THE BORDER CONSORTIUM
နှစလ
် ည် အထ

ွေထ

ွေခ ြုံငုံ သုံုံးသပ် ျက်- ၂၀၂၀ ပပည်နှစ် ဇနနဝါရီမှ ဇွေနလ
် အ

ိ

န ောက်ခံန ကြောင််းရြော
ထိုင််းနိုင်ငံ
ိုံင်ုံးနိုံင်ငတွေင် COVID-19 ပ

မဦုံးဆုံုံး ကုံးစက်မှုကိုံ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်ထနေ့တွေင် စတင်ထတွေွေ့ရှိ သည်။

မတ်လ ၂၄ ရက်ထနေ့၌ အထရုံးထပေါ်အထပ အထန ထ ကညာ ပပီုံး၊ ထနောက်ပိုံင်ုံးတွေင် ဩဂုံတ်လ ၃၁ ရက်ထနေ့အ

ိုံင်ုံးနိုံင်ငတွေင်
ိ သက်တန်ုံးတိုံုံး

သည်။ ဤထ ကညာ ျက်အာုံးပြင် ကနေ့်သတ်မှုအမျာုံးကိုံ စတင်လုံပ်ထဆာင် ပပီုံး၊ ယင်ုံးတိုံေ့တွေင် ရိုံင်တ ုံနှင်တ ုံအ ကာုံး
ရီုံးသွောုံးလာမှုကိုံ ကနေ့်သတ်ပ င်ုံး၊ ပပည်တွေင်ုံး-ပပည်ပ အဝင်အ
မီုံးပငိမ်ုံးအမိနေ့်

ွေက် ကနေ့်သတ်ပ င်ုံး၊ လစုံလထဝုံးပပြုံမှုနှင် အထ

ွေထ

ွေ ထနဝင်

ုံတ်ပပန်ပ င်ုံးမျာုံး ပါဝင်သည်။ ထ ုံးဆိုံင်မျာုံးနှင် ထြျာ်ထပြထရုံး ထနရာမျာုံးကိုံ ပိတ်ပင် သည်။ လစုံလထဝုံး

ပြစ်မှုကိုံ ထလျာ ျနိုံင်ရန် အရက်ကိုံလည်ုံး ပိတ်ပင် သည်။ သင်္ကြန်ပွေထတာ်ကိုံ ထရွေ့ဆိုံင်ုံး ပပီုံး၊ နိုံင်ငတွေင်ုံးရှိ လတိုံင်ုံးကိုံ
နှထ ါင်ုံးစည်ုံး ဝတ်ဆင်ရန် တိုံက်တွေန်ုံး သည်။ ဇွေန်လကုံန်အ

ိ

ိုံင်ုံးနိုံင်ငတွေင် COVID-19 ကုံးစက်မှု အတည်ပပြုံလနော

၃,၁၇၁ ဦုံး နှင် ထသဆုံုံးမှု ၅၈ ဦုံး ရှိ သည်။ ဒုံကခသည်စ န်ုံး ၉ ုံတွေင် COVID-19 အတည်ပပြုံလနောနှင် သသယလနောမျာုံး
မထတွေွေ့ရှိ ပါ။
စ န်ုံးမျာုံးတွေင် COVID-19 ကုံးစက်ပျွေ့ပွောုံးမှု မရှိ ဟုံ ဆိုံထသာ်လည်ုံး မည်သပ
ိုံေ့ င်ဆိုံထစ လုံပ်ထဆာင်ထနသည် လုံပ်ငန်ုံးမျာုံး
နှင် လုံပ်ငန်ုံးစဉ်မျာုံးအထပေါ် သက်ထရာက်မှုင်္ကီုံးစွော ရှိထစ သည်။ စ န်ုံးမျာုံးအတွေင်ုံးသိုံေ့ ဝင်ထရာက်မှုကိုံ တိုံုံး၍တင်ုံးကျပ်
ပ င်ုံးထ ကာင် ဒုံကခသည်မျာုံး၏ သက်ထမွေုံးဝမ်ုံးထကျာင်ုံးမှုအထပေါ် အနှုတ်သထ
ွေက် ွော ွေင်မပပြုံထသာထ ကာင် အလုံပ်အကိုံင်အ ွေင်အလမ်ုံးမျာုံး

ိ ိုံက်ထစသည်။ ယင်ုံးမှာ ထရရှည်တင
ိုံ ်ပပဿနောပြစ်ြွေယ်

ရှိပပီုံး၊ စီုံးပွောုံးထရုံး ကျဆင်ုံးမှုနှင်အတ သက်ထမွေုံးဝမ်ုံးထကျာင်ုံးအထပေါ် င်္ကီုံးစွော
ထ

ာ သက်ထရာက်ထစသည်၊ စ န်ုံးမျာုံးတွေင်ုံးမှ
ိ ိုံက်ထစနိုံင်သည်။ စ န်ုံးမျာုံးအတွေက် ရန်ပုံထငွေ

ာက်ပမှု ဟနေ့်တာုံးအထပပာင်ုံးအလ ပြစ်ထစမည်အပပင်၊ စ န်ုံးပပင်ပ စီုံးပွောုံးထရုံး အ ွေင်အလမ်ုံးမျာုံးအတွေက်လည်ုံး သက်

ထရာက်ထစသည်။
UNHCR က ကညီပပိုံုံးသည် မိမိဆနဒအထလျာက် အိမ်ပပန်ထရုံးကိစစကိုံ ထြထြေါ်ဝါရီလတွေင် ထဆာင်ရွက်ရန်ကိုံ ဆိုံင်ုံးင

ာုံး

ရာ ယ ုံကာလအတွေင်ုံး တရာုံးဝင်လုံပ်ငန်ုံးစဉ်ပြင် အိမ်ပပန် ကသမျာုံး မရှိပါ။ သိထ
ုံေ့ သာ်လည်ုံး လ ၃၁၄ ဦုံးသည် တတိယ
နိုံင်ငတွေင် ိုံလှုအထပ

ျရန် စ န်ုံးမျာုံးမှ

ွေက် ွောသွောုံး ကသည်။

ိုံင်ုံးနိုံင်ငရှိ စ န်ုံးမျာုံးတွေင် လ ၈၁,၅၈၆ ဦုံး ကျန်ရှိထန

သည်။
မြ ်ြြောနိုင်ငံ
ပမန်မာနိုံင်ငတွေင် ပ

မဦုံးဆုံုံးထသာ COVID-19 လနောကိုံ မတ်လ ၂၃ ရက်ထနေ့တွေင် ထ ကညာ သည်။ အစိုံုံးရက မတ်လ ၁၃

ရက်ထနေ့မှစ၍ လစုံလထဝုံးပပြုံပ င်ုံးနှင် ရီုံးသွောုံးလာပ င်ုံးအတွေက် ကနေ့်သတ်မှုမျာုံး အထကာင်အ
မျာုံး စတင်ပပြုံ ပပီုံး၊ ပပည်ထ

ည်ထြာ်သည် ထ ကညာမှု

ာင်စုံအဆင် ထ ကညာ ျက် ၃၀ နှင်၊ ပပည်နယ်နှင် တိုံင်ုံးထဒသင်္ကီုံးအဆင် ထ ကညာ ျက် ၂၀ ကိုံ

ုံတ်ပပန် သည်။ ဇွေန်လကုံန်တွေင် COVID-19 အတည်ပပြုံလနော ၃၀၃ ဦုံးနှင် ထသဆုံုံးသ ၆ ဦုံး ရှိထနသည်။
ဟိုံတယ် နှင် ရီုံးသွောုံးလုံပ်ငန်ုံးမျာုံးကဏ္ဍတွေင် လုံပ်ငန်ုံးမျာုံး ယာယီရပ်ဆိုံင်ုံး

ာုံးသည်။

ိုံင်ုံးနိုံင်ငမှ ထရွေ့ထပပာင်ုံးလုံပ်သာုံး

၄၀,၀၀၀ တိုံေ့ ရီုံးသွောုံးလာမှု ပိတ်ပင်ပ င်ုံးနှင် နယ်စပ်ဂိတ်မျာုံးပိတ်မည် စိုံုံးထသာထ ကာင် ပမန်မာနိုံင်ငသိုံေ့ အပမန်အိမ်ပပန်
ကသည်။ ဇွေန်လကုံန်တွေင် တရာုံးဝင် နယ်စပ်ပြတ်ထကျာ်ထရုံး ဂိတ်မျာုံးမှ ထရွေ့ထပပာင်ုံးလုံပ်သာုံး နေ့်မှန်ုံး ၁ သိန်ုံး နေ့်အိမ်ပပန်
ကသည်။ ဤသိုံေ့ လအမျာုံးအပပာုံး ထရွေ့ထပပာင်ုံးသွောုံးလာမှုထ ကာင် ထရာဂါကုံးစက်မှု၊ င်္ကိြုံတင်ကာကွေယ် တာုံးဆီုံးမှု နှင်

ိန်ုံး ျြုံပ်ထရုံး လုံပ်ငန်ုံးမျာုံး အထလုံးထပုံးလုံပ်ထဆာင် ကသည်။ သိထ
ုံေ့ သာ် ရပ်ရွာလ
သက်ထသ အထ

ာက်အ

ုံ အ ျင်ုံး ျင်ုံးအ ကာုံး ကုံးစက်သည်

ာုံး မထတွေွေ့ရှိရထသုံးပါ။ ဤသိုံေ့ ရီုံးသွောုံးလာမှု ကနေ့်သတ်ပ င်ုံးမျာုံးသည် COVID-19 ကုံးစက်မှု

ိန်ုံး ျြုံပ်ထရုံးတွေင် အထရုံးပါ ထသာ်လည်ုံး၊ ထ ုံးကွေက်မျာုံးအတွေက် အဟနေ့်အတာုံးပြစ်ထစ ပပီုံး၊ လယ်ကွေင်ုံးမျာုံးနှင် စိုံက်ပျိြုံုံး
ထပမမျာုံးသိုံေ့ သွောုံးရန် အဟနေ့်အတာုံး ပြစ်ထစသည်။ ထငွေထ ကုံးထြာင်ုံးပွေမှုပြစ်ထစရန် ြိအာုံးမျာုံး ပြစ်ထစသည်။
ထရွေ့ထပပာင်ုံးလုံပ်သာုံး အမျာုံးအပပာုံး အိမ်ပပန် ကပ င်ုံးထ ကာင် ပမန်မာနိုံင်ငတွေင် ရပ်ရွာအထပ ပပြုံ ထစာင် ကည်ပ င်ုံး (ကွောရန်
တင်ုံး) ကိုံ အမျာုံးအာုံးပြင် လုံပ်ထဆာင် ကသည်။ ယင်ုံးနှင်အတ အကနေ့်အသတ်ပြင် လစစ်ထဆုံးပ င်ုံး၊ နယ်စပ်ပြတ်ထကျာ်
ထရုံးဂိတ်မျာုံးတွေင် ကွောရန်တင်ုံး စင်တာမျာုံး

ာုံးရှိပ င်ုံး ပပြုံ ကသည်။ တိုံင်ုံးရင်ုံးသာုံးလက်နက်ကိုံင် အြွေွေ့မျာုံး (EAOs) က

နယ်စပ်ပိတ်ဆေ့ထ
ိုံ ရုံးအတွေက် အစိုံုံးရ၏ င်္ကိြုံုံးပမ်ုံး ျက်မျာုံးကိုံ ထ

ာက် ကပပီုံး၊ ရီုံးသွောုံးလာမှု ကနေ့်သတ်ပ င်ုံး၊ ကွောရန်တင်ုံး

လုံပ်ငန်ုံးမျာုံး စည်ုံး ကပ်ပ င်ုံးမျာုံး လုံပ်ထဆာင် ကသည်။ EAOs အြွေွေ့မျာုံးက ထစာင် ကပ်
အ

ိန်ုံးသမ
ိ ်ုံးထနသည် နယ်စပ်မျာုံး၊

ုံးသပြင် နယ်စပ်ပြတ်ထကျာ်သည် ထနရာမျာုံး သိမ
ုံေ့ ဟုံတ် လမ်ုံးမျာုံးထပေါ်ရှိ စစ်ထဆုံးထရုံးဂိတ်မျာုံးကိုံ တပ်မထတာ်က ပငင်ုံး

ပယ်၍ အ ျိြုံွေ့ထသာဂိတ်မျာုံးကိုံ ြယ်ရှာုံးထပုံးရန် အမိနေ့်ထပုံးမှုမျာုံး ရှိ သည်။ ထကအန်ယ နှင် မွေန်ပပည်သစ်ပါတီ၏ အ ျိြုံွေ့
ထသာ စစ်ထဆုံးထရုံးဂိတ်မျာုံးကိုံ အစိုံုံးရအရာရှိမျာုံး၊ သိမ
ုံေ့ ဟုံတ် တပ်မထတာ်တပ်ြွေွေ့မျာုံးက ြယ်ရှာုံး ကသည်။ ဤသိုံေ့ ပုံး
ထပါင်ုံးထဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွေက်ပ င်ုံးထ ကာင် အစိုံုံးရအြိုံေ့ ထရာဂါကုံးစက်မှု ထလ ာ ျနိုံင်ရန် အ ွေင်အထရုံး လက်လွေတ်ဆုံးုံ ရှုုံး
ရသည်။ ယင်ုံးထဒသရှိ လ

ုံမျာုံး ထရာဂါကုံးစက်မှု

ိ ိုံက်နစ်နောနိင
ုံ ်ထပ ပမင်မာုံးထစသည်။

ရ ိုံင်ပပည်နယ်နှင် ျင်ုံးပပည်နယ်မှ လွေ၍ တြက်သတ် အပစ်ရပ်စထရုံး အထကာင်အ
၁၀ ရက်ထနေ့တွေင် ထ ကညာ သည်။ သိထ
ုံေ့ သာ်
ိ ိုံက်နစ်နောနိုံင်ထပ ရှိထနသည် ရပ်ရွာလ

ည်ထြာ်မှုကိုံ တပ်မထတာ်က ထမလ

ိထရာက်မှုမရှိ

တိုံက်ပွေမျာုံး ဆက်လက်ရှိထနသည်။ သိပုံေ့ ြစ်ရာ မလကပင်

ုံမျာုံးအထပေါ် ဝန်

ုံပ်ဝန်ပိုံုံး မျာုံးထစသည်။ ဆိုံလိုံသည်မှာ ပမန်မာနိုံင်ငအတွေင်ုံး

ထဆာင်ရွက်ထန ကသည် အစီအစဉ်မျာုံး နှင် လုံပ်ငန်ုံးမျာုံးမှာ COVID-19 ကုံးစက်ထရာဂါ အနတရာယ်ကိုံ စီမ နေ့် ွေထနရရမ
ုံ
မက၊ စစ်တပ်အင်အာုံး တိုံုံး ျွေ့မှုမျာုံးနှင် ကကြုံထတွေွေ့ရသည်။ တပ်မထတာ်က လက်နက်င်္ကီုံးမျာုံးပြင် တိုံက် ိုံက်မှုထ ကာင် ကရင်
ပပည်နယ်၊ ြာပွေန်ပမိြုံွေ့တွေင် အရပ်သာုံး ၂၀၀၀ ထကျာ် အိုံုံးအိမ်စွေနေ့်ပစ်

ွေက်ထပပုံးရသည်။

သွောုံးထရာက်နိုံင်ရန်လည်ုံး အဟနေ့်အတာုံး ပြစ်ထစသည်။ ၂၀၂၀ ုံနှစ်၏ ပ

ိုံေ့အပပင် သတိေ့၏
ုံ လယ်ကွေင်ုံးမျာုံး သိုံေ့

မ ၆-လပိုံင်ုံးတွေင် သတင်ုံးမျာုံးအရ ြာပွေန်ပမိြုံွေ့

နယ် တ ုံအတွေင်ုံး၌ပင် တရာုံးမဝင်သတ်ပြတ်မှု ၆ ုံ ရှိ သည်။ မွေန်ပပည်နယ်တွေင် ထရုံးနှင် ထရပြြူပမိြုံွေ့နယ်၏ အစိတ်အပိုံင်ုံး
မျာုံး၊ တပ်မထတာ်နှင် ကရင်နီအမျိြုံုံးသာုံး တိုံုံးတက်ထရုံးပါတီ (KNPP) တိအ
ုံေ့ ကာုံး ထပမာက်ပိုံင်ုံး ရှာုံးထတာ ထပမာက်ပိုံင်ုံးတွေင်
တိုံက်ပွေမျာုံး ပြစ်ပွောုံးလာထသာထ ကာင် ကရင်နီအရပ်သာုံး လ

