
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
  
 
 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသရိွလယ္ယာေျမအမ်ားတြင္ရြ႕ံႏြံမ်ားႏွင့္အပ်က္အစီးအပုိင္း 
အစမ်ား ယခုအခ်ိန္အထိ ဖုံးလႊမ္းေနဆဲ။ ဓာတ္ပုံ-OCHA                                           

အဓိကအခ်က္မ်ား 

• ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း 
အဆုိးဝါးဆုံး ေရေဘးဒဏ္မွ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ရုန္းကန္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိ 

• ေဒသတြင္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့ ္ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွသိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ
လူမ်ားကုိ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ခ့ဲ 

• ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ 
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ လူေပါင္း 
၁၁,၀၀၀ခန္႔ က်န္ရွိေနေသး 

• ေရေဘးဒဏ္အဆုိး၀ါးဆုံးခံခ့ဲရသည့္ ရခုိင္ 
ျပည္နယ္တြင ္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့ ္ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္ 

• ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ရွိ ပဋိပကၡမ်ား 
ေၾကာင့္ ခံစားေနရသည့္ အရပ္သားမ်ား 
အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
လက္လွမ္းမီေရး အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေန 

• ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းတြင္တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ 
လူေပါင္း၆၀၀၀ေက်ာ္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင ္

• ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ အမ်ားအျပား 
ကုိးကန္႔ေဒသသုိ႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ 

__________________ 

အဓိက ကိန္းဂဏန္းမ်ား 
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား                    > ၁၃၀,၀၀၀ 
 
ကခ်င္ႏွင့ ္ရွမ္းေျမာက္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား                    > ၁၀၀,၀၀၀ 
_______________ 

ရန္ပံုေငြ 

၁၉၀ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ)  

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ 
အကူအညီမ်ားေပးရန္အတြက္ ေတာင္းခံထား 

ရန္ပုံေငြ ၄၄% ရရိွ  

(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃.၇ သန္း)  

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရေဘးတံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရး 
အစီအစဥ္မွ  အေမရိကန္ေဒၚလာ  

၆၇.၅ သန္း ေတာင္းခံထား 

ရန္ပုံေငြ  ၅၅%  ရရိွ                           

(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇.၃ သန္း) 

 

 

 ဤစာစဥ္တြင္ 

  ေရေဘးဒဏ္ခံရၿပီးေနာက္ လူထု၏ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံျပန္လည္ ရပ္တည္ႏိုင္မႈ       စာ-၁ 

      ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဒသခံမ်ားႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္    စာ-၂ 

                ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ လူေပါင္း ၁၁,၀၀၀ ရိွေနဆဲ        စာ-၄ 

     ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ေရေဘးဒဏ္အဆုိး၀ါးဆုံးခံခဲ့ရသည့္ေဒသတစ္ခုျဖစ္ စာ-၆                                               

                                    ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ေဒသတြင္  

                                ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူေပါင္း ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ရိွ  စာ-၇ 

                               ရွမ္းျပည္နယ္ရွိေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားႏွင့္  

                                   ကုိးကန္႔ေဒသသုိ႔ျပနလ္ည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား စာ-၈ 

                            

              

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
        
      
   
 
 
 
 

 
 

 
 
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အဆုိး၀ါးဆုံး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ 
 
ေရႀကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၇၂  ဦး အသက္ဆုံး႐ံႈးခ့ဲရၿပီး လူေပါင္း ၉ သန္းေက်ာ္ ထိခုိက္ခံရကာ   
လူဦးေရ ၁.၇ သန္းေက်ာ္ ယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာေရြႊ႕ေျပာင္းခ့ဲရ 
ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္ေန႔တြင ္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံ ကုန္းတြင္းပိုင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ကုိမန္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အတြင္း ေလျပင္းမ်ားတုိက္ခတ္မႈႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ျပည္နယ္ 
ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုအနက္ ၁၂ ခုတြင္ လူေပါင္း ၉ သန္းေက်ာ္ ထိခိုက္ခံစားခ့ဲရပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင္ ့ ၿပီးခဲ့သည့္ 
လမ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္လည္း ႀကီးမားျပင္းထန္သည့္ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခ့ဲပါသည္။ 
ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအား 
သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာေဒသမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခ့ဲပါသည္။ အေရးေပၚ အေျခအေနစီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟုိဌာနမွ ထုတ္ျပန္ 
သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေရေဘးေၾကာင့္ ဇြန္လႏွင့္ေအာက္တုိဘာလအတြင္းတြင ္လူေပါင္း ၁၇၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး၊ လူေပါင္း 
၁.၇သန္းေက်ာ္ ယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာေရြႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရပါသည္။  
 
ေရေဘးစတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားသည္ ထူးျခားအ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္  ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရပ္တည္ႏုိင္ 
စြမ္းကိုျပသခ့ဲၾကၿပီး၊ ေရမ်ားက်သြားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္  ၄င္းတုိ႔၏ဘ၀မ်ားကုိျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ မူရင္းေနထုိင္ရာ 
ေဒသမ်ားသုိ႔ျပန္သြားခ့ဲၾကပါသည္။ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားရွိ  ေဒသခံမ်ားမွလည္း ႀကီးမားသည့္ ေစတနာသဒၵါ 
တရား ထက္သန္မႈတို႔ျဖင့္ အားတက္သေရာ ပံ့ပုိးကူညီခဲ့ၾကသလုိ၊ 
ေဒသတြင္း အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ တက္ၾကြစြာ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားမွလည္း ပံ့ပိုးပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တုံ႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
လွ်င္ျမန္စြာ ညႇိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင္၊့ 
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ၾကပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ေနျပည္ေတာ္ရွအိေရးေပၚအေျခအေန 
စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟုိဌာနကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လည္ပတ္ 
ခဲ့ပါသည္။ 
 
ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ အစုိးရမ်ားအေနျဖင့္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးတူ အေထာက္အကူူမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ကုလ 
သမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း အစုိးရမွဦးေဆာင္သည့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ာအတြက္ ပံ့ပုိးေထာက္ကူရန္ 
စုစည္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တုိင္းအေျခအေနႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားစြာ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၏အေထာက္အကူမ်ားကုိႀကဳိဆုိလက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ကနဦးပုိင္းမွစတင္၍အခုိင္အမာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကကာအေရးေပၚကယ္ဆယ္ 
ေရးႏွင့္ ေရရွည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက ္အားထုတ ္ ႀကဳိးပမ္းခ့ဲၾကပါသည္။ နာဂစ္ 
မုန္တုိင္းအၿပီး ရရိွခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ႀကီးမား 
က်ယ္ျပန္႔စြာေျပာင္းလဲတုိးတက္လာသည့္ ရလဒ္မ်ားကုိ ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ရၿပီး ဤအခ်က္ေၾကာင့္ပင ္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ 
ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ကုိအဆုိး၀ါးဆုံးခံခဲ့ရေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာသတင္းလႊာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ 
စာစဥ္ ၆ ၊ ဇူလုိင္-ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၅ 
 

ကေလးၿမဳိ႕ရိွ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတစ္ခုမွ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး (ဓာတ္ပုံ OCHA) 
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 ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ 
ေရႀကီးေရလွ်ံကာလအတြင္း  
လူေပါင္း ၃၈၀,၀၀၀ေက်ာ္ကုိ  
ေရေဘးလြတ္ကင္းရာအရပ္သုိ႔  
အေရးေပၚေရႊ႕ေျပာင္းေပးခ့ဲရ 
 

 
 
 

တြင ္ ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေရးေပၚႀကဳိတင္သတိေပးစနစ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေနရာတက် 
ျပင္ဆင္ထားရိွၿပီးျဖစ္ကာ  ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွလည္း အက်ိဳးရလဒ္မ်ားခံစားရလ်က္ရိွပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ စစ္ကုိင္း၊ မေကြးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္က့ဲသုိ႔ေသာေဒသမ်ားသည္ ဤမွ်ျပင္းထန္သည့္ အေရးေပၚေရေဘးအေျခအေနအတြက္ 
ေကာင္းမြန္ေသာျပင္ဆင္မႈမရိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရပ္ရြာလူထုအေနျဖင့္ ဤေဘးအႏၲရာယ္၏ ႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ အဓိကက်သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အစုိးရမွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးတြင္ ေရေဘးႏွင့္ေျမၿပဳိမႈမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစီးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ အေရးေပၚတံု႔ျပနက္ယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရေဘးလြတ္ကင္းရာေနရာမ်ား 
သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း၊ အစားအစာ၊ ေရ၊ ယာယီအမုိးအကာ၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူ 
မ်ားအတြက္ အျခားအသက္ကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အကူမ်ားပ့ံပိုးေပးျခင္း၊  သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ မရိွ 
မျဖစ္လုိအပ္သည့္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားျပဳျပင္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ေရေဘးေၾကာင့္ႀကီးမားေသာဆုံးရွဳံးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ 
လယ္သမားမ်ားအတြက္ ပံ့ပုိးကူညီေပးျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းတြင္ အစိုးရသည ္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေရေဘးႏွင့္ေျမၿပဳိျခင္းကာလ 
အလြန ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း(PFLNA) မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးရန္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ လက္ခံက်င္းပေပးခ့ဲပါသည္။ 
 
အဆုိပါ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ႏွင့္ ဂ်ပန္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စ ီတုိ႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္တုိဘာ၁၂ရက္ေန႔တြင္ 
ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ အဓိကအေနျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ လူထုဗဟုိျပဳ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကုိထည့္သြင္းအသုံးျပဳျခင္း၏ အေရးပါမႈ၊ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးသြားရသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္ 
မြမ္းမံျပင္ဆင္ေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြကမ္ႈ၊ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အေလးထားစဥ္းစားရန္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အစိုးရ 
အေနျဖင့္လည္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္ကုိ ေအာက္တုိဘာလတြင ္ထုတ္ျပန္မည္ဟုေဖာ္ျပထားခ့ဲေသာ္လည္း ႏို၀င္ဘာလ 
၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆုိပါ ထုတ္ျပန္မည့္ 
အစီအစဥ္ကိုေခတၱရပ္ဆိုင္းထားခ့ဲပါသည္။ ထုိအခ်ိန္အတြင္းတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရေဘးသင့္ 
ျပည္သူမ်ား၏ လတ္တေလာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေရရွည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအား ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစပ္ါသည္။ 
 
ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအေပၚ မီွခိုအားထားေနရသည့္ မိသားစုမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈကုိ ဆုိး၀ါးစြာ 
ထိခိုက္ေစခ့ဲသည့္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားမွ လြတ္ကင္းႏုိင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။  ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျမင့္မားလာႏုိင္ၿပီး၊ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ အဓိကဝင္ေငြရရိွေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား နည္းပါးလာလ်က္ 
ရွိပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္အတြင္းတြင္ မ်ဳိးေစ့မ်ား၊ ေျမၾသဇာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသုံးကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား 
အျပင္ ဆည္ေရစနစ္မ်ားလည္းပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ား လာမည့္ေဆာင္းႏွင့္ေႏြရာသီ စိုက္ပ်ဳိးေရး 
ရာသီအတြက္ လယ္ယာလုပ္ငန္းစတင္ႏိုင္ရန္မွာ မေသခ်ာေသးပါ။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ စတင္ 
ေစႏုိင္မည့္  အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳအစီအစဥ္မ်ားကုိ အခ်ိန္မီပံ့ပုိးေပးျခင္းသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စားနပ္ရိကၡာ 
ဖူလုံမႈအေျခအေန ဆက္လက္နိမ့္က်သြားျခင္းကို တားဆီးႏုိင္ရန္အတြက္ မျဖစ္မေနလုိအပ္ပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ေရေဘးသင့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ အေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ 
ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာအစီအမံမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားပါသည္။ 
 

