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“ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီလိုအပ္သည့္ ေဘးဒုကၡ အေျခအေနမ်ား
ေၾကာင့္ ထိခိုက္ ခံစားရသူအားလံုးအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္
အကူအညီမ်ားကို ရရွိရမည္” ဟု ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ
ဒုတိယ အႀကီးအကဲေျပာၾကား
(ရန္ကုန္၊ နယူးေယာက္ခ္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္) - လူသားခ်င္းစာနာမႈအေရးကိစၥမ်ားဆုိင္ရာ လက္ေထာက္
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္

အေရးေပၚအေျခအေနကယ္ဆယ္တုံ႕ျပန္ေရးဆိုင္ရာ

ဒုတိယညွိႏႈိင္းေရးမွဴး

အာရ္ဆူလာျမဴလာ သည္ ၎၏ ေျခာက္ရက္တာ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ကုိ ယေန႔အဆုံးသတ္ခဲ့ၿပီး၊ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အေျခခံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ လူထုအားလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္၊ အခြင့္
အေရးမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းေစေရးကို
ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ တိုက္တြန္း၊ ေတာင္းဆို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထိခိုက္လြယ္ေသာအေျခအေနအရွိဆံုးလူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရ၊

ျပည္တြင္းအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတို႔မွ

ေဆာင္ရြက္ေသာ

လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း၏ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ရမည္ ” ဟု
မစၥျမဴလာမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “အဆိုပါလူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ၄င္းတို႔၏
လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ႏို္င္ငံသားျဖစ္မႈ စသည္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစဘဲ၊ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရၿပီး၊ ထိခိုက္
လြယ္သည့္အေျခအေနရွိသူ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ႏွင့္အကူအညီမ်ားကို လံုၿခံဳေဘးကင္းစြာ၊ ေရရွည္တည္တံ့စြာ လက္လွမ္းမွီရရွိမႈ မရွိျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္အတြက္
အတူတကြေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ ဦးတည္ေသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေနာက္က်မက်န္ရပါ” ဟု မစၥျမဴလာမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သူမ၏ခရီးစဥ္အစတြင္

အေရးေပၚအေျခအေန

ကယ္ဆယ္တုံ႕ျပန္ေရးဆိုင္ရာ

ဒုတိယညွိႏႈိင္းေရးမွဴးသည္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား
အဆံုးသတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ား၏ အေရးပါမႈကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ မစၥျမဴလာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္
ေရးႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္ ကုလသမဂၢ၏ ကတိကဝတ္ကို ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့
ပါသည္။ ပဋိပကၡႏွင့္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ထိခိုက္ခံစားရသူအားလံုးအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔လိုအပ္ေသာ
လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ၄င္း၏
လူသာခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ

မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

ဆက္လက္ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္

ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္း၊ ေဒသတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း၏ အေရးပါမႈအေပၚ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦးမွ
သေဘာတူခဲ့ၿပီး၊

မစၥျမဴလာမွ

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္း၊

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ကို ဆက္စပ္၊ ေပါင္းစည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းအား
ပိုမိုအားေကာင္း လာေစရန္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
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.

အေရးေပၚအေျခအေနကယ္ဆယ္တုံ႕ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္
ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ
အဖြ႔ဲ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တို ႔ရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူ
အညီလိုအပ္သည့္အေျခအေန၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြက္
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းတို႔ အတူတကြပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိခဲ့
ပါသည္။
အေရးေပၚအေျခအေနကယ္ဆယ္တုံ႕ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယညွိႏႈိင္းေရးမွဴး အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္
စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈျဖစ္ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနမ်ား
ေအာက္တြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖင့္ေနထိုင္ေနၾကရေသာ လူဦးေရ ၁၃ဝ,ဝဝဝ ခန္႔ (အမ်ားစုမွာ ၄င္းတို႔ကိုယ္ ၄င္းတို႔
ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆိုသူမ်ား) ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ စခန္းမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ မစၥျမဴလာအေနျဖင့္
ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္းသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ယခင္ႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္
ခံစားရေသာ ေဒသခံလူထုမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲပ
့ ါသည္။

မစၥျမဴလာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေဆာက္လုပ္

လ်က္ရွိေသာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ လက္ခံမည့္ ေနရာသို႔လည္းေကာင္း၊ အိမ္အသစ္မ်ားျပန္လည္
ေဆာက္လုပ္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားသို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ သို႔မဟုတ္
ဘူလ္ဒိုဇာမ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားခံရေသာ ရြာမ်ား ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ခဲ့ပါသည္။
“ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ နယ္နိမိတ္ ႏွစ္ဘက္လံုးတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီလိုအပ္သည့္
အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး၊

ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္

ကမာၻ႕အႀကီးမားဆံုး

ႏိုင္ငံမဲ့လူဦးေရအုပ္စုကို

ထိခိုက္လ်က္ရွိပါသည္” ဟု မစၥျမဴလာမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ေကာ့ဇက္ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဝမ္းနည္း
ဖြယ္အေျခအေနမ်ားကို ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးမွ အာရံုစိုက္မႈရွိေနခ်ိန္တြင္၊ သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္
အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး၊ ဖယ္က်ဥ္မႈကိုခံစားေနရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ဆက္လက္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္
မြတ္စလင္လူဦးေရ ၄ဝဝ,ဝဝဝ ၏ ဒုကၡအခက္အခဲမ်ားကို ကြၽႏု္တို႔အေနျဖင့္ ေမ့မထားႏိုင္ပါ။ ေမ့ထား၍ မရပါ။
အဆိုပါ ကန္႔သတ္မႈ မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ႀကီးမားစြာထိခိုက္ေစၿပီး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္
မႈ၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခားမရွိမျဖစ္အေရးပါသည့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚ ၄င္းတို႔ လက္လွမ္းမွီရရွိမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါသည္။”
“ရခို္င္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ

အႀကံေပးေကာ္မရွင္မွ

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ

လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအားလံုးအတြက္

ပိုမို

ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္သို႔ ဦးတည္သည့္ အေရးႀကီးေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳေပးထားၿပီး၊ အဆိုပါ
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကနဦးေရးသားစဥ္က ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ မွ်တစြာျဖင့္ အျပည့္အဝ၊
အလံုးစံု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္” ဟု မစၥျမဴလာမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို
မွန္ကန္စြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္၊ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ပါက တိုင္းရင္းသား ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား၊ မြတ္စလင္မ်ား
သို႔မဟုတ္ အျခား လူနည္းစုမွ လူမ်ား၊ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ထိခိုက္အလြယ္ဆံုးအေျခအေနရွိေသာ၊
အႏြမ္းပါးဆံုးေသာ လူထုအသိုင္းအဝုိင္းအားလံုးမွ လူမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲေစပါလိမ့္မည္။
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အေျခ
အေန၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမွီရရွိမႈ စသည့္ အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျဖရွင္း
ေဆာင္ရြက္မွသာ ဒုကၡသည္မ်ား ၄င္းတို႔ သေဘာဆႏၵ အေလ်ာက္၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ၊ ေရရွည္အဆင္ေျပသည့္
ေနရပ္ျပန္လာမႈႏွင့္ ပိတ္သိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ စခန္းမ်ားရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ အျပဳ
သေဘာေဆာင္ေသာရလဒ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။”
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.

အေရးေပၚအေျခအေနကယ္ဆယ္တုံ႕ျပန္ေရးဆိုင္ရာ ဒုတိယညွိႏႈိင္းေရးမွဴးမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မတူညီေသာ ေနရာ
မ်ားရွိ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအားလံုးဆီသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရ၏ သူမအား သြားလာခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္း
အား ဝမ္းေျမာက္စြာလက္ခံ ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမအေနျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မြတ္စလင္လူထု၏
သြားလာခြင့္အား ဆက္လက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိေနျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး
ဝန္ထမ္းမ်ား ကန္႔သတ္မႈမ်ားဆက္လက္ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ မစၥျမဴလာမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သြားလာခြင့္ကန္႔သတ္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ရန္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ
မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လိုအပ္ေနသူမ်ားထံသို႔ အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ကန္႔သတ္ခ်က္
မရွိဘဲ ေရရွည္သြားေရာက္ႏိုင္ေရးကို ခြင့္ျပဳေပးရန္အတြက္ လက္ေတြ ႔က်ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္
ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
“လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈွဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးသြားလာခြင့္မွာ
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္သာမက၊

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္

ရွမ္းျပည္နယ္တို ႔တြင္

သိသာထင္ရွားစြာ

ဆုတ္ယုတ္သြားခဲ့

ပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အသက္ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္မည္ဆိုပါက
ထိခိုက္ခံစားရမည့္သူမ်ားမွာ အကူအညီလိုအပ္ေနသည့္ လူသားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္” ဟု မစၥျမဴလာမွ ေျပာၾကားခဲ့
ပါသည္။ “ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စခန္းအခ်ိဳ ႕သို႔ ကြၽန္မအေနျဖင့္ သြားခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း၊
အမွန္တကယ္အေရးအႀကီးဆံုးအရာမွာ ထိုေဒသမ်ားရွိ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ကန္ ႔သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစား
ရသူမ်ားအေနျဖင့္

