
 

        
 

 

 

 

ရခွိိုငျ္ပည္နယ္ရရွိ ေက ်ာငး္ေနအရြယ္ ကေလးသူငယ္ ၂၅,၀၀၀ေက ်္ာ အတြက္ 

ဂ ပနႏ္ွိိုငင္ငႏရင္  ယူနဆီက္တွိို႔မရ မွိတ္ဖက္အျဖစ ္ပးူေပါငး္ေဆ်ာငရ္ြက္ 
 

ရနက္ိုန၊္ ၂၀၁၇ခိုႏရစ၊္ ႏွိိုဝငဘ္်ာလ ၂၈ရက ္ - ဂ ပန္ႏွိိုင္ငငေတ်္ာအစွိိုးရႏရင္  ျပည္သတူွိို႔၏ ပ ငပွိိုးကူညီမႈျဖင္  

စ်ာသင္ေက ်ာင္းေပါင္း ၇၈ေက ်ာငး္အ်ား တည္ေဆ်ာက္ျခငး္၊ ျပနလ္ညထ္ူေထ်ာင္ျခင္းႏရင္  မြမ္းမငျခင္းတွိို႔ 

လိုပ္ေဆ်ာင္ျပးီသည္ႏရင္ အည ီ ယူနဆီကႏ္ရင္  ဂ ပန္ႏွိိုင္ငငအစွိိုးရတွိို႔မရ ျမန္မ်ာႏွိိုင္ငငေတ်္ာအစွိိုးရ ပည်ာေရး  

ဝန္ၾကးီဌ်ာနအ်ား ျပီးေျမ်ာကသ္ြ်ားျပ ီ ျဖစ္သည္  လိုပ္ငနး္စဥ္မ ်ားကွိို ဒီကေန႔တြင္ လႊဲေျပ်ာငး္ေပးအပ္ခဲ ၾကသည။္ 

၂၀၁၅ခိုႏရစ္တြင္ ျဖစ္ပြ်ားခဲ သည္  ေရေဘးအႏၱရ်ာယေ္ၾက်ာင္  ဧရ်ာဝတတီွိိုငး္ေဒသၾကီး၊ ပခဲူးတွိိုငး္၊ ခ င္းျပည္နယ္၊ 

ရခွိိုင္ျပည္နယ၊္ မေကြးတွိိုင္းႏရင္  စစက္ွိိုင္းတွိိုင္းေဒသၾကးီတွိို႔တြင္ စ်ာသငေ္က ်ာင္းမ ်ား ပ က္စီး ဆငိုးရႈငးခဲ ရျခင္းအတြက္ 

ေက ်ာငး္မ ်ား တည္ေဆ်ာက္ျခငး္ျဖင္  ျပန္လညတ္ိုန္႔ျပန္ ပ ငပွိိုးကူညီခဲ ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရခွိိုင္ျပည္နယမ္ရ 

အသွိိုင္းအဝွိိုင္းအ်ားလငိုးရရွိ ကေလးသူငယ္မ ်ားအေနျဖင္  အရညအ္ေသြးရရွိ ပည်ာေရးကွိို လကလ္ရမ္းမေီစရန ္

တွိက ေသခ ်ာစြ်ာ ေဆ်ာင္ရြကႏ္ွိိုင္ေရးအတြက ္ဂ ပန္ႏွိိုင္ငငအေနျဖင္  အေမရွိကန္ေဒၚလ်ာ ၁၀သနး္ကွိို ယူနီဆကအ္်ား 

ေပးအပခ္ဲ သည္။ 

 

ယင္းလႊဲေျပ်ာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမး္အန်ားကွိို ရခွိိုင္ျပည္နယ ္ မင္းျပ်ားျမွိိဳ႕ ကငး္ဆွိပ ္ အေျခခငပည်ာ 

မူလတန္းလြန္ေက ်ာင္းတြင္ က င္းပျပိဳလိုပ္ခဲ ရ်ာ ျမနမ္်ာႏွိိုင္ငငဆွိိုင္ရ်ာ ဂ ပန္ႏွိိုင္ငင သငအမတ္္ၾကီး တ်ာေတးရရွိ ဟွိဂိုခ ွိ၊ 

