
 
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

 

ဤအစီရင္ခစံာက ို လူသာားခ်င္ားစာာာာမႈွဆ ိုင္ရာ ညႈွ  မ င္ား ရားရံိုားာႈွ လူသာားခ်င္ားစာာာာမဆ ိုငရ္ာအကူအညီ  ား ရား ာ တ္ဖက္အဖ ြဲ႔အစည္ားာ်ာား ႈွင္င့္  ူား   င္ား ထိုတ္ ဝ   

ျခင္ားျဖစ္  သည္သည္။ အစီရင္ခံစာတ ငတ္င္ျ ထာား သာ အခ်က္အလက္ာ်ာားာႈွာ ဇူလ ိုင္လ ၁ဝ ရက္ ာ႔ာႈွ ၁၈ ရက္ ာ႔အတ င္ား ရရႈွ ထာား သာ အခ်က္အလက္ာ်ာား 

ျဖစ္  သည္သည္။  

 အဓ ကအခ်က္ာ်ာား 
• ျာာ္ာာ  ိုင္ငံ္ငံ၏ ကခ်င္၊ ရခ ိုင္၊ ာ ာ္၊ ခ်င္ား ျ ည္ာ္္ာ်ာား ႈွင္င့္ ာ ၲေ လား၊  ြဲခူား၊ 

စစ္က ိုင္ား၊ ာ က ား တ ိုင္ား  သဒကီားာ်ာားတ င္ ရဒကီား၊  ရလႈွ်ံာမ  ကာင္င့္ လူဦား 
  ရ ၄၅,ဝဝဝ က်ာ္  ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔  ရ ေ ျ ာင္ားခြဲင့္ရသည့္ ိုခာ္႔ာႈွာ္ား  
  သည္သည္။ 

• အခ် ်ိဳေကိုာ္ားျာင္င့္  ိုင္ား    သာ်ာားတ င္ ာ ိုားာရ ာ တာင့္သည္ာႈွာ   လားရက္ခာ္႔ 
ရႈွ ၿ ီျဖစ္ၿ ီား၊  ရာ်ာားာႈွာ အာ ာ္င့္  ိုင္ား ာရာာ်ာားသ ို႔ ဆက္လက္ စီားသ ာားလ်က္ 
ရႈွ   သည္သည္။ အခ် ်ိဳေ ရက်သ ာား သာ ာရာာ်ာားတ င္ လူာ်ာားာႈွာ ၄င္ားတ ို႔္ငံ၏ 
အ ာ္ာ်ာားသ ို႔ ျ ာ္သ ာား  ိုင္ခြဲင့္ ကၿ ာီး၊   ာာက္ဆံိုားရရႈွ ထာား သာ အခ်က ္
အလက္ာ်ာားအရ  ရ ရားက္္ဆ္္ ရား စခာ္ားာ်ာားတ င္ လူဦား ရ 
၁၁,၅ဝဝ  က်ာ္ က်ာ္ရႈွ  ာ  သည္သည္။ ဥ ာာအာားျဖင္င့္ ကခ်င္ျ ည္ာ္္ 
ရႈွ  ရ ရားက္္ဆ္္ ရားစခာ္ားာ်ာားတ င္ က်ာ္ရႈွ  ာသူ လူဦား ရက ို 
ထိုတ္ျ ာ္ထာားျခင္ားာရႈွ  သား သာ္လည္ား၊ က္္ဆ္္ ရားစခာ္ားရႈွ  လူာ်ာား 
ာႈွာ ၄င္ားတ ို႔အ ာ္ာ်ာားသ ို႔ ျ ာ္သ ာား ာ ကၿ ီျဖစ္  သည္သည္။ 

• အခ် ်ိဳေ ာရာာ်ာားတ င ္ ျာစ္ ရာ်ာားာႈွာ ဆက္လက္လႈွ်ံ ာဆြဲျဖစ္ၿ ီား၊   ျာစ္ 
အထက္  ိုင္ား ႈွင္င့္ ျာစ္ အာက ္ ိုင္ား ျာစ္  ကာငာ္းတစ္ လႈွ်ာက္ရႈွ   ာရာာ်ာား  
ာႈွာ စ ိုားရ ာ္ ရအာႈွတ္ အထက္တ င္ ဆက္လက္ရႈွ  ာ  သည္သည္။  

