
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
  
 
 

 

အဓိကအခ်က္မ်ား  
• ရခိုုင္ျပည္နယ္ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ 

သူမ်ား၏ ေနထုိင္ရာအမုိးအကာမ်ား 
မိုုးရာသီမတိုင္မီ အေရးတႀကီး ျပင္ဆင္ 
ရန္လုုိအပ္ 

• ရခိုုင္ျပည္နယ္တြင္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ 
အတြင္း ေရျပတ္လပ္မႈ 

• ေဖေဖာ္၀ါရႏွီင့္ မတ္လက ရွမ္းေျမာက္ 
တြင္ ထပ္မံျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ တိုုက္ပြဲမ်ား 
ေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
လူမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခ့ဲရ 

• ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားမွ လူအမ်ားစု 
အား ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးၿပီး ျဖစ္ေသာ္ 
လည္း လူ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္  ဆက္လက္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရဆဲ 

• FAO ႏွင့္ WFP မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
အဓိကေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ 
၂၀၁၅ ေရေဘးအလြန္တြင ္စားနပ္ရိကၡာ 
ဖူလံုုေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
လုုပ္ငန္းမ်ား အႏၲရာယ္ရိွေနဆဲ 

• ‘ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး’ ကုုိ ျမန္မာ 
ႏုုိင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ လုုပ္ငန္း 
မ်ား၏ အခ်က္အခ်ာအျဖစ္ထားရိွျခင္း 

အဓိက  ကိန္ းဂဏန္ းမ်ား  
#ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းတြင္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား 

၁၀၀,၀၀၀ 

# ရခုိင္တြင္ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား  

၁၂၀,၀၀၀ 
 

  

ရန္ပ ု ံေင ြ  

၁၉ဝ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ) 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
တု႔ံျပန္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ေတာင္းခံထား 

 

၁၀ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ) 
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ရရိွထားေသာ 
လွဴဒါန္းမႈအသစ္မ်ား။ 
(လူသားခ်င္းစာနာမႈတံုု႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းပါ 
လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၆ သန္းႏွင့္ 
အျခားလုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄ 
သန္းပါ၀င္သည္) 

 

 

ဤစာစဥ္တြင္ 

ရခိုင္ရိွ ေနထုိင္ရာအမုိးအကာမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ အေရးေပၚလိုုအပ္ စာ-၁ 

ရခိုင္တြင္ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီအတြင္း ေရျပတ္လပ္မႈ စာ-၂ 

ရွမ္းေျမာက္တြင္ အသစ္ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ စာ-၃ 

ေရေဘးသင့္မိသားစုုမ်ားအတြက္ အိမ္အသစ္မ်ား စာ-၅ 

ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုုေလာက္မႈ စာ-၆ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံရိွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း စာ-၇ 

 

 

 
 

ဆုုိင္ကလုုန္းကုုိမန္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ေနထိုင္ရာအမုိးအကာမ်ား။ 
ႏိုု၀င္ဘာ ၂၀၁၅။ ဓာတ္ပံုု - OCHA 

 
ရခုုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမး္ေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ရာအမိုးအကာမ်ား 

အေရးေပၚ ျပင္ဆငရ္န္လိုုအပ္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ရာအမုိးအကာ အမ်ားအျပား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ 
သုုိ႔မဟုုတ္ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုုပ္ရန္လုုိအပ္ 

ရခိုုင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူထုုအသိုုင္းအ၀ုုိင္းၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ထုုိက့ဲသိုု႔ေသာ ေနရာ ၃၉ ခုုတြင္ လူ ၁၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ 
ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တုုိ႔တြင္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမႈအခ်ဳိ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ 
က ၂ ႏွစ္တာအတြက္သာ ယာယီအေနျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ ့ေသာတန္းလ်ားရွည္အမ်ားအျပားမွာ ယခုုအခါ အေျခ 
အေနဆိုး၀ါးလ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းတုုိ႔မွာ ရခိုုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေတာင္ပိုင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ 
ခဲ့သည့္ ဆုိင္ကလုန္းကိုမန္အပါအ၀င္ မုိးရာသီ 
သံုးခုဒဏ္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးလ်က္ ရွိပါ 
သည္။ ေနာက္ထပ္မိုးရာသီ ေရာက္ရွိရန္ ႏွစ္လ 
သာလုိပါေတာ့သည္။ လူမ်ားအား ေဘး 
အႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေပးၿပီး၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အေျခအေနတြင္ 
ေနထုိင္ႏုိင္ေစရန္မွာ အလြန္ အေရးပါေသာ 
လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေနထုိင္ 
ရာအမိုးအကာမ်ား အားလံုး နီးပါးကုိ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၅ရာခိုုင္ႏႈန္းခန္႔သာ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္၍ ရႏိုုင္ေသာ ေပါက္ေတာ 
ႏွင့္ေျမပံုတုိ႔အတြက္ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္ လုိအပ္ 
ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
စခန္းအမ်ားစုရွိ ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္း 
ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္း ရန္လုိအပ္ေနပါသည္။ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစုုိးရ၊ အမိုးအကာအစအုဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ UNHCR၊ ေနာ္ေ၀ ဒုကၡသည္ 
ေကာင္စီ(NRC)၊ လူသာရန္ ႏိုင္ငံတကာ ဖက္ဒေရးရွင္း (LWF)၊ ဒိန္းမတ္ ဒုကၡသည္ေကာင္စီ (DRC) ႏွင့္ OCHA 
တုိ႔ပူးေပါင္း၍ စစ္ေတြ၊ ေပါက္ေတာႏွင့္ ေျမပုုံၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အေျခအေနေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
တစ္ရပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုၿမိဳ႕နယ္သံုးခုရိွ ယာယီစခန္း ၂၁ ခုတြင္ ျပည္နယ္အႏွံ႔မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေနထိုင္ၾကပါသည္။ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုု အျပည့္အ၀ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရး (အလံုးစုံနီးပါး 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရနလုိ္အပ္မႈ)၊ အႀကီးစားျပင္ဆင္ေရး (၆၀ရာခိုုင္ႏႈန္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္မႈ)ႏွင့္ 
အေသးစားျပင္ဆင္ေရး(၂၀ရာခိုင္ႏႈန္းျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္လုိအပ္မႈ)ဟု ခြဲျခားထားပါသည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအရ 