ေရေဘးတံု႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား အဓိက 
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ 
 
ေဒသတြင္း တုံ႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားကုိ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ႏုိင္ခ့ဲ 
ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ ေရေဘးအေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ အဓကိအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 
ၿပီး၊ လူေပါင္း၃၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ေရေဘးလြတ္ကင္းရာေနရာမ်ားသုိ႔ ခ်က္ျခင္းေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေပးရာတြင ္ ပ့ံပိုးကူညီေပးခ့ဲ 
ပါသည္။ ထုိ႔ျပင ္ လူဦးေရ ၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အစားအစာမ်ား၊ ေစာင္မ်ား၊ ျခင္ေထာင္မ်ား၊ အုိးခြက္ပန္းကန္မ်ား၊ မိသားစုႏွင့္ 
တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္ တာေပၚလင္စမ်ားႏွင့္  အမိုးအကာအသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေ၀ 
ေပးခ့ဲပါသည္။ အေရးေပၚေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ခ်င္း၊ စစ္ကုိင္းႏွင့္ မေကြး ေဒသမ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ 

 

www.unocha.org 
ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး - ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္မည္ 
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IOM ႏွင့္မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အမုိးအကာအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းအစုံေပါင္း 
၁၀,၈၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ပုံ IOM 

ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ 
မုိးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ကူညီေပးေနစဥ္။  
ဓာတ္ပုံ-ဦးဂင္းနက္ရ္ွ။ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း။ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈမ်ားပါဝင္သည့္ ကနဦးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
ထုိ႔ျပင ္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ 
တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ား 
ကုိလည္း ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
 
ေဒသတြင္းရိွ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့ ္ အရပ္ဖက္လူမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တံု႔ျပနက္ယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ အဓိက 
အခန္းက႑မွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြန္ယက္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအဖြဲ႔အေနျဖင့္  ႏိုင္ငံတကာမွ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ မေကြး၊ 
စစ္ကိုင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ လူေပါင္း ၁၆၃,၀၀၀ ေက်ာ္ 
ကုိပံ့ပုိးေထာက္ကူေပးခ့ဲၾကပါသည္။ ပံ့ပုိးကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစား 
အစာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာပ့ံပိုးမႈမ်ား၊ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ 
အုိးခြက္ပန္းကန္မ်ား၊ ေရသန္႔ႏွင့္ ဓာတ္ဆားထုတ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ ေရထြက္ပင္ရင္းမ်ား သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
အိမ္သာမ်ားအတြက္ပ့ံပိုးေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံမ့ႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ ကြနယ္က္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအဖြဲ႔ 
သည္ စစ္ကုိင္းႏွင့္ မေကြးတို႔တြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာစီမံခ်က္မ်ား၊ ေရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္း အစီ 
အစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိဆက္လက္ပ့ံပိုးေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အျခားဥပမာတစ္ခုမွာ ႀကီးမားေသာ အရပ္ 
ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကြန္ယက္မ်ားအတြက ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 
ကုိယ္စားျပဳ အေရးဆုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးႏွင္ ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
ေကာ္မတီႏွင့္ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။  
 

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ ပ့ံပုိးကူညီမႈမ်ား 
ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြ အေမရိကနေ္ဒၚလာ ၇၅ 
သန္း  လိုအပ္ေသာ ကနဦးေရေဘးတံု႕ျပနက္ယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္ (သံုးသပ္ျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္ 
ထုတ္ျပန္သည့္ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇.၅ သန္းလိုအပ္ပါသည္)။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလကုန္ပိုင္း 
ေရာက္ခ်ိနတ္ြင ္အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၃၇.၃ သန္း(လုိအပ္ေငြ၏ ၅၅%ခန္႕) 
ကုိထည့္၀င္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားဆုံး ထည့္၀င္ၾကသည့္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပ 
ေကာ္မရွင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီေပးေရးရုံး(ECHO)၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ဆီြဒင္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ၿဗိတန္ 
ႏိုင္ငံ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပံုေငြ (LIFT) ႏွင့္ ကုလသမဂၢအေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးဗဟုိရန္ပံုေငြ 
တုိ႔မွ အမ်ားဆုံးထည့္၀င္လွဴဒါန္းခ့ဲၾကပါသည္။ 
 
ေအာက္တုိဘာလအထိ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ 
မဟာမင္းႀကီးရံုး(UNHCR)၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ   ၾကက္ေျခနီ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (IFRC)ႏွင့္  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ 
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း(IOM) အပါအ၀င္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အုိးအိမ္မ်ား 
ဆုိး၀ါးစြာ ထိခိုက္၊ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ရသည့္ လူေပါင္း ၁၄၅,၆၀၀ 
ေက်ာ္တုိ႔အတြက ္ အမုိးအကာဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား 
ပံ့ပုိးေပးခ့ဲပါသည္။ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ႏွင့္ မိတ္ဖက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ 
သည့္ ပထမရက္သတၱပတ္မွာပင္ လူဦးေရ ၄၅၅,၀၀၀ 
ေက်ာ္အတြက္ အသက္ကယ္ဆယ္ေရး အစားအေသာက္ 
မ်ားကုိျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ၿပီး၊ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈ အမ်ားဆုံး အေျခ 
အေနတြင္ရွိသည့္ လူမ်ားအတြက္ ယခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ 
စားနပ္ရိကၡာပံပိုးမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိ၀င္ဘာလမွစတင္၍ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
၄င္းတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ အစားအစာမ်ားကုိသြားေရာက္ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္လက္လွမ္းမွီမႈရွိသည့္ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ အစားအေသာက္ 
ပံ့ပုိးကူညီမႈအစား ေငြေၾကးအေျခခံသည့္ ပံ့ပုိးကူညီမႈ သုိ႔မဟုတ္ ဝင္ေငြရရွိႏုိင္မည့္စီမံခ်က္မ်ားကုိ အစားထုိး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
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          ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ 
           ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ က်န္ရိွေနသူမ်ား  

