
                                
ဤစာစဥ္တြင္ 

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေရယာဥ္တိမ္းေမွာက္ျခင္း စာ-၁  

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ား ပုိမုိ ပါဝင္၊ေျပာဆုိခြင့္ရေစျခင္း စာ-၁ 

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား စာ-၂ 

ကခ်င္တြင္ ေဒသျဖတ္ေက်ာ္ခရီးစဥ္မ်ား ျပန္လည္စတင္ စာ-၃ 

ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ား စာ-၃ 

ကခ်င္ရိွ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား စာ-၄ 

 
 

 

 
 
 
 
 
        
      
   
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
    
  
 
 
 
  
 
 

အဓိက အခ်က္မ်ား 

• ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေရယာဥ္တိမ္း 
ေမွာက္မႈေၾကာင့္ အနည္း ဆုံးလူ ၆၉ 
ဦးေသဆုံး၊ အစုိးရႏွင့္ ေဒသတြင္း 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကယ္ဆယ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ 

• ရခိုင္ျပည္နယ္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္
စခန္းမ်ားတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ 
သည့္ကစိၥရပ္မ်ားတြင ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈအားေကာင္းေစေရးေဆာင္ရြက္ 

• ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းေျမာက္ရိွ ပဋိပကၡမ်ား 
ေၾကာင့္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ မ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚ 

• ကခ်င္ျပည္နယ္တြငေ္ဒသျဖတ္ေက်ာ္ 
ခရီးစဥ္မ်ား ျပန္လည္စတင္ 

• ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ ေရျပတ္လပ္မႈ 
ေၾကာင့္ေထာင္ခ်ီေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ထိခိုက္ 

• ကခ်င္ရိွသက္ႀကီးရြယ္အုိေနရပ္ စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား 

 

အဓိက ကိန္းဂဏန္းမ်ား 

     ရခိုင္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ   
     တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

၁၃၉,၀၀၀ 

     ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္    
     တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ     
     တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

၁၀၀,၀၀၀ 

     မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊     
     မိတီၳလာတြင္ေနရပ္စြန္႔ခြာ  
     တိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

၃,၃၀၀ 
 

လားရႈိးကုိျဖတ္၍ ကုိးကန္႔မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ  
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား   >၁၃,၀၀၀*  
 
*ကိုးကန္႔ေဒသ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ 
အေရအတြက္မွာ အတည္ မျပဳႏုိင္ေသး 
_______________________ 

ရန္ပံုေငြ 

၁၉၀ သန္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ)  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးရန္ 
အတြက္ေတာင္းခံထား 

 

ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းတြင ္ေရယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ လူမ်ား ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ေသဆုံး 

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ည ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမပုံၿမိဳ႕အနီးတြင ္ ေအာင္တံခြန ္ (၃) ေရယာဥ ္ တိမ္းေမွာက္ ခ့ဲ 
သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ခရီးသည္၂၂၅ ဦးႏွင့္ ေရယာဥ္ဝန္ထမ္းမ်ား စီးနင္း 
လိုက္ပါလာခဲ့ေသာ ေရယာဥ္မွာ ေတာင္ကုတ္မွ စစ္ေတြသို႔ သြားရာတြင္တိမ္းေမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ လူေပါင္း၁၆၉ဦးကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊အနည္းဆံုး 
လ၆ူ၉ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ေရယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္စဥ္ကိုစံုစမ္းရန္အတြက္ 
ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။  
 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)၊ ေဒသတြင္း အာဏာပုိင္မ်ား၊ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔ 
ဦးေဆာင္ၿပီးအသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို 
ရွာေဖြေရးႏွင္ ့ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင ္
ရြက္ခဲ့သည္။ ေဒသတြင္းရွိ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေရ 
ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္သည့္ေနရာအနီးရွိရပ္ရြာလူထုမ်ား 
သည္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္လာသည္ ့ ခရီး 
သည္မ်ားအားလိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကိုအျမန္ 
ဆံုးပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ခရီးသည္ 
မ်ားကိုရရဲဝဲ့ံဝံ့ျဖင့္သက္စြန္႔စံဖ်ား ကယ္ဆယ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
အေရးေပၚအကူအညီမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္းရွိသည္။ 
 
ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေထာက္အကူျပဳဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ေနရပ္သို႔ျပန္ႏုိင္ရန ္
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကို ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွအဓိကေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ၊ 
အျခား ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရ၊ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ား၊ ရပ္ရြာ လူထု 
မ်ား ဦးစီးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ကူညီတုန္႔ျပန္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီ 
ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ကူညီတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ ့
သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္င ံ ဆရာဝန္မ်ားအသင္းအေနျဖင့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား 
အား ေရွးဦးသူနာျပဳစုကုသေပးျခင္း၊ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာႏွင့္ နီးသည့္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ငန္း 
မ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Relief 
International အေနျဖင့္ အသက္ရွင္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားကိုျပန္ 
လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ့မ်ား ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလွ 
မ်ားကိ ုပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။  

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သတင္းလႊာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ  
စာစဥ္ ၃ | ၁-၃၁  မတ္ ၂၀၁၅ 
 

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆတ္ရုိးက် ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမွ ေယာက်ာ္းေလးတစ္ဦး၊ ဇြန္ ၂၀၁၄၊ ဓာတ္ပုံ OCHA 
 
 

ေျမပုံၿမိဳ႕အနီး ေရယာဥ္တိမ္းေမွာက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီ 
အသင္းဝင္တစ္ဦးမွ ကေလးငယ္တစ္ဦးအား အကူအညီေပးေနစဥ္၊   
မတ္ ၂၀၁၅၊  ဓာတ္ပုံ ဦးေမာင္ျမင့္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း။ 
 



ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ |2 
 
 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုလသမဂၢဌာေန ညႇိႏႈိင္းေရးႏွင့္ လသူားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးအေနျဖင့္ ရခိုင ္
ျပည္နယ ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ရခိုင္လူထုအတြက္ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သလို၊ ကူညီ 
ပံ့ပုိးရန္အတြက္လည္း ထပ္မံကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ယခုျဖစ္စဥ ္
ကဲ့သို႔အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ႀကံဳေတြ႕လာပါက တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသတြင္းစြမ္း 
ရည္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာေစေရးအတြက ္ လိုအပ္သည့္ပံပိုးမႈမ်ားကို ဆက္လက ္
ေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ နညး္လမ္းမ်ား ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမး္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမို ပါဝင္၊ ေျပာဆုိခြင့္ရေစျခင္း 
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ Lutheran World Federation (LWF) အေနျဖင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင ္
ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စခန္း ၁၁ ခုတြင ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အခန္းက႑မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပုိမိုပါဝင္ 
ေျပာဆုိခြင့္ ရရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ အာဏာပိုင္မ်ားမ ွခန္႔ထား 
ေသာ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတြင ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈမရွိေသးပါ။  

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး မ်ားပါဝင္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ 
LWF အေနျဖင့္စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ားႏွင္ ့
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက ္ေကာ္မတီ 
မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိ ု စခန္း စီမံ 
ခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီတြင ္ ဖိတ္ေခၚအဖြဲဝင္မ်ားအျဖစ္ 
ခန္႔ထားရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ အာဏာပုိင္ 
မ်ားမွ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အျဖစ္ 

ခန္႔ထားသည့္ အမ်ိဳးသား ၁၃၈ ဦးအျပင္၊ ယခု 
အခါတြင္ဖိတ္ေခၚအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ စခန္းတစ္ခု 
စီမွ အမ်ားေရြးခ်ယ္သည္ ့အမ်ိဳးသမီး ၁၃၈ ဦးမွာ စခန္း စီမံ ခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင ္ ပါဝင္ခြင့္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ LWF အေနျဖင့္ အဆိုပါ ေဆြးေႏႊးပြဲမ်ားတြင္ သက္ႀကီး 
ရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင္ ့ လူငယ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း ပံ့ပိုး 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 

