ပံ့ရန္၊ ေနရပ္ျပန္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အစိုးရစီမံကိန္းကုိ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးလမ္းညႊန္မႈေပးရန္ အစုိးရ၊ လူထုအသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အေျဖထုတ္ေပးမည့္ အသိေပး 
လႈံ႕ေဆာ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ပိုမုိအားေကာင္းေစရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မေသခ်ာသူမ်ားအတြက္ ခြဲျခားဆက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ 
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ေစေရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ စာရြက္စာတမ္း မ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္အတြက္ 
အစုိးရအား ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္။ 

ကခ်င္/ရွမ္းတြင္ ေရရွည္ႏွင့္ လတ္တေလာ ပဋိပကၡအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈက အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလး 
သူငယ္မ်ားအေပၚ ထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု အေထာက္အထားမ်ားက ညႊန္ျပေနသည္။ 
ယင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအတြင္း စစ္မႈထမ္းအျဖစ္ 
အသုံးျပဳခံရသူမ်ားအပါအ၀င္ ဆက္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ပါ၀င္ေသာ ျပည့္စံုသည့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္သည္။ 

ျပည္သူမ်ားအား တိုးျမွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အစုိးရ၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ 
ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ ဆက္လက္အသိေပးလႈံ႕ေဆာ္သြားမည္။ က႑အေနျဖင့္ ရပ္ရြာ 
အေျချပဳ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၱရာယ္ တ႔ုံျပန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ 
ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕စည္းမ်ား (CBO) မ်ားႏွင့္ ေဘးဒဏ္သင့္ လူထုအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ႏွင့္ 
စြမ္းရည္အားေကာင္းေစေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ႏွင့္ ေရေဘးဒဏ္သင့္သည့္ ေဒသမ်ား 
တြင္ လက္ရွိအေျခအေနအရ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အေစာပိုင္းကာလျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ 
ေရရွည္ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္း ပုံစံမ်ားသို႔ အကူးအေျပာင္းတို႔ကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
မုိင္းအႏၱရာယ္ ပညာေပးေရးႏွင့္ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအား အကူအညီေပးေရး အပါအ၀င္ မုိင္း/စစ္အတြင္း 
ေပါက္ကြဲပစၥည္းလက္က်န္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ 

 

အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ထားသူမ်ားကို အေျခအေနအလိုက္ ခြဲျခားထားေသာစာရင္း 

 
ျပည္နယ္/တိုင္း 

ေဒသႀကီး 

ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

ေနရပ္ မစြန္႔ခြာသူမ်ား 

ယာယီစခန္းမ်ား၊ 
စုေပါင္းေနရာမ်ား(သုိ႔) 

မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ 
ေနထုိင္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ 
မိသားစု 

မ်ား 

ေနရပ္ျပန္ 
သူမ်ား 

ျပန္ 
လည္ 
အေျခ 
ခ်ေသာ 
IDPs 

ပဋိပကၡ 
ဒဏ္ 

သင့္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ/ 
ပတ္၀န္းက်င္ 

အကူအညီ လုိအပ္ေနသူမ်ား 
ကခ်င္/ရွမ္း ၈၇,၇၂၈ ၈,၇၀၀ ၁၁၁၁၁ ၅၀၀  ၂၀,၀၀၀ 
ရခုိင္ ၁၂၃,၆၉၃ ၂၀,၁၉၄   ၄၀,၀၀၀  
အျခား မသိ/မရိွ 

ဦးတည္ထား သူမ်ား 
ကခ်င္/ရွမ္း ၆၈,၁၄၉      
ရခုိင္ ၁၂၃,၆၉၃ ၅,၁၉၄   ၂၀,၀၀၀  
အျခား မသိ/မရိွ 

ဘ႑ာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ကခ်င္/ရွမ္း အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၁၂.၉ သန္း 
ရခုိင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၁၄.၆ သန္း 
အျခား/ ေရေဘး မသိ/မရိွ 
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အကူအညီ လုိအပ္ေနသူမ်ား 

၂၄၀,၃၁၅ 
ရခုိင္: ၁၄၃,၈၈၇ 
ကခ်င္/ရွမ္း : ၉၆,၄၂၈ 

ဦးတည္ထားသူမ်ား 

၂၀၈,၈၂၆ 
ရခုိင္: ၁၂၁,၀၉၈ 
ကခ်င္/ရွမ္း : ၈၇,၇၂၈ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား (US$) 

၁၆.၇သန္း 
ရခုိင:္ ၉.၇ သန္း 
ကခ်င္/ရွမ္း: ၇ သန္း 
 
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အေရအတြက္ 

၃၇ 
 
ယာယီစခန္း 
ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြဲေရး CCCM 
ဦးတည္ခ်က္ ၁: 

 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
၀န္ေဆာင္မႈ 
ေပးအပ္မႈတုိ႔ကို 

ေထာက္ပံ့ျခင္း  
SO 2 ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ 
 
မွီခုိရာေနရာ/ အစားအစာ 
မဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား 
ဦးတည္ခ်က္ ၂: 

 
မွီခုိရာေနရာ/NFI 
မ်ားေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ 
ဂုဏ္သိကၡာ၊ လံုျခဳံ 

ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္မႈ 
တုိ႔ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ 
ေရွာက္ျခင္း   
SO 1, SO 2, SO 3 ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္။ 
 
 
 

စားနပ္ရိကၡာမဟုတ္ေသာပစၥည္းမ်ား (NFI)/ ယာယီစခန္း 
ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး (CCCM) 

CCCM - စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္မႈတုိ႔ကို ေထာက္ပ့ံျခင္း  - ကခ်င္ႏွင့္ 
ရွမ္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ ပဥၥမႏွစ္အတြင္း ၀င္လာၿပီျဖစ္၍ 
စခန္းမ်ားအား မွ်မွ်တတ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ကာ 
က႑လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိေစရန္ ယာယီ 
စခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမ်ား၏ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး ႏွင့္ ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ေအဂ်င္စီမ်ား 
အား စြမ္းရည္ တုိက္ရိုက္ပံ့ပုိးမႈတုိ႔ကုိ အထူးအေလးေပးသြားမည္။ အစုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္တြင္ ျဖည့္စြက္စြမ္းရည္မ်ားရရိွခဲ့ၿပီး သင္တန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ား/မ 
ညီမွ်မႈ ပိုမုိတုိးတက္ေရးအပါအ၀င္ သီအုိရီကုိ လက္ေတြ႕အျဖစ္ေျပာင္းလရဲေပမည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
တြင္ မဟာဗ်ဴဟာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ (၁) (ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ေရးေအဂ်င္စီမ်ား/ က႑မ်ား 
အၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ ေ၀မွ်ျခင္း၊ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း 
အပါအ၀င္) ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ လိုအပ္ခ်က္ကုိ တုံ႔ျပန္သည့္ ေကာင္းမြန္စြာ 
စီမံခန္႔ခြဲထားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ (၂) ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈပုံစံမ်ား (၃) ေနရပ္ျပန္ေရး သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးမ်ား 
ျဖစ္လာသည့္အခါ  ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုအတြင္း မိမိတို႔ဘ၀ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ ဟန္ခ်က္ညီေရးကို ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ေပးေရး 
တို႔ ျဖစ္သည္။  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဦးစားေပးစခန္းတခ်ဳိ႕၌ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပုိမိုကုိယ္စားျပဳလာသည့္ အေျပာင္းအလဲကုိ ေတြ႕ရေသာ္လည္း က်ား/မ ညီမွ်မႈမွာ 
စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနေသးကာ ၂၀၁၆ တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ရခုိင္တြင္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈအလြန္ဘ၀အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ကခ်င္/ရွမ္းတို႔ 
တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ယာယီစခန္းအခ်က္အလက္ျပဳစုျခင္းကုိ 
ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ တန္ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၱရာယ္ရိွသည့္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု 
လည္းျဖစ္သည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၂၀-၃၀,၀၀၀ ခန္႔ ကုိယ္တိုင္ဦးေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ 
ေသာ အိမ္ယာစီမံကိန္းမွ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရထားၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ မူလယာယီစခန္း (သို႔မဟုတ္ 
ယာယီစခန္းကဲ့သုိ႔ ေနရာမ်ား) ၆၇ ခုအနက္ ဦးစားေပးစခန္းေလးခု အပါအ၀င္ ၃၀ခုကုိ ပိတ္သိမ္း 
ခဲ့ၿပီး ယာယီစခန္း ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ႏွစ္ဦး 
ပိုင္းတြင္ စခန္း ၄၀ ခန္႔ က်န္ရိွေနေသးသည္။ အေျခအေနကို ပုံမွန္တည္ၿငိမ္ေစရန္အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အစုိးရစနစ္မ်ားမွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ အသိေပး 
ႏႈိးေဆာ္မႈ ပါ၀င္သင့္သည္။ 