မွာပင္ လူဦးေရ ၁၅၀,၀၀၀အတြက ္တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးရုံး(UNHCR)၊ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNICEF) 
ႏွင့္ ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (UNFPA) အပါအ၀င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးႏွင့္မိန္းကေလး ၁၅,၀၀၀ေက်ာ္တုိ႔အား လူမႈစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ားအပါအ၀င္ ထိခိုက္ 
ပ်က္စီးလြယ္သည့္အေျခအေနရိွ လူေပါင္း ၇၃,၆၀၀ေက်ာ္တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပး 
ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးအသုံးအေဆာင္အစုံေပါင္း ၇၀၀၀ေက်ာ္ကုိလည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ျဖန္႔ေ၀ေပးခ့ဲ 
ပါသည္။ နာဂစ္မုန္တုိင္းတြင္ရရိွခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိး၀ါးစြာခံစားခဲ့ရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ 
မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ ရုန္းကန္ရသည့္အတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္း၊ ကေလး အလုပ္ 
သမားမ်ားႏွင္ ့အရြယ္မေရာက္မီအိမ္ေထာင္ျပဳရျခင္းမ်ားစသည့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စုိးရိမ္ 
ဖြယ္ရာအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ 
မ်ားႏွင္ ့ မသန္စြမ္းသူမ်ား အပါအဝင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္သည့္အေျခအေနရိွအုပ္စုမ်ားအတြက္ လူမႈ၊ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ့ဲပါသည္။  
 
က်န္းမာေရးက႑တြင ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနကာလ ပထမႏွစ္လအတြင္း 
လူေပါင္း ၁၄၅,၀၀၀ အတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ခဲ့ၿပးီ၊  အသက္၆လမွ ၅ႏွစ္ 
အၾကားရိွ ကေလးသူငယ္ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္လည္း လုိအပ္သည့္ျဖည့္စြက္အာဟာရမ်ား ပ့ံပိုးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢ 
ကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႔၊ Save the children ႏွင့္ အျခားပညာေရးက႑ဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ 
ေရေဘးသင့္ ကေလးေပါင္း ၃၂,၅၀၀ ေက်ာ္မွာ အေရးေပၚပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမွီရရိွခဲ့ပါသည္။  ကုလသမဂၢ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနစတင္ခ်ိန္ကတည္းက ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕(FAO)သည္ ေရေဘးေၾကာင့္ ဆုံးရံႈးသြားရသည့္ သီးႏွံပင္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ မ်ိဳးေစ့မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရး 
တိရိစၧာန္မ်ား ျပန္လည္အစားထုိးေမြးျမဴႏိုင္ရန္ ပံ့ပုိးကူညီေပးခ့ဲပါသည္။ 
 
ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔ရွိ  ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္  လူေပါင္း 
၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနေသး 
 
ေရေဘးသင့္သူမ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕အား  ေနရာေဒသအသစ္မ်ားတြင္ အၿပီးအပုိင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသြားမည္ 
ေရေဘးေၾကာင့္ ယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသူအမ်ားစုမွာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ၄င္းတုိ႔မူလေနထုိင္ရာ ေက်းရြာမ်ား 
သုိ႔ျပန္သြားႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင ္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ခဲၾ့ကရ 
ေသာ္လည္း၊ ေရေဘးေၾကာင့္ ယာယီေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည့္ လူေပါင္း ၁.၇ သန္း ေက်ာ္အနက္မ ွ အားလုံးနီးပါးမွာ 
ေအာက္တုိဘာလကုနသ္ည့္အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားသုိ႕ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ေနၾကၿပီျဖစ္ကာစစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး 
ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လူဦးေရ ၁၁,၀၀၀ သာ ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရး 
စခန္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ၾကရလ်က္ရိွပါသည္။ အစုိးရ အေန  
ျဖင္ ့ အဆုိပါေနရာမ်ားရိွ လူအမ်ားစုကုိ ယခုႏွစ္မကုန္မီွ ျပန္လည္ 
ေနရာခ်ထားႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲ့ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ ၄င္းတုိ႔အနက္မွ အခ်ိဳ႕မွာ၊ ရြာတစ္ရြာလုံး လံုး၀ပ်က္စီးသြားၿပီး 
ဆက္လက္ေနထုိင္ရန္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရိွသည့္ ေနရာမ်ားမွျဖစ္သည့္ 
အတြက္ ေနရာသစ္သုိ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းရမည္ 
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ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔အေနျဖင့္ ေဆာင္းရာသီအတြက္ ေစာင္မ်ားျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အျခားအေထာက္အပ့ံပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ မီးဖိုမ်ား၊ ဆုိလာျပားမ်ား၊ ပလပ္စတစ္စမ်ား၊ ယာယီ 
အမိုးအကာတဲမ်ားျပဳျပင္ရန္ပစၥည္းကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားႏွင့္ ေလာင္စာဆီမ်ားမွာ လုိအပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ကုလသမဂၢ 
ကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႔၊ Save the children ႏွင့္ ေဒသတြင္းရိွ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ဟားခါးႏွင့္ 
တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက ္ ေရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သန္႕ရွင္းေရးဆုိငရ္ာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရိွေန 
ေသာ္လည္း တြန္းဇံၿမိဳ႕၏ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္မူ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ 
 