ရခိုုင္ျပည္နယ္ ယာယီစခန္းတစ္ခုုမွမ္ိန္းကေလးတစ္ဦး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆။ ဓာတ္ပံုု - OCHA 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ သတင္းလႊာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ  
စာစဥ္ ၈ | ဇန္န၀ါရီ - မတ္ ၂၀၁၆ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ | 2 
 
 
စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရိွ ရွစ္ခန္းတြဲတန္းလ်ား ၁,၆၀၀ လုံးအနက္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အႀကီးစားျပဳျပင္မႈ ေဆာင္ရြက္ 
ေပးရန္ လုုိအပ္ေနပါသည္။ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခအေနပိုမုိဆိုး၀ါးပါသည္။ ယာယီစခန္းေလးခုတြင ္သံုးခုရိွ 
ရွစ္ခန္းတြဲတန္းလ်ား ၂၉၈ လံုးအနက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွာ အျပည့္အ၀ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန ္ လုိအပ္ 
ေနပါသည္။ ယင္းမွာ ဤစခန္းမ်ား၏ တည္ေနရာသည္ ပိုမုိအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္မႈရွိေၾကာင္းညႊန္ျပေနပါသည္။ 
ေပါက္ေတာရိွ စတုတၳစခန္းတြင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္က ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ေဆာင္ရြက္ 
ခဲပ့ါသည္။ တန္းလ်ားရွည္ ၈၉ လံုးရွိေသာ ေျမပံုုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းအႀကီးတစ္ခုတြင္လည္း 
ႀကီးမားေသာ ျပင္ဆင္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနပါသည္။ 

ေနာက္ထပ္ ရန္ပံုုေငြမ်ား အေရးေပၚလုုိအပ္  

ဤအေသးစိတ္္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ 
စုုေပါင္းရန္ပံုေငြ လုုိအပ္ခ်က္မွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃.၂ သန္းရွိပါသည္။ အစုအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ UNHCR ႏွင့္ 
LWF တုုိ႔က ေဒၚလာ ၁.၁ သန္းႏွင့္ ၀.၅ သန္း အသီးသီးေပးအပ္ရန္ကတိျပဳထားၾကၿပီး ေဒၚလာ ၁.၆ သန္း 
ဆက္လက္လုိအပ္ေနပါသည္။ ယခုုအခ်ိန္ထိ ရခိုုင္ျပည္နယ္ အစုုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္သည္တုိ႔ ပံ့ပိုးမည္ကိုု မသိရွိရ 
ေသးေပ။ လက္ရွ ိရရိွထားေသာ ရနပံု္ေငြျဖင့္ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေပါက္ေတာႏွင္ ့ေျမပံုတုိ႔ 
တြင ္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿပီး က်န္ရွိေသာရန္ပံုေငြကိုု စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္း 
အခ်ဳိ႕အတြက္ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လုုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိုု UNHCR ႏွင့္ LWF တုိ႔မ ွ တိုက္ရိုုက္ 
ျဖစ္ေစ၊ အစုအဖြဲ႕မိတ္ဖက္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့DRC တို႔မွျဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ရန္ပုံေငြ လုိအပ္ခ်က္ ေဒၚလာ ၁.၆ သန္းမရရိွပါက အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရသည့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးရင့္သူမ်ားအပါအ၀င္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ ေနထုိင္ရာအမုိးအကာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္ထပ္မုိးရာသီတစ္ခုကုိ 
ရင္ဆိုင္ရႏုုိင္ေခ်ရွိပါသည္။ ၎တုုိ႔တြင ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရိွ အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈလုိအပ္ေသာ အမိုးအကာမ်ားျဖင့္ 
ေနထိုင္လ်က္ရွိသူ ၃၆,၀၀၀ ဦးႏွင့္ အျပည့္အ၀ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မႈလုုိအပ္ေသာ အမိုးအကာမ်ားျဖင့္ 
ေနထိုင္လ်က္ရွိသူ ၂,၅၀၀ ဦး တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူမ်ား ေရရွားပါးမႈ ရင္ဆိုုင္ေနရၿပီး 

ရခုုိင္တြင္ ဆိုး၀ါးစြာ ထိခိုုက္ 

ယာယီစခန္းမ်ားရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအပါအ၀င္ ရပ္ရြာလူထုုမ်ားစြာ ဆိုုး၀ါးေသာ 
ေရရွားပါးမႈဒဏ္ခံရ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုုင္ေနရပါသည္။ ရခုုိင္ျပည္နယ္မွာ ဆိုုး၀ါးစြာ ထိခိုုက္ခံရ 
သည့္ေဒသမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရေဘးအတြင္း ေရကန္မ်ားစြာပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ကန္ေရသိုုေလွာင္ 
ႏိုုင္စြမ္းေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္အတြက္ေရရွားပါးမႈမွာပိုမိုဆိုုး၀ါးလာပါသည္။ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ 
၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မတ္လတြင္ ရြာ ၉၀၀ ေက်ာ္ ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ 
ေသာေဘးဒဏ္သင့္ရြာမ်ားတြင္ ကုုန္တင္ကားမ်ားျဖင့္ေရျဖန္႔ေ၀ေပးကာ၊ အျခားအေထာက္အပံ့မ်ားကုိလည္း 
ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 

လက္ရွ ိ ေရရွားပါးမႈမတိုုင္မီကပင္ ရခိုုင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုုင္းေဒသႀကီးမ်ားအနက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေရအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
ရရိွမႈတြင ္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ကာ ျပည္သူ ၃၃ ရာခိုုင္ႏႈန္းသာ သန္႔စင္ထားေသာ ေရကိုု ရရိွၿပီး၊ ၂၄ ရာခိုုင္ႏႈန္းသာ ပုုိမိုု 
ေကာင္းမြန္ေသာပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးကိုုရရွိပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အစုိးရ 
သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အႏွံံ႔ရိွ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင ္ထိခုိက္လြယ္ေသာအေျခအေနရိွ ရပ္ရြာလူထုုမ်ား ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ 
သန္႔ရွင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ ရရွိႏုိင္ေစရန္ေရးအတြက္ ေဆာငရ္ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ျပည္နယ္အႏွံ႔ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္း အမ်ားအျပားတြင ္ ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး အေျခခံ 
အေဆာက္အအံုုမ်ား ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေနပါသည္။ ေရ၊ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ တစ္ကိုုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး အစုု 
အဖြဲ႕မွအခ်က္အလက္မ်ားအရ လက္ရွိတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၂၀,၀၀၀မွာ ဆိုုး၀ါးေသာ ေရရွားပါးမႈႏွင့္ 
ရင္ဆိုုင္ေနရပါသည္။ ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေရးပါေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား 