မီွခုိရာေနရာ/စားနပ္ရိကၡာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား - မီွခုိရာေနရာ/ စားနပ္ရိကၡာမဟုတ္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လံုျခဳံေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္မႈ တုိ႔ကို ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

ကခ်င္/ရွမ္းတြင္ စံႏႈန္းမမီ သို႔မဟုတ္ သက္တမ္းကုန္ခါနီးေနၿပီျဖစ္ေသာ ယာယီ မွီခိုရာေနရာမ်ား 
အစားထုိး/ အဆင့္ျမွင့္/ ျပင္ဆင္ရန္ ဆက္လက္လိုအပ္ေနသည္။ တုိးတက္မႈအလားအလာ နည္းပါး 
ေသာ္လည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းတြင္ ကိုယ္ပုိင္အိမ္ယာ တည္ေဆာက္ေပးေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ 
ရမည္။ စားနပ္ရိကၡာမဟုတ္ေသာပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အစုံ ျဖန္႔ေ၀မႈမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ အစုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ား/ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္မႈအသစ္မ်ားအတြက္ လက္က်န္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေရးကုိ အဓိကထားသြား 
မည္။ ၂၀၁၅တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလမဲွာ ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး စနစ္မ်ား 
ျဖင့္ ယာယီမွီခုိရာေနရာမ်ားကုိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားက ဂရုစုိက္ထိန္းသိမ္းမႈျဖစ္သည္။ 
က်ား/မ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈအတြက္ ပုိမိုေနရာရႏိုင္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိသည့္ ဤပုံစံကုိ ၂၀၁၆ 

၁ 

၂ 
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ဆက္သြယ္ရန္ 
 
အက္ဒ္၀ပ္ ဘင္ဆင္ 
benson@unhcr.org 
 

 

ခုႏွစ္တြင္ ခ်ဲ႕ထြင္သြားႏုိင္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ယာယီမွီခိုရာေနရာမ်ား အေျခခံ ျပဳျပင္ 
ထိန္းသိမ္းမႈ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနသလို ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ပံုထုတ္ထားေသာ အိမ္မ်ား 
မွာ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီျဖစ္ရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ ကုိယ္ပုိင္အိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး 
ကုိ ဆက္လက္ အေထာက္အကူေပးရန္မွာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အရွိန္ရေနၿပီျဖစ္သည့္ 
အေလွ်ာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မိသားစု ေနာက္ထပ္ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ အကူအညီေပးသြားမည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ေပါင္း၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူ ၄၀-၅၀,၀၀၀ ခန္႔ အက်ဳိးခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆုံး သုံးပုံတစ္ပုံ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္မႈကုိ အဆုံးသတ္ရန္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေပမည္။ ႏွစ္လယ္သုံးသပ္မႈသည္ အစိုးရစီမံကိန္းတုိးတက္မႈကုိ 
အကျဲဖတ္ေလ့လာရန္ အခြင့္ အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေပမည္။ ကိုယ္တုိင္တည္ေဆာက္ေသာပုံစံသည္ 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈ၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈ၊ အိမ္ယာအေျဖမ်ားေပးအပ္မႈတို႔အတြင္း က်ား/မ အသိပိုမို 
ျမွင့္တင္ႏုိင္မည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးရွိသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွင့္စာလွ်င္ လ ူ၅၀,၀၀၀ အား ကူညီခဲ့သည့္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ စားနပ္ရိကၡာ 
မဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အစံု ျဖန္႔ေ၀မႈမ်ား လိုအပ္ေနေသးသည္။ 

ေရေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ား - ေရေဘးဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားတြင္ ေရရွည္ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈ အေရအတြက္မွာ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာသူစုစုေပါင္း၏ အလြန္ ေသးငယ္ေသာ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေသာ္လည္း အစုအဖြဲ႕အေနျဖင့္ 
အေျခအေနကုိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္။ 

အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ထားသူမ်ားကို အေျခအေနအလိုက္ ခြဲျခားထားေသာစာရင္း 

 
ျပည္နယ္/

တိုင္း 
ေဒသႀကီး 

ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ေနရပ္ မစြန္႔ခြာသူမ်ား 
ယာယီစခန္းမ်ား၊ 
စုေပါင္းေနရာမ်ား 
(သုိ႔)မိမိအစီအစဥ္ 
ျဖင့္ ေနထုိင္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ 
မိသားစုုမ်ား 

ေနရပ္ျပန္
သူမ်ား 

ျပန္လည္
အေျခခ် 
ေသာ 
IDPs 

ပဋိပကၡ 
ဒဏ္သင့္ 
သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ/ 
ပတ္၀န္း 

က်င္ 

အကူအညီ 
လုိအပ္သူမ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း ၈၇,၇၂၈ ၈,၇၀၀     
ရခုိင္ ၁၂၃,၆၉၃ ၂၀,၁၉၄     
အျခား       

ဦးတည္ထား 
သူမ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း ၈၇,၇၂၈      
ရခုိင္ ၁၂၁,၀၉၈      
အျခား      

 
ဘ႑ာေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ သန္း 
ရခုိင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၇ သန္း 
အျခား မသိ/မရိွ 
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အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ား 

၅၃၈,၁၃၆ 

ရခုိင္: ၃၈၅,၇၀၈ 

ကခ်င္/ရွမ္း :၁၄၁,၄၂၈ 

ေရေဘး : ၁၁,၀၀၀ 

ဦးတည္ထားသူမ်ား 

၄၄၂,၁၄၆ 

ရခုိင္:၃၀၈,၄၁၈ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၂၂,၇၂၈ 

ေရေဘး : ၁၁,၀၀၀ 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား (US$) 

၁၈.၂သန္း 
ရခုိင္ : ၁၂ သန္း 

ကခ်င္/ရွမ္း: ၆ သန္း 

ေရေဘး : ၀.၂ သန္း 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အေရအတြက္ 

၂၅ 

ေရႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္၊ 
ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး 
ဦးတည္ခ်က္ ၁: 

 

ေကာင္းမြန္ေသာ 
တစ္ကိုယ္ရည္ 
သန္႔ရွင္းမႈ 
အေလ့အထမ်ား 

ႏွင့္ သန္႔စင္ေသာ ေရႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္း 
ေရး အေဆာက္အဥးီ 
မ်ားကို လက္လွမ္းမီ 
ေစျခင္း 

 

 SO 1, SO 2, SO3 ႏွင့္ 

သက္ဆုိင္သည္။ 
 

 

ေရႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး 

(WASH) 

ေကာင္းမြန္ေသာ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ သန္႔စင္ေသာ 
ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအေဆာက္အဦမ်ားကို လက္လွမ္းမီေစျခင္း 

အစုအဖြဲ႕မဟာဗ်ဴဟာသည္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ညီမွ်စြာလက္လွမ္းမီေရး၊ ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ အားေကာင္း 
ေစေရးႏွင့္ အကူအညီအေပၚမီွခိုမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတုိ႔အား ဦးတည္သည္။ ရခိုင္၊ ကခ်င္/ရွမ္း တို႔ရိွ 
ေရရွည္လူသားခ်င္းစာနာမႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေရႏွင့္ တစ္ကုိယ္ရည္၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး 
WASH အဖြဲ႕မ်ားသည္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရးစနစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
ရပ္ရြာလူထုအား ၎တို႔လိုအပ္ခ်က္/ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္ပင္ျခင္း၊ အေဆာက္ 
အဦးမ်ားအားပိုင္ဆုိင္မႈ အသိခုိင္မာေစျခင္း၊ ယာယီစခန္းေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး/ ယာယီ 
စခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစုိးရပါ၀င္မႈကုိ တိုးျမွင့္ 
ေပးျခင္းျဖင့္ ဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ကို တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္။ တသမတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ေသာ 
တစ္ကုိယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးျမွင့္တင္မႈက ဦးတည္အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား 
ေပးအပ္မႈ ကို ဆက္လက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္။ ရပ္ရြာလူထုပါ၀င္ေသာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ 
ေဘးဒဏ္ သင့္သူမ်ား လုံျခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေရႏွင့္ တစ္ကုိယ္ရည္၊ ပတ္၀န္း 
က်င္သန္႔ရွင္းေရး အနိမ့္ဆုံး ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားျဖင့္ 
တာ၀န္ခံမႈ ပိုမုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ေရႏွင့္ တစ္ကုိယ္ရည္၊ ပတ္၀န္း 
က်င္သန္႔ရွင္းေရး အစုအဖြဲ႕သည္ ရခိုင္၊ ကခ်င္/ရွမ္းအတြက္ ေအာက္ပါ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ထား သည္။ 

ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး - ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အဆင့္ျမွင့္ျခင္း၊ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားျဖင့္ 
ေရအရည္အေသြးတုိးျမွင့္ေရး။ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားမွတဆင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးကုိ အေထာက္ 
အပံ့ေပးၿပီး ထိုနည္းအားျဖင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရသူမ်ား ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏုိင္လာေစေရး။ ရာသီအလိုက္ 
ျပတ္လပ္မႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အျခားရင္းျမစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။ ေရသန္႔စင္ေရးအတြက္ 
မိသားစုတြင္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕၊ ေစာင့္ၾကည့္၊ သုံးသပ္ေလ့လာျခင္း။ 

တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး - ေနရာတိုင္းတြင္ တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈ ျမွင့္တင္ေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ 
စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္ေရး။ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားျဖင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကုိ အားျဖည့္ေပးေရး။ 
အေလ့အထေျပာင္းလေဲရး တြန္းအားမ်ားႏွင့္ အခက္အခမဲ်ားကုိ အစုအဖြဲ႕၏ နားလည္မႈ တုိးလာေရး။  

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္တြင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမအတြင္းႏွင့္ ျပင္ပေဒသမ်ားတြင္ တုံ႔ျပန္မႈမွာ 
အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ညီမွ်မႈရွိလာသည္။ အေရးေပၚပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ တျဖည္းျဖည္း ပိုမုိခိုင္မာေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ 
အစားထိုးလွ်က္ရွိသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ခက္ခေဲနဆျဲဖစ္ကာ တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး 
အေလ့အထျမွင့္တင္ေရး ပိုမုိအားေကာင္းရန္လိုသည္။ ထို႔ျပင္ ေရရွည္ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား 
ေတြ႕လာသည့္အေလွ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ၾကေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေရရွည္ခံေသာ အေဆာက္အဦးမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ေပးရေပမည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ အသစ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ လက္ရွိ 
ေရႏွင့္ တစ္ကုိယ္ရည္၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အစုအဖြဲ႕၏ ကနဦး တုံ႔ျပန္ေရး စနစ္မ်ား ဆက္လက္ 
လိုအပ္ေနသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ တုံ႔ျပန္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ စီမံကိန္းအဆင့္တုိင္း၌ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈ 
ပုံစံကုိ စနစ္တက် ထည့္သြင္းထားသည္။ စခန္းမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ 
ထားၿပီး အသုံးျပဳသူမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲလွ်က္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအေဆာက္အဦးမ်ားမွာ သက္တမ္း 
အလြန္တိုေတာင္းသည္။ ပိုမိုခုိင္မာေသာ ပစၥည္းမ်ားသုံး၍ အဆင့္ျမွင့္ျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာထိန္းသိမ္းမႈကုိ 
ပုိမုိလြယ္ကူေစၿပီး တင္းက်ပ္ေသာ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘး ေလ်ာ့ပါး 
ေရးအပုိင္းမ်ား ပိုမိုထည့္သြင္းအသုံးျပဳသြားမည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ ဦးေဆာင္ေသာ ျပန္လည္ 

၁ 
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ဆက္သြယ္ရန္ 
 

ဂ်ိမ္းစ္ ေရာဘတ္ဆန္ 

jrobertson@unicef.org  

 
 

 

ေနရာခ်ထားေရးစီမံကိန္းအရ ေရႏွင့္ တစ္ကုိယ္ရည္၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေရႏွင့္ 
တစ္ကုိယ္ရည္၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား လုံေလာက္စြာ လက္လွမ္းမီေစေရးကုိ 
ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္၀ေနၿပီျဖစ္ေသာ မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ 
ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပန္ထြက္ေရးကုိ သုံးသပ္သြားမည္။ 

ေရေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေရႏွင့္ တစ္ကုိယ္ရည္၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး 
တုံ႔ျပန္မႈကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စတင္သည့္ စီမံကိန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ခ်င္း/ 
စစ္ကိုင္းရွိ ယာယီေနရာမ်ားတြင္ က်န္ရိွေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားကုိ အထူးဦးစားေပး 
သြားမည္။ 

(လိုအပ္ခ်က္/လူဦးေရေလ်ာ့က်သြားေသာ) ကခ်င္/ရွမ္းႏွင့္ရခိုင္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦး အမ်ားစု 
တည္ေဆာက္ထားၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ရန္ပုံေငြလိုအပ္ခ်က္မွာ ေဒၚလာ ၁၈.၂ သန္း 
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္ လိုအပ္ခ်က္၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း) ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ 

 

အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ထားသူမ်ားကို အေျခအေနအလိုက္ ခြဲျခားထားေသာစာရင္း 

 

ျပည္နယ္/

တိုင္း 

ေဒသႀကီး 

ေနရပ္စြန္႔ခြာ 

တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 
ေနရပ္ မစြန္႔ခြာသူမ်ား 

ယာယီစခန္းမ်ား၊ 

စုေပါင္းေနရာမ်ား 

(သုိ႔)မိမိအစီအစဥ္

ျဖင့္ေနထုိင္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ 

မိသားစု မ်ား 

ေနရပ္ 

ျပန္သူမ်ား 

ျပန္လည္ 

အေျခခ် 

ေသာ IDP 

မ်ား 

ပဋိပကၡ 

ဒဏ္သင့္ 

သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ/ 

ပတ္ 

၀န္းက်င္ 

အကူအညီ 

လုိအပ္သူမ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း ၈၇,၇၂၈ ၈,၇၀၀ ၁၀,၀၀၀  ၁၅,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ 

ရခုိင္ ၁၂၂,၂၇၂ ၆,၁၄၆   ၁၇၇,၂၉၀ ၈၀,၀၀၀ 

ေရေဘး ၁၁,၀၀၀      

ဦးတည္ထား 

သူမ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း ၈၇,၇၂၈    ၁၅,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀ 

ရခုိင္ ၁၂၂,၂၇၂ ၆,၁၄၆   ၁၀၀,၀၀၀ ၈၀,၀၀၀ 

ေရေဘး ၁၁,၀၀၀     
 

ဘ႑ာေရး 

လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

ကခ်င္/ရွမ္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ သန္း 

ရခုိင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္း 

ေရေဘး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၂ သန္း 
 

 

mailto:jrobertson@unicef.org
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လုိအပ္ခ်က္မ်ား (US$) 

၆.၁ သန္း 
  

 
 

 
ဆက္သြယ္ရန္ 
 
မာ့က္ ကပ္စ္ 
cutts @un.org 
 
တိုနီ မိုနာဂန္ 
tony.monaghan @ 
undss.org 
 
ရႊန္ ကမ့္ပ္ဘဲလ္ 
manager.mimu@ 
undp.org 
 

 

ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးႏွင့္ ဘံု၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးႏွင့္ ဘံု၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအပိုင္းတြင္ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သံုးခုကို ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္။ (၁) ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရး၊ (၂) သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ႏွင့္ (၃) ၀န္ထမ္းမ်ား 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး 

ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရး 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးရုံး (OCHA) သည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လူသားခ်င္းစာနာမႈညႊန္ၾကားေရးမွဴး (HC) ႏွင့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕ 
(HCT) တို႔ကုိ အကူအညီ ဆက္လက္ေပးသြားမည္။ (၁) က႑မ်ားအၾကား ပူးတြဲ တုံ႔ျပန္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈတို႔ကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာအဆင့္တြင္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးစနစ္မ်ား 
ကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ (၂) ပုံမွန္ေျပာင္းလေဲနေသာ အေနအထားတြင္ အေျခအေနအေပၚ နားလည္ 
သိရွိမႈကုိ အားေကာင္းေစၿပီး လူသားခ်င္းစာနာမႈ လိုအပ္ခ်က္၊ လစ္ဟာခ်က္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေရးကုိ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္း၊ (၃) ကုလသမဂၢ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရး ဗဟုိရန္ပုံေငြ (CERF) ႏွင့္ 
ျပည္တြင္းအေျချပဳ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေရးရန္ပုံေငြ (ERF) တုိ႔အသုံးျပဳျခင္းအပါအ၀င္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ 
ၿပီး ခန္႔မွန္းတြက္ဆႏုိင္သည့္ ရန္ပုံေငြမ်ား ရွာေဖြေပးျခင္း၊ (၄) ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သြားလာခြင့္အတြက္ အသိေပးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း။ ထို႔ျပင္ OCHA သည္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈကိစၥမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္ 
မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ OCHA သည္ 
အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိေရး စီမံကိန္းအသစ္ မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ သ႑န္တူေလ့က်င့္ျခင္း 
အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕ အေရးေပၚစီမံကိန္းေရးဆြေဲရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္။ OCHA သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အဓိက 
ကိစၥမ်ားအေၾကာင္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းကုိ အသိေပးရန္၊ အေရးပါေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္း အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ ပံုမွန္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ထုတ္ေ၀သြားမည္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