ကေလးၿမဳိ႕ရွိ္ အခ်ဳိ႕ေသာေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမိသားစုမ်ားသည္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ေထာက္ပံ့ေသာ 
ယာယီအမိုးအကာတဲမ်ားကုိ ရရိွခဲ့ၾကၿပီး၊ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာေဒသမ်ားတြင ္ အစိုးရႏွင့္ေဒသခံေစတနာရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေသာ ပံ့ပုိး 
ပစၥည္းမ်ားျဖင့ ္ယာယီအမိုးအကာႏွင့္ေနထုိင္ရာေနရာမ်ားကုိေဆာက္လုပခ့ဲ္ၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ယာယီေနထုိင္ရာ 
ေနရာႏွင့ ္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးအေျခအေနမ်ားသည္ စုိးရိမ္ပူပန္ရသည့္အေနအထားတြင္ ရိွေနပါသည္။ နန္းစန္ပုေက်းရြာရိွ 
ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင ္ ၁၂ေပပတ္လည္ရွ ိ ေနရာကုိ မိသားစု၄စု စုေပါင္းေနထုိင္ၾကရလ်က္ရွိပါသည္။ လုံၿခံဳမႈႏွင့္ သီးသန္႔ 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းကုိ ကာရံႏုိင္မည့္ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးခ့ဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ လာမည့္ေဆာင္းရာသီကာလတြင္ 
ထုိေနရာမ်ား၌ ၾကာရွည္ဆက္လက္ေနထုိင္ရမည္ဆုိပါက ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ အမိုးအကာႏွင့္ ေနထုိင္ရာေနရာမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(IFRC) တုိ႔သည္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေနေသာ 
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၇၀၁ စုအတြက္ ဘက္စံုအသုံးျပဳႏိုင္မည့္ေငြေၾကးပ့ံပိုးေပးမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္စီစဥ္လ်က္ရိွၿပီး ေရေဘးဒဏ္ကုိ 
အဆုိး၀ါးဆုံးခံစားခ့ဲၾကရသည့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၂ ရြာမွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂,၂၂၄ စုအတြက္လည္း ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ADRA အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္  ကေလးႏွင့္တမူးၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ ယာယီေနထုိင္ရာေနရာ  ၈၀၀ 
ကုိေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ေရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း 
အိမ္သာအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ အိမ္သာ 
ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေရရရိွေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ 
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ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ႏွင့္မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကၽြန္း 
ၿမဳိ႕နယ္ရိွ စပါးထားေက်းရြာတြင္ လူေပါင္း ၁,၆၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ေရမ်ားျဖန္႔ေ၀ေပးေနစဥ္။   
ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ထက္၊ ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပုံေငြအဖြဲ႕။  

ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ေရေဘးသင့္ဒဏ္ အဆုိး၀ါးဆုံးခံစားခဲ့ရသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ 
 
စုိက္ပ်ဳိးသီးႏံွမ်ားႀကီးမားစြာဆုံးရႈံးခ့ဲရၿပီးေနာက္ လယ္သမားမ်ား အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးလ်က္ရိွ 
ဇြန္လႏွင့္ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္းတြင ္ ႀကီးမားျပင္းထန္သည့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေတြ႔ႀကဳံခ့ဲရၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင ္
လည္း ေရေဘးဒဏ္ကုိ ထပ္ဆင့္ခံစားခဲ့ရသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ကုိမန္ တုိက္ခတ္မႈဒဏ္ကုိ ခံစားရၿပီး 
ေနာက္ ႏို္င္ငံအတြင္းတြင္ ေရေဘးဒဏ္ကုိအဆုိးဝါးဆုံးခံစားခ့ဲရသည့္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ 
ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ(NNDMC)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ လူေပါင္း ၆၂ ဦး 
ေသဆုံးခဲရ့ၿပီး၊ လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ နီးပါးခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခ့ဲရကာ အိမ္ေျခေပါင္း ၁၃,၇၀၀ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့၍ လယ္ေျမဧက 
ေပါင္း ၂၇၀,၀၀၀ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (NNDMC) ၏ ထုတ္ျပန္ 
ခ်က္အရ မင္းျပားႏွင့္ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံအတြင္း အဆုိး၀ါးအျပင္းထန္ဆုံး ထိခိုက္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္ အပါအဝင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္မ်ားမွာလည္း ဆုိး၀ါးစြာထိခုိက္ခ့ဲပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း 
ရွိ ေရအရင္းအျမစ္အမ်ားစုမွာ  ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေရငံမ်ားဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းသြားခ့ဲရသည့္အတြက္ သန္႔ရွင္း 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္လ်က္ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေျခာက္ေသြ႔ရာသီတြင ္ ေရျပတ္လပ္မႈအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ 
အေနအထားတြင္ရွိေနပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆးရုံမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့ ္
အေဆာက္အဦးမ်ား ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈရွိခဲ့ပါသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားရွိ လူူမ်ားအပါအ၀င္ ရပ္ရြာ၊ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွ ိ လူထုအားလုံးမွာ ေရေဘးဒဏ္ကုိခံစားခ့ဲၾကရပါသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားရိွ ယာယီေနထုိင္ရာေနရာ 
အမ်ားအျပား ေရႀကီးေရလွ်ံမႈအတြင္း ဆုိး၀ါးစြာထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ 
 
တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း 
မ်ား၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔သည္ အေရးေပၚတံု႔ျပနက္ယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပင္ ေရေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခ့ဲသည့္ သီးႏွံမ်ား 
ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ရန္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ အလ်င္အျမန္ စုစည္းေဆာင္ရြက္ 
မႈမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ 
ေအာက္တုိဘာလ လဆန္းပုိင္းအထိ  လယ္ဧကေပါင္း ၂၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  
 
