


အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ယခု အစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ လႊမ္းၿခဳံၿပီး၊ TBC အဖြဲ႕အစည္း၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအ
တြက္၂၀၂၀-၂၀၂၂ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ တုိးတက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ TBC အဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္
မ်ားသည္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ ႏွင့္ ကေလး ၁၄၀,၀၀၀ ဦးထံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး၊ ယင္းတို႔အနက္ ၈၀,၀၀၀ ဦး မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္း  
၉ ခုတြင္ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ ၆၀,၀၀၀ ဦးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ခုမွ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား ရပ္႐ြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးၾကသူမ်ားက COVID-19 ကူးစက္ကပ္ေဘးတုံ႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္မႈ
 အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳသင့္ပါသည္။ လူစစ္ေဆးေသာ ဂိတ္မ်ား ခ်ထားစစ္ေဆးျခင္း၊ ရပ္႐ြာ အေျချပဳ ကြာရန္တင္းစခန္းမ်ားစည္း 
ၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လွ်င္ျမန္ စြာပင္ ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး၊  
အြန္လိုင္းမွတဆင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း လမ္းေၾကာင္းမွန္အတိုင္းျဖစ္ေန 
ေစရန္က်ယ္ျပန႔္စြာ စီမံေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္အမ်ိဳးသား
 ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ကစုစုေပါင္းမဲမ်ား၏ ၈၂% ေက်ာ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအဝွမ္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌  
ဆက္လက္၍ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္း ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္၍ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ COVID-19 ကူးစက္ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္  
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၁၀၀,၀၀၀ ခန႔္ အမ်ားအျပား အိမ္ျပန္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ COVID-19 ကူးစက္ကပ္ေဘးေၾကာင့္ အစိုးရက အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားကို စခန္းမ်ားမ ွ
အတြင္း-အျပင္ သြားလာမႈမ်ားကို စည္းၾကပ္ကန႔္သတ္ခဲ့ၿပီး၊ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ စခန္းျပင္ပတြင္ ထိုသူမ်ား၏ ဝင္ေငြ ရရွာေဖြႏိုင္မႈကို ထိခိုက ္
သက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အုန္းဖ်ံမိုင္စခန္းအတြင္း၌ COVID-19 ကူးစက္ခံရ သူ တဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ လာေရာက ္
လည္ပတ္သူေ႐ႊ႕ေျပာင္းလူထုတဦး၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူ ပါရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုလ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR)  
က ေရွ႕ေဆာင္သည့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အိမ္ျပန္မႈကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ လ်ာထားေသာ္လည္း ေ႐ႊ႕ဆုိင္းခ့ဲရသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္းတရားဝ
င္လုပ္ငန္းစဥ္မွတဆင့္အိမ္ျပန္သူ တဦးမွ် မရွိခဲ့ပါ။ စခန္း တြင္းသို႔လာရန္ တင္းက်ပ္ကန႔္သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ TBC အဖြဲ႕က စခန္းအေျခစိုက္  
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အေဝးမွေန၍သာ ဆက္ သြယ္ေရးကို အဓိက အားျပဳေဆာင္႐ြက္ရသည္။ 

ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စခန္း ၉ ခုတြင္ လူဦးေရ ၇၉,၄၆၃ ဦး ရွိေနၿပီး၊   ၉၈၂ ဦးမွာ တတိယႏိုင္ငံသို႔ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္  
ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားၾကသည္။1 ၁,၃၆၂ ဦးမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ စခန္းမ်ားကို စြန႔္ခြာထြက္ သြားၾကသည္။2   
ယခုႏွစ္အတြင္း စခန္းမ်ားအတြင္း၌ ကေလး ၁,၅၉၄ ဦး ေမြးဖြားခဲ့သည္။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္မွာ ထိုင္းဘတ္ ၅၆၇ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္း) ရွိၿပီး၊ ခ်ိန္ညႇိထားေသာ စရင္းအရ
ဝင္ေငြမွာ ထိုင္းဘတ္ ၅၈၆ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈.၆ သန္း) ရွိပါသည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းကုန္ က်မႈ ဘတ္ဂ်က္မွာ
 ထိုင္းဘတ္ ၅၄၄ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇.၂ သန္း) လ်ာထားပါသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ တသမတ္တည္း ရွိေနသည္။  
အေၾကာင္းမွာ COVID-19 ကူးစက္ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ 
ေၾကာင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား တိုးျမင့္လာဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ TBC အဖြဲ႕က လက္ရွိ လက္က်န္ေငြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ စီစဥ္ထားပါ
သည္။ 

