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(အလြတ္သေဘာ ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္) 
 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ ေရႀကီး၊ေရလွ်ံမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢဌာေန ညႇိႏႈိင္းေရးႏွင့္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေခတၱတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ 

မစၥ ဂ်နဲက္ ဂ်က္ဆင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
 
 

 
(ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၄) ဇြန္လ လဆန္းမွ စတင္၍ မုတ္သုန္မိုးမ်ားသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ငါးခုတြင္ ေရႀကီး၊ေရလွ်ံမႈမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ အစုိးရ 

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန၏ ကနဦးအစီရင္ခံစာမ်ားအရ ဧရာဝတီ၊ ပခဲူး၊ စစ္ကုိင္း 

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူဦးေရ အနည္းဆုံး ၂၆,၀၀၀ ခန္႔ ေရေဘးသင့္ခဲ့ 

ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန၊ ရခုိင္ 

ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ လူဦးေရ ၁၄ ဦး ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။ 

 

ေရေဘးဒဏ္ကုိ ထပ္မံခံစားေနရသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ႏွင့္ 

ၾသဂုတ္လမ်ား အတြင္းတြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း၏ ကုိယ္စား၊ ကြၽန္မအေနျဖင့္ ေရေဘးေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 

ေရေဘးဒဏ္ကုိ ခံစားေနရသည့္ ျပည္သူလူထုအားလုံးအတြက္ အထူးပင္ ဝမ္းနည္းပူပန္မိပါေၾကာင္း 

ေျပာၾကားလုိပါသည္။ 

 

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန၏ ကနဦးထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ 

ေရေဘးသင့္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ အိမ္အလုံးေပါင္း ၅,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရၿပီး၊ အိမ္အလုံးေပါင္း 

၂၈၀ ေက်ာ္မွာ လုံးဝ ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသတြင္းအာဏာပုိင္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားကုိ 

ေဘးလြတ္ရာေနရာမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရပါသည္။ ေရျပန္လည္က်သြားေသာေနရာမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ား 

မွာ ၄င္းတုိ႔၏အိမ္မ်ားသုိ႔ ျပန္သြားႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ အုိးအိမ္မ်ား ပ်က္စီး၊ဆုံးရႈံးခဲ့ရသူမ်ားမွာ ယာယီမွီခိုရာ 

ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္ၾကရလ်က္ရွိၿပီး၊ ေဒသတြင္း အာဏာပုိင္မ်ားမွ အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပး 

လ်က္ရွိပါသည္။ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ 

ဆုိင္ေသာအေဆာက္အဦးမ်ားစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ထိခိုက္မႈရွိခဲ့ၿပီး၊ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အတုိင္း 

အတာကုိ အစုိးရမွ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 
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ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရမ်ားမွ ေရေဘး တံု႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရွိၿပီး၊ ကနဦးအေျခအေနဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ေရေဘးသင့္သည့္ေဒသမ်ားရွိ ထိခုိက္ခံစားရေသာ 

ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစားအစာႏွင့္ အျခားကယ္ဆယ္ေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပိုးျခင္းတုိ႔ကုိလည္း 

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကနဦးအေျခအေန ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာမ်ားအရ 

အစားအစာ၊ အစားအစာမဟုတ္ေသာ အျခား ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ မုိးကာလိပ္မ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ 

ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈစသည့္ အကူအညီမ်ား အပူတျပင္း လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ လူသားခ်င္း 

စာနာမႈွဆုိင္ရာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္  ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရိွ အေျခအေနမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ 

ရွိၿပီး၊ လုိအပ္ပါက အကူအညီမ်ားေပးႏုိင္ရန္ ေဒသတြင္း အာဏာပုိင္းမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ 

လ်က္ရွိပါသည္။ 

 

ကုလသမဂၢႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရထံ 

အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားၿပီးျဖစ္ကာ၊ အေရးေပၚလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့သြားရန္အတြက္ ျမန္မာ 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသအဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အသီးသီးတြင္ 

အနီးကပ္လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ 

ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအား ေရေဘး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ပါက အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ 

သြားရန္ အသင့္ရွိေနပါသည္။ 
 

 
  

ထပ္မံသိရိွလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္ 
ထက္ထက္ဦး၊ အစီရင္ခံေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအရာရိွ  
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရံုး (ျမန္မာ) 

(ooh@un.org / +၉၅  (၀) ၉၇၉ ၇၀၀ ၇၈၂၆) 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ရယူရန္ www.reliefweb.int and www.themimu.info 
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