•  ရာ်ာားာႈွာ ာ ၲေ လား၊ ာ က ား၊  ျ ည္၊ ဧရာဝတီျာစ္  ကာငာ္း တစ္ လႈွ်ာက္ 
 ႈွင္င့္ ျာစ္ဝကစ ာ္ား  ြ  သာ်ာားရက္သ ို႔ ဦားတည္၍ တျဖည္ားျဖည္ား   တာင္  
ရက္၊ အ ရႈွေ တာင္ရက္သ ို႔ စီားဆင္ားလာ သာ  ကာင္င့္   ရာ်ာား 
  အာက္ရက္သ ို႔စီားဆင္ား သာ ျာစ္  ကာင္ားတစ္ လႈွ်ာက္ရႈွ  ာရာ်ာားာႈွာ   
စ ိုားရ ာ္ရသည္င့္အ ာအထာားတ င္ ရႈွ   ိုင္  သည္သည္။ ာ ိုားာ်ာား ထ ္ာံရ ာသ ာ္ား  က 
အ ျခအ ာ  ိုဆ ိုား  ိုင္သည္င့္ အ ာအထာားရႈွ ၿ ီား၊ အဆ ို    ာရာာ်ာား၊ 
အထူားသျဖင္င့္လူ ာထူထ ္ သာာ ၲေ လားာႈွာ  ရ ရားအ ၲေရာ္္ ဒကံ်ိဳ တ ေ  ိုင္သည္င့္အ ာအထာား ရႈွ   ိုင္  သည္သည္။ 

• အလာားတူ ခ်င္ားျ ည္ာ္္က ို ျဖတ္ၿ ီား၊  တာင္  ိုင္ား ရခ ိုငျ္ ည္ာ္္အတ င္ားသ ို႔ စီားသ ာား သာ ကိုလာားတာ္ျာစ္ ႈွင္င့္  လားၿာ ်ိဳေျာစ္ာ်ာားတ င္ ျာစ္ ရ  
ျာင္င့္တက္ာမ  ကာင္င့္ လက္ရႈွ   ဋ  က ၡာ်ာား  ကာင္င့္ ထ ခ ိုက္ခံစာားရသည္င့္ အဆ ို    သာ်ာားရႈွ  ရ ာာ်ာား ႈွင္င့္ ာရ ္စ ာ္႔ခ ာတ ္ာ္ား ရႈွာင္သူာ်ာား ခ ိုလမံ 
လ်က္ရႈွ  သာ ာရာာ်ာားာႈွာ အ ၲရာ္္က် ရာက္  ိုင္သည္င့္အ ာအထာားရႈွ ၿ ီား၊ အရ ္သာားာ်ာားာႈွာ ထ ခ ိုက္လ ္္သည္င့္အ ျခအ ာတ င္ ရႈွ  ာ 
  သည္သည္။ 

• ္ခိုအ ျခအ ာာႈွာ ာိုတ္သိုာ္ရာသီ ကာဦားအစသာ ျဖစ္  သည္သည္။ ဆက္လက္ သတ ထာား စာင္င့္   ကည္င့္ရာ္ လ ိုအ ္ၿ ီား၊ ဒက ်ိဳတင္ျ င္ဆင္ ရား 
  ဆာင္ရ က္ခ်က္ာ်ာားက ို လက္ရႈွ တ င္ ထ  ရာက္စ ာ  ဆာင္ရ ကထ္ာားကြဲင့္သ ို႔ ဆက္လက္ ထ ာ္ားသ ာ္ားလို ္ ဆာင္ရာ္လ ိုအ ္  သည္သည္။  
 
အ ျခအ ာာႈွာ  ျ ာင္ားလြဲလ ္ ္သည္င့္ အ ာအထာားရႈွ ၿ ီား၊ ဒက ်ိဳတင္ခာ္႔ာႈွာ္ားတ က္ခ်က္ရာ္ ခက္ခြဲ  သည္သည္။ အ ျခအ ာာႈွာ အလႈွ်င္အျာာ္ 
  ျ ာင္ားလြဲ  ိုင္သည္င့္ အ ာအထာားျဖစ္  သည္သည္။ 