၄င္းတို႔

အေရးတႀကီးလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ

အကူအညီမ်ား၊

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

၄င္းတို႔

ကိုယ္တိုင္ လက္လွမ္းမွီ ရရွိခြင့္ရေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။”
အေရးေပၚအေျခအေနကယ္ဆယ္တုံ႕ျပန္ေရးဆိုင္ရာဒုတိယညွိႏႈိင္းေရးမွဴးအေနျဖင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျပည္တြင္း
ႏွင့္ႏုင
ိ ္ငံတကာမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု
ခဲ့ၿပီး၊ စခန္းမ်ားသို႔လည္းသြားေရာက္ခဲ့ကာ ေနရပ္စြန႔္ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာခဲ့ပါသည္။ က်ား၊
မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈကာကြယ္ေရးအပါအဝင္ ေနရပ္စြန္ ႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူလူထုမ်ားအတြင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား
၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလး
ငယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို လံုၿခံဳမႈရွိေသာ၊ ႀကံ ႕ခိုင္ေသာ လူထု
အသိုင္းအဝိုင္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပညာေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးမႈတို႔၏ အေရးပါမႈကို အေလးေပး
ေျပာျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူအမ်ိဳးသမီးထု ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရေသာ စိုးရိမ္ပူပန္
မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပေသာ

စာတစ္ေစာင္ကိုလည္း

အေရးေပၚအေျခအေန

ကယ္ဆယ္တုံ႕ျပန္ေရးဆိုင္ရာ

ဒုတိယ

ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးထံ ေပးအပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းမွစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြား
မႈေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အနည္းဆံုး လူဦးေရ ၁ဝ,ဝဝဝ မွာ အသစ္ေနရပ္စြန္႔ခြာ
တိမ္းေရွာင္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို႔အၾကား၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္
စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ လူဦးေရ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္မွာလည္း ယခုခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ေနရပ္စ ြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္
ေနၾကရဆဲျဖစ္ပါသည္။ မစၥျမဴလာအေနျဖင့္ ေဒသတြင္း အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို
အထူးပင္ ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သူမအေနျဖင့္ မတူညီေသာ ေဒသတြင္းအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းတို႔၏ ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ခ်ီးက်ဴး ေျပာၾကား
ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာရန္ပံုေငြမွ ရန္ပံုေငြ၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ျပည္တြင္း အဖြဲ႔
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.

အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့မႈကို ေတြ႔ျမင္ရသည့္အတြက္လည္း သူမအေနျဖင့္ အထူးပင္အားရ ေက်နပ္ခဲ့
ပါသည္။
“ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမွာ ကမာၻေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆံုး ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ
ပဋိပကၡတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၄င္းမွာ ေမ့ေလ်ာ့ထားျခင္းခံရသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာအကူအညီ လိုအပ္
သည့္ ေဘးဒုကၡအေျခအေနတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္” ဟု မစၥျမဴလာမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ပဋိပကၡမ်ားသည္
အရပ္သားမ်ား ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္ ႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူ စခန္းမ်ား အနီးတြင္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး၊
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လမ္းမ်ား၊ ကြင္းျပင္မ်ားတြင္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားခ်ထားျခင္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္
ေနၾကကာ၊ လူမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ အိမ္မ်ားမွ ဆက္လက္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနၾကရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္
ေနေသာအဖြဲ႔အားလံုးအား

အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္

မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ၄င္းတို႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား
ပါသည္။”
သူမ၏

ခရီးစဥ္အတြင္း

အေရးေပၚအေျခအေနကယ္ဆယ္တုံ႕ျပန္ေရးဆိုင္ရာ

ဒုတိယညွိႏႈိင္းေရးမွဴးအေနျဖင့္

ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး အားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္း
မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေျခ
အမ်ားဆံုးရွိသည့္

ႏိုင္ငံမ်ားအနက္မွ

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊

ပထမအႀကိမ္အျဖစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔

ကြၽန္မ

ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္က ဆိုင္းကလုန္းနာဂစ္မုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္
ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္” ဟု မစၥျမဴလာမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ထိုအခ်ိန္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္
မ်ားစြာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ေတြ႔ျမင္ရၿပီး၊

ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

ပိုမိုတိုးျမွင့္

ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိရာ၊ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ
ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးက႑မ်ားတြင္ ႏို္င္ငံတြင္း၊ ေဒသတြင္း စြမ္းေဆာင္
ႏိုင္ရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရာ၌ ထူးျခားေျပာက္ေျမာက္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့
ပါသည္။”
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာတုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊
ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ လူဦးေရ ၈၃၂,ဝဝဝ တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ရန္ပံုေငြ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၃ သန္းကို ေတာင္းခံထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိ ုင္ရာ တုံ႔ျပန္
ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား အပူတျပင္းလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ထပ္မံသိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္-

ဖ်ဲပယ္ရြန္ ၊ + ၉၅ ၉၂ ၅၀၁ ၉၈၉၉၇ ၊ peronp@un.og

နယူးေယာက္ခ္တင
ြ ္-

ရာဆယ္လ္ဂီကီ ၊ +၁ ၉၁၇ ၃၃၁ ဝ၃၉၃ ၊ geekie@un.org

ဂ်နီဗာတြင္ -

ယန္းစ္လာ့ခ္ ၊ +၄၁ ၇၉ ၄၇၂ ၉၇၅ဝ ၊ laerke@un.org

ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ရယူရန္ - https://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/asset/2124/2124618/
ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရယူရန္ - https://bit.ly/2GHMgZ6

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.