1   https://www.theborderconsortium.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-12-December-map-tbc-unhcr.pdf
2   IOM Thailand departure statistics as of December 2020

THE BORDER CONSORTIUM
ANNUAL REPORT 20201



အခန်း- ၁အခန်း- ၁
ေနာက္ဆုံး အေျခအေန ေနာက္ဆုံး အေျခအေန ေနာက္ဆုံး အေျခအေန 

ေဖာ္ျပခ်က္

Photo by: Saw Mort

THE BORDER CONSORTIUM
ANNUAL REPORT 2020 2



ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးေသာ COVID-19 ကူးစက္မႈကို  
မတ္လတြင္ အတည္ျပဳႏုိင္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံရိွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊
ဟိုတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ လုပ္ငန္းမ်ား
သည္ ကန႔္သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ အထိနာခဲ့ၿပီး၊  
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္လည္း နယ္စပ္ပိတ္ဆုိ႔မႈႏွင့္ 
ခရီးသြား ကန႔္သတ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အျမန္ အိမ္ျပန ္
ၾကသည္။ ဇြန္လကုန္တြင္ ခန႔္မွန္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလူထု ၁၀၀,၀၀၀  
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရး ဂိတ္ မ်ားမွတဆင့္  
အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ လူအေျမာက္အမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာခဲ ့
ၾကေသာ္လည္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အိမ္ျပန္ လာမႈႏွင့္  
ပတ္သက္၍ ရပ္႐ြာအတြင္း ကူးစက္မႈမ်ား ရွိသည္ကို မွတ္တမ္းမ်ား  
မေတြ႕ရွိရပါ။ 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (EAOs) သည္လည္း  
COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္  
ရပ္႐ြာအေျချပဳ ကြာရန္တင္းေနရာမ်ား စည္းၾကပ္မႈမ်ားတြင္  
အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ EAOs မ်ားသည္
စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားႏွင့္ အေဝးေျပးလမ္းမမ်ားတြင္ အႀကီးစား  
စိစစ္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ ႀကိဳး  
ပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ EAOs မ်ား၏  
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ စစ္အင္အား ခ်ဲ႕ထြင္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္  
ျပႆနာ အေႏွာင့္အယွက္ ရွိခဲ့သည္။ COVID-19 ကူးစက္မႈႏွင့ ္
ပတ္သက္၍ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား၊ ခရီးသြား ကန႔သ္တ္မႈမ်ား၊ တၿပိဳင္ တည္းတြင္ 
အစုိးရ၏ မလံုေလာက္ေသာ ပ့ံပုိးမႈမ်ားေၾကာင့္ မူလကတည္းက  
ထိခိုက္နစ္နာလြယ္ေသာ ရပ္႐ြာမ်ားအဖို႔ ပို၍ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး
 ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
 COVID-19 ကူးစက္မႈ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ လူနာ ၁၂၄,၆၃၀ ဦး 
ရွိၿပီး၊ ၂,၆၈၂ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ 

ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအတြင္း  
အရပ္သားလူထုမ်ားအတြက္ ထပ္၍ ရႈပ္ေထြးခက္ခဲေစသည့္  
အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း အပါအဝင္ ေဒသ
မ်ားတြင္ စစ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္အားမတန္ 
တဆ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္  
ကရင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အရပ္သား ၄,၀၀၀ ေက်ာ္
 အိုးအိမ္ စြန႔္ပစ္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္  

ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ 
အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္၍ ျဖစ္ပြားေနသည္။ 

ဩဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးထားသည့္  
တိုင္းရင္းသား ၁၀ ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ေနျပည္ေတာင္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။  
ယင္းညီလာခံတြင္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး သေဘာ  
တူညီခ်က္ အခ်က္ ၂၀ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္
ပြၿဲပီးေနာက္ မည္သည့္အစုိးရ တက္ေရာက္သည္ျဖစ္ေစ တရားဝင္  
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္က်င္းပေရး သေဘာ
တူညီခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ ထိေရာက္မႈအေပၚ  
သံသယႀကီးမားစြာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အာဏာရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္  
(NLD) က အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္  
အႏုိင္ရ ရိွသည္။ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ သိသာသည့္  
ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေသာ္လည္း၊ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခ ံ
ျပဳထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ 
(USDP) မွာ ဆိုး႐ြားစြာ ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ 

ႀကီးမားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိဘဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ  
က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္  
ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ လံုၿခဳံေရး  
အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္  
ထားသည့္အခါ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ  
မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားမွာ   
ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည္။ ျပည္ေထာင္စု  
ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ေလ့လာ  
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္၍  
တရားမွ်တေၾကာင္း နိဂုံးခ်ဳပ္သုံးသပ္ၾကေသာ္လည္း အတိုက္အခံ  
USDP ပါတီက အစိုးရအေနျဖင့္ မ႐ိုးသားမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ ့
ေၾကာင္း စြပ္စြခ့ဲဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ သက္ေသ အေထာက္ 
အထားမ်ား တင္ျပျခင္း မရိွပါ။ စစ္တပ္က ေနာက္ပုိင္းတြင္  
ေ႐ြးေကာက္ပြ ဲမဲမသာမႈကို အေၾကာင္းျပ၍ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္
ဝါရီလတြင္ စစ္အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ 
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံး COVID-19 ကူးစက္မႈကို ဇန္နဝါရီလ
တြင္ စတင္ေတြ႕ရိွရသည္။ မတ္လတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန  
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ယင္းကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တိုင္ အႀကိမ္ႀကိမ္  
သက္တန္းတိုး၍ ဆက္ထားခဲ့သည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာ  
ခ်က္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကန႔သ္တ္မႈမ်ား ပါဝင္ၿပီး၊ ခ႐ုိင္ တခုႏွင့္  
တခု ခရီးသြားလာျခင္းကို ကန႔္သတ္ျခင္း၊ လူစုလူေဝး ျပဳမႈကို  
တားျမစ္ျခင္း ႏွင့္ ညမထြက္ရ အမိန႔ထု္တ္ျပန္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။  

ေဈးဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ေနရာမ်ားကို ပိတ္ ေစသည္။  
လူမႈေရးအရ စုေဝးမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ အရက္ေရာင္းခ်ျခင္း
ကုိ ဧၿပီလ တလံုးပိတ္ပင္ခ့ဲၿပီး၊ ေရကစားပြေဲတာ္ ကုိလည္း ေ႐ႊ႕ဆုိင္း  
ခဲသ့ည။္ လူမ်ားကုိလည္း ႏွာေခါင္းစည္း ဝတဆ္င္ေစရန ္တိကုတ္ြန္း 
သည္။ 

အရပ္သားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ နယ္စပ္မ်ား ပိတ္ထားမႈႏွင့္  
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ႏိုင္ငံတကာမွ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ လာေရာက္သူမ်ားအေပၚ  
ေစာင့္ၾကည့္ ကြာရန္တင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ COVID 
ကူးစက္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။ တႏွစ္လုံးတြင္  
COVID-19 ကူးစက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာမွျဖစ္ၿပီး၊ မိမိေဒသ
အတြင္း ကူးစက္မႈ အလြန္နည္းပါးသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကန႔္သတ္မႈ 
မ်ား တျဖည္းျဖည္း ျပန္၍ ေျဖေလွ်ာ့လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
 ဒီဇင္ဘာလတြင္ COVID-19 ကူးစက္မႈ ႐ုတ္ခ်ည္းျပန္၍ ျမင့္ မား
လာၿပီး တေန႔လွ်င္ ကူးစက္မႈ ၈၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ ဤကူးစက ္
မႈအမ်ားကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ျပင္ပရွိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ား  
ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အဓိက ေတြ႕ရသည္။ ဤသို႔ ကူးစက ္
မႈျမင့္မားလာမႈႏွင့္အတူ လူစုလူေဝး ျပဳျခင္းမ်ား ျပန္၍  
ကန႔္သတ္ျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေနရာမ်ား ျပန္၍ ကန႔္သတ္ျခင္းမ်ား  

ေဆာင္႐ြက္လာခ့ဲသည္။ ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ကူးစက္မႈ 
၆,၈၈၄ ဦးႏွင့္ ေသဆုံးမႈ ၆၁ ဦး ရွိခဲ့သည္။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒုတယိႏစွ္ဝက္ပိုင္း တခလုုံး အေရးေပၚအမနိ႔္ ထတု္ျပန္ 
မႈမ်ားကို ဆန႔္က်င္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနခဲ့ 
သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ လူမႈ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္၊ မတူျခားနားေသာ 
ေနရာမ်ားမွတဆင့္ လူစုလူေဝးမ်ား စုေဝးခဲ့ၾကၿပီး၊ ဆႏၵျပပြဲမ်ားက  
ႏုိင္ငံတဝန္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနခ့ဲသည္။ ဘန္ေကာက္တြင္ ပုိ၍ စုေဝးမႈ  
သိပ္သည္းသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားက ေတာင္းဆိုခ်က္ ၃ ခုအေပၚ
တြင္ အေလးအနက္ျပဳၾကသည္။ ယင္းတို႔မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ  
ဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲေရး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ ခ်န္အိုခ်ာ  
ႏႈတ္ထြက္ေပးေရး ႏွင့္ ဘုရင္စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္  
ျဖစ္သည္။ 