ရန္ပုုံေငြလုုိအပ္ခ်က္မျဖည့္ဆည္း 
ႏိုုင္ပါက စစ္ေတြၿမိဳနယ္ရွိ 
အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈ သိုု႔မဟုုတ္ 
အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ရန္လုုိအပ္ေသာ 
အမိုးအကာမ်ားျဖင့္ ေနထိုုင္သည့္ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာ 
မုုိးရာသီကိုု အရည္အေသြး 
အလြန္ည့ံဖ်င္း ေသာ 
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             ရခိုုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာရိွ အေနာက္ရြဲစခန္း 

မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက မုုိးရြာသြန္းသည့္အခါ ၀မ္းေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္လာႏိုုင္ေခ် 
ရွိပါသည္။  

အေနာက္ရြဲစခန္းရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအား ေလွျဖင့္ ေရေပးပိုု႔ရန္မွာ အကုုန္အက်မ်ားေသာ 
စီမံခ်က္ျဖစ္ 

ရခိုုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေနာက္ရြဲစခန္းမွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၄,၂၀၀ေက်ာ္အတြက္ သန္႔စင္ 
ေသာေရရရိွမႈမွာ ႀကီးမားေသာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန 
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေဒသတြင္းတစ္ခုတည္း 
ေသာ ေရခ်ိဳအရင္းအျမစ္မွာ မိုးေရခံကန္မ်ားသာ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ေပါက္ေတာ 
ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိသားစုု၂၅,၀၀၀ေက်ာ္မွာ ေသာက္သံုးေရ 
အတြက္ ေရကန္မ်ားကိုု မွီခုုိၾကရၿပီး၊ ေဒသတြင္း 
ေသာက္သံုုးေရ၊ အိမ္သံုုးႏွင့္ စုုိက္ပ်ဳိးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 
အတြက္ မိုးေရခံစုဆာင္းျခင္း နည္းလမ္းကိုုသာ က်ယ္ျပန္႔ 
စြာအသံုုးျပဳၾကပါသည္။ ေပါက္ေတာရွ ိ စခန္းမ်ားတြင ္
ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ 
ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ 
Solidarités International အေနျဖင့္ ကန္မ်ားမွ ေရကိုု မျဖန္႔ျဖဴးမီ ပုုိးသတ္သန္႔စင္ရန္ စက္တစ္လံုုး တပ္ဆင္ 
ေပးထားပါသည္။ သုုိ႔ေသာ ္ ေရကန္မ်ားမွာ မတ္လ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီမွစ၍ ဇြန္လ မုုိးရာသီ မတိုုင္ခင္အထိ 
ခန္းေျခာက္တတ္ပါသည္။ 

ထုုိကာလအတြငး္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းရွိ လူမ်ား သန္႔စင္ေသာေရႏွင့္ အိမ္သံုုးေရကိုု လက္လွမ္းမီေစရန္ 
လြန္ခဲ့သည့္ သံုုးႏွစ္အတြင္း ရခိုုင္ျပည္နယ္အစုုိးရ၊ UNICEF ႏွင့္ Solidarités International တုုိ႔မ ွ ေလွမ်ားျဖင့္ 
ေရေပးေ၀ခ့ဲပါသည္။ သုုိ႔ေသာ ္ ယင္းမွာ အကုုန္အက်မ်ားၿပီး အားထား၍မရသလုုိ ေရရွည္ အဆင္ေျပေစေသာ 
နည္းလမ္းလည္းမဟုုတ္ေပ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ Solidarités International သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ရန္ပုုံေငြ 
မွရရိွေသာေထာက္ပ့ံေငြျဖင့္ ေပါက္ေတာစခန္းမ်ားအတြင္း ေႏြရာသီတြင္ရရိွသည့္ ေရအရည္အေသြးႏွင့္ ပမာဏ 
တိုုးလာေစေရးအတြက္ ကန္မ်ား ထပ္တိုုးတည္ေဆာက္ေပးသည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုုကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ Solidarités International မွ အစီရင္ခံမႈအရ ထိုုကန္မ်ားသည္ ေႏြရာသီကာလ တစ္ေလွ်ာက္ လူမ်ား 
အတြက္ ေရရရွိေစၿပီး၊ အိမ္သံုုးေရရွားပါးမႈႏွင့္ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆက္စပ္ေရာဂါမ်ား အႏၲရာယ္ကို ေလ်ွာ့ခ်ေစႏုုိင္ 
ပါလိမ့္မည္။  

ဤလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာငရ္ြက္ထားေသာ္လည္း အေနာက္ရြဲစခန္းရွိ မိသားစုုမ်ားအတြက္ ေရရွည္ေျပလည္ေစမည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြေပးရန္လုုိအပ္ပါသည္။ ရခိုုင္ျပည္နယ္ရွိ အျခား ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းမ်ားက့ဲသိုု႔ပင္ 
ထိုုစခန္းမ်ားသည္ ေျမနိမ့္ပိုုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး၊ အႏၲရာယ္ျမင့္မားကာ စခန္းတြင္ေနထုိင္သူမ်ားမွာ မိုုးရာသီတြင္  
ဆိုုင္ကလုုန္း၊ အပူပိုုင္းမုုန္တိုုင္းမ်ားႏွင့္ ေရႀကီးမႈေဘးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္သည့္အေျခအေနရွိပါသည္။ 
ဤစခန္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူအမ်ားစုုမွာ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕မွျဖစ္ပါသည္။ ၎တုုိ႔မွာ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈအၿပီး 
အေနာက္ရြဲစခန္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  

တိုုက္ပြဲမ်ားေၾကာင္ ့ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမး္ေရွာင္ရ 

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေဖာ္ေဖာ္၀ါရီလမွစ၍ တိုုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူ ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရ 