ေဒသတြင္း တံု႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပ့ံပုိးကူညီ 
ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ေရေဘးသင့္ျပည္သူအားလုံး 
အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ အစားအစာ၊ ေရသန္႔၊ ေစာင္မ်ား၊ ဖ်ာမ်ားႏွင့္ မီးဖုိေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အမိုးအကာ အသုံး 
အေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ အေရးေပၚအေျခအေန ပညာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ 
ေဆာင္မႈမ်ား ပ့ံပိုးေပးျခင္း၊ မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင့္ 
စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ  ပ့့ံပုိးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာ 
အုပ္စု/ၿမဳိ႕ ၅၀၀ေက်ာ္တြင္ ေရေဘး တံု႔ျပန္ကယ္ဆယ္ 
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး၊ 
ထပ္မံေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း စီစဥ္ 
ခ်မွတ္လ်က္ရွိပါသည္။ 
 
ၿမဳိ႕၏ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ အျမင့္ေပအေတာ္မ်ားမ်ား 
အထိ ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ခံခ့ဲရသည့္ ေျမာက္ဦးႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္  ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္းရိွ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊  အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူပူးေပါင္း၍ ေရေဘးသင့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူမ်ား 
ပံ့ပိုးေပးခ့ဲၾကပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္ ေရတြင္း၊ေရကန္မ်ား သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ 
အိမ္ေထာင္စုသုံးပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးသံုးပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားမရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာအသံုးအေဆာင္မ်ား 
ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။ သမ၀ါယမဘဏ္ 
(CBဘဏ္) မွလည္း ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေနအိမ္မ်ား လုံးဝ သို႔မဟုတ္ ႀကီးႀကီးမားမား ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ 
အိုးအိမ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲပါသည္။ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္တြင္လည္း 
အိုးအိမ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင ္လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆိုင္ရာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားရိွ ရပ္ရြာလူထုမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အသက္ေမြး 
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၀မ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာမ်ားပ့ံပုိးျခင္း၊ ၀င္ေငြလည္ပတ္မႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား၊ သီးႏွံမ်ဳိးေစ့မ်ားပ့ံပုိးေပးျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးပ့ံပုိးမႈ အစီ 
အစဥ္မ်ားတြင ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။  
 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းမ်ားရိွ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာ၊ 
အေဆာက္အဦမ်ား အပါအဝင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးခ့ဲသည့္ အိမ္ခန္းတြဲမ်ားႏွင့္ စခန္းတြင္းရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။  စခန္းအတြင္းရွိ ေနထုိင္ရာေနရာအမ်ားအျပားမွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ေနထုိင္ 
အသုံးျပဳၿပီးခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ေနၿပ ီ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာမိသားစုမ်ားသည္ ေနထုိင္ရာ 
ေနရာမ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္၊ ျပင္ဆင္မႈအားေစာင့္ဆုိင္းရင္း အမ်ားပိုင ္ ကြက္လပ္ေနရာမ်ားတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔ေနထုိင္လ်က္ 
ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တာေပၚလင္စမ်ားျဖင့္ ကာရံလ်က္  ေနထုိင္ေနၾကပါသည္။ ေနထုိင္ရာေနရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ လုပ္ငန္း 
မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေတြႏွင့္ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ  ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္း 
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ဆြမ္ပရာဘြမ္ေဒသတြင္ လူေပါင္း ၁,၂၀၀ ခန္႔ ဆက္လက္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အကူအညီမ်ား 
လုိအပ္လ်က္ရိွ  
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ေပ။  ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ အနည္းငယ္သာ လက္လွမ္းမီွ 
မႈရိွပါသည္။ ေဒသတြင္းရွိအျခားေသာအရပ္သား ၁,၈၀၀ခန္႔ မွာ လည္း ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈရိွခဲ့ၿပီး၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္လြယ္ႏုိင္သည့္ 
အေျခအေနႏွင့ ္ ရင္ဆုိင္ၾကရလ်က္ရိွပါသည္။ အိမ္ေထာင္စု အနည္းငယ္မွ်သာ အဆုိပါေဒသမွျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တစ္၀ိုက္ရိွ လက္ရိွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားအပါအ၀င္ အျခားေနရာမ်ား သုိ႔ထြက္ခြာသြားႏိုင္ခဲၾ့ကေသာ္လည္း အမ်ားအျပားမွာ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ေနသည့္ေဒသမွမထြက္ခြာႏိုင္ၾကေသးေပ။ ကုလသမဂၢ၊ ေဒသတြင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္  ထိုေဒသတြင္ အေရးေပၚလုိအပ္ေနေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆုိင္ရာလက္လွမ္းမွီႏုိင္ေရးႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ကုိယ္စားျပဳ ေတာင္းဆုိ 
ခဲ့ၾကပါသည္။  
 
အဆုိပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ျပင္းထန္သည့္၊ နာတာရွည္ မက်န္းမမာျဖစ္ေနသူမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားစသည့္ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္သည့္အေျခအေနတြင္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ေနပါသည္။ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာငသူ္မ်ားမွာ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားႏွင့္သက္ကယ္တဲ 
မ်ားျဖင့္ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကၿပီး၊ ၄င္းတုိ႔ရပ္ရြာအုိးအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာ 
လာစဥ္က အစားအစာႏွင့္ အျခားပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား သယ္ယူရန္ အခြင့္ 
အလမ္းမ်ား မရရိွခ့ဲၾကေပ။ ေအာက္တုိဘာလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေဒသ 
တြင္းရွိ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မ်ားမွ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါး 
မ်ားကုိ ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးေပၚအမုိးအကာႏွင့္ ေနထုိင္ 
ရာေနရာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အစားအစာ မဟုတ္သည့္ 
အျခားပ့ံပိုးပစၥည္းမ်ား အေရးတႀကီးလုိအပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။ ထုိ 
ေဒသအတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ားမွ  ျပည္သူမ်ားသည္လည္း ပဋိပကၡဒဏ္ 
ခံစားၾကရၿပီး ပံ့ပုိးကူညီမႈမ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိေနပါသည္။ 
 