မ
ုံ ျာုံးအ ကာုံး ထပမပမြုံပ်မိုံင်ုံးမျာုံး ထ ကာင် ဒဏ်ရာရမှုမျာုံး ရှိ

သည်။
ဩဂုံတ်လတွေင် ပပည်ထ

ာင်စုံပငိမ်ုံး ျမ်ုံးထရုံး ညီလာ စတုံတထအင်္ကိမ်ကိုံ ကျင်ုံးပလိုံသည် ဆနဒမျာုံးရှိ ကပပီုံး၊ အထ

ွေထ

ွေ ထရွုံး

ထကာက်ပွေ ပပီုံးသည်အ ါ လမ်ုံးပပထပမပုံအတိုံင်ုံး ထတွေွေ့ဆည
ုံ ိနိှုင်ုံးမှုမျာုံး ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်နိုံင်ရန် ထသ ျာစီစဉ်လိုံ က
သည်။ ယင်ုံးထဆွေုံးထနွေုံးပွေ ထ ါင်ုံးစဉ်မျာုံးတွေင် အဓိကကျထသာထ ါင်ုံးစဉ်မျာုံးအနက် တ ုံမှာ တနိုံင်ငလုံုံးပစ် တ် တိုံက် ိုံက်မှု
ရပ်စထရုံး သထ

ာတညီ ျက် (NCA) လုံပ်ငန်ုံးစဉ်မျာုံးကိုံ ပပန်လည်သုံုံးသပ်နိုံင်ထရုံး ပြစ်သည်။ အ

အစီအစဉ်မျာုံးနှင် ပတ်သက်၍ တိုံုံးတက်မှု မရှိ

ပြစ်ထနသည်။ တိုံင်ုံးရင်ုံးသာုံး လက်နက်ကိုံင်အြွေွေ့မျာုံး (EAOs) က ပိုံ၍

ရှင်ုံးလင်ုံးသည် ြက်ဒရယ်စနစ်ကိုံ သိလိုံထန ကပပီုံး၊ ပပည်ထ
စီမ နေ့် ွေပုံနှင် တိုံင်ုံး/ပပည်နယ် ြွေွေ့စည်ုံးပုံအထပ

ုံးသပြင် ကာုံးကာလ

ာင်စုံနှင် တိုံင်ုံးထဒသင်္ကီုံး/ပပည်နယ်တိုံေ့အ ကာုံး

ဏ္ဍာထရုံးစနစ်

ဥပထဒ ထရုံးဆွေထရုံးကိစစမျာုံးကိုံလည်ုံး စိတ်ဝင်စာုံးထန ကသည်။

အစီအစဉ် တံိုုံ့မြ ်ြှုြ ြော်း
အစီအစဉ်အရ ကာုံးဝင်ထဆာင်ရွက်မှုမျာုံးကိုံ TBC ၏ မဟာဗျြူဟာ ၂၀၂၀-၂၀၂၂1 နှင် COVID-19 ကုံးစက်ကပ်ထ

ုံးကိုံ တုံေ့

ပပန်ရန် ျမှတ် သည် လမ်ုံးညွှန် ျက်မျာုံးက လမ်ုံးညွှန်ပါသည်။
ြဟြောဗ ျူဟြောနမြြောက် လြ််းညွှ ်ခ က် (၁)။

။ အို်းအြ်စွ ုံ့်ြစ် ထွက်နမြ်းရသည် ရြ်ရြောလူထိုြ ြော်း၏ လူသြော်းခ င််းစြော ောြှု

ဆိုင်ရြော လိုအြ်ခ က်ြ ြော်း မြည်ဆည််းနြ်းနိုင်ရ ် နှင် အြ ်းသြီ်းြ ြော်း၊ ကနလ်းြ ြော်း၊ အသက်အရယ် အိုြင််းသူြ ြော်း၊ ြ ြော်း ော
သူနှင် ြသ ်စွြ််းသူြ ြော်းကို အနလ်းထြော်းနဆြောင်ရက်ရ ်
ထိုင််းနိုင်ငံ
အကျပ်အတည်ုံးမျာုံးကိုံ ရင်ဆိုံင်ရန် စ န်ုံးမျာုံးရှိ ရပ်ရွာထ ါင်ုံးထဆာင်မျာုံးက အလ င်အပမန်ပင် လုံပ်ငန်ုံးထဆာင်တာ အမျိြုံုံး
မျိြုံုံးကိုံ ထဆာင်ရွက် ကပါသည်။ ယင်ုံးလုံပ်ငန်ုံးမျာုံးတွေင် လမှုထရုံးအရ ပ် ွော ွောထနထစပ င်ုံး၊ လက်ထဆုံးရန် ထနရာမျာုံးြန်
တီုံးထပုံးပ င်ုံး၊ အထရုံးမင်္ကီုံးသည် ရုံပ်ပိုံင်ုံးဆိုံင်ရာ

ိထတွေွေ့မှု အစည်ုံးအထဝုံးမျာုံးကိုံ ရပ်ဆိုံင်ပ င်ုံးမျာုံး ပါဝင်သည်။ စ န်ုံးအတွေင်ုံး

နှင် အပပင် သွောုံးလာမှုမျာုံးကိုံ တင်ုံးကျပ်သည်ကနေ့်သတ်မှုမျာုံး ထဆာင်ရွက် ထသာ်လည်ုံး၊ အဓိကကျသည် လသာုံး ျင်ုံးစာ
နောမှုဆိုံင်ရာ အကအညီထပုံးမှုမျာုံး ရပ်တနေ့်ဆိုံင်ုံးငမှု မရှိ ပါ။
အထရုံးထပေါ်အထပ အထနကိုံ တပုံေ့ ပန်ရန်အတွေက်၊ TBC အြွေွေ့က စာုံးနပ်ရိကခာကဒ် တန်ြိုံုံးကိုံ အိမ်ထ
ညီ တိုံုံးပမင်ထပုံး ပါသည်။ ယင်ုံးတိုံုံးပမင်မှုမှာ ၂၀၂၀ ုံနှစ် ဧပပီလမှ ဇွေန်လအ

ိအ

ုံး

ာင်စုံအာုံးလုံုံးသေ့ိုံ တထပပုံး

ိ ိုံက်နစ်နောနိုံင်သည် အိမ်ထ

ာင်စုံ

မျာုံး အနိမ်ဆုံုံး အာဟာရလိုံအပ် ျက်ဆိုံင်ရာ ပပည်မီထစရန် အထနအ

ာုံးနှင် အတတပင် ပြစ်ပါသည်။ ဧပပီလကုံန်တွေင်

စာုံးနပ်ရိကခာကဒ် တန်ြိုံုံးကိုံ အိမ်ထ

ပ် ၅%

ကပ်ထ

ုံးထ ကာင် ထ

လာမည်အထရုံး

ာင်စုံအာုံးလုံုံးအတွေက် ထနောက်

ပ်တိုံုံးထပုံး သည်။ အထ ကာင်ုံးမှာ ကုံးစက်

ာက်ပမှုကွေင်ုံးဆက် ပပတ်ထတာက် အဟနေ့်အတာုံးပြစ်ရမှုမျာုံး ရှိရာ စာုံးနပ်ရိကခာထ ုံးနှုန်ုံး ပမင်တက်

ည်သွေင်ုံးစဉ်ုံးစာုံး ျက်ထ ကာင် ပြစ်ပါသည်။

အုံပ်စုံလိုံက် စုံထဝုံးမှုမျာုံးနှင် သက်ဆိုံင်သည် အစီအစဉ်မျာုံးကိုံ ရပ်ဆိုံင်ုံး ပါသည်။ အထ ကာင်ုံးမှာ COVID-19 ကုံးစက်မှု
အနတရာယ်ကိုံ ထလ ာ ျရန် မစွေမ်ုံးနင
ိုံ ်ပ င်ုံးထ ကာင် ပြစ်သည်။ သိမ
ုံေ့ ဟုံတ် လမှုထရုံးအရ ပ် ွော ွောထနထစပ င်ုံးအပြစ် ထပပာင်ုံးလ
ထဆာင်ရွက် သည်။
အ ျိြုံွေ့ထသာ စီစဉ်

ာုံးသည် လုံပ်ငန်ုံးမျာုံး ထဆာင်ရွက် သည်။ ၂၀၂၀ ုံနှစ်အတွေက် အသစ်ထသာ ရိကခာ ွေတမ်ုံးစာအုံပ် ကိုံ

စ န်ုံးမျာုံးအာုံးလုံုံးတွေင် နှစ်ဆန်ုံးပိုံင်ုံး၌ ပြနေ့်ထဝ သည်။ အိမ်ထ

ာင်စုံတ ုံ ျင်ုံးတွေင် ရိကခာ ွေတမ်ုံးစာအုံပ် ရှိပပီုံး၊ အိမ်ထ

နှင်ပတ်သက်သည် အထရုံးင်္ကီုံးသတင်ုံး အ ျက်အလက်မျာုံး၊ ဥပမာအာုံးပြင် အိမ်ထ
ဝင်မျာုံး၏ အထသုံးစိတ် အ ျက်အလက်၊ အိမ်ထ
(FCS) ကိုံ ၂၀၁၉ ုံနှစ် နိုံဝင်

ာင်စုံ အမျိြုံုံးအစာုံး၊ အိမ်ထ

ာင်စုံ

ာင်စုံ အြွေွေ့

ာင်စုံဝင်မျာုံး၏ ဓာတ်ပုံတုံေ့ိ ပါဝင်သည်။ ရိကခာကဒ်စနစ် ဝန်ထဆာင်မှု

ာလတွေင် CompuLynx မှ Red Rose သိုံေ့ ထပပာင်ုံးလ ပပီုံး၊ စ န်ုံးမျာုံးအာုံးလုံုံးတွေင် ၂၀၂၀

ုံနှစ် ထြထြေါ်ဝါရီလတွေင် ထအာင်ပမင်စွော ပပီုံးဆုံုံး သည်။
နှစ်တင
ိုံ ်ုံး၏ ထြထြေါ်ဝါရီလနှင် မတ်လမျာုံးတွေင် ဝါုံးနှင် ယကလစ်ပင် အိမ်တိုံင်မျာုံး၊ အိမ်မိုံုံးသက်ကယ်မျာုံး အပါအဝင် အမိုံုံး
အကာပစစည်ုံးမျာုံး ပြနေ့်ပြြူုံးထပုံးပိုံေ့ပ င်ုံးကိုံ အမိုံုံးအကာလုံပ်ငန်ုံး အုံပ်စုံမျာုံး (SWGs) နှင် အမိုံုံးအကာ အြွေွေ့မျာုံးက ထဆာင်ရွက်
ကသည်။ ယာယီစ န်ုံး ၉- ုံအတွေက် အမိုံုံးအကာ ပစစည်ုံးမျာုံးထပုံးပမ
ိုံေ့ ှုကိုံ ဧပပီလတွေင် ပပီုံးဆုံုံး သည်။ ပစစည်ုံးမျာုံး၏ ခ ြုံငုံ၍
အရည်အထသွေုံးကိုံ ထကာင်ုံးသည်ဟုံ ဒုံကခသည်ရပ်ရွာလ
1

ုံမျာုံးက သတင်ုံးထပုံးပိုံေ့ ကသည်။ ထလလာထတွေွေ့ရှိမှုမျာုံးအရ

TBC အြွေွေ့၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ မဟာဗျြူဟာ အစီအစဉ်ကိုံ ထအာက်ထြာ်ပပပါ လင် တ
် င
ွေ ် ရရှိနိုံင်ပါသည်။

https://www.theborderconsortium.org/strategic-plans/strategic-plans-2020-2022/

ိ

ထရာက်ထသာ သိုံထလှာင်သိမ်ုံးဆည်ုံးမှု၊ စီမမှုမျာုံးထ ကာင် ရပ်ရွာထ ါင်ုံးထဆာင်မျာုံးသည် အထရုံးထပေါ်အထပ အထနမျာုံးတွေင်
ိထရာက်စွော တပုံေ့ ပန်ထဆာင်ရွက်နိုံင်ထ ကာင်ုံး ထတွေွေ့ရသည်။
သိုံထလှာင်ရုံမျာုံး နှင် မီုံးသတိထပုံး ထမ ာ်စင်မျာုံးစသည် ရပ်ရွာအထဆာက်အဦုံးမျာုံးကိုံ ပုံမှန်ထဆာင်ရွက်ထနသည် လုံပ်ငန်ုံး
စဉ်မျာုံးအပပင် ပပင်ဆင် ကပါသည်။ ဇွေန်လကုံန်တွေင် ၉၉% ထသာ အ

ုံးလိုံအပ် ျက်ရှိသည် အိမ်ထ

ာင်စုံမျာုံး (SSN)

အတွေက် အမိုံုံးအကာမျာုံးကိုံ ပပင်ဆင်ပပီုံးစီုံး၍ သိမ
ုံေ့ ဟုံတ် ပပန်လည်တည်ထဆာက်၍ ပပီုံးစီုံးပပီပြစ်သည်။ အမိုံုံးအကာ အြွေွေ့မျာုံး
နှင် SWGs ၊ စ န်ုံးထကာ်မတီမျာုံး ပုံးထပါင်ုံးထဆာင်ရွက်မှုထကာင်ုံးသည် ရလဒ်ထ ကာင်ပင် ပြစ်သည်။
င်္ကိြုံုံးစာုံးမှုကိုံ အသိအမှတ်ပပြုံ၍ စ န်ုံးအထပ စိုံက် ဝန်
အမှတ်ပပြုံ လက်မှတ်မျာုံး
ပစ်မှတ်

ာုံး၍ ထ

က်ပိုံ၍ အလုံပ်ထဆာင်ရွက် ကသမျာုံး ကိုံ အသိ

ုံတ်ထပုံး သည်။ နိုံြိုံုံးစ န်ုံးတွေင် အမိုံုံးအကာအြွေနှင် SWGs တိက
ုံေ့ SSN အိမ်ထ

ာင်စုံမျာုံးကိုံ

ာက်ပထပုံးသည် အမိုံုံးအကာပစစည်ုံးမျာုံး၏ အသုံုံးဝင်မှု နှင် သတိေ့၏
ုံ အိုံုံးအိမ်အထပ အထနကိုံ ထကာင်ုံးစွော

နောုံးလည်သိရှိနိုံင်ရန် အိမ်ထ
မျာုံးသည် ထ

မ်ုံးမျာုံးက ၁၂ လ

ိုံသမျာုံး၏ အလုံပ်

ာင်စုံ စစ်တမ်ုံးမျာုံး ထကာက်ယ သည်။ စစ်တမ်ုံးထတွေွေ့ရှိ ျက်အရ ၉၀% ထသာ အိမ်ထ

ာင်စုံ

ာက်ပထပုံးသည် ပစစည်ုံးမျာုံးကိုံ မှန်ကန်စွောအသုံုံးပပြုံ၍ သတိ၏
ုံေ့ အိမ်မျာုံးကိုံ ပပြုံပပင် ကသည်။

အုံပ်စုံအလိုံက် သင်တန်ုံးမျာုံးနှင် လ

ုံစည်ုံးထဝုံးပွေမျာုံးကိုံ ပြစ်နိုံင်ပါက အွေန်လိုံင်ုံးအစည်ုံးအထဝုံးမျာုံးသိုံေ့ ထပပာင်ုံးလ က

သည်။ အနည်ုံးစုံထသာ လကိုံယ်တိုံင်တက်ထရာက်ရသည် သင်တန်ုံးမျာုံးလည်ုံး ထဆာင်ရွက် ပပီုံး၊ COVID-19 ကုံးစက်ထ

ုံး

အထကာင်ုံးဆုံုံး ထဆာင်ရွက်ရမှု လမ်ုံးညွှန်မျာုံးကိုံ လိုံက်နော၍ လ ပ် ွော ွောပ ာုံးကာ ထဆာင်ရွက် သည်။ သိမ
ုံေ့ ဟုံတ် CoC ၊
ကထလုံးမျာုံးကာကွေယ်မှုထပုံးထရုံး၊ PSEAH သင်တန်ုံးမျာုံးကိုံ အသစ်ဝင်သည် စတိုံင်ပင် စာုံးသ ဝန်