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္း၊ ေက်ာက္မၿဲမိဳ႕နယ္ တြင ္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS)/ ရွမ္းျပည္ 
ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္(SSA-S)ႏွင့္ တအာန္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(TNLA) တုုိ႔ၾကား 
လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲပ့ါသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင္ ့ ေက်ာက္မႏဲွင့္အနီးတ၀ုုိက္ရြာမ်ားတြင္ လူ ၄,၅၀၀ 
ခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခ့ဲရပါသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အခ်က္ 
အလက္မ်ားအရ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သည့္ ေနရာ ၂၂ ခုရွိပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလေႏွာင္းပုုိင္းမွစ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 

ေႏြရာသီတြင္ ေသာက္သံုုးေရ 
ရရိွရန္မွာ ေလွျဖင့္ ပုုိ႔ေဆာင္ 
ေပးသည့္ နည္းသာရွိေသာ 
အေနာက္ရြဲစခန္းတြင္ 
ေရကန္အသစ္မ်ားက 
ေရျပတ္လပ္မႈကိုု ေျဖရွင္းေပး 

 

www.unocha.org 
ကုုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးရံုုး • ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္ကယ္အ့ံ 



ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ | 4 
 
 

   ဇန္န၀ါရီ-မတ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ တိမ္းေရွာင္သူမိသားစုုမ်ားသည္ မိမိတုုိ႔ရြာမ်ားသိုု႔ 
စတင္ျပန္ခဲ့ၾကၿပီး မတ္လ၂၁ ရက္တြင္ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအားလံုုး မိမိတုုိ႔ေဒသသုုိ႔ 
ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလက ျဖစ္ပြား 
ခဲ့ေသာ တိုုက္ပြဲေၾကာင့္ လူ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္မွာ 
၂၀၁၅ခုုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း လူ ၂၀၀ 
ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည့္ မုိင္း၀ီး 
ရြာသုုိ႔ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ မတ္လ 
တြင ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLAၾကား တိုုက္ပြဲ 
မ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁,၄၀၀ ေက်ာ္မွာ 
ကြတ္ခိုုင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မုိင္းယုုေလးႏွင့္ နမ့္ဖက္ခါရြာ 
မ်ားသုုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ခ့ဲပါသည္။ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ မိသားစမု်ားသည္ 
ရပ္ရြာခံမိသားစုုမ်ားႏွင့္ အမ်ားသံုုး အေဆာက္ 
အအံုႏွစ္ခုုတြင္ အဓိကေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဤအစီရင္ခံသည့္ကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္း အျခား 
ေဒသမ်ားတြင္လည္း အေသးစား ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။  

ပဋိပကၡဒဏ္ကိုု ျပည္သူမ်ား ခံစားရ 

အရပ္သားမ်ားအားဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းမ်ား၊ ျပည္သူပုုိင္ပစၥည္းလုုယက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုုင္ရာ ျပႆနာမ်ားရွိေၾကာင္း ေဒသခအံရပဖ္က္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအစီရင္ခံထားပါသည္။ 
အထူးသျဖင္ ့ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း ထိုုေဒသမ်ားသုုိ႔သြားလာခြင့္အကန္႔အသတ္ရွိသည့္အတြက္ 
ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ထုုိအစီရင္ခံမႈမ်ားကိုု သီးျခားအတည္ျပဳႏုုိင္ျခင္းမရိွေပ။ ေက်ာက္မၿဲမိဳ႕အနီးရွိရြာအခ်ဳိ႕တြင္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္ ၎တုုိ႔အား ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားမွာ တိုုက္ပြဲေၾကာင့္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ေနေသာ ေဒသမ်ားကိုု စြန္႔ခြာႏိုုင္ျခင္းမရွိၾကေပ။ မတ္လ၂ ရက္ေန႔တြင ္ ကုုလသမဂၢ ဌာေနညႇိႏႈိင္းေရးႏင့္ွ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုုိင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးမႉးမွ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုုတ္ျပန္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
တိုုးျမင့္လာေသာ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ အထူးစုုိးရိမ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 
ထိုုေၾကျငာခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအတိုုင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။ “ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ 
ပတ္သက္ေနသူအားလံုုးအား သတိျပဳေစလိုုသည္မွာ ၎တုုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဥပေဒမ်ားကုိ ေလးစားလုုိက္နာရမည့္၀တၱရားကိုုေက်ပြန္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ ယင္းတြင ္ ျပည္သူမ်ားအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ပဋိပကၡေဒသမ်ားကိုု စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ားအတြက္ လံုုျခံဳေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
စီစဥ္ေပးရန္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအတြက္ သြားလာခြင့္ျပဳေပးရန္၊ ျပည္သူမ်ားအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမႈကိုု 
ေရွာငၾ္ကဥ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အတတ္ႏိုုင္ဆံုုးေဆာင္ရြက္ရန္တိုု႔ပါ၀င္ပါသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားသည္ 
စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈရလာဒ္ေၾကာင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံရႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးမွာပင္ အားလံုုး၏ လူ႔အခြင့္ 
အေရးကိုု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရိွပါသည္။” 

ေဒသခံ NGO မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တံုု႔ျပန္မႈေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ေရွ႕တန္းမွ ေဆာင္ရြက္ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ မိသားစုုမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု ျပည္နယ္ 
အာဏာပုုိင္မ်ား၊ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ား၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းတုုိ႔မွေပးအပ္ခဲပ့ါသည္။ 
ကုုလသမဂၢ၊ INGO မ်ားႏွင့္ ICRC တုုိ႔မွ လည္း ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အကူအညီ၊ တစ္ကိုုယ္ရည္ 
သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာမဟုုတ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ ေနထုိင္ရာအမုိးအကာဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ ေရြ႕လ်ား 
က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာလူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ အကူအညီမ်ား 
ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ေနရပ္ျပန္ရြာမ်ားရွိအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အကန္႔ 
အသတ္ရွိေသာ္လည္း ေက်ာက္မၿဲမိဳ႕နယ္အတြင္းအပါအ၀င္ အိမ္အခ်ဳိ႕ မီးေလာင္ပ်က္စီးကာ ေမြးျမဴေရး တိရိစၧာန္ 

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္း 
ရွမ္းေျမာက္တြင္ လူ ၇,၃၀၀ 
ေက်ာ္ ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရ 
ယင္းတိုု႔အနက္ ၄,၇၀၀ မွာ 
မတ္လကုုန္တြင္ေနရပ္ျပန္ႏိုုင္ခဲ့ 
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လုုိအပ္ဆဲ 