OCHA ၏ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား 
အျပင္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ (MIMU) သည္ ကုလသမဂၢ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ 
ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးမွဴးရုံး မွတဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (IM) အကူအညီေပးအပ္ေသာ 
၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

MIMU သည္ (က) လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အေထာက္အကူေပးသည့္ 
ဘုံ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ (ခ) ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ တုံ႔ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔ကို 
အေထာက္အကူျပဳသည့္ အေျခခံႏွင့္ အႏၱရာယ္ျပေျမပံုအသစ္မ်ား၊ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ 
ထုတ္ကုန္မ်ား ပုံမွန္ေရးဆြဲထုတ္ေ၀ျခင္း၊ (ဂ) ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း၊ စံသတ္မွတ္ 
ထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ က႑မ်ားမွ သတင္း အခ်က္ 
အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံမ်ားပါ၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကြန္ယက္ကို 
ဦးေဆာင္ျခင္း (ဃ) အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနအား သတင္း အခ်က္ 
အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္တုိးတက္ေစရန္ အကူအညီႏွင့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ 

MIMU သည္ ၎၏သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈထုတ္ကုန္မ်ား၊ အျခားအဖြဲ႕မ်ားမွ 
အစီရင္ခံစာမ်ားကို သက္ဆုိင္သူမ်ား MIMU ၀က္ဘ္ဆုိက္မွတဆင့္ ရယူႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ 
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၀န္ထမ္းမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး 

ကုလသမဂၢ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဌာန (UNDSS) သည္ လူသားခ်င္းစာနာေရး၀န္ထမ္းမ်ား 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ ျမွင့္တင္ေရး 
ကုိ အာရံုစုိက္သြားမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အထားအေျချပဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း 
ျပဳႏုိင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုစည္းျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းတုိ႔ကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း အား 
ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ခက္ခေဲသာ လုံျခံဳေရးအေျခအေနရိွသည့္ ေနရာမ်ားကုိ ေအဂ်င္စီမ်ား စုေပါင္း 
သြားေရာက္ျခင္းက လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈတို႔ကို ပိုမိုေကာင္းလာေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ လုံျခံဳေဘးကင္းေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ၊ လက္လွမ္းမီမႈကုိ ထိခိုက္ေစေသာ လုံျခံဳေရး 
ဆုိင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားဆက္ရွိေနျခင္းတို႔ကုိ ေျခရာခံဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေခ် 
ဦးတည္ရာမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးသြားမည္။ အေျခအေနအေပၚ 
နားလည္သိရွိမႈရွိေစရန္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အကျဲဖတ္ 
ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ လူသားခ်င္းစာနာမႈ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားအား ဆက္လက္ ေပးပို႔ 
သြားမည္။ ကုလသမဂၢ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈစီမံခန္႔ခြဲ႕ေရးစနစ္ကုိယ္စား UNDSS သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ပံုမွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ခံအဖြဲ႕အျဖစ္ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား အေရးေပၚဆက္သြယ္ေရးစနစ ္ (ECS) ထူေထာင္ 
ေရးမွာ အစုိးရခြင့္ျပဳခ်က္ေပၚမူတည္ေနၿပီး သဘာ၀ေဘး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး၊ ပဋိပကၡစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ 
ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းထားေသာ တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းမ်ား တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ ယင္းကိစၥကုိ ေအာင္ျမင္ 
ေစရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ECS သည္ မုိဘိုင္းဖုန္း ကြန္ယက္မ်ားအေပၚသီးသန္႔ 
မွီခိုျခင္းအစား ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္ မုိဘုိင္းလ္ ေရဒီယုိ (DMR) ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ၿဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရး 
တို႔ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ရခုိင္၊ ကခ်င္/ရွမ္းတို႔ ပါ၀င္ေအာင္ တည္ေထာင္သြားမည္။ 
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လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 
OCHA သည္ အစီရင္ခံတင္ျပေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ လွဴဒါန္းမႈ (ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ 
ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား) အားလုံးကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္၀န္ေဆာင္မႈ (Financial Tracking 
Service) ကုိ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ယင္းမွာ အလွဴရွင္မ်ားအား ၎တို႔ ရက္ေရာမႈအတြက္ ျမင္သာစြာ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္း 
စာနာေရး ရန္ပံုေငြေတာင္းခံမႈမ်ားတြင္ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ရင္းျမစ္လိုအပ္ခ်က္စုစုေပါင္းပမာဏကုိ ျပသရန္ ရည္ရြယ္သည္။ မိမိတို႔ 
လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ fts@un.org သုိ႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ http://fts.unocha.org ရွိ အြန္လိုင္းလွဴဒါန္းမႈပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစ FTS သို႔ 
သတင္းပုိ႔ပါ။ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈ
တံု႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း
ကုိ ပ့ံပုိးျခင္း 

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
တံု႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းသည္ ေဘးဒဏ္သင့္ 
သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္းေပး 
မည့္ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ထုိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
ခန္႔မွန္းေခ် ရန္ပုံေငြလုိအပ္ခ်က္ကို 
ေဖာ္ျပေပးသည္။ က႑တစ္ခုခ်င္းစီအား 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား 
ပါ၀င္သည္။ လစ္ဟာခ်က္၊ လုိအပ္ခ်က္ 
ႏွင့္ လက္တြဲႏိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေခ်ရွိ 
ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္း ပုိမိုသိရွိ 
လုိပါက စီမံကိန္းကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။ 

www.humanitarianresponse.info 

အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရး 
ဗဟိုရန္ပုံေငြ  (CERF) 
မွတဆင့္ လွဴဒါန္းျခင္း 

CERF က အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား 
ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း အသက္ကယ္လုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ႏွင့္ ေရရွည္ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိ 
ပကၡမ်ားတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ္ 
လည္း ရန္ပုံေငြနည္းပါးသည့္ လူသား 
ခ်င္း စာနာမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ကနဦး 
ရန္ပုံေငြ ထုတ္ေပးသည္။ OCHA က စီမံ 
ခန္႔ခြဲေသာ CERF မွာ အဓိကအားျဖင့္ 
အစုိးရမ်ား၊ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား၊ရန္ပုံေငြ 
အဖြဲ႕မ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပုဂၢလိက 
အလွဴရွင္မ်ားထံမွ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို 
ကမၻာအႏွံ႔ရိွ ပဋိပကၡမ်ားအတြက္ အသံုး 
ျပဳႏုိင္ရန္ ရန္ပုံေငြတစ္ခုတည္း အျဖစ္ 
ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၆ မွ 
၂၀၁၅ အတြင္း CERF သည္ အသက္ 
ကယ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေဒၚလာ ၉၉.၂ သန္း ေပး 
အပ္ထားသည္။ CERF အေၾကာင္းႏွင့္ 
မည္သုိ႔လွဴဒါန္းရမည္ကို ပိုမုိသိရွိလုိပါက 
CERF ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေလ့လာပါ။  
www.unocha.org/cerf/our-
donors/how-donate 

အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရး 
ရန္ပံုေငြ (ERF) 
မွတဆင့္ လွဴဒါန္းျခင္း 

ျမန္မာ ERF သည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
တံု႔ျပန္ေရးတြင္ ရန္ပံုေငြလစ္ဟာခ်က္ကို 
ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ႏုိင္ရန္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ားအား 
လြယ္ကူလွ်င္ျမန္ေသာ 
ျပည္တြင္းရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ေပးအပ္ေရး 
အတြက္ အလွဴရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ စုစည္း 
လွဴဒါန္းထားေသာ ရန္ပုံေငြ 
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ERF ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပိုမုိသိရွိလုိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ 
ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။  

www.unocha.org/what-we-
do/humanitarian-
financing/emergency-response-
funds-erf 

ျမန္မာ ERF အေၾကာင္း ပိုမုိသိရွိလုိပါက 
ေအာက္ပါ လိပ္စာသုိ႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ 
စုံစမ္းႏုိင္သည္။  
erf-myanmar@un.org 

ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းအကူအညီ 

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ လွ်င္ျမန္မႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈတုိ႔ ရိွေစရန္၊ ေပးအပ္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား သည္ 
လုိအပ္မႈႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားအား ပစၥည္းလွဴဒါန္းရန္ထက္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းရန္ 
အားေပးသည္။ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားကုိ တံု႔ျပန္ရာတြင္ ပစၥည္းသာ လွဴဒါန္းလုိပါက ေအာက္ပါ 
လိပ္စာသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 

logik@un.org 

 လွဴဒါန္းေရး လမ္းညႊန္   
HRP
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      အပုိင္း ၃ - ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 

စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - အကူအညီလုိအပ္သူမ်ားႏွင့္ 
ဦးတည္ထားသူမ်ား 

တံု႔ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ဘာျဖစ္မည္နည္း 
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ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 
 
 

က႑ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ညႊန္ကိန္းမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား 

ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၁ - အေျခအေနအလိုက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈ တိုးေစၿပီး ေရရွည္ခုိင္မာေသာ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း 
မ်ားကို အားေပးသည့္ က်ား/မညီမွ်မႈကို ဦးတည္လွ်က္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ပဋိပကၡေဘးဒဏ္သင့္ကေလးသူငယ္အားလံုးအတြက္ 
အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ (စာသင္ခန္းတြင္းနွင့္ ျပင္ပ) ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီမႈ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစေရး  
 SO2၊ SO3 တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 

ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ အကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

(က်ား/မညီမွ်မႈကို ဦးတည္ သည့္) 
ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီေသာ 
အေရးေပၚ အေျခအေန ေဘးဒဏ္သင့္ 
ကေလးသူငယ္ (၃-၁၇ ႏွစ္) စုစုေပါင္း 
အေရအတြက္ 

၁၈၈,၀၀၀ 
ရခုိင္: ၁၂၂,၀၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၆၆,၀၀၀ 

၅၈,၀၂၆ 
ရခုိင္: ၄၀,၃၄၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၇,၆၈၆ 

၉၃,၈၀၅ 
ရခုိင္ : ၅၆,၃၄၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၃၇,၄၆၅ 

(စာသင္ခန္းတြင္း ပညာေရးကို 
ဦးစားေပးၿပီး က်ား/မညီမွ်မႈကို 
ဦးတည္သည့္) မူလတန္း ပညာေရးကို 
လက္လွမ္းမီေသာ အေရးေပၚ 
အေျခအေန ေဘးဒဏ္သင့္ 
ကေလးသူငယ္ အေရအတြက္ 

၆၃,၁၀၆ 
ရခုိင္: ၄၀,၉၇၃ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၂၂၁,၃၃ 

၄၄,၅၇၆ 
ရခုိင္ : ၃၄,၁၅၁ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၀,၄၂၅ 

၅၁,၀၈၇ 
ရခုိင္: ၃၄,၇၂၄ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၆,၃၆၃ 

(စာသင္ခန္းတြင္း ပညာေရးကို 
ဦးစားေပးၿပီး က်ား/မညီမွ်မႈကို 
ဦးတည္သည့္) မူလတန္းလြန္ 
ပညာေရးကိုလက္လွမ္းမီ ေသာ 
အေရးေပၚအေျခအေန ေဘးဒဏ္သင့္ 
ဆယ္ေက်ာ္ သက္ အေရအတြက္ 

၈၇,၈၉၈ 
ရခုိင္ : ၅၇,၀၇၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၃၀,၈၂၈ 

၉,၆၄၄ 
ရခုိင္ : ၅,၃၉၂ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၄,၂၅၂ 

၃၀,၃၅၉ 
ရခုိင္ : ၁၇,၇၃၇ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၂,၆၂၂ 

    

 
ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၂ - အျခားက႑အပုိင္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေရ၊ တစ္ကိုယ္ရည္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
သန္႔ရွင္းေရး) ႏွင့္ ေပါင္းစည္း၍ ပညာေရးက႑ကို အသက္ကယ္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဒဏ္ခံႏိုင္ရည္တည္ေဆာက္ေရး အကူအညီ စၾကၤန္ 
တစ္ခုအျဖစ္ အျပည့္အ၀အသံုးျပဳျခင္း 

SO1၊ SO2၊ SO3 တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 

ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ အကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

(က်ား/မညီမွ်မႈကို ဦးတည္လွ်က္) 

မုိင္းပညာေပး၊ စိတ္လူမႈ အေထာက္အပံ့၊ 

ဘ၀တြက္တာ ကၽြမ္းက်င္စရာ၊ 

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

စနစ္မ်ားစသည့္ အေျခအေန အလုိက္ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးဆိုင္ရာ 

အႏၱရာယ္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ေရး 

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ 

ပညာေရး ကို လက္ခံရရွိေသာ 

ကေလးသူငယ္အေရအတြက္ 

၁၈၈,၀၀၀ 
ရခုိင္ : ၁၂၂,၀၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၆၆,၀၀၀ 

၂၀,၀၄၃ 
ရခုိင္ : ၁၀,၆၁၂ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၉,၄၃၁ 

၃၇,၃၄၁ 
ရခုိင္ : ၂၅,၃၅၃ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၁,၉၈၈ 
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စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၁ - စားနပ္ရိကၡာအကူအညီလုိအပ္သူမ်ား လံုေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ကုိ 
အညီအမွ်၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ လက္လွမ္းမီေစျခင္း                 SO1 ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 

ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ အကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

လံုေလာက္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကး 
အေထာက္အပံ့လက္ခံရရွိသူ 
အေရအတြက္ 

၃၅၀,၉၄၃ 
ရခုိင္ : ၁၀၇,၁၄၃ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၅၂,၀၀၀ 

ေရေဘး : ၉၁,၈၀၀ 

အတည္ျပဳရန္ 
ရခုိင္ : အတည္ျပဳရန္ 

ကခ်င္/ရွမ္း : အတည္ျပဳရန္ 

ေရေဘး : အတည္ျပဳရန္ 

၃၅၀,၉၄၃ 
ရခုိင္ : ၁၀၇,၁၄၃ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၅၂,၀၀၀ 

ေရေဘး : ၉၁,၈၀၀ 
စားနပ္ရိကၡာသံုးစြဲမႈ ရမွတ္ 
ျပည့္မီေသာ  (FCS>35) 
အိမ္ေထာင္စု ရာခိုင္ႏႈန္း  

၈၀%  ၈၀% 

    

 
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၂ - ေဘးဒဏ္သင့္လူထု၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ ေကာင္းမြန္ေရး 

SO1 ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 

ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ အကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

စုိက္ပ်ဳိးေရးအေထာက္အကူ၊ 
ေမြးျမဴေရးအကူအညီႏွင့္ ပုံမွန္ 
၀င္ေငြေထာက္ပံ့မႈရရွိသူ 
အေရအတြက္ 

၆၇၃,၀၅၂ 
ရခုိင္ :၁၄၄,၆၉၂ 

ကခ်င္/ရွမ္း :၆၈,၉၇၄ 

ေရေဘး : ၄၅၉,၃၈၆ 

၀ 
ရခုိင္ : ၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၀ 

ေရေဘး : ၀ 

၆၇၃,၀၅၂ 
ရခုိင္ : ၁၄၄,၆၉၂ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၆၈,၉၇၄ 

ေရေဘး : ၄၅၉,၃၈၆ 

    

 
က်န္းမာေရး ဦးတည္ခ်က္ ၁ - သဘာ၀ေဘးႏွင့္ အျခားအေရးေပၚအေျခအေန ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအပါအ၀င္ ရခိုင္ႏွင့္ ကခ်င္/ရွမ္းတုိ႔ရွိ 
ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈတိုးတက္ေစျခင္း 

SO1၊ SO2၊ SO3 တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 

ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ အကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ 
ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီေသာ 
ေဘးဒဏ္သင့္သူ အေရအတြက္ 

၅၃၇,၃၉၉ 
ရခုိင္ : ၄၂၀,၈၀၄ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၁၆,၅၉၅ 

အတည္ျပဳရန္ 
ရခုိင္ : အတည္ျပဳရန္ 

ကခ်င္/ရွမ္း : အတည္ျပဳရန္ 

၅၃၇,၃၉၉ 
ရခုိင္ : ၄၂၀,၈၀၄ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၁၆,၅၉၅ 

အေရးေပၚ သားဖြား က်န္းမာေရး 
အပါအ၀င္ မ်ဳိးဆက္ပြား၊ မိခင္ႏွင့္ 
ကေလးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
မ်ားကို လက္လွမ္းမီေသာ ေဘးဒဏ ္
သင့္သူ အေရအတြက္ 

၃၄၈,၀၀၀ 
ရခုိင္ : ၂၇၃,၀၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၇၅,၀၀၀ 

အတည္ျပဳရန္ 
ရခုိင္ : အတည္ျပဳရန္ 

ကခ်င္/ရွမ္း : အတည္ျပဳရန္ 

 