သင္တန္းႏွင့္ ပ့ံပုိးမႈမ်ားဆက္လက္လုိအပ္လ်က္ရိွ 
LWF အေနျဖင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ 
က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈကို ပိုမုိပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ LWFသည္ စခန္းအမ်ားစုတြင္ အမ်ိဳး သမီး 
အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ ပိုမုိအားေကာင္းေစရန ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိသည္။ LWF ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသီးသန္႔ျဖစ္ေစၿပီး ပိုမိုလံုၿခံဳေစရန္အတြက္ ေရခ်ိဳးရန္ 
ေနရာမ်ား လိုအပ္မႈ၊ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားအတြက ္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈႏွင့္ သင္တန္းမ်ား လို 
အပ္မႈ၊ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ မူလတန္းၿပီးေနာက္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ လိုအပ္မႈ 
စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပါဝင္မႈေၾကာင့္  စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ စခန္းရွိ လူအားလံုးကို ပိုမို ကိုယ္စားျပဳလာသည္။  
 

 
 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ
စခန္းမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ 
ခ်က္ခ်မွတ္ သည့္ က႑ 
မ်ား၌ အမ်ိဳး သမီးမ်ား ပိုမို 
ပါဝင္၊ ေျပာဆုိခြင့္ရရန္ 
LWF မ ွပံ့ပုိးကူညီလ်က္ရွိ 
 
 

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္  
သူမ်ား၏ က်ား၊မႏွင့္အသက္အလိုက္ ခြဲျခား 
ေဖာ္ျပေသာအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၆၀ % ခန္႔  
အတြက္သာ ရရွိသည္။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား 
  
အသက္ ၁၈ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား  ၁၃,၀၀၀ 
အသက္ ၁၈ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ၁၁,၀၀၀ 
အသက္ ၆၀ ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၁,၅၀၀ 
အသက္ ၆၀ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ၁,၂၀၀ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးမ်ား၂၄,၃၀၀ 
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား၂၆,၄၀၀ 
____________________ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား 
 
အသက္ ၁၈ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား  ၁၈,၆၀၀ 
အသက္ ၁၈ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ၁၅,၇၀၀ 
အသက္ ၆၀ ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၂,၉၀၀ 
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ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ကုိးကန္႔ 

ရွမ္းႏွင္ ့ကခ်င္ရွိ  တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမး္ေရွာင္မႈ 
ကုိးကန္႔ေဒသတုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္လြယ္ေသာအေျခအေနတြင္ရိွသည့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ 
အရပ္သားမ်ား ထိခုိက္ခဲ့  

ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ 
ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ မတ္လ 
တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ 
သည္။အစိုးရမွထုတ္ျပန္ေသာအခ်က္အ 
လက္မ်ားအရ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြား 
ခ်ိန္တြင္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား၁၃,၀၀၀ေက်ာ္ 
ထိုေဒသမွ စြန္႔ခြာခဲ့ၿပီး၊ လာရႈိးမွ တစ္ဆင့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ား သို႔ တိမ္း 
ေရွာင္ခဲ့ကာ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ေဒသ 
အာဏာပုိင္မ်ားက နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး 
တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ လူေပါင္း ၆၀,၀၀၀ 
ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုလူမ်ားအနက္မွ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စခန္းမ်ားတြင္ 
မည္မွ် ဆက္လက္က်န္ရွိေနသည္ကို တိက်စြာ မသိရွိႏိုင္ေသးပါ။  ကုလသမဂၢအေနျဖင္ ့ အဆိုပါ 
စခန္းမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမွီမႈ မရွိပါ။ 

 
ကုလသမဂၢႏွင့္ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသို႔သြားေရာက ္
ရန္အကန္႔အသတ္ရွိဆျဲဖစ္ၿပီး၊ ထိုေနရာရိွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိမႈမွာလည္းအကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ မီဒီယာသတင္းမ်ားအရ တုိက္ပြဲ 
မ်ားအတြင္းတြင္ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုး သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း အေရ 
အတြက္ကိုမူ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးပါ။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အေျခခံက်ေသာ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး 
ခ်ိဴးေဖာက္မႈအေျခအေနကုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ အစီအရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံအဆင့္ 
လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ပဋိပကၡေၾကာင့္ အနည္းဆံုး ကေလးငါးဦးေသဆံုးကာ ၁၃ဦးဒဏ္ရာ 
ရခဲ့သည္။  
 

