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သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
         

ကုလသမဂၢအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ေစတနာအျပည္႔အ၀ျဖင့္လႈဒါန္းပါ၀င္မႈအား လိႈက္လဲွစြာၾကိဳဆုိျခင္း  
 
 
 

၃ ရက္ ေမလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 
  
 

ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ ̶  ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၄င္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံအစုိးရ၏ေစတနာအျပည္႔အ၀ျဖင္ ့ ထည္႔၀င္လႈဒါန္းမႈအေပၚ လိႈက္လဲွ၀မ္းေျမာက္စြာ 
ၾကိဳဆို ခဲ့သည္။ 
 

ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းေလးခုျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြ႔ဲ (FAO)၊ ကုလသမဂၢၿမိဳ႕ရြာႏွင္႕ 
အိုးအိမ္ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္(UN-Habitat)၊ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံး (UNHCR)  
ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP)တုိ႔သည ္ထည့္၀င္လႈဒါန္းေငြစုစုေပါင္း ဂ်ပန္ယန္း ၃.၇၆ ဘီလီယံ 
(အေမရိကန္ ေဒၚလာ၃၁.၇မီလီယံခန္႔)ကုိ လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင္႔ အခ်ိန္အခါသင့္ 
ရရွိခဲ့သည့္ ကူညီပံ့ပုိး ေငြမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ 
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္တိုးႁမွင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။  
 

ဧၿပီလ ၂၇ရက္ေန႔၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနတြင ္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္အခမ္းအနား၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ၾကီး H.E. Tateshi Higuchi မွ လႈဒါန္းေငြမ်ားကုိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ တရား၀င္ 
လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ႔ပါသည္။ လႈဒါန္းေငြမ်ားေပးအပ္ပြတဲြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဒုတိယ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရကုိယ္စားတက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ 
 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏လႈဒါန္းေငြျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ယန္း ၅၃၁သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ၄.၅သန္း)ကုိ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပဋိပကၡႏွင့္ေရၾကီးမႈေၾကာင့္ေဘးဒုကၡခံစားခ့ဲရသည္ ့ရခို္င္ျပည္နယ္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ ျပည္သူ 
လူထုအား စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းကုိထူေထာင္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သီးႏွံႏွင့္စားနပ္ရိကၡာလုံၿခံဳမႈစစ္တမ္းအရ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ 
ေ၀းလံေခါင္သီေသာေဒသမ်ားတြင္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈအေပၚ ၾကံ႕ၾကံံ႕ခံႏုိင္စြမ္းနည္းပါး 
သည္ကိုအေလးထားေဖာ္ျပထားေၾကာင္းေတြ႔ရိွရပါသည္။   
 
 



ဂ်ပန္ႏုိင္င၏ံပံ့ပိုးလႈဒါန္းေငြမ်ားသည္ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ တုိက္ရုိက္သြင္းအားစ ု
မ်ားျဖစ္သည့္ သီးႏွံသုိေလွာင္ျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရရရွိေရး စနစ္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ အဆင့္ႁမွင့္တင္ေပးျခင္း 
(သုိ႔မဟုတ္) အစားထုိးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အစရိွသည့္ အေရးပါေသာအရင္းအျမစ္မ်ားရရွိေစရန ္ ထပ္ေလာင္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ “အခုေဆာင္ရြက္ေနတဲ့လုပ္ငန္းက ေနာင္ေပၚေပါက္လာႏုိင္တဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ 
အေျခအေနေတြမွာ ျပည္သူလူထုေတြအေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုးရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္စြမ္းရိွေစဖုိ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ်ာ႔ခ်ေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြန႔ဲအတ ူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္င ံဆိုင္ရာ 
ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႔ကုိယ္စားလွယ္ Bui Thi Lan မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
 

ကုလသမဂၢၿမိဳ႕ရြာႏွင္႕ အုိးအိမ္ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္(UN-Habitat) အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လႈဒါန္းေငြ ဂ်ပန္ယန္း 
၆၀၇သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၁သန္း)လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းလႈဒါန္းေငြမ်ားကုိခ်င္းျပည္နယ္ရိွ ေဘးအႏၱရာယ္ 
ထိခိုက္ခံစားလြယ္သည္ ့ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အေျခခံလူမႈအေဆာက္အဦမ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ 
သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရရရိွေရး တုိးႁမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ေရၾကီးေရလ်ံမႈေၾကာင့္ 
ဆုိးရြားစြာထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည္ ့ ေနအိမ္မ်ားအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း အစရိွသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေနျဖင္႔ ဦးတည္သတ္မွတ္ထားေသာ 
ျပည္သူလူထုအားအေျခခံထား၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္၍သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာဘ၀ ရရွိေစရန္အတြက္ 
ေနအိမ္ႏွင္အ့ရည္အေသြးျပည္႔၀သည့္အေျခခံလူမႈအေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း စသည္လု့ပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုကုိယ္တိုင္အတူတကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ႏို္ငစ္ြမ္းရွိေစရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ႁမွင့္တင္ရာတြင္အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မႈသည ္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့ ္ ျပည္သူလူထုတုိ႔ သာမန္ဘ၀ 
အေျခအေနျပန္လည္ေရာက္ရိွေရးအတြက္ အေရးေပၚလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည္႔ဆည္းရန္ႏွင့္ ေရရွည္တုိးတက္ ခိုင္မာသည္ ့
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာလူမႈဘ၀မ်ားရရွိရန္အစရ္ိွသည့္ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အည ီ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ကုလသမဂၢၿမိဳ႕ရြာႏွင္႕အုိးအိမ္ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္ (UN-Habitat) ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာစီ္မံကိန္းမန္ေနဂ်ာ 
Bijay Karmacharya မွ “စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြက မိမိတုိ႔ရ႕ဲေနအိမ္န႔ဲ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ 
ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာဖုိ႔ အပူတျပင္းလုိအပ္ေနတဲ႔ လုိအပ္ခ်က္အရွိဆုံးန႔ဲ ေဘးဒုကၡအေရာက္ဆံုး သူေတြဆီကို 
ေရာက္ရွိႏိုင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဟားခါး၊ တီးတိန္၊ ဖလမ္းႏွင့္ 
ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ေက်းရြာေပါင္း ၂၀၀တြင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ လူေပါင္း ၉၀,၀၀၀ေက်ာ္ အက်ဳိးေက်းဇူး 
ရရွိႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ 
 
ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံးအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏လႈဒါန္းေငြ ဂ်ပန္ယန္း၃၆၅သန္း (အေမရိကန္ 
ေဒၚလာ၃.၁သန္း)ကိ ုေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းလႈဒါန္းေငြမ်ားကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္တြင္း၌ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိႏိုင္ငံသားအျဖစသုိ္႔မေရာက္ရွိေသးသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြငကူ္ညီပ့ံပုိးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံးသည္ရခိုင္ျပည္နယ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ
မ်ားမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေနအိမ္အမုိးအကာပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ခုိလႈံရာ 
စခန္းမ်ားစီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင္ကု့လသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း
မ်ားပ့ံပုိးေပးျခင္းစေသာအေရးေပၚတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနသည့္အဖြဲ႔အစည္း 
လည္းျဖစ္ပါသည္။ “ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနန႔ဲ ဒုကၡသည္ေတြန႔ဲေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူေတြကိ ုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအစဥ္တစုိက္ 
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔တကယ့္ကုိအသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ယမိူပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏ္ုိင္ငံဆိုင္ရာ 
ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရုံးကိုယ္စားလွယ္ Giuseppe de Vincentiis မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 
“ယခုလက္ရိွလႈဒါန္းမႈကုိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူေတြရဲ႕ အလိုအပ္ဆံုးႏွင့္အေျခခံအက်ဆုံး 
လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိျဖည္႔ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး၊ တခ်ိန္တည္းမွာပ ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရန႔ဲအတူ ဒုကၡသည္ေတြရ႕ဲ 
အတိဒုကၡခံစားေနရတာေတြကုိေရရွည္ေျပလည္ႏိုင္ေစဖုိ႔အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ေနတာကုိလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင ္
သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”။  
 



                                                 

                       

 

    

ဂ်ပန္ႏ္ုိင္ငံ၏ ကုလသမဂၢကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္သို႔ ေစတနာအျပည့္အ၀ျဖင္ ့ထည္႔၀င္လႈဒါန္းေငြ ဂ်ပန္ယန္း ၂.၂၆ 
ဘီလီယံ(အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၉သန္း)ကုိ ရခိုင္္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တိ႕ုတြင ္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား 
(ျပန္လည္) တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ အာဟာရအေထာက္အပ့ံမ်ား ပ့ံပိုးကူညီျခင္း 
ႏွင့္ ေန႔စဥ္ေက်ာင္းတြင္းအာဟာရပံ့ပုိးေပးျခင္း အစရိွသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္ ့ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနရသူမ်ား၊ ေရၾကီးမႈႏွင္ ့ ေျမၿပိဳမႈေၾကာင့္ ေဘးဒုကၡခံစားေနရသူမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ႏို႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြး 
မိခင္မ်ား၊ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါႏွင့္တီဘီေရာဂါခံစားေနရသူမ်ား၊ မူလတန္းၾကိဳ 
ႏွင့္ မူလတန္းအရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းမွ ၀ယ္ယူမည္ ့ ဆန္၊ ပဲႏွင့္ 
ဆား၊ ျပည္ပမ၀ွယ္ယူမည္ ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆီ၊ အာဟာရမႈန္႕မ်ားႏွင့္ အာဟာရျဖည္ဘီ့စကစ္မ်ားအား လူဦးေရ 
၃၀၀,၀၀၀ အတြက္ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရန္ ထည္႔၀င္လႈဒါန္းေငြမ်ားကုိ အဓိကထားသုံးစြမဲည္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ 
ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနသူမ်ားႏွင့္ ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားကုိယ္တိုင္ 
ႏွစ္သက္ရာ၀ယ္ယူစားသုံးႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြသားေထာက္ပံ့ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အဆုိပါလႈဒါန္းေငြမ်ားကို 
အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရရဲ႕ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ိန္အခါသင့္ 
လႈဒါန္းမႈေတြေၾကာင့္ ကုလသမဂၢကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္န႔ဲရခို္္င္ျပည္နယ္ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း၂၀ 
က အမ်ားဆုံးထိခိုက္ခံစားခဲ့ရတဲ႔ ျပည္သူေတြရ႕ဲ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကိ ု ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေတာ့မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီအတြက္လည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ 
ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္မွ  ႒ာေနကုိယ္စားလွယ္ Dom Scalpelli က ေျပာၾကားခ႔ဲပါသည္။  
 
 

 

ပုိမုိသိရွိလုိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအားဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 
 
FAO Myanmar 
Renata Sivacolundhu, Emergency Communications & Advocacy Officer 
Renata.sivacolundhu@fao.org/ +95 9 793 120 232  
 
UN-Habitat Myanmar 
Bijay Bahadur Karmacharya, Country Programme Manager 
bijay.habitat@gmail.com / +95 9 421 170 787 
 
UNHCR Myanmar 
Kasita Rochanakorn, Associate Public Information Officer 
rochanak@unhcr.org / +95 9 448 034 427 
 
WFP Myanmar 
May Myat Swe, Reports and Communications Officer 
maymyat.swe@wfp.org/ +95 1 2305971~6 (Ext: 2424) 
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