 

www.unocha.org 
ကုုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးရံုုး • ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္ကယ္အ့ံ 

http://yangon.sites.unicnetwork.org/2016/03/02/un-deeply-concerned-over-clashes-in-northern-shan-state/


ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ သတင္းလႊာ | 5 
 
 

စစ္ကုုိင္းတုုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕ရိွ ေရေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ 
အသစ္တည္ေဆာက္ ထားေသာ အိမ္ယာမ်ား၊ မတ္ ၂၀၁၆။ ဓာတ္ပံုု - OCHA 

မ်ားေသဆံုုးခဲ့သည့္အတြက္ လံုုၿခံဳေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္သြားသည့္အခါ ေနရပ္ျပန္ မိသားစုုမ်ားအား ေထာက္ပ့ံ 
ရန္အကူအညီမ်ား လုုိအပ္ႏုုိင္ပါသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုုိင္းတြင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ေအာက္တုုိဘာလအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူ 
၆,၀၀၀ေက်ာ္ အနက္ အမ်ားစုုမွာ မတ္လကုုန္တြင ္ မိမိတုုိ႔ေနရပ္သုိ႔ျပန္သြားၾကၿပီျဖစ္ၿပီး မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုုင္ဖတြင္ 
လူဦးေရ ၁,၃၀၀မွာ ဆက္လက္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡအတြင္း ၎တုုိ႔အိမ္အမ်ား 
အျပား ပ်က္စီး ဆံုုးရႈံးခဲ့ၾကရပါသည္။ ထုုိမိသားစုုမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေထာက္အပံ့မ်ားလည္း 
လုုိအပ္ေနပါေသးသည္။  

ေရေဘးသင့္ မိသားစုုမ်ားအတြက္ အိမ္ယာအသစ္မ်ား  

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တုုိဘာလမွစ၍ လူ ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထား 

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုုအနက္ ၁၂ ခုုကိုု ထိခိုုက္ခဲ့ေသာ ေရေဘးအၿပီးတြင ္
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲပ့ါသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံေတာ္ 
အစုုိးရမွ ျပည္သူ႔အေျခခံ အေဆာက္အအံုုမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လယ္ယာစုုိက္ပ်ဳိးေရးက႑အတြက္ 
အေထာက္အပံ့ေပးအပ္ျခင္း၊ အိမ္ယာဆံုုးရႈံးသြားသူမ်ား သုုိ႔မဟုုတ္ ေျမၿပိဳမည့္ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရသူ 
မ်ားအတြက္ အိမ္ယာအသစ္ တည္ေဆာက္ 
ျခင္း၊ အျခား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး 
အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ျခင္းကိုု ေဒသခ ံ
အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ အသိုုင္းအ၀ိုုင္း၏ 
အကူအညီျဖင့္ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါ 
သည္။ 

၂၀၁၅ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအကုန္တြင ္
ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသႀကီးရွိ 
ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုုင္သည့္ လူ 
၁၁,၀၀၀ ခန္႔ အနက္ လူဦးေရ ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ 
ကိုု ၂၀၁၆ခုုနွစ္ မတ္လလယ္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ေနရာခ်ထားေပးခ့ဲပါသည္။ ေနရာသစ္မ်ား 
တြင ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ေပးထားသူမ်ား သိုု႔မဟုုတ္ မူလေနရပ္ျပန္သူမ်ားမွာ အစုုိးရထံမွ အိမ္ယာအသစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ 
အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ျပည္နယ္အစုုိးရ၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ကုုလသမဂၢ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ NGOမ်ားမွ ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး 
အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ေငြေၾကးအကူအညီႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ့မ်ားကုိေပးအပ္ထားပါသည္။ သုုိ႔ေသာ ္ အခ်ဳိ႕ 
ေနရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွမႈအပါအ၀င္ ရြာမ်ား 
တြင ္ ပုုိမိုုေကာင္းမြန္ေသာလမ္းမ်ားလုုိအပ္ကာ ေရရွည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း 
ျပန္လည္ထူေထာငႏုိ္င္ရန္ အကူအညီေပးရန္လည္းလုုိအပ္ပါသည္။ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိသားစုုအခ်ဳိ႕မွာ ၎တုုိ႔အိမ္ 
မ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့လုုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

 ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ လူ ၃,၃၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရိွေနဆဲ 

ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ ္ ဟားခါးရွိ ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင ္ လူ ၁,၉၀၀ ခန္႔ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အစုုိးရ၊ 
ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ကုုလသမဂၢႏွင့္ INGO မ်ားထံမွ အကူအညီ 
ရရိွေနပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုု အမ်ားစုုအား ဇြန္လ မိုုးရာသီမတိုုင္မီ အသစ္တည္ေဆာက္ထားေသာ၊ ဒဏ္ခံႏိုုင္သည့္ 
အိမ္ယာမ်ားသိုု႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားႏုုိင္မည္ဟုု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ေရအေထာက္အပံ့၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ဟားခါးသိုု႔ သြားရန ္အလြန္ေ၀းလံသည့္အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေသာ 
ေဒသမ်ားတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအကူအညီေပးရန္ လုုိအပ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေရႀကီးမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ 
အငွားအိမ္ယာ ဆံုုးရႈံးသြားေသာမိသားစုုမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္လည္း 
လုုိအပ္ပါသည္။ 

၂၀၁၅ ခုုနွစ္ ေရႀကီးေျမၿပိဳမႈ ဒဏ္ခံခဲ့ 
ရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာ 
ခ်ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရႏွင့္ 
ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး အေထာက္ 
အပံ့၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ား ရရိွရန္ လုိအပ္ေန  

 

www.unocha.org 
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၂၀၁၅ ခုုနွစ္ေရႀကီးမႈအၿပီး စစ္ကုုိင္းတုုိင္းရိွ အပ်က္အစီမ်ားၾကားတြင္ 
ျမင္ရေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅။ ဓာတ္ပံုု - FAO/ခြန္လတ္ 

ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇၿံမိဳ႕နယ္ရိွ ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ မတ္လလယ္က လူ ၁,၃၀၀ ေက်ာ္ ေနထုုိင္ဆ ဲ
ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕အိမ္ေထာင္စုုမ်ားအား ျပည္နယ္အစုုိးရမွ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အျခား ပုုိမိုုလံုုၿခံဳေသာေဒသမ်ား 
သုုိ႔ ဧၿပီလမကုုန္မီ ေျပာင္းေရႊ႕ေပး ႏိုင္မည္ဟုုခန္႔မွန္းထားပါသည္။ သုုိ႔ေသာ ္မိမိတုုိ႔သေဘာျဖင့္ ရြာမ်ားမွထြက္ခြာၿပီး 
ပ်ံက်ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုုိင္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္စုုရာေပါင္းမ်ားစြာလည္းရွိေနပါေသးသည္။ ထုုိအိမ္ေထာင္စုုမ်ား 
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္လည္းလုုိအပ္ပါသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ 
ေရာက္ရွိရန္ခက္ခေဲသာ သစ္ေတာမ်ားအတြင္း တည္ရွိသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းမ်ားတြင္ မွီခိုုရာေနရာ၊ 
ေရႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီႏွင့္ အျခားအေထာက္အပံ့မ်ား လုုိအပ္ေနပါသည္။ 

ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားတြင္ စားနပ္ရကိၡာ မလံုုေလာက္ 

ရခိုုင္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားရိွ ထိခုုိက္လြယ္ေသာအေျခအေနရိွ ရပ္ရြာလူထုုမ်ား အဆိုုး၀ါးဆံုုး ေဘးဒဏ္သင့္ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇူလိုုင္-ၾသဂုုတ္လမ်ားအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရေဘးေၾကာင့္ စုုိက္ပ်ဳိးေရး 
က႑အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကိုု အဓိကထားသည့္ ပူးတြဲေလ့လဆန္းစစ္မႈတစ္ရပ္ကိုု ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ 
ရိကၡာႏွင့္ စိုုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ (FAO) ႏွင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) တို႔က ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ႏုုိ၀င္ဘာလ 
ေႏွာင္းပုုိင္း/ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ မတ္လတြင္ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စိုုက္ပ်ဳိးသီးႏွံႏွင့္ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုုေရး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာ တြင ္ ဆင္းရႏဲြမ္းပါးေသာ ေက်းလက္ေနလူထုုမွာ 
တိုုးျမင့္လာေသာ စားနပ္ရိကၡာမဖူလံုုမႈႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုုင္ေနရသည္ဟုုေတြ႕ရွိရပါသည္။ အထူးသျဖင္ ့ ေရေဘး 
မတိုုင္မီကပင္ ထိခုုိက္လြယ္ေသာ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုုင္ရွိ အထိခိုုက္ဆံုုးေသာေဒသမ်ားမွာ စားနပ္ရိကၡာမဖူလံုုမႈကိုု 
ခံစားေနရဆဲျဖစ္ကာ အနာဂတ္တြင္ အလားတူ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ဳိးကိုု ခံႏုုိင္ရည္နည္းပါးေၾကာင္း 
မီးေမာင္းထိုုးျပေနပါသည္။ 

စုုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားေရဖံုုးလႊမ္းမႈေၾကာင့္ ခ်င္း၊ ရခိုုင္၊ စစ္ကိုုင္း၊ ဧရာ၀တီ၊ ရန္ကုုန္ႏွင့္ ပခဲူးအခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ 
ခုုနွစ္ မိုုးရာသီ စုုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား၊ အထူးသျဖင္ ့ စပါးမ်ား၊ ဆိုုး၀ါးစြာ ပ်က္စီးဆံုုးရႈံးခဲ့ပါသည္။ ရခုုိင္ျပည္နယ္က့ဲသိုု႔ 
အဆိုုး၀ါးဆံုုး ထိခုုိက္ခံရေသာေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္စပါးထုုတ္လုုပ္မႈ ၁၅ ရာခိုုင္ႏႈန္းမွ်က်ဆင္းသြားသည္ဟုု ခန္႔မွန္း 
ရပါသည္။ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုုင္ျပည္နယ္က့ဲသုုိ႔ေသာ ေ၀းလံသည့္ ေဒသမ်ားရွ ိထိခုုိက္လြယ္ေသာ လယ္သမားမသိားစုုမ်ား 
ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုုအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင ္ဆိုုး၀ါးေသာ စားနပ္ရိကၡာရွားပါးမႈဆက္လက္ႀကံဳေတြ႕ရႏုုိင္ၿပီး အကူအညီ 
လုုိအပ္ေပလိမ့္မည္။ 

ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ စိုုက္ပ်ဳိးေရးက႑၏ အျခား 
အပိုုင္းမ်ားမွာလည္းထိခုုိက္ခဲ့ပါသည္။ ရခုုိင္၊ 
စစ္ကိုုင္း၊ မေကြးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုု႔တြင ္ ေမြးျမဴ 
ေရးတိရိစၧာန ္ အမ်ားဆံုုး ဆံုုးရႈံးခဲ့ပါသည္။ 
ငါးေမြးကန္ ၁၃,၅၀၀ ဟက္တာႏွင့္ ပုုဇြန္ကန္ 
၂၃,၀၀၀ ဟက္တာ ပ်က္စီး ခဲ့ကာ၊ ၄င္းတုိ႔၏ 
၉၉ ရာခုုိင္ႏႈန္းမွာ ရခိုုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

ထိုု႔ျပင္ ယခင္ကတည္းက အာဟာရခ်ဳိ႕တ့ဲမႈ 
ႏႈန္း ျမင့္မားေသာ အထူးသျဖင္ ့ ရခုုိင္ႏွင့္ ခ်င္း 
ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အာဟာရ 
ခ်ဳိ႕တ့ဲမႈ ပုုိမိုုဆိုုး၀ါးလာသည္ဟုု ေလ့လာ 
ဆန္းစစ္မႈအရေတြ႕ရွိရပါသည္။ အာဟာရက႑ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ UNICEF ၏ထုုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာ့က်န္းမာေရး 
အဖြဲ႔၏ ႏိုုင္ငံတကာကေလးသူငယ္ႀကီးထြားမႈစံႏႈန္းမ်ားေျပာင္းလဲမႈ အပါအ၀င္ အျခားအခ်က္မ်ားကလည္း ထုုိေဒသ 
မ်ားရွိ အာဟာရခ်ဳိ႕တ့ဲမႈႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး၊ ေရႀကီးမႈ၊ ကာလရွည္ၾကာ ထိခုုိက္လြယ္မႈ 
မ်ားႏွင့္အတူ အေျခအေနကိုု ပိုုမုုိဆိုုး၀ါးေစခဲပ့ါသည္။ အာဟာရက႑၏ အစီရင္ခံမႈအရ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
အာဟာရအေျခအေနကုုိ ပုုံမွန္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီးရန ္ အစုုိးရစနစ္မ်ား အရည္အေသြး 
ျမွင့္တင္ေရးကိုု ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အာဟာရကုုသေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကိုုဦးစားေပး ေဆာငရ္ြက္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