မ်ုံးမျာုံးအတွေက် သင်

တန်ုံးမျာုံး ပိုံေ့ ျထပုံး ကသည်။
မြ ်ြြောနိုင်ငံ
TBC ၏ မိတ်ြက်အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံးက ပဋိပကခ စာုံးထန ကရသည် ကရင်နှင် ကရင်နီ ရပ်ရွာအသိုံက်အဝန်ုံးမျာုံးမှ လ
၁၃,၀၀၀ အတွေက် ကကကက နိုံင်မှုစွေမ်ုံးရည်ကိုံ ၂၀၂၀ ုံနှစ် ပ
ကိုံ COVID-19 ကုံးစက်ထ

ုံ

မ ၆-လပိုံင်ုံးတွေင် အာုံးပြည် ပပိုံုံး ကသည်။ ဤလုံပ်ငန်ုံးမျာုံး

ုံးနှင် ပတ်သက်သည် ရီုံးသွောုံးလာမှု ကနေ့်သတ်မှုမျာုံး၊ သယ်ယပိထ
ုံေ့ ဆာင်ထရုံး အ က်အ ၊ လစုံ

လထဝုံး မပပြုံရသည် အင်္ကီုံးအကျယ် အ က်အ ရှိသည် ထပပာင်ုံးလမှုအထပ အထနမျာုံးထအာက်မှ ထဆာင်ရွက် ကပ င်ုံး ပြစ်
သည်။ သ

ာဝကပ်ထ

ုံး ထလျာနည်ုံးကျဆင်ုံးထစထရုံး ထဆာင်ရွက် ျက်မျာုံးတွေင် ဆန်စပါုံး

ဏ် တည်ထ

ာင်ပ င်ုံးလည်ုံး

ပါဝင်ပပီုံး၊ စာုံးနပ်ရိကခာ မြလုံမှုကိုံ ထလ ာနည်ုံးထစရန်နှင် တိုံင်ုံးရင်ုံးသာုံး ကျန်ုံးမာထရုံး အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံးတွေင် င်္ကိြုံတင်၍
ထဆုံးဝါုံး ထ
ထ

ာက်ပပစစည်ုံးမျာုံး

ာုံးရှိပ င်ုံးတိုံေ့ ပါဝင်သည်။ ယင်ုံးကိုံ ၃-လစာ ဆန်ထ

ာက်ပထပုံးမှုနှင် ညီမ သည် ထငွေသာုံး

ာက်ပထပုံးမှုပြင် ထဆာင်ရွက်ပပီုံးစီုံး ပပီုံး၊ ပဋိပကခစစ်ပွေမျာုံးထ ကာင် နှင် စစ်တပ်အင်အာုံး တိုံုံး ျွေ့လာသည်အ ါ အထရုံး

ထပေါ်တုံေ့ပပန်မှုအပြစ် လိုံအပ်ပါက ထဆာင်ရွက်နိုံင်သည်။
TBC ၏ မိတ်ြက်အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံးက အစီအစဉ်မျာုံးနှင်
COVID-19 ကုံးစက်ထ

တ်ဂျက်မျာုံးကိုံ အလ င်အပမန်ပင် ပပန်လည် ျိန်ညိ ကပပီုံး၊

ုံး၏ သက်ထရာက်မှုမျာုံးကိုံ ထလျာနည်ုံးထစရန် နည်ုံးလမ်ုံး ၄ သွေယပ် ြင် ထဆာင်ရွက် ကသည်။

၁။ ကနဦုံး တပုံေ့ ပန်ထဆာင်ရွက်မှုမှာ ထ

ုံးအနတရာယ် ဆက်သွေယ်ထရုံးမျာုံးနှင် ရပ်ရွာ၏ ပုံးထပါင်ုံးထဆာင်ရွက်မှု

(RCCE) ပြစ်ပပီုံး၊ လမှုထရုံး အရ ပ် ွော ွောထနထစပ င်ုံး၊ ပုံမှန် လက်ထဆုံးပ င်ုံး နှင် နှောထ ါင်ုံးစည်ုံးဝတ်ဆင်ပ င်ုံး
စသည်တေ့န
ိုံ ှင် ပတ်သက်၍ အမအကျင်ထပပာင်ုံးလထစရန် တိုံက်တွေန်ုံးပ င်ုံးနှင် အသိပညာပမင်တင်ထပုံးပ င်ုံးတိုံေ့
ထဆာင်ရွက်သည်။
၂။ ယင်ုံးလုံပ်ငန်ုံးမျာုံးကိုံ နှောထ ါင်ုံးစည်ုံး၊ အနီထအာက်ထရာင် ျည် အပ ျိန်တင
ိုံ ်ုံး ကရိယာ၊ လက်ထဆုံးဇလုံ စသည်
တိုံေ့ အပါအဝင် တကိုံယ်ထရ ကာကွေယထ
် ရုံး ပစစည်ုံးမျာုံး (PPE) ကိုံ ရပ်ရွာကျန်ုံးမာထရုံးလုံပ်သာုံးမျာုံးသိုံေ့ ပြနေ့်ပြြူုံး
ထပုံးပ င်ုံးပြင် ထဆာင်ရွက်သည်။

၃။ စစ်ထဆုံးထရုံးဂိတ်မျာုံးနှင် ကွောရန်တင
ိုံ ်ုံး စင်တာမျာုံးတွေင် ESPs နှင် အရပ်

က်လမှုအြွေွေ့မျာုံး (CSOs) မျာုံး

ကိုံယ်တင
ိုံ ်ကိုံယ်ကျ ရှိထနပ င်ုံးသည် အိမ်ပပန်လာသ ထရွေ့ထပပာင်ုံးလုံပ်သာုံးမျာုံး နှင် လ

ုံမျာုံး ထရွေ့ထပပာင်ုံးသွောုံးလာ

မှုအတွေက် မရှိမပြစ်လိုံအပ်သည် စီမ နေ့် ွေမှုပြစ်ပပီုံး၊ တင်ုံးကျပ်ကနေ့်သတ်မှုမျာုံးကိုံ ပိုံ၍ သိသာ

င်ရှာုံးထစသည်။

၄။ ထ ုံးကွေက်မျာုံးသေ့ိုံ သွောုံးထရာက်ပ င်ုံးနှင် လယ်ကွေက်မျာုံးသေ့ိုံ သွောုံးထရာက်ရာတွေင် ကနေ့်သတ်မှုမျာုံးရှိလာသည်နှင်
အမ ပဋိပကခ ရှိထနရာ ရပ်ရွာထဒသမျာုံးတွေင် စာုံးနပ်ရိကခာ မလုံခ ြုံမှုကိုံ ပိုံ၍ဆိုံုံးရွာုံးထစသည်။ ပစ်မှတ်
နပ်ရိကခာမျာုံး ပြနေ့်ပြြူုံးထပုံးပ င်ုံး နှင် ထငွေသာုံး လွှထပပာင်ုံးကညီထပုံးပ င်ုံးတိုံေ့သည် ပိုံ၍
လ

ုံ အသိပညာထပုံးမှု မည်မ

ာုံး၍ စာုံး

င်ရှာုံးသည်။

ိထရာက်သည်ကိုံ အထရအတွေက်အာုံးပြင် ထြာ်ပပရန် က် ထသာ်လည်ုံး၊ မိတ်ြက်အြွေွေ့

အစည်ုံးမျာုံးက ထြာ်ပပရာတွေင် လ၂၀၀,၀၀၀ ထကျာ်ကိုံ င်္ကိြုံတင်ကာကွေယမ
် ှုဆိုံင်ရာ ကိစစမျာုံးနှင် ပတ်သက်၍ အသိထပုံးနိုံင်
ပပီုံး၊ ဤအ ျိန်တွေင် COVID-19 ကုံးစက်မှု ထလျာနည်ုံးကျဆင်ုံးထစရန် ကာကွေယထ
် ပုံးသည် ပစစည်ုံးမျာုံးလည်ုံး ပပိုံုံးထပုံး က
သည်။ နေ့်မှန်ုံး လ ၁၀,၀၀၀ တိုံေ့သည် စာုံးနပ်ရိကခာ ပပတ်လပ်ထန ကသည်။ သိုံေ့ထသာ် အမှန်တကယ် စာုံးနပ်ရိကခာ ထ
ပထပုံးသည်၊ သိမ
ုံေ့ ဟုံတ် ထငွေသာုံးထ

ာက်

ာက်ပထပုံးသည် အထရအတွေက်ကိုံမ ယ ုံအ ျိန်တွေင် မဆုံုံးပြတ်နိုံင်ပါ။ ရီုံးသွောုံးလာ

ကနေ့်သတ်မှုမျာုံး၊ အပ ာုံး ကနေ့်သတ်မှုမျာုံး ဆက်လက်ရှိထနဆထ ကာင် ပြစ်သည်။
TBC ၏ မိတ်ြက်အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံးက အိမ်ပပန်လာ ကသည် ထရွေ့ထပပာင်ုံးလုံပ်သာုံး ၅၀ နေ့်ကိုံ ထတွေွေ့ဆုံထမုံးပမန်ုံး ကရာ
အမျာုံးစုံ (၉၀%) မှာ တရာုံးဝင်လမ်ုံးထ ကာင်ုံးမျာုံးမှ ပပန်လာထ ကာင်ုံး ထတွေွေ့ရှိရသည်။ နယ်စပ်ကိုံ တရာုံးမဝင်ပြတ်ထကျာ်
ကသမျာုံးမှာ သတိရ
ုံေ့ ပ်ရွာအထပ ပပြုံ ကွောရန်တင်ုံး စင်တာမျာုံးတွေင် ထရာက်ရှိသည်အ ါ သတင်ုံးပိုံေ့ ကသည်။ သတိုံေ့ ဦုံးတည်
ရာထကျုံးရွာမျာုံးသိုံေ့ ထရာက်ရှိပပီုံးထနောက် (ယ င် င်္ကိြုံတင်တည်ထဆာက်
လယ်တ၊ သိမ
ုံေ့ ဟုံတ် ယာတမျာုံးတွေင် စီစဉ်

ာုံးသည် စင်တာမျာုံးမဟုံတ် ကပါ။ ရပ်ရွာအပပင်ရှိ

ာုံးပ င်ုံး ပြစ်သည်)။ ဤပြစ်ရပ်မျာုံးတွေင် မိသာုံးစုံဝင်မျာုံးက ပပင်ဆင်

ပပီုံး၊ အိမ်ပပန်လာ ကသမျာုံးအတွေက် ထရနှင် အစာုံးအစာမျာုံး ထနေ့စဉ် ပိုံေ့ထပုံး ကသည်။ ကည်ရသည်မှာ
ထရာက်စွော ွေပ ာုံး

ာုံး က

ိုံသမျာုံးကိုံ

ိ

ာုံးပုံရသည်။

ြဟြောဗ ျူဟြောနမြြောက် လြ််းညွှ ်ခ က် (၂)။

။ စြော်း ြ်ရကခြော လံိုခခံ နရ်းကို အြောဟြောရ တို်းတက်ရရှနစမခင််း၊ ထိုတ်လြ
ို ်နိုင်

စွြ််းရှနသြော သက်နြွ်းဝြ််းနက ြောင််းကစစြ ြော်းမြင် အြော်းမြည်နြ်းရ ်။
ထိုင််းနိုင်ငံ
TBC အြွေွေ့က အကျပ်အတည်ုံးအထပ အထန ထအာက်မှာပင်၊ ယ ုံ အစီရင် သည် အ ျိန်ကာလအတွေင်ုံး ဒုံကခသည်မျာုံး နှင်
အိုံုံးအိမ်စွေနေ့်ပစ်

ွေက်ထပပုံးရသမျာုံး၏ စာုံးနပ်ရိကခာ လုံခ ြုံထရုံးကိုံ ထအာင်ပမင်စွော ထဆာင်ရွက်ထပုံးနိုံင် သည်။ စ န်ုံးမျာုံးသေ့ိုံ

သွောုံးထရာက်နိုံင်ရန် အ

ုံး တင်ုံးကျပ်စွော ကနေ့်သတ်

ာုံးရာ၊ ပ

မဦုံးစာုံးထပုံးကိစစမှာ ထရာဂါကုံးစက်မှုကိုံ အနည်ုံးဆုံုံးပြစ်

ထအာင် ထလ ာ ျ၍ စာုံးနပ်ရိကခာ လုံခ ြုံထရုံးကိုံ အာုံးမ ထပုံးနိုံင်ရန် ပြစ်သည်။ ဤသိပုံေ့ ြစ်ထစရန် ထ
မရှိမပြစ်လိုံအပ်ထသာ ထ
အထကာင်အ

ာက်ပမှုမျာုံးကိုံ ဆက်လက်

ည်ထြာ်ပ င်ုံးအာုံးပြင် ဒုံကခသည်မျာုံး

ပုံးထပါင်ုံးထဆာင်ရွက်၍ ပြစ်နိုံင်သမ စ န်ုံးတွေင်ုံးရှိ အ

ိန်ုံးသမ
ိ ်ုံး

ာုံးရင်ုံး၊ လ ျင်ုံး

ာက်ပမှု ကွေင်ုံးဆက် နှင်

ိထတွေွေ့မှုမရှိထစထသာ ပြနေ့်ထဝမှုကိုံ

သိုံေ့ ပြနေ့်ပြြူုံးထပုံး ပါသည်။ မိမိတေ့က
ိုံ မိတ်ြက်အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံးနှင်
ုံး

ိ ိုံက်နစ်နောြွေယ်ရှိထသာ ရပ်ရွာလ

ထဆာင်ရွက် ပါသည်။ စာုံးနပ်ရိကခာကဒ် (FCS) ပြင် ထ ုံးထရာင်ုံး ျသမျာုံး၊ ဝန်

ုံမျာုံး လုံခ ြုံထစရန် ထသ ျာ

မ်ုံးမျာုံးနှင် FCSWG အလုံပ်အြွေွေ့ဝင်မျာုံး

သည် သက်ဆိုံင်ရာ တကိုံယ်ထရ ကာကွေယထ
် ရုံးပစစည်ုံးမျာုံး (PPE) နှင်ပတ်သက်၍ သင်တန်ုံးမျာုံးရယပပီုံး COVID-19 ကာ
ကွေယထ
် ရုံး ကျင်သုံုံးလုံပ်ထဆာင်ပုံမျာုံးအတိုံင်ုံး ထဆာင်ရွက် ကပါသည်။

ိုံင်ုံးနိုံင်င ပပည်

ျိန်တင
ိုံ ်ုံးပ င်ုံးနှင် စ န်ုံးဂတ
ိ ်ဝတွေင် လက်ထဆုံးထစပ င်ုံး အပါအဝင် စမ်ုံးသပ်ထြာ်

ထရုံးဝန်င်္ကီုံးဌာန (MoI) က အပ

ုံတ်သည် လုံပ်ငန်ုံးစဉ်မျာုံး ထဆာင်ရွက်၍

စ န်ုံးတွေင်ုံးသုံေ့ိ မရှိမပြစ် လိုံအပ်ထသာ ပစစည်ုံးပထ
ိုံေ့ ဆာင်သမျာုံးကိုံ အနည်ုံးဆုံုံးကုံးစက်ပပနေ့်ပွောုံးမှု မပြစ်ထစရန် ထဆာင်ရွက်
ကပါသည်။

စ န်ုံးမျာုံးသေ့ိုံ ဝင်ထရာက်ရန် ကနေ့်သတ်မှုမျာုံးရှိထသာ်လည်ုံး၊ TBC က ဆက်လက်၍ ထ
ယ ုံ အစီရင်

ျိန်အ

ာက်ပမှုမျာုံး ထသ ျာထပုံးပိုံေ့နိုံင်ပပီုံး

ိ စာုံးနပ်ရိကခာကဒ်ပြင် ထရာင်ုံး ျသည် ထ ုံးဆိုံင်မျာုံးတွေင်လည်ုံး ကုံန်ပစစည်ုံးမျာုံး သိုံထလှာင်

ပါသည်။ TBC အြွေွေ့က အဓိကကျသည် လသုံုံးကုံန်ပစစည်ုံးမျာုံးကိုံ ၃-လမှ ၆-လအ

ိ စ န်ုံးမျာုံးတွေင် သိုံထလှာင်

ာုံးနိုံင်
ာုံးနိုံင်ပပီုံး၊

လက္ာုံးထရာင်ုံး ျသမျာုံး နှင် ထ ုံးဆိုံင်မျာုံးနှင် ပုံးထပါင်ုံးထဆာင်ရွက် ကသည်။ သိုံထလှာင်ရုံမျာုံး၏ ထနရာမျာုံးကိုံလည်ုံး အသုံုံး
ျနိုံင် ကပါသည်။ ဤသိုံေ့ င်္ကိြုံုံးပမ်ုံးထဆာင်ရွက်မှုမျာုံးထ ကာင် မိမိတေ့ိုံအထနပြင် စာုံးနပ်ရိကခာလုံခ ြုံမှုအတွေက် စိုံုံးရိမ်မှုမျာုံးကိုံ
တိုံက်ရုံက
ိ ်ြယ်ရှာုံးနိုံင် ပါသည်။ ပပင်ပအထ ကာင်ုံးမျာုံးထ ကာင် မတည်ပငိမ်ပြစ်ရသည် အထပ အထနမှ ဒုံကခသည်မျာုံး၏ စာုံး
နပ်ရိကခာ လုံခ ြုံမှုအတွေက် ထသ ျာထဆာင်ရွက်ထပုံးနိုံင်ပါသည်။
COVID-19 ကုံးစက်ထ