အစိုးရ၏ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေထာက္အကူျပဳ 
ေကာ္မတီမွ ေျပာၾကားခ်ကအ္ရ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
ခရံသူမ်ားကိုအစိုးရအေနျဖင့္စားနပ္ရိကၡာအပါအဝင္အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။  တရုတ္၊ 
ျမန္မာနယ္စပ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္အျခမ္း နယ္ျခားတိုင္အမတွ္ ၁၂၅ ရိွေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္း 
တြင္လူေပါင္း၄၀၀၀ခန္႔ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး၊ အစိုးရႏွင့္ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အေထာက္ 
အပံ့မ်ားကို ေပးအပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။  ဝကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသအတြင္းရွိ နမ္တစ္တြင္ ၆၀၀ 
ခန႔္ေသာလူမ်ားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ဆျဲဖစ္ၿပီး၊ ေဒသတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု       
အေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ရရိွသည္။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ 
ဧၿပီလတြင္ နမ္တစ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ တစ္လစာရိကၡာမ်ားတြက္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူ ၂၀၀၀ ခန္႔ 
ယာယီ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းခ့ဲ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားထိခိုက္ခဲ့ကာ လူမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္း စာနာမႈ 
ဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ 
လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခတၱ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။  
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ေၾကာင့္ရပ္ရြာလူထုမ်ား 
ဆက္လက္ထိခိုက္ခံစား  
ရလ်က္ရွိၿပီး၊ လူမ်ား 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင ္ 
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၁၃ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ 
 
 

 

www.unocha.org 
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး - ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္မည္ 

 



ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ |4 
 
 

UNHCR ႏွင့္ ကရုဏာျမန္မာ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔တုိ႔မွ ပ့ံပုိးေပး သည့္ 
ေဆာင္းတြင္းသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတူေတြ႕ရသည့္ ဘြမ္ဆစ္ပါ စခန္းမွ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး။ မတ္ ၂၀၁၅၊ ဓာတ္ပုံ ေဘာက္ေနာ၊ ကရုဏာျမန္မာ 
လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔။ 
 

မတ္လအကုန္ပိုင္းတြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းဝိုင္းရြာ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာႏွ္င့္ တအာင္း အမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္တို႔ ၾကားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁,၇၀၀ ခန္႔နီးပါး 
ယာယီ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္း အစိုးရမဟတု္ေသာ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္မ ွကူညီေထာက္ပ့ံမႈလိုအပ္လ်က္ရွိသူမ်ားကို စားနပ္ရိကၡာမ်ား ပံ့ပုိး 
ေပးခဲ့သည္။ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းပင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအသစ္မ်ားမွ အမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔ 
ရပ္ရြာမ်ား သို႔ ျပန္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လူေပါင္း ၂၀၀ 
ခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈအသစ္ထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းတို႔မွာ ရွိၿပီးသားစခန္းမ်ားတြင ္ေနထိုင္လ်က္ ရိွေၾကာင္း 
သိရွိ ရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္တြင္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္ 
လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္တို႔ၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္အစြန္အဖ်ားမ ွလူ၂၀၀ 
ခန္႔ ယာယ ီေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ထိုေနရာရိွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ 
အမ်ားစု မွာ ၄င္းတို႔ရပ္ရြာမ်ားသို႔ လကုန္ပိုင္းတြင္ ျပန္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ ေဒသတြင္း အစိုးရမဟတု္ေသာ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း ေရွာင္လာသူ အသစ္မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား 
ဆက္လက္ေပးအပ္လ်က္ရွိၿပီး၊ အျခားေနရာမ်ားရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ 
ပံ့ပုိးကူညီလ်က္ ရွိသည္။ 
 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသျဖတ္ေက်ာ္ခရီးစဥ္မ်ား ျပန္လညစ္တင္ 
၂၀၁၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွ စတင္၍ ပထမဆံုး အ 
ႀကိမ္အျဖစ္ ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရထံမွ 
ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အရပ္ 
ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာမ ွ ဝန္ထမ္း 
မ်ား ပါဝင္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသျဖတ္ေက်ာ္ 
ခရီးစဥ္မ်ား အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မတ္လအတြင္း 
တြင္ ရရွခိဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လိုင္ဇာ ေဒသသုိ႔ သြား 
ေရာက္ရန္အတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိ ဆျဲဖစ္သည္။   
 