မန္စီၿမဳိ႕နယ္တြင္ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း 
ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခ့ဲရ 
စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ မန္စီၿမဳိ႕နယ္ မုိင္းေခါင္ေဒသတြင ္ပဋိ 
ပကၡမ်ားျဖစ္ပြားခဲပ့ါသည္။ ေနာက္ပုိင္းရက္မ်ားတြင္လည္း ႀကဳိၾကား 
တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး မိုင္းေခါင္ေဒသအႏံွ႔အျပားတြင္ 
ထိခိုက္မႈမ်ားရိွခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၇၅၀ 
ခန္႔ ထပ္မံ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခ့ဲရပါသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း 

 
 
 
 

 ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္  
ရွမ္းျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈအသစ္မ်ား  

ဆြမ္ပရာဘြမ္ေဒသရွိ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားတြင္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ျပင္းထန္သည့္၊ နာတာရွည္ 
မက်န္းမမာျဖစ္ေနသူမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား 
ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားစသည့္ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္သည့္ 
အေျခအေနတြင္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ေန  

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
ညႇိႏႈိင္းေရးရုံးမွ ထုတ္ေဝသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ 
အသစ္မ်ား 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ - လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား  
(၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅) 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ - ခ်င္းျပည္နယ္ရွ ိ
ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား   
(၂၁ စက္တင္ဘာ) 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ - ကခ်င္ႏွင့္ 
ရွမ္းေျမာက္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား   
(ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅) 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ - ရခိုင္ျပည္နယ္ 
အတြင္းရွ ိေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ 
သူစခန္းမ်ား (ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅) 
 
(စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရယူရန္အတြက္ ႏိွပ္ပါ) 

 

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

http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-snapshot-humanitarian-issues-16-october-2015
http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-snapshot-humanitarian-issues-16-october-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-flood-affected-population-chin-state-21-sept-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-flood-affected-population-chin-state-21-sept-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-internal-displacement-kachin-and-northern-shan-states-aug-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-internal-displacement-kachin-and-northern-shan-states-aug-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-internal-displacement-kachin-and-northern-shan-states-aug-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-internal-displacement-rakhine-state-aug-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-internal-displacement-rakhine-state-aug-2015
http://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-internal-displacement-rakhine-state-aug-2015
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ေရွာင္သူမ်ားသည္ ထုိေဒသတြင္ မူလကရိွေနေသာ စခန္းမ်ား၌ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ အဆုိပါ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား 
မွာ စက္တင္ဘာလလယ္ေႏွာင္းပိုင္း တုိက္ပြဲမ်ားေလ်ာ့ပါးသြားခ်ိန္တြင္္ ေဒသတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ပ့ံပုိးမႈအကူ 
အညီမ်ားကုိ ရရိွခဲ့ၾကပါသည္။  ၄င္းတုိ႔အနက္မွ အခ်ဳိ႕မွာ စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္သီးႏွံမ်ားရိတ္သိမ္းရန္ သူတုိ႔ေနထုိင္ရာေက်းရြာမ်ားသုိ႔ 
ျပနသ္ြားၾကၿပီျဖစပ္ါသည္။ 
 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား၌  ေလးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအထိ ေနထုိင္လ်က္ရိွ 
ေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိပါသည္။  ၄င္းတုိ႔အနက္မွ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပငပ္ရိွ 
ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ 
 
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ 
အသစ္မ်ား  
 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ လူဦးေရ ၆,၀၀၀ ခန္႔အထိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခ့ဲရ  
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္  ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင ္  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ 
တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပုိင္း) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး၊ ထုိအခ်ိန္မွစတင္၍ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခ့ဲပါသည္။ လူဦးေရ 
၆,၀၀၀ ခန္႔အထိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး၊ ထုိသူမ်ားမွာ မုိင္းရွဴးႏွင့္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ  ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထိုေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားတြင္ေအာက္တိုဘာလ၂၉ရက္ 
ေန႔က  ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋပိကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခ့ဲရသည့္ လူဦးေရ ၁၅၀၀ လည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ားအရ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္းတြင ္ ကေလးငယ္တစ္ဦးအပါအ၀င္ အနည္းဆုံး အရပ္သား၄ဦးခန္႔ ထိခုိက္ 
ဒဏ္ရာရရိွခ့ဲေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္လုံၿခံဳ ေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အနီးဆုံး ေဆးဝါးကုသႏုိင္သည့္ေနရာျဖစ္ 
သည့္ မိုင္းရွဴးေဆးရုံသုိ႔လက္လွမ္းမွီမႈမွာလည္း အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနသျဖင့္္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေရးေပၚလုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လက္လွမ္းမီွေရးကုိ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိလ်က္ရွိပါသည္။  
 