ုံးထ ကာင် ပြစ်သည် စိန်ထ ေါ်မှုမျာုံးနှင် ပတ်သက်၍ ထဆာင်ရွက်ရသည် အထရုံးထပေါ် အစီအစဉ်မျာုံး

အပပင်၊ TBC အြွေွေ့က အာဟာရရရှိမှုဆိုံင်ရာ ထရရှည်စီမကိန်ုံးအမျာုံးကိုံလည်ုံး ထဆာင်ရွက် ပါသည်။ TBC ၏ “ကျန်ုံးမာ
ထသာ ကထလုံးမျာုံး၊ ထတာက်ပထသာ အနောဂတ်” (Healthy Babies, Bright Futures) ထမွေုံးကင်ုံးစကထလုံးငယ်မျာုံးနှင်
ကထလုံးမျာုံး ထက ုံးထမွေုံးထရုံး အစီအစဉ် (IYCF) ကိုံ ယ ုံကာလအတွေင်ုံး ဆက်လက်ထဆာင်ရွက် ပါသည်။ ၂၀၁၄ ုံနှစ်မှ
စတင်၍ ဤထဆာင်ရွက်မှုပြင် TBC က ကိုံယ်ဝန်ထဆာင်နှင် နိတ
ုံေ့ ိုံက်မိ င်မျာုံး၊ ကထလုံးမျာုံး၊ မိသာုံးစုံတွေင်ုံးရှိ ထက ုံးထမွေုံးမှု
အစီအစဉ်အထပေါ် ဩဇာလွှမ်ုံးနိုံင်ထသာ အပ ာုံးထသာ အိမ်ထ
ပ

ာင်စုံဝင်မျာုံးနှင် နီုံးကပ်စွော ပုံးထပါင်ုံးထဆာင်ရွက် ပါသည်။

မ ၆-လတွေင် လုံုံးဝမိ င်နသ
ိုံေ့ ီုံးသနေ့် တိုံက်ထက ုံးထရုံး အထလုံးထပုံးပပီုံး၊ ကထလုံး ၂၄ လတိုံင် ဆက်လက်နတ
ိုံေ့ ိုံက်ထက ုံးထရုံး၊

အသက် ၆-လမှ ၂၄-လတွေင် သင်ထတာ်ထသာ ပြည်စွေက်စာ ထက ုံးထမွေုံးထရုံးနှင် မိ င်မျာုံး ထကာင်ုံးမွေန်ထသာ အာဟာရ ရရှိထရုံး
အတွေက် ထဆာင်ရွက် သည်။ ဤအစီအစဉ်တွေင် ကထလုံးအာုံးပြည်စာ- ထ

ီ

ရိုံက် (BabyBRIGHT) ကိုံ စ န်ုံး ၉- ုံတွေင်

ပြနေ့်ပြြူုံးထပုံးပ င်ုံး ပါဝင်ပပီုံး၊ ပုံညက်ပ င်ုံး ပပဿနောကိုံ ထပြရှင်ုံးထပုံး သည်။ (ထရရှည် အဟာရ ျိြုံွေ့တပ င်ုံးထ ကာင် ပြစ်ရသည်)။
နေ့်မှန်ုံး ကထလုံး ၂,၀၀၀ နေ့် IYCF အစီအစဉ် “ကျန်ုံးမာ ထသာ ကထလုံးမျာုံး၊ ထတာက်ပထသာ အနောဂတ်” တွေင် ပါဝင် ပပီုံး၊
လစဉ်အထပ

ထဆာင်ရွက်သည်။

ဇလိုံင်လတွေင် ပြနေ့် ျိ သည် ၂၀၁၉ ုံနှစ်တွေင် နှစ်နှစ်တစ်င်္ကိမ် ထဆာင်ရွက်သည် အာဟာရ ရရှိမှုဆိုံင်ရာ စစ်တမ်ုံး2 အရ
အတည်ပပြုံ ထြာ်ပပသည်မှာ ကထလုံးမျာုံး၏ ထကျနပ်ြွေယ် အာဟာရ ရရှိမှုအထပ အထနကိုံ ထတွေွေ့ရှိရသည်အတွေက်ထ ကာင်
စာုံးနပ်ရိကခာကဒ် (FCS) ၏ အပပြုံသထ
အစဉ်က

ိထရာက်စွော အထကာင်အ

ာ သက်ထရာက်မှုနှင် TBC အြွေွေ့၏ စာုံးနပ်ရိကခာ လုံခ ြုံထရနှင် အာဟာရ ရရှိမှု အစီ
ည်ထြာ်နိုံင်သည်ကိုံ

၉- ုံလုံုံးတွေင် ၂၀၁၉ ုံနှစ် ထမလမှ နိုံဝင်

င်ဟပ်ထနပါသည်။ စစ်တမ်ုံးထကာက်ယမှုကိုံ ဒုံကခသည်စ န်ုံး

ာလအတွေင်ုံး ထဆာင်ရွက် ပပီုံး၊ အသက် ၆-လမှ ၅၉ လ ကာုံးရှိ ကထလုံး ၃,၇၈၀

ဦုံး ပါဝင် သည်။ စ န်ုံးမျာုံးအာုံးလုံုံးမှ ထြာ်ပပထသာ ကိန်ုံးဂဏန်ုံးမျာုံးသည် လက် နိုံင်ထလာက်သည် အထပ အထန နည်ုံးပါုံးပါ
သည်။
မြ ်ြြောနိုင်ငံ
LIFT အြွေွေ့နှင် ညိနိှုင်ုံးတိုံင်ပင်၍ TBC အြွေွေ့နှင် မိတ်ြက် ၁၈ ြွေွေ့ ပုံးထပါင်ုံးထဆာင်ရွက်၍ စိုံက်ပျိြုံုံးထရုံး
ရ ရရှိမှု၊ လမှုကာကွေယထ
် ပုံးထရုံးဆိုံင်ရာ အထပ

စစ်တမ်ုံးတ ုံကိုံ ဇန်နဝါရီလအတွေင်ုံး ပမန်မာနိုံင်င အထရှွေ့ထတာင်ပိုံင်ုံးထဒသ

ရှိ ပဋိပကခပြစ်ပွောုံး သက်ထရာက်ရာ ထဒသမျာုံးနှင် အိုံုံးအိမ်စွေနေ့်ပစ်

ွေက်ထပပုံးရသ ရပ်ရွာလ

သည်။ ပမိြုံွေ့နယ် ၉- ုံအနှတ
ေ့ ွေင် အလွှာလိုံက် ွေ၍ အုံပ်စုံအလိုံက် နမနော
sampling) ပြင် ထလလာ ပပီုံး၊ အိမ်ထ

ုံတ်လပ
ုံ ်နိုံင်မှု၊ အာဟာ

ုံမျာုံးအ ကာုံး ထကာက်ယနိုံင်

ုံတ်သည် နည်ုံးလမ်ုံး (A stratified cluster

ာင်စုံ ၆၃၀ တွေင် သတိ၏
ုံေ့ ဗဟုံသုံတ၊ သထ

ာ

ာုံးမျာုံး နှင် ကျင်သုံုံးပုံမျာုံး၊ အသက်

၅-နှစ်ထအာက် ကထလုံး ၉၅၅ ဦုံး၏ အာဟာရ ရရှိမှုဆိုံင်ရာ အထပ အထနကိုံ ထလလာ ပါသည်။
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နှစ်နှစ် တစ်င်္ကိမထ
် ဆာင်ရက
ွ ်သည် အာဟာရ ရရှိမဆ
ှု ိုံင်ရာ စစ်တမ်ုံးထကာက်ယမှုကိုံ ထအာက်ထြာ်ပပပါ လင် တ
် ွေင် ရရှိနိုံငသ
် ည်။

https://www.theborderconsortium.org/nutrition-2014-2020/2019-nutrition-survey-report/

တစုံလုံးုံ တွေင် ထတွေွေ့ရှိ ျက်မျာုံးအရ ပဋိပကခစစ်ပွေမျာုံး ထရရှည်မှုနှင်အတ

ိ ိုံက်နစ်နောလွေယ်မှု ထရရှည်ရှိထနပပီုံး၊ ပမင်မာုံးထန

သည်ကိုံ အထလုံးထပုံးထြာ်ပပထနပါသည်။ စိုံက်ပျိြုံုံးထရုံးကဏ္ဍ ညွှန်ုံးကိန်ုံးမျာုံးအရ မိမိ

ာသာြလုံထရုံး သက်ထမွေုံးဝမ်ုံးထကျာင်ုံး

လုံပ်ငန်ုံးမျာုံးသည် မည်သပ
ိုံေ့ င်ပြစ်ထစ ထရှာ ်နှင် ြိအာုံးမျာုံးသက်ထရာက်မှုအတွေက် ကကကက နိုံင်ရည်အာုံး ထကာင်ုံးသည်ကိုံ
င်ဟပ်ထြာ်ပပထနပါသည်။ ထတွေွေ့ရှိ ျက်မျာုံးအရ လတ်တထလာမ ကာမီကာလက အာဟာရ ျိြုံွေ့တရရှိမှု နှုန်ုံးနိမ်ကျသည်
ကိုံ အတည်ပပြုံထြာ်ပပထနပပီုံး၊ ကထလုံးမျာုံးတွေင် ပုံညက်မှုနှုန်ုံး ပမင်မာုံးထနသည်ကိုံ ထတွေွေ့ရသည်အတွေက်ထ ကာင် ထရရှည်
အသိနှင် ရုံပ်ပိုံင်ုံးဆိုံင်ရာ ြွေွေ့ပြိြုံုံးမှုတွေင် သက်ထရာက်မှု ရှိထနသည်အထပေါ် စိုံုံးရိမ်ရပါသည်။ လမှု ကာကွေယထ
် ပုံးထရုံးစနစ်မျာုံးကိုံ
အလွေတ်သထ

ာ ကန်အင်သတ်မှတ်

ာုံး ျက်ပြစ်ပပီုံး၊ ပဋိပကခပြစ်ပွောုံးရာ ရပ်ရွာလ

ုံမျာုံးအ ကာုံးတွေင် ရှိထနသည် လမှု

ထရုံး အရင်ုံးအနှီမျာုံးကိုံ အဓိကာအာုံးပြင် ရည်ညွှန်ုံးပ င်ုံး ပြစ်သည်။
Covid-19 ကုံးစက်ထ

ုံးနှင် ဆက်စပ်၍ ပြစ်လာသည် ကနေ့်သတ်မှုမျာုံးထ ကာင် လုံပ်ငန်ုံး ရုံတ် ျည်ုံးထပပာင်ုံးလမှုမျာုံး ပြစ်

ထပေါ်ရထသာ်လည်ုံး ထတာင်ထပေါ်လယ်ယာ စိုံက်ပျိြုံုံးထရုံး (ထတာင်ယာ) ကျင်သုံုံးလုံပ်ထဆာင်မှုမျာုံးနှင် ပတ်သက်၍ သိသာ
င်ရှာုံးသည် အထပပာင်ုံးအလမျာုံး ပပြုံနိုံင် ပါသည်။ ဤသိပုံေ့ ြစ်ရသည်မှာ ထရရှည်တည်တသည် စိုံက်ပျိြုံုံးထရုံးနှင် ပတ်သက်
၍အ

ုံးသင်တန်ုံးမျာုံး ထဆာင်ရွက်နိုံင် ပ င်ုံး၊ ထရသွေင်ုံးထပမာင်ုံးမျာုံး တိုံုံး ျွေ့နိုံင်ပ င်ုံး၊ ထ ုံးကွေက်သိုံေ့ သွောုံးထရာက်ထရာင်ုံး ျနိုံင်

ရန် ထမာ်ထတာ်ဆိုံင်ကယ်လမ်ုံးမျာုံး ပပြုံပပင်နိုံင် ပ င်ုံး စသည် အထ ကာင်ုံးမျာုံးထ ကာင် ပြစ်သည်။ အကယ်၍ ထကအန်ယက
မိမိ

ာသာ ရပ်တည်နိုံင်ထရုံးစိုံက်ပျိြုံုံးသ လယ်သမာုံးမျာုံး

သိုံေ့ ထပမယာအသုံုံး ျ ွေင် လက်မှတ် အသိအမှတ်ပပြုံမှုမျာုံး

ုံတ်

ထပုံးနိုံင်ပါက၊ နိုံင်ငအာဏာပိုံင်မျာုံးက ဆက်၍ ကာကွေယ်မှုထပုံးနိုံင်ပါက၊ ထရရှည် အကျိြုံုံးသက်ထရာက်မှုမျာုံး သိသာစွော ပမင်
မာုံးလာမည် ပြစ်သည်။
အလာုံးတပင် ရပ်ရွာကျန်ုံးမာထရုံး လုံပ်သာုံးမျာုံးအ ကာုံး အာဟာရဆိုံင်ရာ သိပမင်မှုနှင် ပတ်သက်၍ ိုံင်မာသည် အုံတ်ပမစ်
တ ုံ ျနိုံင် ပပီဟုံ ဆိုံနိုံင်ပါသည်။ TBC ၏ စာုံးနပ်ရိကခာနှင် အာဟာရဆိုံင်ရာ အ
မှတ်

ုံးက မ်ုံးကျင်သမျာုံးက စနှုန်ုံးကျသတ်
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ာုံးသည် သင်ရိုံုံးညွှန်ုံးတမ်ုံး ပြင် ဆရာပြစ်သင်တန်ုံး (ToT) (၂) ုံကိုံ မတ်လတွေင် ထရှွေ့ထဆာင်ထပုံး ပါသည်။ စုံစုံ

ထပါင်ုံး ကျန်ုံးမာထရုံးလုံပ်သာုံး ၉၃ ဦုံး (အမျိြုံုံးသမီုံး ၇၁%) ရှိပပီုံး၊ ကရင်၊ မွေန်နှင် ကရင်နီရပ်ရွာ အသိုံက်အဝန်ုံးမျာုံးမှ ၅-ရက်
ကာ သင်တန်ုံးကိုံ မထဆာက်နှင် ဒီထမာဆိုံတုံေ့ိတွေင် ကျင်ုံးပရာ ပါဝင်တက်ထရာက် ကပါသည်။ TBC အြွေွေ့က သတင်ုံး
အ ျက်အလက်မျာုံး၊ ပညာထပုံး နှင် လှုွေ့ထဆာ်ထရုံး စာရွက်စာတမ်ုံးမျာုံးကိုံ သက်ဆိုံင်ရာ
အစည်ုံးမျာုံးသေ့ိုံ ပြနေ့်ပြြူုံးထပုံး ပါသည်။ သက်ဆိုံင်ရာ ရပ်ရွာလ

ာသာစကာုံးပြင် မိတ်ြက်အြွေွေ့

ုံမျာုံးအ ကာုံး အာဟာရ ရရှိမှုဆိုံင်ရာ သတင်ုံးစကာုံးကိုံ

ဆက်လက်ပြနေ့်ထဝနိုံင်ရန် ပြစ်သည်။
ြဟြောဗ ျူဟြောနမြြောက် လြ််းညွှ ်ခ က် (၃)။
အို်းအြ်စွ ုံ့် ထွက်နမြ်းရသူြ ြော်းနှင် စစ်န

။ ကြောကွယန
် ြ်းြှုရှနသြော ြတ်ဝ ််းက င်ကို မြြှင်တင်နဆြောင်ရက်နြ်းနရ်း နှင်
်းသင်ရသူ ရြ်ရြောလူထိုြ ြော်းအတွက် လံိုခခံ သည်၊ ဂိုဏ်သကခြောရှသည် အ ောဂတ်

ြ ြော်း ြ ်တီ်းနြ်းနရ်း။
ထိုင််းနိုင်ငံ
COVID-19 ကုံးစက်ထ

ုံး စတင်ပြစ်ပွောုံးသည်နှင်၊ ပဉ္စမအသုံတ် မိမိဆနဒအထလျာက် အိမ်ပပန် ကမည်အုံပ်စုံကိုံ ထြထြေါ်ဝါရီ

