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ျမန္မာႏုိင္ငံ - ႏုိင္ငံအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္လူနည္းစုမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရသည့္ 
ဒုကၡမ်ားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳေမ့ေလ်ာ့မထားသင့္ 

 

(နယူးေယာက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ရက္): လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးရံုး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 
ညႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သူ မစၥတာ ဂြၽန္ဂင္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ရက္မွ ၂၅ ရက္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ 
ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သိသာထင္ရွားမႈရိွေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းစကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္လွစ္သည့္ ႀကီးမား 
ေသာ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအသြင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားတြင္ 
ျမန္မာႏိင္ုငံရွိ လူတိုင္း အက်ိဳးခံစားရမႈ မရွိေသးပါ။ မစၥတာ ဂြၽန္ဂင္း၏ ခရီးစဥ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ 
တြင္၂၀၁၂ခုႏွစ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 
အက်ိဳးဆကမ္်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားကို အဓိက ဦးတည္ပါသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး 
ခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ 
ဆက္လက္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး၊ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကရလ်က္ရွိပါသည္။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ 
မႈျပင္ပရိွ ဝိုင္ႀကိဳင္ႏွင့္ ဂ်ယ္ယန္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမး္ေရွာင္သူစခန္းမ်ားကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ မစၥတာဂြၽန္ဂင္း အေနျဖင့္ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အသက္မဆံုးရႈံးသင့္ဘ ဲ ဆံုးရႈံးရမႈမ်ားႏွင့္ ဒုကၡခံစားေနရသည့္အတြက္ အလြန္ပင္ 
ဝမ္းနည္းမိပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားမွ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား အလြန္အမင္းမ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 
၄င္းတို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေျပာၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ေသဆံုး    
ရမႈအမ်ားဆံုးရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ “ဤျပည္သူမ်ားသည္ ဒုကၡအခက္အခမဲ်ားကို အမ်ားဆံုး ခံစားရသည့္ 
ထိခိုက္မႈအလြယ္ဆံုး အေျခအေနရိွသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔၏ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းကို ကြၽန္ေတာ့္ 
အေနျဖင့္ အလြန္ပငအ္ထင္ႀကီးေလးစားမိပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ဒုကၡမ်ားစြာကို ၾကာရွည္စြာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရပ္တည ္
ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိၾကပါသည္” ဟု မစၥတာ ဂြၽန္ဂင္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ “ေျမျမႇဳပ္မိုင္း အႏၲရာယ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မ်ားစြာ 
ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း” လည္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မစၥတာ ဂြၽန္ဂင္းအေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး၊ အထးူသျဖင့္ ျပည္တြင္း 
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အထူးခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္ 
တြဲအျဖစ္ မြတ္စလင္ (အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ) ၁၂၀,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ရခုိင္တိုင္းရင္းသား ၅,၀၀၀ ခန္႔မွာ ဆက္လက္ ေနရပ္ 
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရဆျဲဖစ္ပါသည။္ မစၥတာ ဂြၽန္ဂင္းသည္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သ ူ စခန္းမ်ား 
သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုလံုးမွ လူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းမ်ားရိွ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ အခ်ိဳ ႕ 
အတြက္ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား တိုးတက္မႈရွိေနျခင္းကို 
အသိအမွတ္ျပဳေျပာၾကားခ့ဲေသာလ္ည္း၊ ယာယီေနထိုင္ရာ အမိုးအကာမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းမႈအေျခအေနမ်ား အလြန္ဆိုးဝါးေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည့္အတြက္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္မိေၾကာင္း 
မစၥတာ ဂြၽန္ဂင္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မြတ္စလင္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္မွ 

United Nations 
 

Nations Unies 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 
principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  

Coordination Saves Lives 



                                    
 

ထပမ္ံသိရိွလုိပါက ဆက္သြယ္ရန္ 
     Pierre Peron ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရုံး၊ ျမန္မာ၊ peronp@un.org ၊ ဖုန္း + ၉၅ ၉ ၂၅၀ ၁၉၈ ၉၉၇  

Amanda Pitt ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးရံုး၊ နယူးေယာက္၊  pitta@un.org ၊ ဖုန္း +၁ ၉၁၇ ၄၄၂ ၁၈ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ညိႏႈိင္းေရးရံုးမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။  

www.unocha.org or cerf.un.org  

ဆက္လက္ တားျမစ္မႈခံထားရၿပီး၊ အေျခအေနအမ်ားအျပားတြင္၊ ေဒသတြင္းရွိ ေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္ခြင့္လည္း 
ပိတ္ပင္ခံထား ရပါသည္။ 

“ယခုကဲ့သို႔ ဆိုးဝါးသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကေလးမ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္မွာ အလြန္ပင္ စိတထ္ိခိုက္စရာျဖစ္ပါသည္” 
ဟု မစၥတာ ဂြၽန္ဂင္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “မိခင္တစ္ဦးမွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္တစ္ဦးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ 
အနီးအနားတြင္ရွိေသာ ေျမပုံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံုတြင္ ေဆးကုသခြင့္မရရိွခဲသ့ည့္အတြက္ သူမ၏ တစ္လပင ္မျပည့္ေသး 
သည့္ ကေလးငယ္မွာ ေအာက္ဆီဂ်င ္ ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္းေျပာျပခ့ဲ 
ပါသည္။” မစၥတာ ဂြၽန္ဂင္း အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိသည့္ မူဝါဒမ်ားကုိ အဆံုးသတ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံ 
ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ “ဤကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု 
စုစည္းေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း အစဥ္အလာကို ထင္ဟပ္ျပသမႈမရွိေၾကာင္း” မစၥတာ ဂြၽန္ဂင္းမွ ေျပာၾကားခ့ဲ 
ပါသည္။ “ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ရပိုင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား၊ ရက္စက္ၿပီးလူမဆန္သည့္ 
မူဝါဒမ်ားသည္ ဆံုးရႈံးမႈ၊ က်ဆံုးမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားသည္ အႀကိမ္တိုင္း က်ဆံုးပ်က္စီးသြား 
ေၾကာင္း သမိုင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သင္ၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။” 

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူစခန္းမ်ားရိွ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ မစၥတာ ဂြၽန္ဂင္းအေနျဖင့္ ၄င္းႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုခဲ့သူမ်ား၏ နားလည္ႏိုင္မႈ၊ သည္းခံႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း အားတက္ခဲ့ရပါသည္။ “လူထုအသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခု 
လံုးမွ လူမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အိမ္မ်ားသို႔ ျပန္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေနဆျဲဖစ္ၿပီး၊ အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခု 
အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို ၄င္တို႔အားလံုးမွ လိုလားေတာင့္တေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ  ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရး 
ကို ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးရန္ ပိုမိုႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” မစၥတာ ဂြၽန္ဂင္းမွ 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႀကီးမား၊ အံ့ၾသစရာေကာင္းသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနရာတြင္ 
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် က်န္ၾကြင္းခဲ့တာမ်ဳိး၊ ေနာက္က်က်န္ခဲ့တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ” ဟုလည္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 

 
 
  

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 
principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  

Coordination Saves Lives 
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