ယူနဆီကမ္ရ ျမန္မ်ာႏွိိုင္ငငဆွိိုငရ္်ာ ဒိုတွိယဌ်ာေနကွိိုယ္စ်ားလရယ္ ေပါလ ္ အက(္ဒ)္ဝါ ဒ္(စ္)ႏရင္  ရခွိိုင္ျပည္နယ ္ အစွိိုးရ 

လူမႈေရးရ်ာဝန္ၾကီး ေဒါကတ္်ာခ မ္းသ်ာတွိို႔ တက္ေရ်ာကခ္ဲ ၾကသည္။ ေဆ်ာက္လိုပ္လ ရကရ္ရွိသည္  စ်ာသငေ္က ်ာင္းအ်ား 

လရည္ လည္ၾကည္ ရႈအျပီးတြင္ သဘ်ာဝေဘးအႏၱရ်ာယ ္ မက ေရ်ာက္မ ီ ေက ်ာင္းတြင္ တက္ေရ်ာက္ခဲ ၾကေသ်ာ 

လူမ ွိိဳးစိုေပါင္းစငိုမရ ေပ ်္ာရႊင္စွိတ္အ်ားထကသ္န္ေနၾကသည္  ကေလးသူငယ ္ ၅၅၀ အေၾက်ာင္းကွိို သငအမတ္ၾကးီမရ 

ေျပ်ာၾက်ားခဲ သည္။  
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“ဒီစ်ာသင္ေက ်ာငး္ေဆ်ာင ္ အသစ္ေတြက ျမနမ္်ာႏွိိုင္ငငရ႕ဲ အန်ာဂတက္ွိို ပငိုေဖ်ာ္ၾကမယ္  ေက ်ာင္းသ ူ

ေက ်ာငး္သ်ားေလးေတြအတြက ္ ဂ ပန္ႏွိိုင္ငငရ႕ဲျပညသ္ူေတြက ေပးလွိိုကတ္ဲ  လက္ေဆ်ာင္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေက ်ာင္းေဆ်ာငေ္တြကွိို ဂ ပန္ႏွိိုင္ငင ျပည္သူေတြရဲ႕ ၾကင္န်ာစွိတထ္်ားေတြနဲ႔ ေဆ်ာက္လိုပ္ထ်ားတ်ာျဖစ္ျပီး 

ျမန္မ်ာႏွိိုင္ငငရ႕ဲ ကေလးသူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ႏွိိုင္ငင အန်ာဂတက္ွိို ေက်ာင္းစြ်ာပငိုေဖ်္ာႏွိိုင္ရန္ ေတြးဆျပီး 

ပင ပွိိုးကညူီလွိိုကတ္်ာပါ။” ဟို သငအမတ္ၾကီး တ်ာေတးရရွိ ဟွိဂိုခ ွိက ေျပ်ာသည္။ “ေန်ာင္တြင ္ ၾကငိဳေတြ႔လ်ာႏွိိုင္တဲ  

သဘ်ာဝေဘးအႏၱရ်ာယ္ေတြနဲ႔ ေရၾကးီျခင္းျပႆန်ာေတြရ႕ဲ ဒဏ္ကွိို ခငႏွိိုင္ရည္ရရွိတ ဲ ၾကင႕ခွိိုင္ျပီး ပွိိုမိုွိေက်ာင္းမြန ္

စငႏႈန္းျမင္ တဲ  အေဆ်ာကအ္ဦးေတြ တည္ေဆ်ာက္ေပးျခင္းအ်ားျဖင္  ဂ ပန္ႏွိိုင္ငငအေနနဲ႔ ပွိိုမွိိုေက်ာင္းမြန္စြ်ာ 

ျပန္လညတ္ည္ေဆ်ာက္ျခင္း ဆွိိုတဲ  မူကွိို ျမရင္ တင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။”  