၃၄၈,၀၀၀ 
ရခုိင္ :  ၂၇၃,၀၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၇၅,၀၀၀ 

၀က္သက္ကာကြယ္ေဆး 
တိုက္ေက ြ်းၿပီးေသာ အသက္ 
ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ေဘးဒဏ္သင့္ 
ကေလးသူငယ္ 

၃၃,၇၀၀ 
ရခုိင္ : ၂၈,၆၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၅,၁၀၀ 

အတည္ျပဳရန္ 
ရခုိင္ : အတည္ျပဳရန္ 

ကခ်င္/ရွမ္း : အတည္ျပဳရန္ 

၃၀,၃၀၀ 
ရခုိင္ : ၂၅,၇၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၄,၆၀၀ 
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အာဟာရ ရည္မွန္းခ်က္ ၁ - ျပင္းထန္စြာ အာဟာရခ်ိဳ႕တ့ဲသူမ်ား အား ရွာေဖြကုသျခင္း 

SO1၊ SO2 တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 

ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ အကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

အစာႏွင့္ေဆးတုိက္ေကၽြး ကုသမႈ 
ခံယူရေသာ ျပင္းထန္စြာ အာဟာရ 
ခ်ဳိ႕တ့ဲသည့္ ၆-၅၉ လအရြယ္ 
ကေလးသူငယ္ အေရအတြက္ 

၁၂,၂၀၀ 
ရခုိင္ : ၁၂,၂၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : မသိ/မရိွ 

၁၁,၃၀၀ 
ရခုိင္ : ၁၁,၃၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : မသိ/မရိွ 

၁၁,၃၀၀ 
ရခုိင္ : ၁၁,၃၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : မသိ/မရိွ 

အစာႏွင့္ေဆးတုိက္ေကၽြး ကုသမႈ 
ခံယူရေသာ ျပင္းထန္စြာ အာဟာရ 
ခ်ဳိ႕တ့ဲသည့္ ၆၀-၁၀၈ လ အရြယ္ 
ကေလး သူငယ္ အေရအတြက္ 

၆,၇၀၀ 
ရခုိင္ : ၆,၇၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : မသိ/မရိွ 

၃,၄၅၀ 
ရခုိင္ : ၃,၄၅၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : မသိ/မရိွ 

၄,၇၀၀ 
ရခုိင္ : ၄,၇၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : မသိ/မရိွ 

ေရာဂါသက္သာလာ၍ အစာႏွင့္ေဆး 
တုိက္ေကၽြးကုသမႈ ၿပီးဆံုးသြားေသာ 
ျပင္းထန္စြာ အာဟာရခ်ဳိ႕တ့ဲသည့္ ၆-
၅၉ လအရြယ္ ကေလးသူငယ္ 
ရာခိုင္ႏႈန္း 

မသ/ိမရိွ ရခုိင္ : ၇၉% 

ကခ်င္/ရွမ္း : မသိ/မရိွ 

> ၇၅% 
ရခုိင္ : > ၇၅% 

ကခ်င္/ရွမ္း : မသိ/မရိွ 

    

 
အာဟာရ ရည္မွန္းခ်က္ ၂ - အဓိကက်ေသာ အာဟာရသီးသန္႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အာဟာရအႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ား 
လက္လွမ္းမီေစျခင္း 

SO2 ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 
ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ အကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

ေမြးကင္းစအရြယ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ 
ႏုိ႔ခ်ဳိတိုက္ေကၽြးျခင္း ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး 
အၾကံျပဳမႈကို လက္လွမ္းမီသည့္ 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္ 
အေရအတြက္ 

၂၂,၅၀၀ 
ရခုိင္ : ၁၆,၈၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၅,၇၀၀ 

၁၆,၀၅၀ 
ရခုိင္ : ၁၁,၆၅၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၄,၄၀၀ 

၁၅,၇၅၀ 
ရခုိင္ : ၁၂,၀၀၀ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၃,၇၅၀ 

    

 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၁ ႏွင့္ ၂ - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္၊ တိုးပြားၿပီး ပိုမို 
လက္လွမ္းမီႏိုင္ေစျခင္း၊ စိတ္ပုိင္းသာယာမႈ၊ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ ဥပေဒပိုင္း လံုျခံဳမႈကို ျခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားအား ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းျဖင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း 

SO1၊ SO2၊ SO3 တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 

ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ အကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

အနိမ့္ဆံုး ရႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကို 

လက္လွမ္းမီသည့္ အကူ အညီလုိအပ္သူ 

အေရအတြက္ 

၃၀၀,၈၁၅ 
ရခုိင္ : ၁၈၃,၈၈၇ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၁၆,၉၂၈ 

အတည္ျပဳရန္ 
ရခုိင္ : အတည္ျပဳရန္ 

ကခ်င္/ရွမ္း : အတည္ျပဳရန္ 

၂၁၇,၀၃၆ 
ရခုိင္ : ၁၄၈,၈၈၇ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၆၈,၁၄၉ 
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မွီခုိရာေနရာ/ စားနပ္ရိကၡာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ရည္မွန္းခ်က္ ၁ - စားနပ္ရိကၡာမဟုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ယာယီမွီခုိရာေနရာမ်ား သုုိ႔မဟုတ္ 
လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ လံုျခဳံ ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္မႈတုိ႔ကို 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူရရိွေစျခင္း 

SO1၊ SO2 တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 

ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ ကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

အေျခခံအက်ဆံုး လူ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျပည့္၀ေစသည့္ လံုေလာက္ သင့္ေတာ္ 
ေသာ စားနပ္ရိကၡာမဟုတ္သည့္ ပစၥည္း 
မ်ားကို လက္ခံရရိွေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရိွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ အေရအတြက္ 

၁၄၃,၈၈၇ ၅၇,၀၀၀ ၈၆,၀၀၀ 

အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ ယာယီ မွီခုိရာ ေနရာကို 
လက္လွမ္းမီသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူ အေရအတြက္ 

၂၃၀,၄၈၅ 
ရခုိင္ : ၁၄၃,၈၈၇ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၈၆,၅၉၈ 

၁၇၉,၈၉၃ 
ရခုိင္ : ၁၂၈,၂၉၅ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၅၁,၅၉၈ 

၅၀,၅၉၂ 
ရခုိင္ : ၁၅,၅၉၂ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၃၅,၀၀၀ 
    

 
ယာယီစခန္း ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး (CCCM) ဦးတည္ခ်က္ ၁ - ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား လူေနမႈဘ၀ပုိမို 
ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ယာယီစခန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ျခင္းတို႔ကို ေထာက္ပံ့ျခင္း 

SO2 ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ 

ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ အကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ညီမွ်စြာ 
လက္လွမ္းမီေသာ ယာယီစခန္း 
သုိ႔မဟုတ္ ထုိက့ဲသို႔ေသာ ေနရာမ်ားရွိ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ 
အေရအတြက္ 

၂၀၈,၈၂၆ 
ရခုိင္ : ၁၂၁,၀၉၈ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၈၇,၇၂၈ 

၂၀၈,၈၂၆ 
ရခုိင္ : ၁၂၁,၀၉၈ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၈၇,၇၂၈ 

၂၀၈,၈၂၆ 
ရခုိင္ : ၁၂၁,၀၉၈ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၈၇,၇၂၈ 
    

 
ေရႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္၊ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး ျခံဳငုံရည္မွန္းခ်က္ - ေကာင္းမြန္ေသာ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ သန္႔စင္ေသာ 
ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး အ ေဆာက္အဦးမ်ားကို အညီအမွ် ပုံမွန္ လက္လွမ္းမီေစျခင္း (SO1၊ SO2၊ SO3 တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္) 
 
ေရႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္၊ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး ဆင့္ပြား ရည္မွန္းခ်က္ ၁ - သန္႔စင္ေသာ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ အိမ္သံုးေရ လံုေလာက္ေသာ 
ပမာဏကို လူမ်ား အညီအမွ် စဥ္ဆက္မျပတ္ လက္လွမ္းမီေစျခင္း  

 
ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ အကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

သန္႔စင္ေသာ ေသာက္သံုးေရ ႏွင့္ 
အိမ္သံုးေရ လံုေလာက္ ေသာ ပမာဏကို 
အညီအမွ် စဥ္ဆက္မျပတ္ လက္လွမ္းမီ 
သူ အေရအတြက္ 
 

၅၃၈,၁၃၆ 
ရခုိင္ : ၃၈၅,၇၀၈ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၄၁,၄၂၈ 

ေရေဘး : ၁၁,၀၀၀ 

၆၂၂,၁၉၁ 
ရခုိင္ : ၂၄၇,၄၅၇ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၈၆,၃၀၃ 