ျာာာ္ာ  ို္ငင္ ံ္  ရဒကီား၊  ရလႈ်ွ ျံခငာ္း 
အက်ဥ္ားခ််ိဳ ္ အစီရင္ခစံာ အာႈွတ္ ၁  

၂ဝ၁၉ ခို ႈွစ္ ဇူလ ိုင္လ ၁၈ ရက ္ာ႔ အထ  ရရႈွ ထာား သာ အခ်က္အလက္ာ်ာားအရ 

ဤ ျာ ံိုတ င္  ဖာ္ျ ထာားသညင့္္ ာ္္ာ ာ တ္ာ်ာား ႈွငင့္္ အာညာ္်ာား၊ သတ္ာႈွတ္ခ်က ္ 
ာ်ာားာႈွာ ကိုလသာဂၢာႈွ တရာားဝင္  ထာက္ခခံ်က္ျ ်ိဳထာားသညင့္္ သ ို႔ာ့ိုတ ္
လက္ခထံာားသညင့္္ ာ္္ာ ာ တာ္်ာား ႈွငင့္္ အာညာ္်ာား၊ သတာ္ႈွတ္ခ်က္ာ်ာား အျဖစ ္
ည ာ္ားဆ ိုာမာျ ်ိဳ  ိုင္  သည္။ 
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အ ျခအ ာ ၿခံ်ိဳငံိုသံိုားသ ္ခ်က္  

ျာာာ္ာ  ိုငင္တံ င ္ာိုတသ္ိုာရ္ာသ ီကာဥာီး ရဒကာီး၊  ရလႈ်ွ ာံမ  ကာင္င့္ လဥူာီး ရ ၄၅,ဝဝဝ  က်ာ္  ရ ရားလ တရ္ာသ ို႔  ရ ေ ျ ာငာ္းရ့ို 
ခာ္႔ာႈွာာ္း 
 ရ ရား  ကာင္င့္  ရ ေ ျ ာင္ားရသည္င့္ လူဦား ရာႈွာ  ရ ရားစတင္ျဖစ္သည္င့္အခ် ာ္ာႈွစ၍ ္ခိုအခ် ာ္အထ   ရ ရား  ကာင္င့္  ရ ေ ျ ာင္ားရသည္င့္ 
စိုစို   င္ား  ခာ္႔ာႈွာ္ားလူဦား ရျဖစ ္ သည္သည္။  ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔  ရ ေ ျ ာင္ားခြဲင့္ရသည္င့္ လူအခ် ်ိဳောႈွာ ၄င္ားတ ို႔အ ာ္ာ်ာားသ ို႔ ျ ာ္သ ာား  ိုင္ခြဲင့္ ကၿ ီား ာာက္၊ 
  ရ ရားက္္ဆ္္ ရားစခာ္ားာ်ာားတ င္ လူဦား ရ ၁၁,၅ဝဝ  က်ာ္ က်ာ္ရႈွ  ာ  သည္သည္။ 
 
ာိုတ္သိုာ္ရာသီ ဝင္ ရာက္ခြဲင့္သည္င့္  ာာက္ ကခ်င္၊ ရခ ိုင္၊ ခ်င္ား၊ ာ ာ္ ျ ည္ာ္္ာ်ာား ႈွင္င့္  ြဲခူား၊ စစက္ ိုင္ား၊ ာ ၲေ လား၊ ာ က ား တ ိုင္ား  သဒကီားာ်ာားတ င္ 
ာ ိုားာ်ာားသည္ားထာ္စ ာ ဆက္တ ိုက္ရ ာသ ာ္ားခြဲင့္ၿ ီား၊ ျာစ္ာ်ာားာႈွာ စ ိုားရ ာ္ ရအာႈွတ္  က်ာ္လ ာ္ခြဲင့္သည္င့္အတ က္ အထက္   ျ ည္ာ္္ ႈွင္င့္ တ ိုင္ား  သဒကီား 
ာ်ာား္ငံ၏  ာရာအခ် ်ိဳေတ င္  ာရာက က္၍ ရဒကီား၊  ရလႈွ်ံျခင္ားာ်ာားျဖစ္  ြခြဲင့္ကာ လူဦား ရ   သာင္ား ႈွင္င့္ခ်ီ၍   ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔  ရ ေ ျ ာင္ားခြဲင့္ရ   
သည္သည္။ ဇူလ ိုင္လ ၁၅ ရက္ ာ႔တ င္ ျာစ္ ရာႈွာ ကခ်င္ျ ည္ာ္္္ငံ၏ ၿာ ်ိဳေ႔ တာ္ျဖစ္ သာ ျာစ္ဒကီားာာားၿာ ်ိဳေ ႈွင္င့္ အာီားတဝ ိုက္တ င္ စ ိုားရ ာ္ ရ အာႈွတ္က ို 
  က်ာ္လ ာ္သ ာားခြဲင့္ၿ ီား၊ ္ခိုအခ   ာရာအခ် ်ိဳေတ င္  ရာ်ာား အာည္ားင္္က်ဆင္ားစျ ်ိဳလာၿ ီျဖစ္ သာ္လည္ား  ျာာ္ာာ  ိုင္ငံတ င္  ႈွစ္စဥ္ ႈွစ္တ ိုင္ား 
ဇူလ ိုင္ ႈွင္င့္  သဂိုတ္လာ်ာားာႈွာ ာ ိုားာ်ာားသည္ားထာ္စ ာရ ာသ ာ္ားသည္င့္လာ်ာား ျဖစ္ ာ  သည္သည္။ ာိုတ္သိုာ္ာ ိုားရာသီာႈွာ ္ခိုာႈွ အစျ ်ိဳျခင္ားျဖစ္ၿ ီား၊   ိုင္ငံ္ငံ၏  
 ာရာအ ႈွံ႔အျ ာားတ င္ ာ ိုားာ်ာား ဆက္လက္ရ ာသ ာ္ား  ိုင္သည္င့္ အလာားအလာရႈွ   သည္သည္။ 
 