ေဒသတြငး္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အေျခအေန 
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးသံုးပစၥည္းမ်ား၊ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ ေစာင္မ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ အမိုးအကာႏွင့္ 
ေနထုိင္ရာေနရာမ်ား၊ ေရႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ အေရးေပၚ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ 
လတ္တေလာျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ပဋပိကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအမ်ားအျပားသည္ ကြင္းျပင္မ်ားထတဲြင ္ေနထိုင္ေနရသည့္ 
အတြက္ လံုေလာက္သည့္ အမိုးအကာ၊ေနထုိငရ္ာေနရာမ်ား အေရးေပၚ လိုအပ္လ်က္ရိွပါသည္။ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ ွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ အစားအစာ၊ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အသုံးအေဆာင္ 
မ်ားႏွင္ ့ အစားအစာမဟုတ္သည့္ အျခားအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ္လည္း 
ထပ္မံ၍ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ား အပူတျပင္း ဆက္လက္လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ ထုတ္ျပန္ 
ခ်က္အရ ေဒသခံရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းေသာ  စားနပ္ရိကၡာမ်ားမွာ လတ္တေလာအတြက္ လံုေလာက္မႈရွိ 
ေသာ္လည္း သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ထိခုိက္ပ်က္စီးလြယ္သည့္အေျခအေနရိွအုပ္စုမ်ား 
အတြက္ အာဟာရဆုိင္ရာပ့ံပုိးမႈမ်ား ထပ္မံလုိအပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ 
 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ အမ်ားစု ကုိးကန္႔သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္  
 
ေနရပ္သုိ႕ျပန္လာသူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကနဦးပ့ံပုိးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္(MNDAA)ႏွင့္အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကားျဖစ္ပြား 
ခဲ့သည့္တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းတြင္ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၌္ ေလ်ာ့ပါး 
သြားခဲ့ပါသည္။ လားရႈိးရိွ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပည္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔  တိမ္းေရွာင္ခဲ့သူ ၆၀၀၀၀-၇၀၀၀၀ အနက္မ ွ လူဦးေရ ၈,၀၀၀ ခန္႔မွာ နယ္စပ္တြင္ က်န္ရိွေနဆဲ 
ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္လူမ်ားမွာ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားသည္ ေလာက္ကိုင္ေဒသသို႔ ဦးစြာ 
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၾကၿပီး၊  ေလာက္ကိုင္ေဒသေတာင္ဖက္ရိွေနရာသုိ႔လည္း  ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခ့ဲၾကပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ 
လည္း တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္က်န္ရိွေနသူမ်ားအား ယာယီတည္းခိုေရးစင္တာ ၃ ခုတြငေ္နရာခ်ထားေပးၿပီး၊ ထုိေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔အား 
ပံ့ပုိးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး၍ ေနရပ္သို႔မျပန္မ ီလိုအပ္သည့္စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 
 
ကုိးကန္႔ေဒသသုိ႔ လက္လွမ္းမွီမႈ အေျခအေနမွာ တုိးတက္လာေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္မ်ားရိွေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ 
ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ေနရာမ်ားသုိ႔ လက္လွမ္းမီွမႈ အကန္႔အသတ္ရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္းတြင္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားကုိ စတင္ျဖန္႔ေဝေပးသြားရန္အတြက္ 

 
 
 
 

ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားကုိ 
လက္လွမ္းမီွမႈမရိွျခင္းသည္ 
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း  
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ 
ခံရေသာေဒသမ်ားရိွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ 
အျခားအရပ္သားမ်ားအတြက္ 
အလြန္စိုးရိမ္ရသည့္ 
အေျခအေနကုိျဖစ္ေပၚေစ 

 

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

ကုလသမဂၢလူသားခ်င္း 

စာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရုံး 
လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ 
www.facebook.com/ 
OCHAMyanmar  
 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 

ညိႇႏႈိင္းေရးရုံး (ျမန္မာ) ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ 
www.unocha.org/ 
myanmar 

ကုိးကန္႔ေဒသသုိ႔ ခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ Care International, ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၊ ICRC၊  
ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖဲြ႕ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးရံုးတုိ႔မွ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ 
ပါသည္။ ဤကနဦး အေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား 
တြင ္ စားနပ္ရိကၡာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ 
အေထာက္အကူမ်ား၊ မိသားစုအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား 
ႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ 
ခ်က္မ်ားကုိအဓိကထားေဖာ္ျပထားပါသည္။ေရေပးေ၀ေရး 
စနစ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ 
ေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရၿပီး၊ အဆိုပါလုိအပ္ခ်က္မွာ ပဋိ 
ပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားမီကပင္ရွိေနသည့္ ေရရွည္လိုအပ္ခ်က္ 
တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံ၍ က႑အလုိက္ အထူးျပဳ 
သည့္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန ္
လည္းလိုအပ္ပါသည္။  

 
စက္တင္ဘာလအတြင္းတြငက္မာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္
မွကိုးကန္႔ေဒသရိွ ေနရပ္ျပနလ္ာသူ ၆၄၀၀ ေက်ာ္ 
အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးခ့ဲပါသည္။ Health Poverty Action (HPA) မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစတင္၍ ေနရပ္ 
ျပန္လာသူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၊ ဂြမ္းကပ္အိပ္ရာဖုံးမ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ အသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ျခင္ေထာင္မ်ားစသည့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးခ့ဲပါသည္။ 
ထုိ႔ျပင ္Health Poverty Action (HPA) အေနျဖင့္ ေဒသတြင္းရိွ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေလာက္ကိုင္ႏွင့္ 
ကုန္းၾကမ္းၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွ ိေက်းရြာ ၁၇ ရြာတြင္လည္း က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း၊ အာဟာရဆိုင္ရာပ့ံပုိးမႈႏွင့္ ကြငး္ဆင္းေဆး၀ါး 
ကုသမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ႏုိ၀င္ဘာလမွစတင္၍ ေလာက္ကိုင္ ၿမဳိ႕နယ္ရိွ စခန္းအမွတ္ ဘီပီ-၁၃၇ မွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားအား အစားအစာႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးသံုးပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမတိုင္မီ ကာလကတည္းက ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည့္ အျခားေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။  

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးရုံး၏ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း 
ကုိးကန္႔ေဒသသုိ႔သြားေရာက္ခ့ဲသည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္။ 
ဓာတ္ပုံ-OCHA 
               

 

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