လကုံန်တွေင် အိမ်ပပန်ရန် စီစဉ်

ာုံး ထသာ်လည်ုံး၊ အ ျိန် အကနေ့်အသတ်မရှိ ဆိုံင်ုံးင

ာုံး သည်။ ၂၀၂၀ ုံနှစ်၏ ကနဦုံး

တ်ဂျက်တွေင် ယ ုံနှစ်တွေင် လဦုံးထရ ၇% ထလျာနည်ုံးသွောုံးလိမ်မည်ဟုံ နေ့်မှန်ုံးတွေက်ဆ

ာုံး သည်။ ယင်ုံးအစာုံး အသစ်

ထမွေုံးြွောုံးလာသည် ကထလုံးမျာုံး နှင် ပပင်ပတွေင် အလုံပ်လုံပ်ထန ကသမျာုံး စ န်ုံးပပန်လာ ကသည်အတွေက်ထ ကာင် လဦုံးထရ
တိုံုံးတက်လာ သည်။
3

TBC နှင် အပပည်ပပည်ဆိုံင်ရာ ကယ်ဆယ်ထရုံး ထကာ်မတီ (IRC) တိေ့၏
ုံ အာဟာရ သင်ရိုံုံးညွှန်ုံးတမ်ုံး -အထပ

လက်စွေ၊ (Version 2.0) ကိုံ အဂြလိပ၊် ပမန်မာ၊ ကရင်၊

ိုံင်ုံး

ာသာမျာုံးပြင် ဤထနရာတွေင် ရရှိနိုံငသ
် ည်။

https://www.theborderconsortium.org/resources/additional-resources/

နှင် အဆင်ပမင် သင် န်ုံးစာမျာုံး၊ သင်တန်ုံး

လုံခ ြုံစွောနှင် သတင်ုံးမျာုံးကိုံ သိရှိ၍ အိမ်ပပန်နိုံင်ထရုံးဆိုံင်ရာ ပပင်ဆင်မှုမျာုံးကိုံ ယ ုံနှစ်၏ ပ
ထဆာင်ရွက် ပါသည်။ ကုံးစက်ကပ်ထ
ထရုံး ျိန်အ

မ ၆-လတွေင် ပပင်ဆင်မှုမျာုံး

ုံး မပြစ်မီတွေင် အိမ်ပပန်၍ ထလလာ ကည်ရှုမှု (GSV) ရီုံးစဉ် ၄- ုံ ယ ုံအစီရင် စာ

ိ ထဆာင်ရွက် ပါသည်။ ယင်ုံး ရီုံးစဉ်မျာုံးတွေင် အဓိကကျသည် အ ျက်မျာုံးပြစ်ထသာ သက်ထမွေုံးဝမ်ုံးထကျာင်ုံး

လုံပ်ငန်ုံးမျာုံးအတွေက် ထပမ သင်ထလျာ်မှုနှင် ရရှိနိုံင်မှု၊ သုံုံးစွေထရနှင် တိရိစဆာန်ထမွေုံးပမြူထရုံး လုံပ်ငန်ုံးမျာုံးတွေင် အသုံုံး ျရန် တနှစ်
ပတ်လုံုံး ထရရရှိနိုံင်မှုနှင် အသုံုံးဝင်မှု၊ စိုံက်ပျိြုံုံး
ျနိုံင်မှု နှင် အထပ အထန၊ အိမ်ရှင်ရပ်ရွာလ

ုံတ်လပ
ုံ ်မှုအတွေက် ထပမဆီဩဇာ ကကွေယ်ဝမှု၊ တနှစ်ပတ်လုံုံး လမ်ုံးမျာုံး အသုံုံး
ုံ၊ ထဒသ အာဏာပိုံင်မျာုံးနှင် ပုံးထပါင်ုံးထဆာင်ရွက်မှု စသည် အထပ အထနမျာုံး

ကိုံ အထလုံးထပုံး ထလလာ ကပါသည်။
သိထ
ုံေ့ သာ်လည်ုံး COVID-19 ကုံးစက်ထ

ုံး ဆက်လက်ပြစ်ပွောုံးထနသည်အတွေက်ထ ကာင်၊

ကိုံ လက်ရှိတွေင် မိ င်နိုံင်ငသိုံေ့ ပပန် ကမည် သမျာုံးအတွေက်သာ ွေင်ပပြုံ

ိုံင်ုံး-ပမန်မာနယ်စပ် ပြတ်ထကျာ်မှု

ာုံး ကသည်။ အိမ်ပပန်၍ ထလလာထစာင် ကည်မှု

(GSV) ရီုံးစဉ်မျာုံး၊ အလာုံးတ အိမ်ပပန်ထရုံး အစီအစဉ်ထရုံးဆွေမှု အစည်ုံးအထဝုံးမျာုံး သိမ
ုံေ့ ဟုံတ် တိုံင်ပင် အကကဉာဏ်ရယ
ပ င်ုံးမျာုံးကိုံ ဆိုံင်ုံးင

ာုံးသည်။ ယင်ုံးလုံပ်ငန်ုံးမျာုံးကိုံ နယ်စပ်ပပန်ြွေင်သည်နှင် ကနေ့်သတ်မှုမျာုံး ထလ ာ ျထပုံးသည်နှင် ပပန်စ

နိုံင်မည်ဟုံ နေ့်မှန်ုံးသည်။
မြ ်ြြောနိုင်ငံ
တိုံင်ုံးရင်ုံးသာုံး ရပ်ရွာလ
မှုရှိထစထရုံးအတွေက် အရပ်

ုံမျာုံးတွေင် လမှုထရုံးအရ ကာကွေယ်ထပုံးမှုဆိုံင်ရာ လုံပ်ငန်ုံးစနစ်မျာုံး ပြစ်ထပေါ်လာထစထရုံး နှင် တုံေ့ပပန်
က်လမှု အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံး (CSOs) နှင် (ESPs) တိ၏
ုံေ့ လိုံလာုံးထဆာင်ရွက်မှု၊ အရည်အထသွေုံးမျာုံး

ကိုံ အထလုံးထပုံး၍ ထဆာင်ရွက် သည်။ ၂၀၂၀ ပပည်နှစ်၊ ပ
ထရုံး လုံပ်ငန်ုံးစဉ်မျာုံးအထပေါ် အထလုံး

မ ၆-လပိုံင်ုံးတွေင် COVID-19 င်္ကိြုံတင်ကာကွေယထ
် ရုံး၊

ာုံး၍ ရန်ပုံထငွေမျာုံးကိုံ ပပန်၍ ွေထဝ ျ

ိန်ုံး ျြုံပ်

ာုံးပ င်ုံး၊ လုံပ်ငန်ုံးအစီအစဉ်မျာုံးကိုံ ပပန်၍ ျိန်

ညိပ င်ုံးမျာုံး ထဆာင်ရွက် ပါသည်။ သိထ
ုံေ့ သာ်လည်ုံး ဤသိုံေ့ အထရုံးထပေါ်တုံေ့ပပန်မှုမျာုံး၏ အတိုံင်ုံးအဆ နှင် ပြနေ့်ပြြူုံးမှုမျာုံး
ထဆာင်ရွက်ရာတွေင် မလကတည်ုံးက ထပမာ်ပမင် ျက်

ာုံးသည် လမှုထရုံးအရ ကာကွေယ်မှုထပုံးထရုံး ကိစစမျာုံးကိုံ မ

မနစ်နောထစ ပါ။ ဤသိုံေ့ အ က်အ မျာုံး ကာုံးမှပင်၊ မျိြုံုံးထစနှင် ဆန်စပါုံး
ကထလုံးြွေွေ့ပြိြုံုံး မှုအတွေက် ပပိုံုံးမှုကိုံ ဆက်၍

ိန်ုံးသမ
ိ ်ုံး

ဏ်ကိုံ စ၍ တည်ထ

ာင် သည်။ ထစာစီုံးစွော

ာုံးနိုံင် သည်။ ကာကွေယ်မှုထပုံးထရုံးကိစစမျာုံးအတွေက် ထစာင် ကည်မှု

ကိုံ ပမင်တင်ထဆာင်ရွက်နိုံင်သည်။ လိင်မှုဆိုံင်ရာနှင် ကျာုံး-မကွေပပာုံးမှုအထပေါ် အထပ
သည်နည်ုံးလမ်ုံးမျာုံး အမျိြုံုံးအစာုံး စုံလင်ထ

ိ ိုံက်

သည် အ ကမ်ုံးြက်မှုမျာုံးကိုံ တပုံေ့ ပန်

ွေပပာုံးထစ သည်။

TBC အြွေွေ့ ထရရှည်လက်တွေ သည် မိတ်ြက်အြွေွေ့အစည်ုံးတ ုံပြစ်ထသာ၊ ကရင် လူ့အ ွေင်အထရုံးအြွေွေ့ (KHRG) က အစီရင်
စာ ၂၀ ထစာင်ကိုံ

ုံတ်ပပန်ပြနေ့် ျိ ပပီုံး၊ ၂၀၂၀ ုံနှစ် ပ

မ ၆-လပိုံင်ုံးအတွေင်ုံး ကရင်ရပ်ရွာ အသိုံက်အဝန်ုံးမျာုံးအထပေါ် လူ့

အ ွေင်အထရုံး ျိြုံုံးထြာက်ကျြူုံးလွေန်မှုမျာုံးနှင် စိုံုံးရိမ်ပပန်မှုမျာုံးကိုံ တင်ပပ

ာုံးပ င်ုံး ပြစ်သည်။ ဤသိုံေ့အစီရင် စာမျာုံးတွေင်

အထပ အထန ထနောက်ဆုံုံးသတင်ုံး ထြာ်ပပ ျက်မျာုံး၊ ပြစ်ရပ် အစီရင် စာမျာုံး၊ ကွေင်ုံးဆင်ုံး အစီရင် စာမျာုံးနှင် သတင်ုံးလွှာ
မျာုံး ပါဝင်သည်။ ဤအစီရင် စာမျာုံးက စစ်တပ်အင်အာုံးတိုံုံး ျွေ့ ျ

ာုံးလာမှုထ ကာင်၊ အရပ်သာုံးမျာုံးအထပေါ် လက်နက်

င်္ကီုံးပြင် ပစ် တ်ပ င်ုံး၊ လိင်မှုဆိုံင်ရာ အ ကမ်ုံးြက်မှုမျာုံး၊ နှိပ်စက်ညဉ်ုံးပမ်ုံးမှု၊ ထပမပမြုံပ်မိုံင်ုံးမျာုံး၊ အတင်ုံးအကျပ် အ ွေန်
ထကာက်ယပ င်ုံး၊ ထပမသိမ်ုံးပိုံင်ပ င်ုံး၊ လယ်ယာမျာုံးကိုံ ပစ်မှတ်

ာုံး မီုံးတင်ရိှုွေ့ပ င်ုံး၊ ယဉ်ထကျုံးမှု အ

ိမ်ုံးအမှတ်မျာုံး ြျက်

ဆီုံးပ င်ုံး၊ သက်ထမွေုံးဝမ်ုံးထကျာင်ုံးနှင် ကျန်ုံးမာထရုံး ထစာင်ထရှာက် မှု ရယရန် ကနေ့်သတ် ျြုံပ် ျယ်မှုမျာုံး.. စသည် အကျယ်
အပပနေ့်ထသာ ကာကွေယမ
် ှု ထပုံးထရုံးဆိုံင်ရာနှင် လုံခ ြုံထရုံးဆိုံင်ရာ စိုံုံးရိမ်ပပန်မှုမျာုံးကိုံ ထြာ်ပပ
ိအ
ုံေ့ ပပင်၊ KHRG က ပမန်မာနိုံင်ငသိုံေ့ အိမ်ပပန် အထပ

ာုံးပါသည်။

ျ ကသည် ဒုံကခသည်မျာုံးနှင် ပပည်တွေင်ုံးဒုံကခသည်မျာုံး (IDPs) အထပ

အထနဆိုံင်ရာ အစီရင် စာရှည်မျာုံးကိုံလည်ုံး စုံထဆာင်ုံး ပါသည်။ ယင်ုံးတက
ိုံေ့ ိုံ ပမန်မာနိုံင်င အထရှွေ့ထတာင်ပိုံင်ုံးထဒသတွေင်

တိုံင်ုံးရင်ုံးသာုံး လနည်ုံးစုံမျာုံးကိုံ ွေပ ာုံးြိနှိပ်မှုမျာုံး ..စသည် မှတ် ျက်မျာုံးနှင် ပြည်ဆည်ုံးမည် ပြစ်သည်။ ယင်ုံးပုံးထပါင်ုံး
အစီရင် စာ (အထ ကာင်ုံးအရာနှင် မှတ် ျက်မျာုံး) ကိုံ စက်တင်
ြဟြောဗ ျူဟြောနမြြောက် လြ််းညွှ ်ခ က် (၄)။

ာလတွေင် ပုံနှိပ်ပြနေ့် ျိမည်ဟုံ နေ့်မှန်ုံး

ာုံးပါသည်။

။ တြောဝ ်သနသြော အသွင်နမြြောင််းြှုမြစ်နစနရ်းအတွက် တြောဝ ်ယတ
ူ ြောဝ ်ခံြှု၊

ြတ်ြက်မြ ြှု နှင် နေသခံတုံ့ို၏ ြိုင်ရှင်မြစ်ြှုကို အြော်းမြည်ရ ်။
ထိုင််းနိုင်ငံ
COVID-19 ကုံးစက်ကပ်ထ

ုံးနှင် ပတ်သက်သည် ရီုံးသွောုံးလာမှု ကနေ့်သတ်မှုမျာုံး ပြစ်ထပေါ်လာသည် အ ျိန်တွေင် TBC အြွေွေ့

နှင် ဒုံကခသည်မျာုံးအ ကာုံး ထဝုံးကွောလှမ်ုံး၍ ဆက်ဆထနရထသာထ ကာင် ထဒသ တိေ့၏
ုံ ပိုံင်ရှင်ပြစ်မှုမှာ အ

ုံးပိုံ၍ အထရုံးင်္ကီုံး

လာပါသည်။ အပတ်စဉ် TBC ၏ ကွေင်ုံးဆင်ုံး ပုံးထပါင်ုံးထဆာင်ရွက်မှု အစည်ုံးအထဝုံးမျာုံးကိုံ ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်၍
ထနောက်ဆုံုံး ပြစ်ထပေါ်တိုံုံးတက်မှုမျာုံး နှင် အပတ်စဉ် အစီအစဉ်ထရုံးဆွေပ င်ုံးမျာုံးကိုံ ထဆာင်ရွက်ထနပါသည်။ TBC အြွေွေ့က
ဒုံကခသည်ထကာ်မတီမျာုံး၊ စ န်ုံးထကာ်မတီမျာုံးနှင် ထနေ့စဉ်ဆက်သွေယ်၍၊ စ န်ုံးမျာုံးရှိ မိမိတေ့၏
ိုံ အဓိကကျသည် ရပ်ရွာအထပ
ပပြုံ မိတ်ြက်မျာုံး (CBOs) မျာုံး၊ ကရင်နှင် ကရင်နီ အမျိြုံုံးသမီုံးအြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံးနှင် တပတ်နှစ် ါ ြုံန်ုံးပြင်ထသာ်လည်ုံး
ထကာင်ုံး၊ လမှုမီဒီယာမျာုံးမှတဆင်ထသာ်လည်ုံးထကာင်ုံး ဆက်သွေယ်ထနပါသည်။ CCSDPT နှင် UNHCR တိက
ုံေ့ ကမက

ပပြုံ

မှု၊ WHO, CDC,

ထရုံး

ိုံင်ုံးနိုံင်င ပပည်သူ့ကျန်ုံးမာထရုံး ဝန်င်္ကီုံးဌာန (MoPH)၊ နိုံင်ငပ ာုံးထရုံး ဝန်င်္ကီုံးဌာန (MoFA) နှင် ပပည်