ျာာ္ာာ  ိုင္ငံ္ငံ၏ ျ ည္ ထာငစ္ိုအဆင္င့္  ရားအ ၲေရာ္္စီာံခာ္႔ခ ြဲ ရားဦားစီားောာာႈွ ထိုတ္ျ ာ္ထာားသည္င့္  ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔  ရ ေ ျ ာငာ္းရ သာ ခာ္႔ာႈွာ္ား 
လူဦား ရစာရင္ားအရ ကခ်င္ျ ည္ာ္္တခိုတည္ားတ င္  ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔ ရ ေ ျ ာင္ားခြဲင့္ရသူ စိုစို   င္ားလူဦား ရ ၂၂,ဝဝဝ က်ာ္ ရႈွ ခြဲင့္  သည္သည္။ 
ျ ည္ာ္္္ငံ၏ ၿာ ်ိဳေ တာ္ျဖစ္ သာ ျာစ္ဒကီားာာား ႈွင္င့္ အာီားတဝ ိုက္၊ တ  ိုင္ား ႈွင္င့္ ဝ ိုင္ား ာာ္တ င္  ရ ရားသင္င့္ျ ည္သူာ်ာားအတ က္ က္္ဆ္္ ရားစခာ္ား ၇၉ 
ခို ဖ င္င့္လႈွစ္ခြဲင့္ၿ ီား၊ ္ခိုအခ် ာ္တ င္ အဆ ို   ရ ရားက္္ဆ္္ ရားစခာ္ားာ်ာားရႈွ လူအာ်ာားစိုာႈွာ ၄င္ားတ ို႔္ငံ၏ အ ာ္ာ်ာားသ ို႔ ျ ာ္သ ာား  ိုင္ခြဲင့္ ကၿ ီျဖစ္  သည္သည္။  
ျာာ္ာာင့္တ ္ာ တာ္၊ ျာာ္ာာ  ိုင္ငံ ကက္ ျခာီအသင္ား၊  ရားအ ၲေရာ္္စီာံခာ္႔ခ ြဲ ရားဦားစီားောာတ ို႔ာႈွ က္္ဆ္္ ရားလို ္ငာ္ားာ်ာား  ဆာင္ရ က္ျခင္ား၊ 
  ရ ရားက္္ဆ္္ ရားစခာ္ားာ်ာားအာား စီာံခာ္႔ခ ြဲျခင္ား၊ အ ရား  ြလ ိုအ ္ခ်က္ာ်ာားအာား ကူညီ ံင့္  ိုား  ားျခင္ားတ ို႔က ို  ဆာင္ရ က္ခြဲင့္  သည္သည္။  လူသာား 
ခ်င္ားစာာာာမဆ ိုငရ္ာညႈွ  မ င္ား ရားရံိုား(OCHA) ႈွင္င့္ ာ တ္ဖက္အဖ ြဲ႔အစည္ားာ်ာားအ ာျဖင္င့္ ဇူလ ိုိုင္ ၁၃ ရက္ ႈွင္င့္ ၁၅ ရက္ ာ႔ာ်ာားတ င္ အ ရား  ြ လ ိုအ ္ 
ခ်က္ာ်ာားအာား ဆာ္ားစစ္ လင့္လာျခင္ားတ င္   ဝင ္ဆာင္ရ က္ခြဲင့္  သည္သည္။ အ ျခခံလ ိုအ ္ခ်က္ာ်ာားျဖစ္ သာ ဆာ္၊  သာက္ ရ ၊ ျခင္ ထာင္၊   စာင္ 
ာ်ာား ၊ ဖ်ာာ်ာား စသည္တ ို႔က ို ကခ်င္ျ ညာ္္္ရႈွ    ရ ရားက္္ဆ္္ ရား စခာ္ား ာ်ာားတ င္ ခ ိုလမံ ာ သာလူာ်ာားအတ က္  ံင့္  ိုား  ားခြဲင့္  ကာင္ားလည္ား 
သ ရႈွ ရ  သည္သည္။ လူသာားခ်င္ားစာာာာမဆ ိုင္ရာအကူအညီ  ား ရား ာ တ္ဖက္အဖ ြဲ႔အစည္ားာ်ာားအ ာျဖင္င့္  ျ ည္ာ္္အစ ိုားရ္ငံ၏  ရ ရား က္္ဆ္္ 
တိုံ႔ျ ာ္ ရားအတ က္ ကာဦားအဆင္င့္တ င္ အကူအညီ တာင္ားခံာမအာား တိုံ႔ျ ာ္ ဆာင္ရ က္ ံင့္  ိုား  ားခြဲင့္  သည္သည္။ 
 