ေဒသျဖတ္ေက်ာ္ ခရီးစဥ္မ်ား၏ ပထမဆံုးခရီးစဥ္ကို 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ 
ခရီးစဥ္အတြင္းတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ သူမ်ား 
အား အစားအစာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆာင္းတြင္း သံုး 
ပစၥည္းမ်ားပပံိုးေပးခဲ့သည္။အဆိုပါခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း 
တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္  စပ္လ်ဥ္းသည့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း အစိုးရမဟုတ္သည့္  လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စခန္းေကာ္မတီ 
မ်ားႏွင့္  ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပင္၊ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္ခဲ့ 
ရံုမွ်မက၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။  
 
ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေဒသမ်ားမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ သူမ်ားကိုသာမက၊ 
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပေဒသမ်ားမ ွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူအားလံုး ကိုပါ ေရရွည္ လက္လွမ္းမွီေရး 
အတြက္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္ပ ေဒသမ်ားမွ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ မ်ား၏ ထက္ဝက္ခန္႔သည္ လိုင္ဇာႏွင့္ ပတ္ဝန္း က်င္ေနရာမ်ားတြင ္ ေနထိုင္ 
လ်က္ရွိသည္္။ 
 
 
 

ကုလသမဂၢသည္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ 
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ေအာက္ႏွင့္ျပင္ပေဒသမ်ားမွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
အားလံုးကို ေရရွည္ 
လက္လွမ္းမွီႏိုင္ေရးအတြက္ 
ဆက္လက ္ေတာင္းဆို 
ေဆာင္ရြက္ 
 

 

www.unocha.org 
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး - ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္မည္ 
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ကခ်င္ျပည္နယ ္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းတစ္ခုတြင္ 
အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တူးေဖာ္ေပးထားသည္ ့ေရတြင္းတြင္ 
ေရခပ္ေနေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ား။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၅။ ဓာတ္ပုံ OCHA 

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ အထိ ေဒသ 
ျဖတ္ေက်ာ္ ခရီးစဥ္မ်ား   

လက္လွမ္းမီွမႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရ 
အတြက္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကြာဟမႈမ်ားရိွ 

ေဒသတြင္း အစိုးရမဟုတ္သည့္ အရပ္ဖက ္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ ္
ေျမာက္ပိုင္းရွိ လူသားခ်င္း စာနာ မႈဆိုင္ရာ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အဓိက ေနရာမွ ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ၿပီး၊ ဆက္လက္၍လည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ လက္လွမ္း 

 မွီရန္ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ 
လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ တုန္႔ျပန္ေဆာင ္
ရြက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရည ္ အေသြးႏွင့္ 
အေရအတြက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြာဟမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ 
ေစခ့ဲသည္။ လက္လွမ္းမွီမႈ အကန္႔အသတ္မ်ား 
ရွိျခင္းေၾကာင့္ နည္းပညာပုိင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ 
သူမ်ား အေနျဖင့္ ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ား၊ ေရႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င ္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာ မႈမ်ား၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ အဆင့္ျမႇင့္ 
တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လည္းေကာငး္၊ 
ျပည္တြင္းအစိုးရမဟုတ္သည့္ အရပ္ဖက ္ လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို နည္းပညာပိုင္း ပံ့ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အက်ဳိး သက္ေရာက္ မႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီး၊ 
စြမ္းရည္ျမႇင့္ တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ 
  

ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 
 
မတ္လအလယ္မွေမလအထိမွာ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ၏အပူျပင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အခက္အခမဲ်ားကို ျဖစ္ 
ေပၚေစသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ေရလံုေလာက္စြာမရရိွျခင္းေၾကာင္ ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏  
က်န္းမာေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င ္သန္႔ရွင္းေရးအေျခအေနမ်ားကို ထိခိုက္ ေစရုံ 
မက အစားအစာခ်က္ျပဳတျ္ခင္းကဲ့သို႔မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရသည့္ ့ အေရးႀကီး ကိစၥမ်ားကိုုပါ ေႏွာင့္ေႏွး 
ၾကန္႔ၾကာေစသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားသည ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရခပ္သည္ ့ တာဝန္ကို 
ယူၾက ရသည့္အတြက္ ၄င္းတို႔သည္ေရျပတ္လပ္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ကို ပိုမိုခံစားၾကရသူ မ်ားျဖစ္သည္။ ေရ 
ရဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ပုိေပးရေသာေၾကာင့္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ ဝင္ေငြရမည့္ အလုပ္မ်ား 
အတြက္ အခ်န္ိေလ်ာ့ေပးရၿပီး၊ ကေလးမ်ားမွာလည္း စာသင္ၾကားရမည္ ့ အခ်ိန္ေလ်ာ့သြားသည္။ 
လူတစ္ဦးစီ အတြက္ ေသာက္ေရန႔ဲသံုးေရ တစ္ေန႔ကို အနည္းဆံုး ေရ ၁၅ လီတာလိုအပ္သည္။ 
 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ စခန္းမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာေရကုိ လုံေလာက္စြာရရိွေစျခင္း 