ေရေဘး မတိုုင္မီကပင္ 
ထိခိုုက္လြယ္ေသာ ခ်င္းႏွင့္ 
ရခိုင္ရွိ အထိခိုုက္ဆံုုးေသာ 
ေဒသမ်ားမွ လူမ်ားအေနျဖင့္ 
စားနပ္ရိကၡာမဖူလံုုမႈကိုု 
ခံစားေနရဆဲ 

 

www.unocha.org 
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https://www.wfp.org/content/special-report-faowfp-crop-and-food-security-assessment-mission-myanmar
https://www.wfp.org/content/special-report-faowfp-crop-and-food-security-assessment-mission-myanmar
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လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ 
ညႇိႏႈိင္းေရးရုံးမွ ထုတ္ေဝသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္ မ်ား 
 
ျမန္မာ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္း 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ  
(၁၆ မတ္ ၂၀၁၆) 
 
ျမန္မာ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္း 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ  
(၂၉  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆ ) 
 
ျမန္မာ - ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
မ်ားႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္လူနည္းစုု၏ 
အခက္အခမဲ်ားကိုု မေမ့ေလ်ာ့ 
သင့္ေပ (မတ္ ၁) 
 
ျမန္မာ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္း 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ  
(၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆)  
 
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆိုင္ရာ တံုု႔ျပန္ေရး စီမံကိန္း 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ 
ဇန္န၀ါရီ-ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ 
 
ျမန္မာ - အေရးေပၚတံုု႔ျပန္ေရး 
ရန္ပုုံေငြ ၂၀၁၅ ၿခံဳငုုံသံုုးသပ္မႈ  
(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄) 
 
ျမန္မာ - ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္ 
လူဦးေရ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအေျခအေန 
(၂၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅)  
 
(စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရယူရန္အတြက္ ႏိွပ္ပါ) 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ အနာဂတ္သဘာ၀ေဘးမ်ားအား ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရည္ 
တည္ေဆာက္ေရးကိုု အဓိကထားရမည္ 

FAO ႏွင့္ WFP ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ 
လတ္တေလာ လုုိအပ္မႈကုုိမီးေမာင္းထိုုးျပေနပါသည္။ လတ္တေလာအကူအညီအတြက္ အဓိက အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
အနက္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ စိုုက္ပ်ဳိးရာသီအတြက္ ထိခိုုက္မႈအမ်ားဆံုုးေဒသမ်ားတြင္ မ်ဳိးေစ့မ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ပရိုုတိန္းဓာတ္ 
ရရိွမႈက်ဆင္းျခင္းကိုု ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္ ေမြးျမဴေရးတိရိစၧာန္မ်ားအစားထိုုးေပးျခင္း၊ ငါးဖမ္းပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ 
ငါးဖမ္းကိရိယာႏွင့္ ေလွမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ေပးျခင္းႏွင့္ ငါးေမြးကန္မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ထူေထာင္ျခင္း 
တုုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ အနာဂတ္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားကိုု ျပည္သူမ်ား ပိုုမိုုေကာင္းမြန္စြာ ရင္ဆိုုင္ 
ႏိုုင္ေစရန္ ေရရွည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လူထု၏ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရး၊ 
သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေရး အႀကံျပဳခ်က္တုုိ႔လည္းပါ၀င္သည္။ 

ရန္ပံုုေငြ ျပတ္လပ္မႈမ်ား 

FAO/WFP အစီရင္ခံစာတြင္ လာမည့္လမ်ားအတြင္း လူမ်ား စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ဆုုိး၀ါးစြာ ရင္ဆိုုင္ရၿပီး 
ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ား လုုိအပ္ဦးမည္ဟုုသတိေပးထားပါသည္။  WFP က ၂၀၁၆ ႏွစ္လယ္ထိ စားနပ္ရိကၡာ 
ဖူလံုုမႈႏွင့္ အာဟာရ အေျခအေနပ်က္စီးယိုယြင္းမႈကုုိတားဆီးရန္ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ရပ္ရြာအေဆာက္အအံုုပစၥည္းမ်ား 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ အာဟာရစီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ လူ ၁၀၄,၀၀၀ အတြက္ ေရေဘးတံုု႔ျပန္မႈကိုု ဆက္လက္ 
ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ သုုိ႔ေသာ ္ WFP အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအႏွံ႔ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ 
အတြက္ စားနပ္ရိကၡာအကူအညီလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ျဖည့္ဆည္းရန္ ရန္ပုုံေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၄ သန္း လုုိအပ္ 
လ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ထုုိအကူအညီေပးရန္ ဦးတည္ထားသူမ်ားအားလံုုး၏ လုုိအပ္ခ်က္ကိုု 
ျဖည့္ဆည္းရန္ FAO အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ သန္း ထပ္မံလုုိအပ္ပါသည္။  

“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး” ကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ လုုပ္ငနး္မ်ား၏ 

ဗဟိုုတြင္ ထားရွိျခင္း 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အားေကာင္းေစရန္ ရခိုုင္ျပည္နယ္ရိွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း 

ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လိင္မႈဆိုုင္ရာႏွင့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လႈပ္ရွား 
သြားလာမႈကိုုကန္႔သတ္ခံရျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မုုိင္းအႏၲရာယ္၊ မွတ္ပုုံတင္အေထာက္အထားမရွိသျဖင့္ ေက်ာငး္မတက္ 
ႏိုုင္ျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ ့ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းတုုိ႔အပါအ၀င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးျပႆနာမ်ားကုိ ရင္ဆိုုင္ေနရ 
ပါသည္။ 