ရခ ိုင္ျ ညာ္္္တ င ္ ာင္ားျ ာား၊  ျာာက္ဦား ႈွင္င့္  က်ာက္ တာ္ၿာ ်ိဳော္္ာ်ာားတ င္ လူဦား ရ ၉,၆ဝဝ  က်ာ္ာႈွာ  ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔  ရ ေ ျ ာင္ားခြဲင့္ရ   
သည္သည္။ ကိုလာားတာ္ျာစ္ အထက္  ိုင္ား ျာစ္  ကာင္ားတ လႈွ်ာကရ္ႈွ  ခ်င္ားျ ည္ာ္္  လက္ဝၿာ ်ိဳေတ င္ လူဦား ရ ၁,၇ဝဝ  က်ာ္  ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔ 
  ရ ေ ျ ာင္ားခြဲင့္ရ  သည္သည္။ ျ ညာ္္္ ႈွစ္ခိုလံိုားရႈွ   ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔ ရ ေ ျ ာင္ားခြဲင့္ရသူ အာားလံိုားာီား  ားာႈွာ ၄င္ားတ ို႔္ငံ၏အ ာ္ာ်ာားသ ို႔  ျ ာ္သ ာား  ိုင္ခြဲင့္ ကၿ ီ  
ျဖစ္  သည္သည္။ ရခ ိုင္ျ ည္ာ္္တ င ္ အစ ိုားရာႈွ  ရ ရားတိုံ႔ျ ာ္က္ဆ္္္ ရားလို ္ငာ္ားာ်ာားအတ က္ကူညီ င့္ံ  ိုားရာ္ တရာားဝင္ အကအူညီ  တာင္ားခံ 
ာမာရႈွ  သား သာ္လည္ား လူသာားခ်င္ားစာာာာမဆ ိုင္ရာညႈွ  မ င္ား ရားရံိုား(OCHA) ႈွင္င့္ လူသာားခ်င္ားစာာာာမႈွဆ ိုင္ရာအကူအညီ  ား ရား ာ တ္ဖက္အဖ ြဲ႔ 
အစည္ားာ်ာား အ ာျဖင္င့္ အ ျခအ ာက ို ဆက္လက္ အာီားက ္  စာင္င့္ ကည္င့္  လင့္လာလ်က္ရႈွ   သည္သည္။  ျာာ္ာာ  ိုင္ငံ ကက္ ျခာအီသင္ားအ ာျဖင္င့္ 
ၿာ ်ိဳော္္   ရားအ ၲရာ္္စီာံခာ္႔ခ ြဲ ရားအဖ ြဲ႔ာ်ာား ႈွင္င့္ လက္တ ြဲ၍ အ ရား  ြ ဒက ်ိဳတင္အသ   ား  ကျငာခ်က္ာ်ာား ထိုတ္ျ ာ္ျခင္ား၊ က္္ဆ္္ ရား 
လို ္ငာ္ား  ာ်ာား ဆာငရ္ က္ျခင္ား၊ လူထိုအတ က္  ရ ရားအ ၲေရာ္္ကာက ္္ ရား  အသ  ညာ  ားသတင္ားစကာားာ်ာားက ို  ျဖာ္႔ ဝျခင္ား စသည္တ ို႔က ို 
 ံင့္  ိုား   ဆာင္ရ က္လ်က္ရႈွ   သည္သည္။ အစ ိုားရအာဏာ  ိုင္ာ်ာားအ ာျဖင္င့္   ရ ရား  ကာင္င့္ အ ိုားအ ာ္ဆံိုားရမံားခြဲင့္ရသူာ်ာားအတ က္   င   ကား ံင့္  ိုားျခင္ား၊ 