၂၀၁၄ခုႏွစ ္ ၾသဂုတ္လမွစတင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ 
ေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင္ ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္း ၉၁ ခုရွိ ေရရရိွမႈ၊ 
ျဖန္႔ေဝမႈ၊ အသံုးျပဳမႈ စနစ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ 
ေလ့လာခဲ့သည္။ ေရရရိွမႈ၊ ျဖန္႔ေဝမႈ၊ အသံုးျပဳမႈ 
စနစ္မ်ားကို စခန္းတစ္ခုစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေလ်ာ္ညီေအာင ္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
ဆန္းစစ္ ေလ့လာရာတြင ္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား၊ 
ေရအရည္အေသြး၊စခန္းတစ္ခုစီတြင ္ ေနထိုင္သည့္ 
လူဦးေရ၊စခန္းျဖန္႔က်က္တည္ရွိမႈ၊ ေနရာႏွင္ ့ေရေျမ 
အေနအထားအားလံုးကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့သည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လူသား 
ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူ 
အညီေပးေနေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
ရပ္ရြာလူထု ႏွင့္ လက္တြဲ၍ 
ေရျပတ္လပ္မႈ ႀကံဳေတြ႕ 
ရႏုိင္သည့္ စခန္းမ်ားတြင ္
ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္း 
ႏိုင္ရန္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ား ရိွေစရန္ 
ေဆာင္ရြက ္ 
 

 

www.unocha.org 
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ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းအမ်ားမွာ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ား 
တြင္တည္ရွိၿပီး၊ လိုအပ္သည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို အတြက္ ေနရာ အကန္႔ အသတ္ ရွိသည္။  

သံုးပံုတစ္ပံုထက္ပိုေသာ စခန္းမ်ားမွ လူမ်ား အေနျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ၏ အပူျပင္းဆံုးအ ခ်ိန္တြင္ 
ေရျပတ္လပ္မႈကို ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ အေျခအေနရိွႏုိင္သည္ဟုေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
ေရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး က႑မွတစ္ဆင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ 
မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၊ စခန္းရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ေရျပတ္လပ္မႈကုိ 
ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည့္ စခန္းမ်ားတြင ္ ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 
ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ ေရအရင္း အျမစ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ ္အျခားေရအရင္းအျမစ္မ်ားရွာေဖြျခင္း၊ စခန္းမ်ားတြင ္ရာသီအလိုက္ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အႏၲရာယ္ 
မ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုစီမံခန္႔ခြဲၿပီး ေရလုံေလာက္စြာ ရရိွသံုးစြဲႏိုင္မည့္ အစီစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ 
ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း၊ ေရျပႆနာမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
လူမ်ား ကို အသိပညာေပးျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ 

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ စခန္းမ်ားတြင္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ား 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီအတြင္း သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ ရရိွရန္မွာ လာမည့္ 
မိုးရာသီ၏ အေျခအေနေပၚတြင ္ မ်ားစြာမူတည္သည္။ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္၊ ေျမေအာက္ေရ ကို 
မရရိွႏိုင္ျခင္း(သို႔) ရရွိရန္ခက္ချဲခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူမ်ားမွာ မုိးရာသီတြင္ သိုေလွာင္ထားသည့္ မိုးေရ 
ေလွာင္ကန္မ်ားကုိ အားထားရသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္း မ်ား 
အေနျဖင့္ အျခား ေရအရင္းအျမစ္မရွိသည္ေသာ စခန္းမ်ားတြင ္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီအတြငး္ အေရးေပၚ 
ေသာက္သံုးေရမ်ားကို အေဝးရွိ အျခားေရအရင္းျမစ္မ်ားမ ွ ေရစုပ္စက္ျဖင္ ့ ေရတင္ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ ္
အျခားေနရာမ်ားမွ ေရကိုေလွမ်ားျဖင့္ သယ္ပို႔ေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ယာယီေနထိုင္ရာ 
ေနရာတစ္ခုစီတြင္ မိုးေရခံယူစုေဆာင္းျခင္ႏွင္ ့ ျမစ္ကို တမံျပဳလုပ၍္ ေရကန္ႀကီးမ်ား ဖန္တီးျခင္း အပါ 
အဝင္အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရနႀ္ကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းနည္းလမ္းမ်ားမွာ        
ျပႆနာကို အျပည့္အဝ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါ။  
 