 

ဆွိိုငက္လိုန္းမိုနတ္ွိိုငး္မ ်ား၊ ေရၾကးီေရလရ ငျခငး္ႏရင္  ေျမငလ ငဒ္ဏ္မ ်ား ခငရေလ ရရွိေသ်ာ ရခွိိုင္ျပည္နယသ္ည္ 

ျမန္မ်ာႏွိိုင္ငင၏ အဆင္းရဆဲငိုးေသ်ာ ျပည္နယမ္ ်ားမရ တစခ္ိုအပါအဝင္ျဖစ္ျပီး ယင္းျပည္နယ္ရရွိ ၃၀ရ်ာခွိိုင္ႏႈန္းေသ်ာ 

ကေလးသူငယ္မ ်ားသည ္စ်ာသင္ေက ်ာငး္မ ်ားတြင္ စ်ာရင္းသြင္းထ်ားျခင္း မရရွိေပ။ ယင္းျပည္နယသ္ည္ ေဒသတြင္း 

တင္းမ်ာမႈမ ်ားအ်ား ေရရ်ာင္တွိမ္းရသ ူ၁၂၀, ၀၀၀ေက ်္ာ ေနထွိိုင္ရ်ာ ေဒသတခိုလည္း ျဖစေ္ပသည္။  

 

သဘ်ာဝေဘးအႏၱရ်ာယ္မ ်ားႏရင္  ပဋ ွိပကၡမ ်ားသည ္ ကေလးသူငယ္မ ်ား၏ ပည်ာေရးကွိို ေႏရ်ာင္ ေႏရးထွိခွိိုက ္

သြ်ားေစသည။္ ထွိို႔ေၾက်ာင္ ပင္ ၂၀၁၅ခိုႏရစ္တြင္ ျဖစ္ပြ်ားခဲ သည္  ေရၾကီးေရလရ ငျခငး္ေၾက်ာင္  ပ က္စးီဆငိုးရငႈးခဲ ရသည္  

စ်ာသင္ေက ်ာင္း ၁၁ေက ်ာင္းႏရင္  ေရေဘးဒဏ္ ခငခဲ ရသည္  ေက ်ာင္းသ်ား ေက ်ာင္းသူေပါင္း ၆၄, ၀၀၀ေက ်္ာအတြက ္

ဂ ပန္ႏွိိုင္ငငအစွိိုးရက ယူနဆီက္ႏရင္  ပူးေပါင္းေဆ်ာင္ရြက္ခဲ သည္။ ဂ ပန္ႏွိိုင္ငငအစွိိုးသည ္ ျမနမ္်ာႏွိိုင္ငငတဝရမး္ရရွိ 

စ်ာသင္ေက ်ာင္းေပါင္း ၄၉၃ေက ်ာငး္အ်ား ပင ပွိိုးကူညီရန ္ ကတွိကဝတ္ျပိဳထ်ားျခငး္၏ အစွိတ္အပွိိုင္း တခိုအေနျဖင္  

ယူနဆီကမ္ရတဆင္  စ်ာသင္ေက ်ာင္းေပါင္း ၇၈ေက ်ာင္းအတြက ္ ျပနလ္ည္ျပိဳျပင္မြမး္မငျခင္း၊ 

ျပန္လညထ္ူေထ်ာငေ္ပးျခငး္ သွိို႔မဟိုတ ္ ျပနလ္ည ္ တည္ေဆ်ာက္ျခင္း လိုပ္ငနး္မ ်ားျဖင္  ရခွိိုင္ျပည္နယတ္ြင္ 

ပင ပွိိုးကညူလီ က္ရရွိသည္။ 

 

ယင္းစ်ာသငေ္က ်ာင္းမ ်ား ျပိဳျပင္မြမ္းမင ေဆ်ာကလ္ိုပရ္်ာတြင္ အဖြဲ႔အစညး္၏ စငမ ်ား၊ က ်ားမေရးရ်ာ ထွိခွိိုကလ္ြယမ္ႈ 