အ ာ္ ထာင္စိုသံိုား စ ၥည္ားာ်ာား ႈွင္င့္ ဆာ္ာ်ာား  င့္ံ  ိုားျခင္ားတ ို႔က ိုလည္ား  ဆာင္ရ က္လ်က္ရႈွ   သည္သည္။ 
 
ရခ ိုင္ျ ညာ္္္တ င္ လ ာ္ခြဲင့္သည္င့္  ျခာက္လအတ င္ား တ ိုက္  ြဲာ်ာား  ကာင္င့္   ာရ ္စ ာ္႔ခ ာတ ာ္ား ရႈွာင္ရသူာ်ာားာႈွာ ္ခိုျဖစ ္ ာားသည္င့္   ရ ရား  
  ကာင္င့္ အထူား င ္ ထ ခ ိုက္လ ္္သည္င့္အ ျခအ ာတ င္ရႈွ  ာ  သည္သည္။   ရ ရား ဏ္ျဖစ္  ြ  ိုင္ ျခရႈွ သည္င့္  ာရာာ်ာားရႈွ  ရ ာာ်ာား ႈွင္င့္   ာရ ္ 
စ ာ္႔ခ ာတ ာ္ား ရႈွာင္သူစခာ္ားာ်ာားတ င္  ာထ ိုင္ သာ ာ တ္စလင္ာ်ာားာႈွာ လ တ္လ ္စ ာသ ာားလာခ င္င့္ ကာ္႔သတ္ခံရာမာ်ာား  ကာင္င့္   ရ ရား ဏ္ခံရ  က 
  ိုာ ိုထ ခ ိုက္လ ္္သည္င့္ အ ျခအ ာတ င္ ရႈွ  သာ  ကာင္င့္ ထ ိုလူာ်ာားအတ က္ စ ိုားရ ာ္ ူ ာ္ာမအခ် ်ိဳေရႈွ  ာ  သည္သည္။  
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ရခ ိုင္ျ ညာ္္္ ာင္ားျ ာားၿာ ်ိဳော္တ္ င္ ရ ာ   င္ား ၂၆ ရ ာာႈွ လူဦား ရ ၃,ဝဝဝ  က်ာ္  ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔  ရ ေ ျ ာင္ားခြဲင့္ရၿ ီား၊ ္ခိုအခ် ာ္တ င္ ၄င္ားတ ို႔္ငံ၏ 
အ ာ္ာ်ာားသ ို႔ ျ ာ္သ ာား  ိုင္ခြဲင့္ ကၿ ီျဖစ္  သည္သည္။ အက္္၍ ာိုတ္သိုာ္ရာသီအတ င္ား  ရ ရားအ ျခအ ာ ဆ ိုားရ ာားစ ာထ ္ာျံဖစ္  ြခြဲင့္  က 
လူသာားခ်င္ားစာာာာမ ဆ ိုင္ရာ အ ရား  ြက္္ဆ္္တိုံ႔ျ ာ္ ရားလို ္ငာ္ားာ်ာားက ို အခ် ာ္ ႈွင္င့္တ ျ ားညီ၊ ထ  ရာက္စ ာ  ဆာင္ရ က္ ို င္ရာ္အတ က္   ိုာ ို 
အဆင္ ျ ၊   ကာင္ား ာ ာ ္သာ လူသာားခ်င္ားစာာာာမႈွဆ ိုင္ရာ အကူအညီ  ား ရား သ ာားလာခ င္င့္ရႈွ  ရားာႈွာ အလ ာ္ င္အ ရားဒကီား  လ ာ္င့္ာည္သည္။   
 