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မိုးရာသီမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက ္ တိုေတာင္းၿပီး၊ မိုးရြာသြန္းမႈ နည္း 
ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ ္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင္ အေရးေပၚေသာက္သံုးေရလိုအပ္မႈ ျမင့္တက္လာ 
သည္။ မတ္လ အလယ္မ ွစတင္ၿပီး ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စခန္းတစ္ခုတြင ္ေလွျဖင့္ ေရသယ္ ပို႔ေပး ျခင္း 
ကို စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ေပါက္ေတာႏွင္ ့ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွ ိစခန္း ငါးခုတြင ္အေဝးရိွ အျခားေရအရင္းအျမစ္မ်ားမ ွ
ေရစုပ္စက္ျဖင့္ ေရတင္ေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရိွ စခန္းမ်ားမွ 
ေရေပးေဝသည့္ ပိုက္လိုင္းမ်ားမွာ ေရစိမ့္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ အဆင့္ျမႇင့္ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိ 
သည္။ Oxfam မွ ၄င္းပိုက္လိုင္းစနစ္ကို အဆင့္ျမႇင့္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနသုိ႔ 
လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ပံပိုးေပးခဲ့သည္။ ေရႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးက႑အေနျဖင့္ စခန္းမ်ားရိွ  
လူေပါင္း ၁၉,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ျခာက္ေသြ႕႔ရာသီ၏ အပူျပင္းဆံုးအခ်ိန္တြင္ အေရးေပၚေသာက္သံုးေရ ကို 
သာ မွီခိုေနရသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။  
 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမး္ေရွာင္သူစခန္းမ်ားရိွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခုိက္လြယ္မႈအေျခအေနမ်ားကုိ ပုိမုိ ဂရုျပဳရန္လုိအပ္ 
 
UNHCR မွ ဦးစီးၿပီး၊ HelpAge International မ ွလတ္တေလာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈ 
မ်ားအရ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ 
လြယ္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ဂရုုျပဳမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ ဘဝအရည္ 
အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိကာ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားေပၚတြင္ပါ အက်ိဳးသကေ္ရာက္မႈမ်ား ရိွေန 
သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွ ိ စခန္းကိုးခုတြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမွတ္တမ္းအရ စခန္းအမ်ားစုတြင ္သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္စြမ္း  

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ စခန္းမ်ားရွိ 
လူေပါင္း ၁၉,၀၀၀ေက်ာ္မွာ 
ေျခာက္ေသြ႔ရာသီ၏ 
အပူျပင္းဆံုးအခ်ိန္တြင္ 
အေရးေပၚထားရွိသည့္  
ေရ အေပၚ မွီခိုေနရ 
 

 

www.unocha.org 
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး - ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္မည္ 

 



ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ |7 
 
 

မိဘမ်ား အေဝးတြင္ မိသားစုအတြက္ ဝင္ေငြရွာေနခ်ိန္တြင္ သက္ႀကီး 
ရြယ္အုိမ်ား သည္ ၄င္းတို႔၏ ေျမးငယ္မ်ားကိ ု ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ 
ၾကည့္ရႈၾကရသည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၃။ ဓာတ္ပုံ UNHCR /S.Kelly  
 

စခန္း စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ သက္ႀကီးရြယ္အုိ ရာခုိင္ႏႈန္း   
ထပ္မံ သိရွိလုိပါက 
ေအာက္ပါတုိ႔ကို ဆက္သြယ္ပါ။ 
 
အီဗာ ေမာ့ဒ္ဗစ္ 
အစီရင္ခံေရးအရာရိွ 
အီးေမးလ္ - modvig@un.org 
ဖုန္း - (+၉၅) ၉ ၄၂၀ ၂၇၅ ၈၇၇ 
 