ကွိစၥရပ္မ ်ား၊ မသန္စြမး္ကေလးငယ္မ ်ားႏရင္  စီေလ ်္ာမည္  စငႏႈန္းမ ်ားျဖင္  ျပည္ မီေစရန ္ ယူနဆီက္မရ 

အတတ္ပည်ာရရင္မ ်ားအေနျဖင္  ေဒသခင ေဆ်ာကလ္ိုပေ္ရးလိုပ္ငန္းမ ်ားႏရင္  အတတူကြ လိုပ္ေဆ်ာင္ခဲ ၾကျခငး္ 

ျဖစ္သည။္ ဥပမ်ာအ်ားျဖင္  ေယ်ာက္ ်ားေလးသငိုးႏရင္  မွိန္းကေလးသငိုး ယင္လငိုအွိမသ္်ာမ ်ား တည္ေဆ်ာက္ေပးျခင္း၊ 

မွိလ ်ာစနစ္ႏရင္  လကေ္ဆးရန္ အေထ်ာက္အပ ငပစၥည္းမ ်ားကွိို ကေလးသူငယ္မ ်ား အေနျဖင္  အလြယတ္ကူ 

အသငိုးျပိဳႏွိိုင္ရန ္ ရည္ရြယ္ျခငး္ျဖစသ္ည္။ ေဝးလငေခါင္ဖ ်ားေနရ်ာမ ်ားရရွိ ကေလးသူငယ္မ ်ားအပါအဝင ္

စ်ာသင္ေက ်ာင္းမ ်ားရရွိ ကေလးသူငယအ္ေျမ်ာကအ္ျမ်ား အက ွိိဳးအျမတ ္ ရရရွိေစရန ္ ယူနီဆကအ္ေနျဖင္  

ဦးတညခ္ ကထ္်ားက်ာ ေဆ်ာင္ရြက္ခဲ ျခင္း ျဖစသ္ည္။  

 



 

ႏွိိုင္ငငတဝရမ္းတြင္ ျပနလ္ည္ျပိဳျပင္မြမး္မငေနသည္  စ်ာသင္ေက ်ာင္းေပါင္း ၃၀ခန္႔ရရွိရ်ာ ရခိုွိင္ျပည္နယေ္ျမ်ာကပ္ွိိုင္းမရ 

စ်ာသင္ေက ်ာင္း ၂၂ေက ်ာင္းပါရရွိျပးီ အသွိိုင္းအဝွိိုင္းေပါင္းစငိုမရ ကေလးသငူယ ္ ၂၅,၀၀၀ေက ်္ာ အတြက ္

အက ွိိဳးေက းဇူး ရရရွိႏွိိုင္ရန ္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစသ္ည။္ ေက ်ာငး္တညေ္ဆ်ာက္ျခင္းလိုပ္ငန္းအျပင ္ ဆရ်ာတတသ္င္ 

သငတ္န္းမ ်ား၊ ေက ်ာင္းအိုပ္ခ ိဳပ္ေရးမရ းဆွိိုငရ္်ာ သင္တန္းမ ်ား ေပးျခင္းႏရင္  ကေလးသူငယ္မ ်ားအတြက ္

ေက ်ာပွိိုးအွိတ္ႏရင္  အျခ်ား သငၾ္က်ားေရး အေထ်ာက္အကူျပိဳပစၥည္းမ ်ားျဖစသ္ည္  whiteboardမ ်ား၊ 

ေရရးဦးသူန်ာျပိဳပစၥည္းမ ်ား၊ ေဆ်ာ ကစ်ားႏွိိုင္မည္  ပစၥည္းမ ်ားပါဝငသ္ည္  “School Kits” မ ်ားကွိို ယူနဆီကႏ္ရင္  

မွိတ္ဖကအ္ဖြဲ႔မ ်ားမရ ျဖန္႔ေဝေပးအပ္ခဲ ၾကသည္။  

 