ာ ာ္ျ ည္ာ္္ ရီားလင္ားၿာ ်ိဳေတ င္  ရားအ ၲေရာ္္စီာံခာ္႔ခ ြဲ ရားဦားစီားောာ္ငံ၏ ထိုတ္ျ ာ္ခ်က္အရ လူဦား ရ ၇၅ဝ  က်ာ္   ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔  ရ ေ ျ ာင္ား  
ခြဲင့္ရၿ ီား၊  ရ ရားက္္ဆ္္ ရားစခာ္ား ၅ ခိုတ င ္ခ ိုလမံခြဲင့္ရ  သည္သည္။ ၄င္ားတ ို႔အတ က္ အစို ားရအာဏာ  ိုင္ာ်ာားာႈွ က္္ဆ္္ ရားအကူအညီာ်ာား  ံင့္  ိုား  ား 
ခြဲင့္  သည္သည္။  ရာ်ာားက်သ ာားခြဲင့္ၿ ီား ာာက္ ာ ာ္၊ ခ်င္ား ျ ည္ာ္္ာ်ာား ႈွင္င့္  ြဲခူားတ ိုင္ား  သဒကီားရႈွ   ရ ရားက္္ဆ္္ ရားစခာ္ားအာားလံိုားက ို   တ္သ ာ္ားခြဲင့္ၿ ီား၊ 
ထ ိုစခာ္ားာ်ာားတ င္ ခို လမံခြဲင့္သူအာားလံိုားာႈွာလည္ား ၄င္ားတ ို႔္ငံ၏  ာအ ္ာ္ာ်ာားသ ို႔ ျ ာ္သ ာားခြဲင့္ ကၿ ီျဖစ္  သည္သည္။ သ ို႔ သာ္လည္ား  ရာ်ာားာႈွာ  တာင္ရက္သ ို႔ 

ဆက္လက္စီားသ ာားလ်က္ရႈွ ျခင္ား  ကာင္င့္ စစ္က ိုင္ား၊ ာ ၲ လား ႈွင္င့္ ာ က ား တ ိုင္ား  သဒကီားာ်ာားတ င္  ရ ရား ဏ္က ို ဆက္လက္ခံစာား ာရၿ ီား၊ 
ထ ိုတ ိုင္ား  သဒကီားာ်ာားရႈွ    ာရာအခ် ်ိဳေတ င္ လူာ်ာားာႈွာ  ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔  ရ ေ ျ ာင္ားခြဲင့္ရ  သည္သည္။  ရားအ ၲေရာ္္စီာံခာ္႔ခ ြဲ ရား ဦားစီားောာ္ငံ၏ 

ထိုတ္ျ ာ္ခ်က္အရ စစ္က ိုင္ားတ ိုငာ္း  သဒကီားတ င္ လူဦား ရ ၇,၄ဝဝ  က်ာ္ာႈွာ  ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔  ရ ေ ျ ာင္ားခြဲင့္ရၿ ီား၊ ာ ၲ လားတ ိုင္ား  သဒကီားတ င္ 
လူဦား ရ ၃,၆ဝဝ  က်ာ္ာႈွာ  ရ ရားက္္ဆ္္ ရားစခာ္ားာ်ာားတ င္ ခ ိုလမံလ်က္ရႈွ   သည္သည္။ 
 