ဖ်ဲ ပယ္ရြန္ 
ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ 
အီးေမးလ္ - peronp@un.org 
ဖုန္း - (+၉၅) ၉ ၂၅၀ ၁၉၈ ၉၉၇ 
 
OCHA လူသားခ်င္းစာနာမႈ  
သတင္းလႊာကို 
www.reliefweb.int တြင ္
ရယူႏုိင္သည္။ 
 

 United Nations 
OCHA Facebook 
www.facebook.com/ 
OCHAMyanmar  

ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိပါ။ 
စခန္းမ်ားရွိသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္တစ္ကိုယ္ 
ေရသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို 
အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ကြာေဝးေသာ ေနရာသုိ႔ လမ္း 
ေလွ်ာကသ္ြားရသည္ ့အတြက္ ေခ်ာ္လၿဲပီး၊ အရိုး 
က်ိဳးျခင္း ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင ္
ရွိသည္။ အဆိုပါ မွတ္တမ္းအရ စခန္းရွိ လူမ်ား 
အတြက္ ပံုမွန္က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း မရွိ 
သည့္အတြက္ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားခံစားရသည့္ 
နာမက်န္းမႈမ်ားမွာ ေရာဂါရွာေဖြ မေတြ႕ ရွိမီတြင္ 
ျပင္းထန္ေသာ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ားမွာ အျမင္၊ အၾကားအာရုံ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားကိုလည္း 
ခံစားရသည္။ စခန္းတြင္ေနထိုင္သ ူ ၄၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းနီးပါး ခံစားေနရသည့္ အျမင္ အာရုံခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွာ 
မ်က္မွန္တပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိမ္ကို ခြဲစိတ္ရံုျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ကုသႏိုင္သည္။ 
 
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ပါဝင္မႈမွာ သိသာထင္ရွားရုံမက၊ ပိုမုိတုိးတက္လာႏုိင္ 

စခန္းမ်ားရွိ မိသားစုမ်ားစြာ၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘဝမ်ားအတြက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ အဓိက 
ေနရာမွ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ မိဘမ်ားအေဝးတြင္ မိသားစုအတြက ္ဝင္ေငြရွာေဖြခ်ိန္တြင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
ထက္ပိုသည့္ သက္ႀကီးရြယ္အို အမ်ိဳးသမီးႀကီးမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ ေျမးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ ၾကည့္ရႈၾကရ 
သည္။ 

HelpAge International ၏ ေျပာၾကားခ်က္ 
အရ၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္းတြင္ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ပါဝင္မႈ အခန္းက႑ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးရန ္ လြယ္ကူ၊ စရိတ ္ သက္သာ 
သည့္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈမွတ္တမ္းတြင္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္း 
ေရွာင္သူစခန္းမ်ားရိွ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား 
အတြက္ စခန္းအတြင္းတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ 
ၾကက္၊ ဝက္ေမြးျမဴျခင္းတို႔ လုပ္ကိုင္ ေစႏုိင္ 
ရန္ ဖန္တီးေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထား 
သည္။သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ျခင္းေတာင္း 
မ်ားရက္လုပ္ျခင္း၊ အဝတ္အထည္ရက္လုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ အသိပညာမ်ား 
ရွိသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင္ ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈမ်ားကို ပိုမုိ 
လက္လွမ္းမွီေစျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အရည္အေသြးမ်ားျမႇင့္တင္ရန္ ကူညီေပးႏုိင္ၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ ဘဝမ်ားႏွင့္ 
မိသားစုဘဝအရည္အေသြးမ်ားကိ ုတိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ 

 

Credit: HelpAge International 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာငသ္ ူ
စခန္းမ်ားရွိ သက္ႀကီး 
ရြယ္အိုမ်ားအား က်န္းမာ 
ေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ပိုမုိလက္လွမ္းမွီေစျခင္းျဖင့္ 
၄င္းတို႔၏ ဘဝမ်ားႏွင့္ 
မိသားစုဘဝမ်ား၏ 
အရည္အေသြးမ်ားကိ ု
ျမႇင့္တင္ႏိုင္ 
 
 

 

www.unocha.org 
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး - ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္မည္ 
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