ဝန်င်္ကီုံးဌာန (MoI) တိ၏
ုံေ့ ပါဝင်မှုတပိုံေ့ ြင် အမျိြုံုံးသာုံးအဆင် ပုံးထပါင်ုံးထဆာင်ရွက်လုံပ်ထရုံး လုံပ်ငန်ုံးစဉ်ကိုံ စ၍ထဆာင်ရွက်ထန
ပါသည်။
ဇန်နဝါရီမှ ဇလိုံင်လအတွေင်ုံး တာဝန်ယ တာဝန် မှု၊ မိတ်ြက်ပပြုံမှုနှင် ထဒသ တိေ့ုံ ပိုံင်ဆိုံင်မှုနှင် သက်ဆိုံင်ထသာ အဓိကကျ
သည် လှုပ်ရှာုံးမှုအ ျိြုံွေ့ရှိ ပါသည်။ ထဒသ ရပ်ရွာလ
စတင် ပပီုံး၊

ုံ အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံးကိုံ အာုံးပြည်ထပုံးနိုံင် သည်။ ၂၀၁၇ ုံနှစ်တွေင်

ိ ိုံက်နစ်နောနိုံင်မှုအတွေက် ပါဝင်ထဆာင်ရွက်မှုဆိုံင် လှုပ်ရှာုံးမှုမျာုံး (PAV) သည် စ န်ုံးမျာုံး အာုံးလုံုံးရှိ

နစ်နောလွေယသ
် ည် အမျိြုံုံးသမီုံးမျာုံးကိုံ

ိ ိုံက်

ိထတွေွေ့၍ ပပိုံုံးထပုံးသည် လုံပ်ငန်ုံးတ ုံပြစ်သည်။ ယ ုံကာလအတွေင်ုံး နှစ်စဉ် PAV

အစည်ုံးအထဝုံးမျာုံးကိုံ စ န်ုံး ၉ လ
ုံ ုံုံးတွေင် ကျင်ုံးပနိုံင် ပပီုံး၊ ကုံလ ဒုံကခသည်မျာုံးဆိုံင်ရာ မဟာမင်ုံးင်္ကီုံးရုံုံး (UNHCR)၊ ရပ်ရွာ
အထပ ပပြုံ အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံး၊ အန်ဂျီအိုံမျာုံး ပါဝင်တက်ထရာက် သည်။ ယ ုံ

ိ ိုံက်နစ်နောလွေယ်သည် အုံပ်စုံအတွေက် မည်

သည် လိုံအပ် ျက်မျာုံးရှိမည်ကိုံ အကပြတ် ထလလာ ကသည်။ ၂၀၂၀ ုံနှစ် လုံပ်ငန်ုံးအစီအစဉ်မျာုံးသည် စ န်ုံးတ ုံ ျင်ုံး
အလိုံက် ထရုံးဆွေ

ာုံးပ င်ုံးပြစ်ပပီုံး၊ အဓိကကျသည် ကဏ္ဍ ၅- ုံကိုံ အထလုံးထပုံး

ာုံးသည်။ ၎င်ုံးတမ
ိုံေ့ ှာ ပညာထရုံး၊ ကျန်ုံးမာ

ထရုံး၊ သက်ထမွေုံးဝမ်ုံးထကျာင်ုံး၊ အနောဂတ်အတွေက် ပပင်ဆင်မှုနှင် လမှုထရုံးအရ ပါဝင်နိုံင်ထရုံး၊ ကာကွေယ်မှုထပုံးထရုံးတိုံေ့ ပြစ်
သည်။
ယ ုံအစီရင် စာ ထရုံးသာုံးသည်ကာလတွေင်၊ TBC အြွေွေ့က အကျိြုံုံး စာုံး ွေင်ရှိသမျာုံး တိုံင် ကာုံးမှုမျာုံးနှင် တပုံေ့ ပန်ထပုံးထရုံး
စနစ် (BCRM) မှတဆင် တိုံင် ကာုံးစာ ၁၇ ထစာင် လက် ရရှိပါသည်။ မျာုံးမ ကာမီက အမျာုံးဆုံုံးထသာ တိုံင် ကာုံးမှုမှာ
ထ

ာက်ပထရုံးကွေင်ုံးဆက် ပပတ်ထတာက်မှုထ ကာင် စာုံးနပ်ရိကခာထ ုံးနှုန်ုံးမျာုံး ပမင်တက်လာပ င်ုံး ပြစ်ပါသည်။ TBC က စာုံး

နပ်ရိကခာကဒ်တန်ြိုံုံးတွေင် အိမ်ထ

ာင်စုံအာုံးလုံုံးအတွေက် ထနောက်

ပ် အပိုံထဆာင်ုံး ၅% ကိုံ ဧပပီလကုံန်မှစတင်၍ ထမလ

ကုံန်ကျစရိတ်အတွေက် ထပုံး ပါသည်။ ကုံန်ထ ုံးနှုန်ုံးပမင်မာုံးလာမှုကိုံ ထ
စနစ်ကိုံ ဆက်လက်၍ ြွေင်

ာုံးပပီုံး၊ ကုံးစက်ကပ်ထ

မိထစရန် ပြစ်သည်။ TBC က BCRM တိုံင် ကာုံးမှု

ုံးကာလတွေင်ပင် အပပည်အဝ လုံပ်ထဆာင်မှု ရှိထနသည်။

ယခိုကြောလြ ြော်းတွင် စခ ််းသတင််းမြ ် ကြော်းနရ်း အြွွဲ့ြ ြော်းကို အသံို်းမြ ၍ COVID-19 ကုံးစက်ထ
သတင်ုံးမျာုံးကိုံ ဒုံကခသည်မျာုံး

သိုံေ့ ပြနေ့်ထဝထပုံး ပပီုံး၊ ကုံးစက်ထ

ုံးနှင် ပတ်သက်သည်

ုံး ထလျာ ျနိုံင်ထရုံး အထကာင်ုံးဆုံုံးကျင်သုံုံးမှုမျာုံး၊ COVID-

19 နှင် ပတ်သက်သည် ထနောက်ဆုံုံးသတင်ုံးမျာုံး၊ ယင်ုံးထ ကာင် ပပန်လည်ထနရာ ျ

ာုံးမှု လုံပ်ငန်ုံးစဉ်တွေင်

ထရာက်မှုမျာုံး အထ ကာင်ုံး ပြစ်သည်။ မိတ်ြက်အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံးက COVID-19 ကုံးစက်ထ

ိ ိုံက်သက်

ုံးနှင် ပတ်သက်၍ သတင်ုံးမျာုံး

စီစဉ်ထရုံးသာုံး ကသည်။ ယင်ုံးတိတ
ုံေ့ ွေင် သီ ျင်ုံးမျာုံး၊ ကာတွေန်ုံးမျာုံး၊ အနုံပညာလုံပ်ငန်ုံးမျာုံး အပါအဝင်ပြစ်ပပီုံး၊ ယင်ုံးတိက
ုံေ့ ိုံ
လမှု မီဒီယာသုံုံး၍

ိထရာက်စွော ပြနေ့် ျိနိုံင် သည်။ စာုံးနပ်ရိကခာကဒ်ပြင် ထရာင်ုံးသည် ထ ုံးဆိုံင်မျာုံး၊ ရပ်ရွာလ

ုံ ဆုံဆည်ုံး

ရာမျာုံးတွေင်လည်ုံး ပြနေ့်ထဝထပုံး သည်။ FilmAid အြွေွေ့နှင် ပုံးထပါင်ုံးထဆာင်ရွက်၍ လ ပ် ွော ွော ပ ာုံးထစပပီုံး ဒုံကခသည်မျာုံး
အတွေက် ရုံပ်ရှင်ပပသပွေမျာုံးလည်ုံး ရှိသည်။ UNHCR က ပြနေ့်ထဝထပုံးသည် နှောထ ါင်ုံးစည်ုံးမျာုံးကိုံ ရုံပ်ရှငလ
် ာ ကည်သမျာုံး ကိုံ
တပ်ဆင်ထစ သည်။
မြ ်ြြောနိုင်ငံ
TBC အြွေွေ့က မိတ်ြက်အြွေွေ့ ၁၈ ုံနှင် စွေမ်ုံးရည်ပိုံင်ုံးဆိုံင်ရာ အကနေ့်အသတ်မျာုံးကိုံ တိုံင်ပင်အကကရယ၍ ယင်ုံးတ၏
ိုံေ့ အကက
ပပြုံ ျက်မျာုံးအတိုံင်ုံး ၂၀၂၀ ုံနှစ်အတွေက် အြွေွေ့အစည်ုံးြွေွေ့ပြိြုံုံးမှုဆိုံင်ရာ အစီအစဉ်မျာုံးကိုံ ထရုံးဆွေ ပါသည်။ သိုံေ့ထသာ် COVID
19 ကုံးစက်ထ

ုံးထ ကာင် အ ျိြုံွေ့ထသာ လှုပ်ရှာုံးမှုမျာုံးမှာ ထနောက်ကျထနရပါသည်။ အြွေွေ့အစည်ုံး စီမ နေ့် ွေမှုတွေင် အမျာုံးဆုံုံး

လိုံအပ်ထနသည်အ ျက်မှာ ဦုံးတည် ျက်မျာုံး (mission) နှင် မဟာဗျြူဟာမှတ်တမ်ုံးမျာုံးကိုံ ပပန်လည်သုံုံးသပ်၍ ပပင်ဆင်
ပြည်စွေက်ပ င်ုံး ပြစ်ပပီုံး၊ အြွေွေ့အစည်ုံးတ ုံ၏ စီမ နေ့် ွေမှု မဝါဒမျာုံးနှင် လုံပ်ငန်ုံးစဉ်မျာုံးလည်ုံး လိုံအပ်ထနပါသည်။ ထယ

ုံယျ

အာုံးပြင်

ဏ္ဍာထရုံးစီမ နေ့် ွေမှု စနစ်မျာုံးမှာ သင်ထတာ်ထကာင်ုံးမွေန်ထသာ်လည်ုံး၊ အမျာုံးထသာ မိတ်ြက်အြွေွေ့မျာုံးက အလှြူ

ရှင်အမျာုံး

မှ လက် ရရှိထသာ ထငွေစရင်ုံးမျာုံးကိုံ စုံစည်ုံးပ င်ုံး နှင် စီမ ျက်အသုံုံးစရိတ်မျာုံးနှင် ပတ်သက်၍ ကညီပပိုံုံးထပုံး

ရန် ထတာင်ုံးဆိုံ ကသည်။ အြွေွေ့အစည်ုံး၏ အုံပ် ျြုံပ်မှုစနစ် ြွေွေ့စည်ုံး

ာုံးပုံကိုံ အာုံးပြည်ထပုံးပ င်ုံး နှင် ဝန်

မ်ုံးထရွုံး ျယ်စုံ

ထဆာင်ုံးမှု လုံပ်ငန်ုံးစဉ်မျာုံးကိုံ တိုံုံးတက်ထစပ င်ုံး စသည်တမ
ိုံေ့ ှာ မိတ်ြက်အြွေွေ့အမျာုံးအတွေက် လသာုံးရင်ုံးပမစ် စီမ နေ့် ွေမှု
လိုံအပ် ျက်မျာုံး ပြစ် ကသည်။ ထစာင် ကည်ထလလာပ င်ုံး နှင် ပပန်လည်သုံုံးသပ်ပ င်ုံး၊ ထလလာမှုစနစ်မျာုံး စသည်တေ့က
ိုံ ိုံ
အြွေွေ့အစည်ုံး ြွေွေ့ပြိြုံုံးမှု၏ ညွှန်ုံးကိန်ုံးမျာုံးအပြစ် အမျာုံးက လိုံအပ်ထန ကသည်။ ပိုံ၍ အဆင်ပမင်သည် ထဒတာ စီမ နေ့် ွေမှု လုံပ်
ငန်ုံးစဉ်မျာုံးကိုံ အသုံုံးပပြုံလုံထ
ိ န ကသည်။
ထယ

ုံယျအာုံးပြင် အာုံးလုံုံးထသာ မိတ်ြက်အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံးက ဝန်

မ်ုံး ထလကျင်ြွေွေ့ပြိြုံုံးမှုအတွေက် အ ျိြုံွေ့ထသာ နည်ုံးပညာ

ပိုံင်ုံးဆိုံင်ရာ က မ်ုံးကျင်မှုမျာုံး သတိသ
ုံေ့ က်ဆိုံင်ရာ ကဏ္ဍနယ်ပယ်မျာုံးတွေင် ပြည်ဆည်ုံးထပုံးရန် ထတာင်ုံးဆိုံ ကသည်။ ဌာန
ထပါင်ုံးစုံ လွှမ်ုံးခ ြုံသည် လိုံအပ်မှုမျာုံးအပြစ် ထပမပုံ

ုံတ်သည်နှယ် ွေပ မ်ုံးထလလာမှု (mapping skills)၊ ပဋိပကခနှင် ပတ်

သက်၍ အကဆတ်သိရှိမှု နှင် ကျာုံး-မကွေပပာုံးမှုဆိုံင်ရာ အသိကိုံ လုံပ်ငန်ုံးအာုံးလုံုံးပြည်ဆည်ုံးထဆာင်ရွက်မှု (gender
mainstreaming) တိုံေ့ လိုံအပ်ထနထ ကာင်ုံး ထြာ်
သည်အတွေက်ထ ကာင် TBC ဝန်

ုံတ်သိရှိရသည်။ ရီုံးသွောုံးလာ ွေင်နှင် လစုံလထဝုံးလုံပ်ရန် ကနေ့်သတ်

ာုံး

မ်ုံးမျာုံးက မိတ်ြက်အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံးအတွေက် လမ်ုံးညွှန်မျာုံး ပပြုံစုံ၍ စီမ ျက်နှင် အတိ

အကျ သက်ဆိုံင်သည်၊ သိုံေ့မဟုံတ် လုံပ်ငန်ုံးနယ်ပယ် အာုံးလုံုံးလွှမ်ုံးခ ြုံထသာ ကိစစမျာုံးကိုံ အသိထပုံးထဆာင်ရွက်ထနသည်။
TBC ဝန်

မ်ုံးမျာုံးက သက်ဆိုံင်ရာ ကွေင်ုံးဆင်ုံးလုံပ်ငန်ုံးမျာုံးတွေင် အရည်အထသွေုံး

စာုံး ွေင်ရှိသမျာုံး၏ အထရအတွေက် ထဒတာ
(checklists) ထရုံးဆွေ

ာုံးရှိသည်။

ိန်ုံးသမ
ိ ်ုံးမှုကိုံ အာုံးထကာင်ုံးထစရန်၊ အကျိြုံုံး

ည်သွေင်ုံးမှုကိုံ အထလုံးထပုံး ထဆာင်ရွက်ရုံမ မက၊ အမှတ်ထပုံးစနစ်မျာုံး

TBC

ဏ္ဍြောနရ်း သံို်းသြ်ခ က်

၂၀၂၀ ုံနှစ်၊ ဇွေန်လ ၃၀ ရက်ထနေ့အ

ိ TBC ၏

ဏ္ဍာထရုံးအထပ အထန အနှစ် ျြုံပ်ကိုံ ထအာက်ပါဇယာုံးပြင် ထြာ်ပပ

ာုံးပါ

သည်။
ဘဏ္ဍာငငွေစရင်း င ာပြချက အကျဉ်းချျုြ ဇွေန ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ
ခ ေါင််းစဉ် ထိုင််းဘတ်ဖြင် (သန််းခ ေါင််း)

၂၀၂၀ ဘတ်ဂျက်

အမှန်တကယ်

န်မှန််း ဒီဇင်ဘာ

၂၀၂၀ ဇွန်လ
ဝင်ခငွ

၄၇၉

အသို်းစရတ်
ရနြင
ု ငွေမှ စုစုငြေါင်း အငပြာင်းအလဲ
စာရင််းြွင် ရန် ခ
ို ငွ လက်ကျန်
စာရင်းြိတ ရနြုငငွေ လကကျန

ဘတ်ဂျက်နှင်

၂၀၂၀

ကွာဖ ာ်းမှု

၄၈၈

၅၇၅

၉၆

၅၁၈

၃၁၉

၅၈၉

၇၁

-၃၉

၁၆၉

-၁၄

၁၇၄

၁၇၄

၁၇၄

၁၃၅

၃၄၃

၁၆၀

၃

၁

၁

၆၀

၂၂၈

၆၀

-၅၀

-၁၂

-၂၈

၂၅

စာရင်းရှင်းတမ်း (Balance sheet)
စိုစိုခ ေါင််း မခရွှေ့ခဖ ာင််းနင
ို ်ခသာ စစည််း င
ို ်ဆိုင်မှု (Fixed
assets)
အလှှူရှင်မျာ်းထမှရခငွ
စစည််းခ ်းသွင််းသူမျာ်းသို (ခ ်းရန်ရှခငွ)
ဘဏ်စာရင််း ရှင််းတမ််း