အထက္    ရ ရားသင္င့္ သာ  ာရာာ်ာားအာားလံိုားတ င္  အစ ိုားရအာဏာ  ိုင္ာ်ာား၊ ျာာာ္ာ  ိုင္ငံ ကက္ ျခာီအသင္ား၊ အရ ္ရက္လူာမအဖ ြဲ႔ အစည္ား 
ာ်ာား ႈွင္င့္  ိုဂၢလ က အလႈွွဴရႈွင္ာ်ာားာႈွ  ရ ရား  ကာင္င့္ ထ ခ ိုက္ခံစာားရသူာ်ာား၊  ရ ရားလ တ္ရာသ ို႔ ္ာ္ီ ရ  ေ ျ ာင္ားရသူာ်ာား္ငံ၏ အ ရား  ြ 
လ ိုအ ္ခ်က္ာ်ာားက ို ျဖည္င့္ဆည္ား ဆာင္ရ က္  ားလ်က္ရႈွ   သည္သည္။ လူသာားခ်င္ားစာာာာမဆ ိုင္ရာ ညႈွ  မ င္ား ရားရံိုား(OCHA) ႈွင္င့္ လူသာားခ်င္ားစာာာာမ 
ဆ ိုင္ရာအကူအညီ  ား ရား ာ တ္ဖက္အဖ ြဲ႔အစည္ားာ်ာားအ ာျဖင္င့္ အစ ိုားရအာဏာ  ိုင္ာ်ာား ႈွင္င့္ အာီားက ္လက္တ ြဲ ဆာင္ရ က္လ်က္ရႈွ ၿ ီား၊ လ ိုအ ္ 
ခ်က္ာ်ာားအာား ဆာ္ားစစ္ လင့္လာျခင္ား၊ တိုံ႔ျ ာ္က္္ဆ္္ ရားလို ္ငာ္ားာ်ာားအတ က္ အရင္ားအျာစ္ာ်ာား စိုစည္ား ဆာင္ရ က္ျခင္ား တ ို႔ ႈွင္င့္စ ္လ်ဥ္ား၍ 
 ံင့္  ိုားလို ္ ဆာင္ကာ၊ လ ိုအ ္  က   ိုင္ငံ တာ္အစ ိုားရ္ငံ၏   ရ ရားက္္ဆ္္ ရားလို ္ငာ္ားာ်ာားက ို အာားျဖည္င့္၊  ံင့္  ိုား ဆာင္ရ ကသ္ ာားရာ္ အသင္င့္ 
ရႈွ  ာ  သည္သည္။ 
 
 အာက္   ျာ ံိုတ င္ အ သားစ တ္ အခ်က္အလက္ာ်ာားက ို  ကည္င့္ရမ  ိုင္  သည္သည္။  ျာ ံိုတ င္ အျ ာ ရာငခ္်္္ထာား သာ  ာရာာ်ာားာႈွာ 
ထ ို  သတစ္ခိုလံိုား  ရ ရားသင္င့္ျခင္ားက ို ဆ ိုလ ိုျခင္ားာ့ိုတ္ရြဲ၊ ထ ို  သအတ င္ားရႈွ   ာရာအခ််ိဳ ေတ င္  ာရာက က္၍  ရ ရားျဖစ္  ြျခင္ားက ိုသာ 
အထက္   စာ  ို ္ာ်ာားတ င္ ရႈွင္ားျ ထာားသည္င့္အတ ိုင္ား ဆ ိုလ ိုျခင္ားျဖစ္  သည္သည္။ 
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  ိုာ ိုသ ရႈွ လ ို  က ဆက္သ ္္ရာ္ 
ာာ္စီာက္ာ္္လီ၊ လူထိုသတင္ားအခ်က္အလက္ထိုတ္ျ ာ္ ရား ႈွင္င့္ က ို္္စာားျ ်ိဳအ ရားဆ ို ဆာင္ရ က္ာမဆ ိုင္ရာ အရာရႈွ ၊  
လူသာားခ်င္ားစာာာာမဆ ိုင္ရာ ညႈွ မ မ င္ား ရားရံိုား (ျာာ္ာာ) 
အီား ာားလ္ - nancy.mcnally@un.org ၊ ဖိုာ္ား - +၉၅ (၀) ၉၇၉၇၀၀၇၈၁၅ 

ဤ ျာ ံိုတ င္  ဖာ္ျ ထာားသညင့္္ ာ္ာ္ ာ တ္ာ်ာား ႈွငင့္္ အာညာ္်ာား၊ သတာ္ႈွတခ္်က ္  ာ်ာားာႈွာ ကိုလသာဂၢာႈွ 
တရာားဝင္  ထာက္ခခံ်က္ျ ်ိဳထာားသညင့္္ သ ို႔ာ့ိုတ္ လကခ္ထံာားသညင့္္ ာ္ာ္ ာ တ္ာ်ာား ႈွငင့္္ အာည္ာ်ာား၊ သတ္ာႈွတခ္်ကာ္်ာား 
အျဖစ္ ည ာ္ားဆ ိုာမာျ ်ိဳ  ိုင္  သည္။ 
ထိုတ္ ဝသည္င့္ရက္ - ၂ဝ၁၉ ဇလူ ိုငလ္ ၁၉ ရက္၊ ဆက္သ ္ ရ္ာ ္- ochamyanmar@un.org www.reliefweb.int  
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