ေရေဘး : ၂၈၈,၄၃၁ 

၄၄၂,၁၄၆ 
ရခုိင္ : ၃၀၈,၄၁၈ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၂၂,၇၂၈ 

ေရေဘး : ၁၁,၀၀၀ 
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ေရႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္၊ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး ဆင့္ပြား ရည္မွန္းခ်က္ ၂ - လူမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးကို အညီအမွ် လက္လွမ္းမီ၍ မညစ္ညမ္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ေစေရး  

 
ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ အကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

ေဘးကင္း လံုျခံဳၿပီး 
စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ 
ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အ 
ေဆာက္အဦးမ်ားကို 
အညီအမွ် လက္လွမ္းမီသူ 
အေရအတြက္ 
 

၅၃၈,၁၃၆ 
ရခုိင္ : ၃၈၅,၇၀၈ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၄၁,၄၂၈ 

ေရေဘး : ၁၁,၀၀၀ 

၃၂၄,၇၆၂ 
ရခုိင္ : ၁၉၁,၁၃၅ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၇၈,၇၂၃ 

ေရေဘး : ၅၄,၉၀၄ 

၄၄၂,၁၄၆ 
ရခုိင္ : ၃၀၈,၄၁၈ 

ကခ်င္/ရွမ္း : ၁၂၂,၇၂၈ 

ေရေဘး : ၁၁,၀၀၀ 

    

 
ေရႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္၊ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး ဆင့္ပြား ရည္မွန္းခ်က္ ၃ - လူမ်ား အေျခခံ တစ္ကိုယ္ရည္ႏွင့္ ရပ္ရြာ သန္႔ရွင္းေရး 
အေလ့အထမ်ားကို ေမြးျမဴ အသံုးျပဳလာျခင္း  

 
ညႊန္ကိန္း အကူအညီလုိအပ္သူ လက္ရွိ အကူအညီေပးထားသူ ဦးတည္သူ 

အေျခခံ တစ္ကိုယ္ရည္ႏွင့္ 
ရပ္ရြာ သန္႔ရွင္းေရး 
အေလ့အထမ်ားကို ေမြးျမဴ 
အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္  

၅၃၈,၁၃၆ 
ရခုိင္ : ၃၈၅,၇၀၈ 

ကခ်င္ : ၁၄၁,၄၂၈ 

ေရေဘး : ၁၁,၀၀၀ 

၃၈၀,၉၄၀ 
ရခုိင္ : ၁၀၃,၂၂၂ 

ကခ်င္ : ၅၁,၉၀၇ 

ေရေဘး : ၂၂၅,၈၁၁ 

၄၄၂,၁၄၆ 
ရခုိင္ : ၃၀၈,၄၁၈ 

ကခ်င္ : ၁၂၂,၇၂၈ 

ေရေဘး : ၁၁,၀၀၀ 
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 စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - အကူအညီလုိအပ္သူမ်ားႏွင့္ ဦးတည္ထားသူမ်ား 

 
  ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား၁ ေနရပ္မစြန္႕ခြာသူမ်ား   
ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ယာယီစခန္းမ်ား၊ 

စုေပါင္းေနရာမ်ား 
(သို႔) 

မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ 
ေနထုိင္သူမ်ား 

ရပ္ရြာခံ 
မိသားစုမ်ား 

 
ေနရပ္ျပန္သူ 

မ်ား၂ 

 
ျပန္လည္အေျခခ်ေသာ 

IDP မ်ား 

 
ပဋိပကၡဒဏ္ 
သင့္သူမ်ား 

 
ရပ္ရြာခံ/ 

ပတ္၀န္းက်င္ 

 
ေရေဘးသင့္ 

သူမ်ား 

စုစုေပါင္း 

 
 
 
 
 
 
ကခ်င္ 

ဗန္းေမာ္ ၇,၃၁၅ ၁,၄၇၅ - - 

၇,၅၀၀ 

၂၀,၀၀၀ 

- - 
ခ်ီေဖြ ၂,၅၃၇ - - - - - 
ဖားကန္႔ ၃,၆၆၁ - - - - - 
ေခါင္လန္ပု ၁၇ - - - - - 
မန္ဆီ ၁၂,၀၆၄ ၁,၇၇၂ - - - - 
မိုးေကာင္း ၁၆၉ ၂၀၄ - - - - 
မိုးညွင္း ၁၆၇ ၃၃၇ - - - - 
မိုးေမာက္ ၂၂,၆၇၇ ၁,၄၆၉ - - - - 
ျမစ္ႀကီးနား ၆,၉၃၆ - - ၈၆၇ - - 
ပူတာအို ၄၀၀ ၁၂၀ - - - - 
ေရႊဂူု ၄၈၆ ၁,၇၂၁ - - - - 
စြန္ဘရာဘြန ္ ၁,၂၃၂ - - - - - 
၀ိုင္းေမာ္ ၂၄,၁၂၈ - - - - - 

 
 
 
 

ရွမ္း 

သိႏၷီ ၂၇၃ ၃၉၂ - - 

၇,၅၀၀ 

- - 
ကြက္ခုိင္ ၂,၇၈၉ - - - - - 
မန္တုန္ ၃၅၅ - - - - - 
မူဆယ္ ၆၄၈ ၆၉၀ - - - - 
နမ့္ခမ္း ၁,၈၂၂ - - - - - 
နမ့္တူ ၅၂ ၅၂၀ - - - - 
ကုိးကန္႕ 
(ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 
ေဒသ) 

- - ၁၀,၀၀၀ - - - 

ကခ်င္/ရွမ္း စုစုေပါင္း ၈၇,၇၂၈ ၈,၇၀၀ ၁၀,၀၀၀ ၈၆၇ ၁၅,၀၀၀ ၂၀,၀၀၀  ၁၄၂,၂၉၅ 
 
 
 
 
 
ရခုိင္ 

ဘူးသီးေတာင္ - - - - ၆၁,၅၅၀ 

၁၀၀,၀၀၀ 

- - 
ေက်ာက္ျဖဴ ၁,၆၀၁ - - - - - - 
ေက်ာက္ေတာ္ ၁,၁၅၄ ၅,၄၄၀ - - - - - 
ေမာင္းေတာ ၁,၄၀၀ - - - ၁၁၀,၇၄၀ - - 
မင္းျပား ၇၂ ၅,၁၁၅ - - - - - 
ေျမာက္ဦး ၁၉၅ ၃,၄၉၃ - - - - - 
ေျမပုံ ၂,၈၉၉ - - - - - - 
ေပါက္ေတာ ၁၉,၅၂၄ - - - - - - 
ရမ္းၿဗ ဲ ၂၆၄ - - - - - - 
ရေသ့ေတာင္ ၄,၀၅၅ - - - ၅,၀၀၀ - - 
စစ္ေတြ ၉၂,၅၂၉ ၆,၁၄၆ - - - - - 

ရခုိင္ စုစုေပါင္း ၁၂၃,၆၉၃ ၂၀,၁၉၄ - - ၁၇၇,၂၉၀ ၁၀၀,၀၀၀ - ၄၂၁,၁၇၇ 
စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၂၁၁,၄၂၁ ၂၈,၈၉၄ ၁၀,၀၀၀ ၈၆၇ ၁၉၂,၂၉၀ ၁၂၀,၀၀၀ - ၅၆၃,၄၇၂ 

    
ေရေဘးသင့္ ျပည္သူ (စားနပ္ရိကၡာအကူအညီ ေျခာက္လခန္႔လုိအပ္မည္)    

ဧရာ၀တီ - - - - - - ၁၅၄,၄၂၅ ၁၅၄,၄၂၅ 
ပခူဲး - - - - - - ၁၀၀,၇၈၆ ၁၀၀,၇၈၆ 
ခ်င္း၃ - - - - - - ၃၅,၀၂၁ ၃၅,၀၂၁ 
မေကြး - - - - - - ၃၈,၁၆၈ ၃၈,၁၆၈ 
ရခုိင္ - - - - - - ၅၆,၆၂၁ ၅၆,၆၂၁ 