၁၂၂

၁၂၆

၁၆၀

စုစုငြေါင်း ြိုငဆိုငမှု

၁၃၅

၃၄၃

၁၆၀

၂၅

ကန်သတ်ထာ်းခသာ ရန် ခ
ို ငွမျာ်း

၅၀

၂၄၇

၇၇

၂၇

သီ်းဖ ာ်း ဖွွဲ ာ်းထာ်းခသာရန် ိုခငွမျာ်း (Designated funds)

၆၀

၅၉

၅၉

(၁)

၁

၁

၁

-

၂၄

၃၆

၂၂

(၂)

၁၃၅

၃၄၃

၁၆၀

၂၅

၇၂

၁၁၄

၉၉

အခထွခထွ ရန် ခ
ို ငွ (စိုစိုခ ေါင််း မခရွှေ့ခဖ ာင််းနိုင်ခသာ စစည််း
င
ို ်ဆိုင်မှု Fixed assets)
အခထွခထွ ရန် ခ
ို ငွ (လွတလ
်
်စာွ ရယူနင
ို ်ခသာ သီ်းသန်
ျန်ထာ်းခငွ) Available reserves
စုစုငြေါင်း ရနြုငငွေလကကျန
ငငွေင ာနိင
ု မှု (Liquidity)

ပုံ-၁

ဏ္ဍာထရုံး အနှစ် ျြုံပ်

ဝင်နငွ
TBC အြွေွေ့က ယ ုံနှစ်အတွေက် ဝင်ထငွေ နေ့်မှန်ုံး ျက်

ိုံင်ုံး

တ် ၄၇၉ သန်ုံးပြင် စတင် ကပပီုံး၊ နှစ်ကုံန်တွေင်

ိုံင်ုံး

တ် ၅၇၅

သန်ုံးပြင် (၂၀% ပိုံမျာုံး) ပြင် အဆုံုံးသတ်မည် ပြစ်သည်။ ဝင်ထငွေပမင်မာုံးလာရသည် ပင်မအထ ကာင်ုံး ၂- ုံ ရှိပါသည်။ ပ
အ ျက်မှာ အင်္ကီုံးမာုံးဆုံုံး အထမရိကန်ထဒေါ်လာ ဂရနေ့်ပြစ်သည် USBPRM သည် မလက

တ်ဂျက် သတ်မှတ်

ာုံးသည်

က် ပိုံ၍ပမင်မာုံးသည် နိုံင်ငပ ာုံးထငွေလလှယန
် ှုန်ုံးပြင် စုံထဆာင်ုံးနိုံင် ပါသည်။ ဒုံတိယအ ျက်မှာ COVID ကုံးစက်ကပ်ထ
တပုံေ့ ပန်ထရုံးအတွေက် အပိုံထဆာင်ုံးရန်ပုံထငွေမျာုံး ( နေ့်မှန်ုံး
၈၅% (

ိုံင်ုံး

အစိုံုံးရမျာုံး

ိုံင်ုံး

တ် သန်ုံး ၆၀ နေ့်)

မ
ုံး

ပ်၍ ရရှိ ပါသည်။ ဇွေန်လမှစတင်၍

တ် ၄၈၈ သန်ုံး) ကိုံ ရရှိပပီုံး ပြစ်ပါသည်။
မှ ကညီထ

ာက်ပထငွေသည် စုံစုံထပါင်ုံး ဝင်ထငွေ၏ ၉၈% ရရှိထနဆ ပြစ်ပပီုံး၊ အထမရိကန်ပပည်ထ

ာင်စုံ

မှ

BPRM မှတဆင် အင်္ကီုံးမာုံးဆုံုံးထသာ အလှြူရှင်အပြစ် ၆၅% ပါဝင်ထနသည်။ BPRM က အဓိကအာုံးပြင် စ န်ုံးမျာုံးအတွေက်
စာုံးနပ်ရိကခာနှင် မီုံးထသွေုံးလိုံအပ် ျက်မျာုံးအတွေက် အမျာုံးစုံထသာထငွေသာုံးကိုံ ထ

ာက်ပထပုံး ပါသည်။

ယထကနိုံင်င အစိုံုံးရက (FCDO)4 မှတဆင် စုံစုံထပါင်ုံးဝင်ထငွေ၏ ၁၄% ကိုံ ထ
အကျယ်အပပနေ့် လွှမ်ုံးခ ြုံထ

ာက်ပထပုံးပပီုံး၊ TBC အစီအစဉ်မျာုံးအတွေက်

ာက်ပပါသည်။ အပ ာုံးထသာ အစိုံုံးရ အကအညီမျာုံးကိုံ ဩစထ တလျ (ANCP/DFAT)၊ ကထနဒါ

(GAC)၊ ဒိန်ုံးမတ် (DANIDA)၊ LIFT (UNOPS) နှင် တိုံင်ဝမ်သမမတနိုံင်ငတိေ့မ
ုံ ှ ရရှိ ပါသည်။
အစိုံုံးရမဟုံတ်သည် အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံး

မှ ထ

ာက်ပထငွေမျာုံးကိုံ Caritas Australia, Christian Aid, Church World

Service နှင် Global Ministries, ICCO, နှင် kerk en actie အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံး

မှ ရရှိပါသည်။ ဤသိထ
ုံေ့ ပါင်ုံးစည်ုံး ရန်ပုံထငွေ

မျာုံးသည် TBC ဝင်ထငွေစုံစုံထပါင်ုံး၏ ၂% ရှိပါသည်။

ပုံ-၂။ ရန်ပုံထငွေရင်ုံးပမစ် နေ့်မှန်ုံး

ာုံးမှုမျာုံး

အသံို်းစရတ်
ဇန်နဝါရီလမှ ဇွေန်လအ
နေ့်မှန်ုံး ျက်မှာ

ိုံင်ုံး

ိ အစီအစဉ် အသုံုံးစရိတ်မျာုံးမှာ
တ် ၅၈၀ သန်ုံး၊ သိမ
ုံေ့ ဟုံတ် မလ

ထသာ်လည်ုံး TBC အထမရိကန်ထဒါလာမှ
ပါသည်။ ဤသိုံေ့ ဆုံုံးရှုုံးနိုံင်မှုမှာ
လိမ်မည်။ COVID-19 ကုံးစက်ထ
အစည်ုံးအထဝုံး

4

ိုံင်ုံး

ိုံင်ုံး

ိုံင်ုံး

တ် ၃၁၉ သန်ုံး (

တ်ဂျက်

တ်ဂျက်၏ ၅၅%) ရှိပပီုံး၊ နှစ်ကုံန်အ

ိ

က် ၆၁ သန်ုံး (၁၄%) ပိုံမည်ဟုံ နေ့်မှန်ုံးပါသည်။ သိုံေ့

တ်ထငွေသိုံေ့ ထငွေလလှယရ
် ာ ထငွေလနှုန်ုံးထ ကာင် ဆုံုံးရှုုံးနိုံင်မည်ကိုံ ပပင်ဆင်

တ် ၁၀ သန်ုံးမ ရှိနိုံင်ပါသည်။ စုံစုံထပါင်ုံး အသုံုံးစရိတ်

ုံးထ ကာင် ရီုံးသွောုံးလာမှုမျာုံး ကနေ့်သတ်

ိုံင်ုံး

ာုံး

တ် ၅၈၉ သန်ုံး ရှိပါ

ာုံးရာ TBC အြွေွေ့အထနပြင် ရီုံးစရိတ်မျာုံးနှင်

တ်ဂျက်ထ ါင်ုံးစဉ်မှ အနည်ုံးငယ်စုံထဆာင်ုံးမိပါလိမ်မည်။ နိှုင်ုံးယှဉ် ျက်အရ ၂၀၁၉ ုံနှစ်တွေင် စုံစုံထပါင်ုံး

၂၀၂၀ ုံနှစ် ဇွေန်လတွေင်၊ ပဗိတန
ိ န
် ိုံင်င၏ နိင
ုံ ်ငတကာ ြွေွေ့ပြိြုံုံးထရုံး ဝန်င်္ကီုံးဌာန Department for International Development (DFID) ကိုံ နိင
ုံ ်ငပ ာုံးထရုံး

နှင် ဓနသဟာယရုံုံး Foreign and Commonwealth Office နှင် ပုံးထပါင်ုံးလက
ိုံ ်ပပီုံး၊ နိုံင်ငပ ာုံးထရုံး၊ ဓနသဟာယနှင် ြွေွေ့ပြိြုံုံးထရုံးရုံုံး Foreign,
Commonwealth and Development Office ပြစ်လာသည်။

အသုံုံးစရိတ်

ိုံင်ုံး

တ် ၅၁၉ သန်ုံးရှိပပီုံး၊ ယင်ုံးတွေင် ထငွေလလှယ်နှုန်ုံးထ ကာင် ဆုံုံးရှုုံးရမှု

ိုံင်ုံး

တ် ၁၇ သန်ုံး အပါအဝင်ပြစ်

ပါသည်။
အဓိက သုံုံးသပ် ျက်မျာုံး


COVID-19 ကုံးစက်ကပ်ထ

ုံးထ ကာင်၊ TBC က စ န်ုံးမျာုံးတွေင် စာုံးနပ်ရိကခာမျာုံး၊ လမျာုံးစွောအတွေက် သိုံထလှာင်

ာုံးနိုံင်ရန် ပပန်၍ထဆာင်ရွက်ရပါသည်။ ျက် ျင်ုံး ပိတ်ဆမ
ိုံေ့ ှုမျာုံး ျမှတ်ပါက ထ ုံးသည်မျာုံးအထနပြင် ထရာင်ုံး ျ
နိုံင်ရန် လုံထလာက်သည် အရင်ုံးအပမစ်မျာုံး ထသ ျာရှိထနထစရန် ပြစ်သည်။ သိုံပြစ်ရာ ကနဦုံးတွေင် ထငွေသာုံးစီုံးဆင်ုံး
မှု ပပဿနောကကြုံထတွေွေ့ရထသာ်လည်ုံး၊ BPRM င်္ကိြုံတင်သုံုံးရန်ပုံထငွေမျာုံး လုံထလာက်ထသာထ ကာင် ကုံန်ကျစရိတ်မျာုံး
ကိုံ ကာမိထစ ပါသည်။ သိုံေ့အတွေက်ထ ကာင် TBC ၏ အရန် ရန်ပုံထငွေမျာုံးအတွေက် သက်ထရာက်မှုကိုံ ကာကွေယန
် ိုံင်
သည်။


ရုံတ် ျည်ုံး ထငွေထ ကုံးထြာင်ုံးပွေမှု နှင် မရှိမပြစ်လိုံအပ်သည် ထ

ာက်ပပစစည်ုံးမျာုံးအထပေါ်တွေင် ထ ုံးနှုန်ုံးမျာုံးတင်နိုံင်

ထသာထ ကာင် COVID-19 အထရုံးထပေါ် အထပ အထနအတွေက် အလ င်အပမန် တပုံေ့ ပန်ထဆာင်ရွက်ရပ င်ုံး ပြစ်ပါသည်။
ထ ုံးနှုန်ုံးမျာုံး အထစာပိုံင်ုံးတွေင် တက်ထသာ်လည်ုံး၊ ထမ ာ်လင်

ာုံးသကသိုံေ့ အင်္ကီုံးအကျယ် ပမင်တက်ပ င်ုံး မဟုံတ်

ပါ။
ိုံင်ုံးနိုံင်ငကိုံ ပိတ်ဆမ
ိုံေ့ ှု (ထလာ ်ထဒါင်ုံး) မ ျမှတ်မီ တပတ်အလိုံတွေင်၊ TBC အြွေွေ့က နေ့်မှန်ုံးတွေက် ျက် စွေနေ့်စာုံး၍



ထသ ျာသည် ရန်ပုံထငွေ မရှိထသာ်လည်ုံး ဒုံကခသည်မျာုံးအတွေက် အ

ုံးတန်ြိုံုံးရှိထသာ စာုံးနပ်ရိကခာမျာုံး အနည်ုံးဆုံုံး

၃-လစာ ထသ ျာရရှိနိုံင်ရန် ထဆာင်ရွက် သည်။ TBC က ထနောက်ဆုံုံး ဇလိုံင်လကုံန်အ
အ


ုံး

ိ ိုံက်နစ်နောြွေယ်ရှိသည် သမျာုံး၏ ရာရှင် ွေတမ်ုံးအတိုံင်ုံး၊ လုံထလာက်စွော ထ

ပမန်မာနိုံင်င အစီအစဉ်က TBC အြွေွေ့
ာက်ပမှုကိုံ တိုံုံးပမင်ထပုံး ပပီုံး၊ ပ

ာင်စုံအာုံးလုံုံးကိုံ

ာက်ပထပုံးနိုံင် သည်။

တ်ဂျက်တ ုံလုံုံး စုံစုံထပါင်ုံး၏ ၁၁% ရှိထနပပီုံး၊ ယင်ုံးတိက
ုံေ့ ိုံ ပင်မအလှြူရှင် ၂

ဦုံးပြစ်သည် UNOPS-LIFT နှင် FCDO-HARP တိက
ုံေ့ ထ
ထ

ိ အိမ်ထ

ာက်ပထပုံးထနသည်။ အလှြူရှင်နှစ်ဦုံးစလုံုံးက မလ

မနှစ်ဝက်တွေင် စုံစုံထပါင်ုံး

ိုံင်ုံး

တ် ၁၂ သန်ုံး ရှိထနသည်။ Christian Aid

က ဆက်လက်၍ ပပိုံုံးထပုံးထနပပီုံး၊ GAP/ANCP က Act for Peace မှတဆင် ယင်ုံး၏ထနောက်ဆုံုံးနှစ်အတွေက်
ထ

ာက်ပထပုံး သည်။

အသစ်ထသာ မဟာဗျြူဟာ ရည်မှန်ုံး ျက်မျာုံးအတွေက် အသုံုံးစရိတ်မျာုံး
မဟာဗျျူဟာ ရညရွယချကမျာ်း
၁။ လူသာ်း ျင််းစာနာမှု အကူအညီ

၂၀၂၀ ဘတဂျက မူလ
၃၈၃,၆၅၈,၆၆၄

လအ
ို
် ျက်မျာ်း

၂၀၂၀ ဘတဂျက

၂၀၂၁ ဘတဂျက

အသစ

ခနမှန်း

၃၈၂,၂၅၄,၆၆၄

၃၈၆,၉၄၉,၃၇၄

၆၁,၁၀၈,၆၁၇

COVID-19 နှင် သက်ဆင
ို ်သည် အသို်းစရတ်မျာ်း
၂။ စာ်းန ်ရကခာ လိုခ ြုံခရ်းနှင် အာဟာရ ရရှခရ်း

၇,၈၈၅,၈၄၇

၇,၈၈၅,၈၄၇

၇,၈၈၅,၈၄၇

၂၇,၇၁၁,၉၈၄

၂၇,၇၁၁,၉၈၄

၂၇,၇၁၁,၉၈၄

၉,၈၂၉,၅၀၂

၉,၈၂၉,၅၀၂

၉,၈၂၉,၅၀၂

၈၅,၆၂၄,၉၂၃

၈၅,၆၂၄,၉၂၃

၈၅,၆၂၄,၉၂၃

၂,၂၅၀,၀၀၀

၂,၂၅၀,၀၀၀

၂,၂၅၀,၀၀၀

၉၅၀,၀၀၀

၉၅၀,၀၀၀

၉၅၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀

၁,၀၀၀,၀၀၀

၅၁၈,၉၁၀,၉၂၀

၅၈၉,၀၁၉,၅၃၇

၅၂၂,၂၀၁,၆၃၀

၃။ ကာကွယ်ခ ်းမှုရှခသာ ဝန််းကျင်နှင် လိုခ ြုံ
အနတရာယ်ကင််းခသာ အနာဂတ်မျာ်း
၄။ တာဝန်ယူ တာဝန် မှု၊ မတ်ြက်ဖ ြုံမှု
အြွွဲွှေ့အစည််းဆိုင်ရာ စရတ်မျာ်း
အို ် ျြုံ ်မှုစနစ်
ရန် ိုခငွရာှ ခြွခရ်း ကိုန်ကျစရတ်မျာ်း
ခငွလလ
ွဲ ှယ်မှုခ ကာင် ဆို်းရှု်းမှု
စုစုငြေါင်း