“ဒီကေန႔ဟ်ာ ဒီလွိိုစ်ာသင္ေက ်ာငး္ေတြသ်ာမကပ ဲ ရပ္ရြ်ာအသွိိုင္းအဝွိိုင္းအတြကပ္ါ က ယ္ျပန္႔ျပီး အေရးပါတဲ  

ေအ်ာင္ျမင္မႈမရတ္တွိိုင္တခိုပါ။” ဟို ယူနဆီကမ္ရ ျမနမ္်ာႏွိိုင္ငငဆွိိုင္ရ်ာ ဒိုတွိယဌ်ာေနကွိိုယ္စ်ားလရယ ္ ေပါလ ္

အက(္ဒ)္ဝါ ဒ္(စ္) က ေျပ်ာသည္။ “ရခွိိုင္ျပည္နယမ္ရ်ာရရွိတ ဲ ကေလးသူငယ္ေလးေတြရဲ႕ ပည်ာေရးအတြက ္

ရင္းႏရီးျမရိဳပ္ႏရငေပးျခင္းျဖင္  ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ မွိဘေတြကွိိုယ္တွိိုင ္ ေတြ႔ၾကငိဳရတဲ  ဆင္းရမဲြဲေတမႈ သငသရ်ာၾကီးကွိို 

ေဖ ်ာကဖ္ က္လွိိုက္ႏွိိုင္မရ်ာျဖစ္ျပီး ကေလးသူငယ္ေလးေတြအတြက ္ ပွိိုမွိိုေက်ာင္းမြန္တ ဲ အန်ာဂတက္ွိိုလညး္ 

ဖန္တီးေပးႏွိိုင္မရ်ာ ျဖစ္ပါတယ။္”  

 

- 
UNICEF in Myanmar  

UNICEF အေနျဖင့္ ျမန္မမာုိႏင္ငံတြင္ ၁၉၅၀ခာွုႏစ္ကတည္းက စတင္ လုပ္ေဆမင္ေနေသမ အဖြြဲ႔ျဖစ္သည္။ UNICEF အေနျဖင့္ အစိုးရာႏွင့္ 

လူမႈအေျခစိုက္အဖြြဲ႔မ မးျဖင့္ မိတ္ဖြြဲ႔ကမ ကေလးေသဆုံးမႈာႏႈန္း ေလ မ့ခ ေရး၊ ကေလးမ မး အရည္အေသြးျပည့္ဝေသမ ပညမေရးကို 

သင္ၾကမးာုိႏင္ေစေရးာွႏင့္ ကေလးမ မးအမး အၾကမ္းဖက္မႈမွကမကြေ္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းစတ္တို႔ကုိ ေဆမင္ရြက္လွ က္ ရိွသည္။  

UNICEFာႏွင့္ပက္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအမက္ပါလိပ္စမအတိုင္း ရွမေဖြာုိႏင္ပါသည္။ 
Website: http://www.unicef.org/myanmar 

Facebook: https://www.facebook.com/unicefmyanmar 

 

ျမန္မ်ာႏွိိုင္ငငဆွိိုင္ရ်ာ ဂ ပန္ႏွိိုင္ငငသငရငိုးႏရင္  ပက္သက၍္ ပွိိုမွိိုသွိရရွိလွိိုပါက ေအ်ာက္ပါလင ္ခ္တြင္ ဝင္ေရ်ာက ္ဖတ္ရႈႏွိိုင္ပါသည္။ 

http://www.mm.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html 

https://www.facebook.com/在ミャンマー日本国大使館  

 
 

ပိမုိသုရိွလိိပုါက ေအမကပ္ါအတိငုး္ ဆကသ္ြောုိ္ႏငပ္ါသည ္-  

Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnerships and Communication Section, UNICEF Myanmar, 

09250075238, hoo@unicef.org  

Yoko Yamoto, Coordinator for Economic Cooperation, Embassy of Japan in Myanmar, 09252927300, 

yoko.yamoto@mofa.go.jp 

Keita Iwase, Second Secretary, Embassy of Japan in Myanmar 

01549644, keita.iwase@mofa.go.jp 
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