စစ္ကုိင္း၃ - - - - - - ၇၄,၃၆၅ ၇၄,၃၆၅ 
စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၄၅၉,၃၈၆ ၄၅၉,၃၈၆ 
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၁ စခန္းစီမံခန္႔ခြEဲရးႏွင့္ ညွIႏ UIင္းEရးAစ UAဖြဲ႔မွ ၂၀၁၅ ခ Uႏွစ္၊ EAာက္တ IUဘာလတြင္ ရရွIEသာ က Iန္းဂဏန္းျဖစ္သည္။ ယင္း ကIန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ 
EAာက္တ IUဘာႏွင့္ ႏ IU၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၅ ခUႏွစ္တြင္ Eနရပ္စြန္႔ခြာတ Iမ္းEရွာင္ခဲ့ရသူ ၆,၀၀၀ ခန္႔မပါ၀င္Eပ။  
၂ လက္ရွIတြင္ က IUးကန္႔သIU႔ ျပန္လာၿပီး WFP ၏ စားနပ္ရ IကၡာEထာက္ပံ့မUက UI ရရွIEနEသာ Eနရပ္စြန္႔ခြာတ Iမ္းEရွာင္သူမ်ား 
၃ EရEဘးသင့္သူမ်ားစUစ UEပါင္းAEရAတြက္တြင္ EရႀကီးမUႏွင့္ EျမျပU IမUတ UI႔Eၾကာင့္ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ Eနထ IUင္EနရEသာ Eနရပ္စြန္႔ခြာ 
တ Iမ္းEရွာင္သူမ်ား ပါ၀င္သည္။
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ဤစီမံကိန္းကို ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားကိုယ္စား ထုတ္ေ၀သည္။ ဤစီမံကိန္းတြင္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕၏ အေရးအပါဆံုးေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ပဋိပကၡအေၾကာင္း အတူတကြ 
နားလည္မႈႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ပူးတြဲ တံု႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္ 
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ေဘးဒဏ္သင့္လြယ္ 
သူမ်ားအတြက္ 
စားနပ္ရိကၡာ မလံု 
ေလာက္မႈ အႏၱရာယ္ တုိးလာျခင္း  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းရိွ လူ ၃၀၀,၀၀၀ 
ေက်ာ္ႏွင့္ ေရေဘးသင့္သူ ၄၆၀,၀၀၀ ေက်ာ္တို႔ 
စားနပ္ရိကၡာမဖူလံုမႈႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေန 
ရသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို လက္ 
လွမ္းမမီျခင္း၊ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း 
ႏွင့္ လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ဤလူအမ်ား 
အျပားမွာ စားနပ္ရိကၡာ  အကူအညီႏွင့္ အျခား 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထာက္အပံ့မ်ားအေပၚ 
မွီခိုေနရသည္။ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း 
ေက်ာင္း အကူအညီမရိွပါက ေဘးဒဏ္သင့္ 
အလြယ္ဆုံး အုပ္စုမ်ားအတြက္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ 
အပါအ၀င္ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္မ်ားရွိေနသည္။ 
အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈ 
နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သုံးလာႏိုင္သည့္ 
အႏၱရာယ္လည္း ရွိေနသည္။ 

လံုေလာက္ေသာ 
က်န္းမာေရး၀န္ 
ေဆာင္မႈမ်ားမရိွ 
ျခင္းကအသက္ဆုံးရႈံးမႈဆီသို႔ 
ဦးတည္သြားႏုိင္သည္ 

က်န္းမာေရးက႑ရိွ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕ မ်ား 
အသက္ကယ္အေထာက္အပံ ့ဆက္လက္ ေပး 
အပ္ျခင္းမရိွပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ား 
အတြက္ အက်ဳိးဆက္မ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး  လူ 
၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ဆိုး၀ါးေသာ အႏၱရာယ္မ်ား 
ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္။ အေျခခံ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိပါက ကေလးသူငယ္မ်ား 
ကာကြယ္ေဆးျဖင့္ တားဆီးႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ား 
ကူးစက္ႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ သာမန္ 
ဖ်ားနာမႈမ်ားကို ကုသေပးျခင္းမရိွပါက ဆိုး၀ါးေသာ 
ဖ်ားနာ ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ မ်ဳိးဆက္ 
ပြားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို လက္လွမ္း 
မမီသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္လည္း ေနာက္ထပ္ 
ေရာဂါမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေခ် ရိွသည္။ 

အရည္အေသြးမီ 
ပညာေရးကိုကေလး 
သူငယ္မ်ား ပုိမို 
လက္လြတ္သြားေပမည္ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ား  ပညာေရး 
၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အေထာက္အပံ ့ေပးအပ္ 
ျခင္းမရိွပါက ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ လူထုအသုိင္း 
အ၀ုိင္းၾကားတင္းမာမႈ ဒဏ္ခံရသူ ကေလးသူငယ္ 
၁၈၈,၀၀၀ ဦး လံုေလာက္ေသာ ပညာေရးကို 
မရရိွႏိုင္ေတာ့ေပ။ ရခိုင္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း 
ေရွာင္သူ ကေလးသူငယ္အမ်ားစုမွာ ယာယီ 
စခန္းတြင္း ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ 
မွီခုိေနရသည္။ ကခ်င္/ရွမ္းတုိ႔တြင ္
ပညာသင္ယူရန္လုိအပ္ေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း 
ေရွာင္သူ ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ အေရအတြက္ 
တိုးလာေနၿပီး အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ နယ္ေျမႏွင့္ 
ျပင္ပနယ္ေျမမ်ားတြင္ လက္ရွိစာသင္ရာေနရာ 
မ်ားအေပၚ ဖိအားတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္။ 

မသန္႔စင္ေသာ ေရႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္တို႔က 
လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ကို ေရာဂါျဖစ္ပြားေစသည္ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ား  အေထာက္အပံ့ 
ဆက္လက္ေပးအပ္ျခင္းမရိွပါက လူ ၄၄၀,၀၀၀ 
ေက်ာ္တုိ႔ သန္႔စင္ေသာ ေရ၊ တစ္ကိုယ္ရည္ 
သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အေျခခံ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး 
တုိ႔ကို လံုေလာက္ေသာ လက္လွမ္းမီမႈ ရွိေတာ့မည္ 
မဟုတ္ေပ။ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကူးစက္တတ္ 
သည့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလာေပမည္။ လူေနထူထပ္ 
ေသာ ယာယီစခန္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း မီွခိုရာေနရာမ်ား 
ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ ဆိုး၀ါးေသာ 
ေနထုိင္မႈအေျခအေနမ်ားက ေရာဂါေၾကာင့္ ဖ်ားနာ 
ေသဆံုးမႈအႏၱရာယ္ကို ပိုမိုျမင့္မားေစသည္။ 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ ေႏြရာသီတြင ္
ေရရွားပါးမႈေၾကာင့္ လူ ၂၀,၀၀၀ ခန္႔ အႏၱရာယ္ႏွင့္ 
ရင္ဆိုင္ရသည္။  

 

မွီခုိရာေနရာလံုေလာက္ 
မႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ 
မိသားစုမ်ား အႏၱရာယ္ 
အစံုက်ေရာက္ႏိုင္ေခ် ရွိသည္ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ား  ေပးအပ္ေသာ 
အေထာက္အပ့ံႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား မရိွပါက 
ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ 
အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားအပါအ၀င္ ယာယီ 
စခန္းမ်ားရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၂၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ 
ဆိုး၀ါးေသာ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင္ ့မလုိလား 
အပ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ လက္ရိွ 
ယာယီမီွခုိရာေနရာမ်ားစုသည္ သက္တမ္းကုန္ေနၿပီ 
ျဖစ္ကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအမ်ားစုမွာ 
အဆင့္အတန္းမမီေသာ မွီခုိရာေနရာမ်ားတြင ္
ေနထိုင္လွ်က္ရိွသည္။ ယင္းတုိ႔၏ က်န္းမာေရးႏွင္ ့
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႏၱရာယ္မ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ အေရးေပၚအကူအညီ 
လုိအပ္ေနသည္။  

အကူအညီအလုိအပ္ဆံုး
သူမ်ားအတြက္ ကာ 
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အ၀န္းအ၀ိုင္းက်ဥ္းေျမာင္းသြားျခင္း 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၂၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ အျခား 
ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႕မ်ား  
အေထာက္အပ့ံ ဆက္လက္ေပးအပ္ျခင္းမရိွပါက 
အမ်ားစုမွာ မလုိလားအပ္ေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ 
အႏၱရာယ္မ်ား ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ရႏုိင္ေခ်ရိွသည္။ 
ကခ်င္/ရွမ္းတို႔တြင္ ရွိေနဆဲ ပဋိပကၡက ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္မႈ၊ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္၊ က်ား/မအေျချပဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးခ်ဳိး 
ေဖာက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစလွ်က္ရွိသည္။ 
ရခိုင္တြင္ ကာလရွည ္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ၊ 
လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ 
စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား မလံုေလာက္မႈႏွင့္ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေလ့အထမ်ားက အသက္ရွင ္
ေနထုိင္မႈအေပၚ ဆက္လက္အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနၿပီး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအႏၱရာယ္မ်ားတိုးလာေစ 
သည့္ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ ျပႆနာ 
ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းမ်ားထြက္ေပၚလာေစသည္။ 

တံု႕ျပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက မည္သို႔႔ ျဖစ္မည္နည္း 
 