ပုံ-၃။ မဟာဗျြူဟာထပမာက် ရည်ရွယ် ျက် အသုံုံးစရိတ်မျာုံး

လသာုံး ျင်ုံးစာနောမှု ဆိုံင်ရာ လိုံအပ် ျက်မျာုံးသည် TBC ၏ အင်္ကီုံးမာုံးဆုံုံးထသာ ရည်ရွယ် ျက်ပြစ်ပပီုံး၊ အသုံုံးစရိတ်နှင် အစီ
အစဉ်မျာုံး ပါဝင်သည်။ ယင်ုံးတိုံေ့တွေင် စာုံးနပ်ရိကခာအတွေက် ထငွေသာုံးထ

ာက်ပထပုံးမှုမျာုံး၊ မီုံး

ိုံုံးဆီမျာုံး၊

ိုံင်ုံးနိုံင်ငအတွေက်

အမိုံုံးအကာ ပစစည်ုံးမျာုံးနှင် အထရုံးထပေါ် အကအညီမျာုံး ပါဝင်သည်။ စုံစုံထပါင်ုံး အစီအစဉ် အသုံုံးစရိတ်မျာုံးမှာ
၅၇၉ သန် ရှိမည်ဟုံ နေ့်မှန်ုံး
ိုံင်ုံး

တ်

ာုံးသည်။ ယ ုံနှစ်တွေင် အထမရိကန်ထဒေါ်လာထငွေ ထ ုံးပမင်လာထသာထ ကာင် ထငွေလလှယမ
် ှုမှ

တ် ၁၀ သန်ုံး ဆုံုံးရှုုံးမည်ဟုံ နေ့်မှန်ုံးသည်။ မလ ၂၀၂၀ ုံနှစ်

မည်ဟုံ နေ့်မှန်ုံး

ိုံင်ုံး

တ်ဂျက်မှာ ဒုံကခသည်လဦုံးထရ ထလ ာနည်ုံးကျဆင်ုံး

ာုံးပပီုံး၊ လ ၈၁,၀၀၀ မှ ၇၆,၀၀၀ ရှိမည်။ သိထ
ုံေ့ သာ် COVID-19 ကုံးစက်ကပ်ထ

ုံးထ ကာင် လဦုံးထရမှာ တည်

ပငိမ်ထနသည်။ ၈၁,၀၀၀ ဦုံး ရှိထနသည်။
ဏ္ဍြောနရ်း အလြော်းအလြော်း ၂၀၂၁ ခိုနှစ်
TBC သည် ၂၀၂၁ ုံနှစ်အတွေက် လုံပ်ငန်ုံးလည်ပတ်မှု

တ်ဂျက်ကိုံ အစီအစဉ်ထရုံးဆွေရာ၌ ထအာက်ပါ

ည်သွေင်ုံးစဉ်ုံးစာုံး

ျက်မျာုံး ရှိပါသည်။
၁။ လဦုံးထရ ထပပာင်ုံးလမှုသည် ၂၀၂၁ ုံနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်

ာလအ ကာုံးတွေင် ၈၁,၀၀၀ မှ ၇၆,၀၀၀ ဦုံး

(၇%) ရှိပါမည်။ (၂၀၂၀ ုံနှစ် အစပျိြုံုံးကာလအတိုံင်ုံး ရှိသည်) အလာုံးတ ပမာဏအတွေက် ၂၀၂၀ ုံနှစ်
အစအတွေက်

တ်ဂျက်တွေက် ျက်

ာုံးမှုမှာ

ိုံင်ုံး

တ် ၅၁၉ သန်ုံး ရှိပါသည်။

၂။ စာုံးနပ်ရိကခာကဒ် တန်ြိုံုံး နှင် မီုံးထသွေုံးထ ုံးနှုန်ုံးမျာုံးတွေင် ၄-၆% ထငွေထ ကုံးထြာင်ုံးပွေမှု ရှိမည်ပြစ်ပပီုံး၊ အမျာုံးဆုံုံး
အသုံုံးစရိတ်အပြစ် ဆက်လက်ရှိထနမည်။
၃။ TBC က GAC မှလွေ၍ ကျန်ထသာ အလှြူရှင်မျာုံး အာုံးလုံုံး၏ ရန်ပုံထငွေအထပ အထနကိုံ အလာုံးတပင် ရရှိမည်ဟုံ
နေ့်မှန်ုံး

ာုံးသည်။

၄။ TBC ၏ ပင်မနိုံင်ငပ ာုံးထငွေထ ကုံးမျာုံးမှာ လက်ရှိတွေင် င်္ကိြုံတင် နေ့်မှန်ုံး၍ မရနိုံင်
ထ ကာင် မဆုံုံးရှုုံးရထလထအာင် သတိ
၅။ အသုံုံးစရိတ်မျာုံးကိုံ နေ့်မှန်ုံး

ရှိပပီုံး၊ နိုံင်ငပ ာုံးထငွေလလှယ်မှု

ာုံး၍ စီမ နေ့် ွေသွောုံးမည် ပြစ်သည်။

ိုံင်ုံး

တ် ၅၂၂ သန်ုံး သိမ
ုံေ့ ဟုံတ် ၂၀၂၀ ုံနှစ်

က် ၁၂% ထလျာနည်ုံးမည်ဟုံ နေ့်

မှန်ုံးသည်။ (ပုံ ၃ ကည်ပါ)
ဝင်ထငွေသည်
လက်ရှိ

ိုံင်ုံး

တ် ၄၈၃ သန်ုံးသုံေ့ိ ထရာက်ရှိမည်။ ၂၀၂၀ ုံနှစ်

တ်ဂျက် နေ့်မှန်ုံးမှုမျာုံးတွေင်

ိုံင်ုံး

က် ၁၆% နည်ုံးမည်။ (ပုံ ကည်ပါ)

တ် ၂၀ သန်ုံး ထလျာနည်ုံး ရရှိမည်ဟုံ ထြာ်ပပ

ာုံးသည်။ (အထမရိကန်ထဒေါ်လာ

၆၅၀,၀၀၀)
၂၀၂၀ ခုနှစ ဝငငငွေ (ထိုင်းဘတ ၀၀၀)
ရနြင
ု ငွေ ရင်းပမစ

ငငွေင က်း

၂၀၂၀ ခနမှန်း
နိုငငပခာ်းငငွေ

၂၀၂၁ ခနမှန်း

ထိုင်းဘတ ၀၀၀

နိုငငပခာ်းငငွေ

ထိုင်းဘတ ၀၀၀

အစို်းရ ငကျာငထာကငနောကခ ရနြုငငွေမျာ်း
ဩစင တလျ - ANCP/ DFAT

AUD

၁,၈၂၉,၀၀၀

ဩစခ တလျ - ANCP (Act for Peace)

AUD

၂၂၉,၀၀၀

၄,၈၅၅

၁၅၀,၀၀၀

၃,၀၀၀

ဩစခ တလျ - DFAT Thailand (IRC)

AUD

၁,၆၀၀,၀၀၀

၃၃,၉၂၀

၁,၅၀၀,၀၀၀

၃၁,၈၀၀

ကခနဒေါ- GAC Inter-Pares

CAD

၂၀၀,၀၀၀

၄,၅၆၁

တရိုတ်သမမတနိုငင
် (တင
ို ်ဝမ်)

USD

၈၀,၀၀၀

၂,၄၄၆

၈၀,၀၀၀

၂,၄၄၆

ဒန််းမတ် - DANIDA

DKK

၁,၁၈၀,၁၅၀

၅,၄၄၁

၁,၁၈၀,၁၅၀

၅,၄၄၁

ယူခက - FCDO (HARP- Thailand)

GBP

၁,၅၀၀,၀၀၀

၅၉,၂၀၁

၁,၅၀၀,၀၀၀

၆၀,၀၀၀

ယူအက်စခ
် အ- BPRM- IRC

USD

၁၀,၅၀၀,၀၀၀

၃၄၁,၄၆၀

၁၀,၅၀၀,၀၀၀

၃၁၅,၀၀၀

UNOPS- LIFT Fund (ဖမန်မာ)

USD

၁,၃၈၃,၉၇၄

၄၁,၄၈၇

၁,၄၉၉,၈၁၃

၄၅,၈၆၄

ယူခက FCDO (HARP- ဖမန်မာ)

GBP

၂၅၀,၀၀၀

၉,၆၄၅

၃၃၃,၃၃၃

၁၀,၃၃၃

ဒန််းမတ် DANIDA- COVID

DKK

၈၀၀,၀၀၀

၁၇၂

ယူခက FCDO (HARP) COVID

GBP

၄၀၀,၀၀၀

၁၅,၇၈၇

COVID ရနြင
ု ငွေ

၃၈,၇၇၅

၅၈,၉၀၈

၁,၆၅၀,၀၀၀

၃၄,၈၀၀

ယူအက်စ်ခအ- PRM - COVID

USD

၁,၂၅၆,၁၆၅

၄၀,၈၅၀

UNOPS- LIFT (ဖမန်မာ) COVID

USD

၇၀,၀၀၀

၂,၀၉၈

စုစုငြေါင်း အစို်းရမျာ်း ငကျာငထာကငနောကခ

၅၆၁,၉၂၅

၄၇၃,၈၈၅

ရနြင
ု ငွေ
အပခာ်း
Caritas Australia

AUD

၁၆၅,၀၀၀

၃,၄၉၈

၁၆၅,၀၀၀

၃,၄၉၈

Christian Aid

GBP

၃၅,၀၀၀

၁,၄၂၁

၃၅,၀၀၀

၁,၄၂၁

Church World Service

USD

၁၁၀,၀၀၀

၃,၈၄၉

၅၀,၀၀၀

၁,၅၆၈

Global Ministry

USD

၅,၀၀၀

၁၅၂

ICCO

EUR

၅၀,၀၀၀

၁,၇၅၀

၅၀,၀၀၀

၁,၆၆၆

Kerk in actie- COVID

EUR

၆၀,၀၀၀

၂,၀၇၅

အပခာ်း- စုစင
ု ြေါင်း
စုစုငြေါင်း ဝငငငွေ

၁၂,၇၄၅

၉,၃၅၃

၅၇၄,၆၇၀

၄၈၃,၂၃၈

၅၈၉,၀၁၇

၅၂၂,၅၄၈

အသု်းစရိတမျာ်း
အသို်းစရတ်မျာ်း
လကရှန
ိ ှစတွေင စုစင
ု ြေါင်း ငရွှေ့ငပြာင်းမှု

-၁၄,၃၄၇

-၃၉,၃၁၀

ခရှွှေ့သို ဆက်လက်သယ်ခဆာင်လာသည် ရန် ခ
ို ငွ

၁၇၄,၄၀၉

၁၆၀,၀၆၂

ငရှွှေ့သို ဆကလကသယငဆာငလာသည ရနြင
ု ငွေ

၁၆၀,၀၆၂

၁၂၀,၇၅၂

၇၉,၂၄၇

၅၆,၉၀၂

သီ်းဖ ာ်း သတ်မတ
ှ ်ထာ်းသည် ရန် ခ
ို ငွ

၅၈,၂၉၂

၅၉,၃၈၉

စိုစိုခ ေါင််း မခရွှေ့ခဖ ာင််းနင
ို ်သည် စစည််း

၁,၅၀၀

၁,၅၀၀

၂၁,၀၂၃

၂,၉၆၁

စုစုငြေါင်း
ကန်သတ်မှု နည််းခသာ ရန် ိုခငွ

ိုင်ဆိုင်မှု
လွေတလြစွောသု်းစွေဲနင
ို ငသာ အငထွေငထွေ ရနြင
ု ငွေ

ပုံ ၄- ရန်ပုံထငွေ အကျဉ်ုံး ျြုံပ်

အ ောဂတ် အလြော်းအလြော
COVID-19 ကုံးစက်ကပ်ထ

ုံးသည် ဒုံကခသည်မျာုံးအထပေါ် လာမည်အနောဂတ်ကာလမျာုံးတိုံင် ဆက်လက်သက်ထရာက်မှု

ပြစ်ထစပါမည်။ အဓိကအာုံးပြင်

ိုံင်ုံးနိုံင်ငနှင် ပမန်မာနိုံင်ငတွေင် ရီုံးသွောုံးလာမှုနှင် ကနေ့်သတ်မှုမျာုံး ဆက်လက်၍ ရှိထနနိုံင်

ပ င်ုံးထ ကာင် ပြစ်သည်။ သိတ
ုံေ့ ိုံင်ထအာင် COVID-19 ကုံးစက်မှုသည် စ န်ုံးမျာုံးအတွေင်ုံးသိုံေ့ မထရာက်ရှိထသုံးပါ။ သိုံေ့ထသာ်လည်ုံး
အနတရာယ်ပ ိမ်ုံးထပ ာက်မှုမှာ အမှန်တကယ် ရှိထနပပီုံး၊ လမျာုံး ထနေ့တဓဝ လှုပ်ရှာုံးလုံပ်ကိုံင်ထန ကပပီုံး၊ ထကျာင်ုံးမျာုံးလည်ုံး
ဆက်၍ ြွေင်

ာုံးထသာထ ကာင် င်္ကိြုံတင်ကာကွေယမ
် ှုမျာုံးလည်ုံး ဆက်၍ ရှိထနရမည် ပြစ်ပါသည်။

နိုံင်ငထရုံးနှင် စီုံးပွောုံးထရုံးအရ မထရရာ မထသ ျာမှုမျာုံး ရှိထနထသာထ ကာင်၊ TBC အြွေွေ့နှင် မိတ်ြက်အြွေွေ့မျာုံး၏ လုံပ်ငန်ုံးမျာုံး
ယ င်က

က် ပိုံ၍ အထရုံးင်္ကီုံးလာပါသည်။ COVID-19 ကုံးစက်ကပ်ထ

ုံး ပ ိမ်ုံးထပ ာက်မှု ထလျာနည်ုံးသာွေ ုံးလ င် သိမ
ုံေ့ ဟုံတ်

ဒုံတိယလိင
ှု ်ုံးအပြစ် ကုံးစက်မှု ပြစ်ပွောုံးလာ လ င် TBC နှင် မိတ်ြက်အြွေွေ့အစည်ုံးမျာုံးက ရင်ဆိုံင်နိုံင်ရန် အဆင်သင်ပြစ်
ာုံး ရပါမည်။ အရင်ုံးအပမစ်မျာုံးကိုံ အထကာင်ုံးဆုံုံး တိုံုံးတက်၍ ထသ ျာသုံုံးစွေနိုံင်ပပီုံး၊ မိမိတေ့ိုံ လုံပ်ငန်ုံးအတတကွေ ထဆာင်
ရွက်ထန ကထသာ ရပ်ရွာလ
COVID-19 ကုံးစက်ကပ်ထ
ထဆာင်ုံး ရရှိ

ုံမျာုံးအတွေက် လိုံအပ် ျက်မျာုံး ပပည်မီထစရန် ထသ ျာ အသုံုံး ျရမည် ပြစ်ပါသည်။
ုံးထ ကာင် တိုံုံး၍ကုံန်ကျမှု စရိတ်မျာုံးအတွေက် TBC အြွေွေ့က ထရတိုံရန်ပုံထငွေမျာုံး လုံခ ြုံစွောစုံ

ာုံးပပီုံး ပြစ်သည်။ အ ျိန်နှင်တထပပုံးညီ ကညီထပုံး ကသည် မိမိတေ့၏
ိုံ အလှြူရှင်မျာုံးကိုံလည်ုံး အ

တင်ရှိပါသည်။ COVID-19 ကုံးစက်ကပ်ထ

ုံးထ ကာင် သိသာ

ုံးထကျုံးဇုံး

င်ရှာုံးသည် လုံပ်ငန်ုံးရတ
ုံ ် ျည်ုံး ထပပာင်ုံးလရမှုမျာုံး ပြစ် ရ

ထသာ်လည်ုံး၊ ယ ုံနှစ်ကုံန်သည်အ ါ မိမိတေ့၏
ိုံ လုံပ်ငန်ုံးထဆာင်တာမျာုံး၊ ပြည်ဆည်ုံး ထဆာင်ရွက်ရန်ကိစစမျာုံးကိုံ လမ်ုံး
ထ ကာင်ုံးမှန်အတိုံင်ုံး ထဆာင်ရွက်နိုံင်မည်ဟုံ ထမ ာ်လင်

ာုံးပါသည်။

TBC အြွေွေ့က အလှြူရှင်မျာုံးနှင် အြွေွေ့ဝင်မျာုံးကိုံ သတိေ့၏
ုံ ထစတနော
အ

က်သန်သည် လှြူဒါန်ုံးမှု၊ ပပိုံုံးကညီမှုမျာုံးအတွေက်

ုံးထကျုံးဇုံးတင်ရှိပါသည်။