သုုိ႔ေသာ ္ လက္ေတြ႕တြင ္ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး’ ဆိုုသည္မွာ မည္သည္ကိုု ဆိုုလုုိၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ 
သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ ပုုိမုုိေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအေျခခံမူမ်ားကိုု မည္သိုု႔ အသံုုးျပဳ 
ႏုုိင္ပါသနည္း။ ယင္းတိုု႔မွာ ရခိုုင္ျပည္နယ္ရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ 
စခန္းမ်ားတြင္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားအနက္ ႏွစ္ခုုသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုုသင္တန္းမ်ားတြင္ ေရ၊ 
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ တစ္ကိုုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရးလုုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 
၀န္ထမ္းအျဖစ္လုုပ္ကုုိင္ေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ ၈၀၀ နီးပါးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး က်ား၊မ အေျချပဳ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအပါအ၀င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥမ်ားကိုု 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 

ေရႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေနထုိင္ရာ အမိုးအကာႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုုေရးအပါအ၀င ္
လူသားခ်င္းစာနာမႈတံုု႔ျပန္ေရး လုုပ္ငန္းမ်ားအားလံုုးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုု ထည့္သြင္းေပါင္းစည္းရန္ 
ရည္ရြယ္ေသာ သင္တန္း ၃၈ ခုကိုု ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ က စစ္ေတြ၊ ေပါက္ေတာႏွင့္ ေျမပံုုၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ခဲပ့ါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားပါ၀င္ေသာ အခ်ဳိ႕အလုုပ္ရုုံေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားကိုု ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ေျပာၾကားခ်က္ 
မ်ားမွာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အဓိကက်ေၾကာင္းျပသခ့ဲပါသည္။ က်ား၊မ အားလုံးပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားက အမ်ဳိးသမီး 
မ်ားအား ၎တုုိ႔၏ အထင္အျမင္မ်ားကိုု ေ၀မွ်ၿပီး၊ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခြင့္ရေစပါသည္။ 

 

www.unocha.org 
ကုုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးရံုုး • ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္ကယ္အ့ံ 
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ရခ္ိုုင္ျပည္နယ္ရိွ ယာယီစခန္းတစ္ခုုမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၊ မတ္ ၂၀၁၅။ ဓာတ္ပံုု - OCHA 

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 

ထက္ထက္ဦး 
အစီရင္ခံေရးအရာရိွ 
အီးေမးလ္ - ooh@un.org 
ဖုန္း - (+၉၅) ၉ ၄၂၀ ၀၀၅ ၉ ၄၂ 
 

 ကုလသမဂၢလူသားခ်င္း 

စာနာမႈဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးရုံး 
လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ 
www.facebook.com/ 
OCHAMyanmar 
တြစ္တာ @OCHAMyanmar 
www.twitter.com/ochamyanmar  

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးရုံး 
(ျမန္မာ) ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ 
www.unocha.org/myanmar 
 
OCHA လူသားခ်င္းစာနာမႈ  
သတင္းလႊာကို www.reliefweb.int 
တြင ္ရယူႏုိင္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဓိကက်မႈ” ကတိက၀တ္ကိုု အားေကာင္းေစေရး 
ေဆာင္ရြက္မႈ 

ဤသင္တန္းမ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကုုိ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိကက်ေသာအပုုိင္း 
အျဖစ္ထားရွိႏိုင္ေစရန္မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လုုပ္ေဆာင္ 
ခ်က္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမွာ ေအဂ်ငစ္ီမ်ားအၾကား အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ (IASC) ၏ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ 
ကတိက၀တ္ တစ္ခုုျဖစ္ေသာ “လူသားခ်င္းစာနာမႈလုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဓိကက်မႈ” မွ 
အေျခခံလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းတြင ္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး ၊ အမ်ဳိးသား၊ မိန္းကေလး၊ ေယာက်္ား 
ေလးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ မတူညီေသာ အႏၲရာယ္ႏွင့္ 
လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုု အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား 
ႏွင့္ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ား၏အျမင္ကိုု ၎တိုု႔ လုုပ္ငန္းမ်ား၏ 
အဓိကက်ေသာအပုုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း 
ပါ၀င္ပါသည္။ ဤက်ယ္ျပန္႔၍ အားလုံးလႊမ္းၿခံဳ ပါဝင္မႈရွိ 
ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုုး ပါ၀င္ရန္ လုုိအပ္ပါ 
သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑အေနျဖင့္ 
၂၀၁၅ခုုႏွစ္အတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအား အဓိက 
ေနရာမွ ထားရွိေဆာင္ရြက္မည္ဆုိသည့္ ကတိက၀တ္ကိုု 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ 
သည္။ ယင္းတုုိ႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
တိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ား၌ တိုုင္ၾကားေရးစနစ္မ်ား ထူေထာင္ 
ျခင္း၊ ကခ်င္၊ ရခုုိင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ေရေဘးသင္ ့ ေဒသမ်ား၌ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈတံု႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းအေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ရာတြင ္ ညီမွ်မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 
ကင္းေသာ ရိုုးရွင္းသည့္အေျခခံမူမ်ားကိုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္တုုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။ အဖြဲ႕အသီးသီး၏ လုုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ားကိုု ညႇိႏႈိင္းရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားရင္ဆိုုင္ေနရသည္ လံုုၿခံဳေရး၊ အခြင့္အလမ္း၊ ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ အႏၲရာယ္မ်ားကိုု နားလည္သေဘာေပါက္မႈရိွေစရန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
တစ္ရပ္ကိုုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရိွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုု ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ မတ္လတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑အေနျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲလုုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကိုု ေဖာ္ထုုတ္ေပးေသာ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္မႈ 
မ်ားကုိေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတုုိ႔တြင ္ ကုုလသမဂၢႏွင့္ NGO အဖြဲ႕မ်ား၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုုင္ရာ 
ကတိက၀တ္ကိုုအားျဖည့္ေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေ၀မွ်မႈ၊ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးႏွင္ ့အသိေပးလႈ႕ံေဆာ္မႈတုုိ႔ကိုု ပိုုမုုိအားေကာင္းေစေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုုပ္ငန္း 
မ်ားအားလံုုးတြင ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑ကိုု ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုုိ႔ ပါ၀ငပ္ါသည္။  

 

www.unocha.org 
ကုုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေရးရံုုး • ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျခင္းျဖင့္ အသက္ကယ္အ့ံ 
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