3    IOM Thailand departure statistics as of December 2020
4    https://www.theborderconsortium.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-12-December-map-tbc-unhcr.pdf

ဒုကၡသည္မ်ား 
ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း COVID-19  
ကူးစက္ခံရမႈ လူနာ တစ္ဦးသာ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ့ဲသည္။ ယင္းကူးစက္  
ခံရသူသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၿပီး၊ အုန္းဖ်ံမိုင္စခန္းရွိ  
ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ေတြ႕ဆုံရန္ လာလည္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ ျဖစ္ရာ  
စခန္းတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္ခံရေၾကာင္း ေတြ႕ရိွသည္။  
စခန္းကို ခ်က္ခ်င္း ပိတ္ခ်ၿပီး၊ လူနာကုိ ေဒသခံ ထိုင္းေဆး႐ုံသို႔  
လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔လုိက္သည္။ စခန္းေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး 
လုပ္သားမ်ားက ထိေရာက္သည့္ ကာကြယ္မႈ ဆိုင္ရာ  
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္၊ လူအမ်ား မကူးစက္ေစရန္  
ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသူမွာ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းသည့္အခါ  
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္၍ ပုိ႔ေဆာင္ခ့ဲသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ  
COVID-19  ကူးစက္ကပ္ေဘးေၾကာင့္စခန္းမ်ား၏  လႈပ္ရွားမႈမ်ား  
ႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအေပၚ ႀကီးစြာ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈ  
ရိွေစခ့ဲသည္။ အဝင္-အထြက္ကုိ တင္းက်ပ္စြာ ကန႔သ္တ္ျခင္းေၾကာင့္  
ဒုကၡသည္မ်ားအဖို စခန္းျပင္ပသို႔ ထြက္၍ ဝင္ေငြ အခြင့္အလမ္း  
မရွာႏိုင္ၾကေတာ့ဘဲ ဆိုးက်ိဳးထိခုိက္ သက္ေရာက္ေစသည္။ 

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈတြင္ တင္းက်ပ္ကန႔သ္တ္မႈမ်ားေၾကာင့္၊ ကုလ  
ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) က ေရွ႕ေဆာင္သည့္  

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အိမ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္  
လ်ာထားေသာ္လည္း၊ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ရသည္။ ယခု ႏွစ္တြင္ တရားဝင္  
အစီအစဥ္ျဖင့္ မည္သူတဦးမွ် အိမ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ အဆိုျပဳ
ထားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ “ဂငယ္ ေကြ႕” U-turn အ
စီအစဥ္မွာလည္း တိုးတက္မႈ မရွိပါ။ ယင္းမွာ ဒုကၡသည္မ်ားက
 ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ျပန္၍ ႏိုင္ငံသား မွတ္တမ္း အေထာက္အထား
မ်ား ေလွ်ာက္ထားၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္  
ျပန္လာပူးေပါင္းလုပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ က ဒုကၡသည္  
စခန္းမ်ားအတြင္း သူတို႔၏ လူဦးေရ စိစစ္ျခင္း အစီအစဥ္  
ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခ်က္အလက္ ေဒတာမ်ား
ကို ေနာက္ဆုံး အေခ်ာမသတ္ရေသးပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လူ ၉၈၂ 
ဦးမွာ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ရန္ ထြက္ခြာသြားခဲ ့
ၾကၿပီး၊ ၁,၃၆၂ ဦးမွာ သတင္းမ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အ
ကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ ထြက္သြားၾက သည္။ စခန္း
မ်ားအတြင္း ကေလး ၁,၅၉၄ ဦး ေမြးဖြားခဲ့သည္။3  ဒီဇင္ဘာလ
ကုန္တြင္ စခန္း ၉ ခု၌ လူဦးေရ၇၉,၄၆၃ ဦး (အမ်ိဳးသမီး ၅၁%)  
က်န္ရွိေနသည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္း ၂% ေလ်ာ့သြားသည္။4  

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလူထုမ်ား 

COVID-19 ကူးစက္ကပ္ေဘး စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစ၍  
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္သား
မ်ားသည္ ယခု အက်ပ္အတည္း၏ ေရွ႕တန္းမွ ရင္ဆိုင္႐ုန္းကန္  
ခဲ့ၾကရသည္။ ေ႐ႊေျပာင္းလူထု အုပ္စုမ်ားအၾကား COVID-19 
ကူးစက္ ေရာဂါ ျပန႔္ႏွံ႔ကူးစက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အိမ္မ်ားအတြင္း  
ႁပြပ္သိပ္က်ပ္တည္းစြာ လူေနရသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ပို၍  
ဆိုး႐ြား ေစသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိဳးအစား မမွ်စြာ  
သက္ေရာက္ ကူးစက္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလူထု

မ်ားက တန္းလ်ားသဖြယ္ တန္းစီစု၍ ေနထိုင္ၾကရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ  
သူမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခံၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ 
လူေထာင္ႏွင့္ ခ်ီ၍ ျပန္ၾကၿပီး၊ ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း  
လုပ္သားမ်ား ရွားပါးသြားသည္။ ထို႔အျပင္ နယ္စပ္မ်ားကို  
ပိတ္ပစ္ျခင္းႏွင့္အတူ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္
၍ မလာႏုိင္ၾကျခင္း ပူးတြဲျဖစ္ေပၚသည့္အခါ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္း
ခြင္မ်ားတြင္ လုပ္အားျပတ္လပ္မႈကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္၊  
ဒုကၡသည္မ်ားကို ယာယီခြင့္ျပဳ ခိုင္းေစရန္ အလား အလာ  
ျဖစ္ေပၚလာသည္။ 
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မယ္ေဟာင္ေဆာင္

ဘန္႔မုိင္နန္းဆြယ္ 7535 8356 

ဘန္႔မယ္ဆူရင္း

မယ္လအြန္း

မယ္ရမလုန္

စုစုေပါင္း

တာ့ခ္
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ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း

တိုင္ရင္းသားအလုိက္ ဒုကၡသည္ဦးေရ အသက္အရြယ္အလိုက္ ဒုကၡသည္ဦးေရ

ကရင္ ၈၀.6%
9.6%

၃.၂%

၀.၆%

၆.0%

ေမြးကင္းစ < ၆ လ ၀.၈%

ကရင္နီ ၆ လ < ၅ ႏွစ္ ၁၁%

ဗမာ ၃၃.7%
မြန္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ၅၄.5%

အျခား

The Border Consortium
w w w . t h e b o r d e r c o n s o r t i u m . o r g

!

\ !

!

!

!

!

⚑

⚑

⚑⚑

⚑

⚑

⚑

⚑

⚑
!

!

!

!

!

\

!

!

!

တနသၤာရီ

ရွမ္း

ကယား

ကရင္

ပဲခူး

မြန္

ေနျပည္ေတာ္

ဘန္႔မုိင္နန္းဆြယ္

ဘန္႔မယ္ဆူရင္း

မယ္လအြန္

မယ္ရမလုန္

မယ္လ

အုန္းျပန္႔မုိင္

ႏုိဖုိး

ဘန္႔ဒုံယန္း

ထန္(မ္)ဟင္

မယ္ေဟာင္ေဆာင္

ခ်င္းမုိင္

မယ္စရီယန္း

အုန္းဖန္

မယ္ေဆာက္

ကန္ခ်နပူရီ

ျမန္မာႏုိင္ငံ

ထိုင္းႏုိင္ငံ

ေတာင္ႀကီး

ဘားအံရန္ကုန္

ပဲခူး

ေမာ္လၿမိဳင္

Map Creation date: 20 February, 2018
Projection/Datum: UTM Zone 47N/WGS84

ျငင္းဆုိခ်က္။ ဤေျမပုံတြင္ ပါရွိေသာ အမည္မ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ 
TBC မွ ေထာက္ခံေရးသြင္းေၾကာင္း အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ပါ။ 
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ယာယီ စခန္း
TBC မွ စစေ္ဆး အတည္

ျပဳသည့္ လူဦးေရ၁ 

TBC မွ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့သည့္ 

လူဦးေရ၂ 

MOI/UNHCR

မွတ္တမ္းတင္ 
လူဦးေရ၃ 

၅ ႏွစ္ < ၁၈ ႏွစ္

 3931    3972 7903

1896 1993977      993 1970

8039 91904215   4088 8303

8555 10208 4530 4374 8904

29797 3471815889  14827 30726

8449 108554405     4283 8688

7393 956623950 3600  7550 

2132 25111112          2159

4946  58402704      2367  5071 

26025 29747 27080

၁။ TBC မွ စစ္ေဆးအတည္ျပဳသည့္ လူဦးေရသည္ ရိကၡာရယူႏုိင္
သူ၊ စခန္းတြင္းေနထုိင္သူ၊ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းရိွသူ သုိ႔မဟုတ္ 
မရွိသူမ်ား အားလံုး ပါ၀င္သည္။ 

၂။ TBC မွ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ လူဦးေရသည္ အရင္လအတြင္း 
ရိကၡာလာေရာက္ထုတ္ယူသည့္ အက်ဳိးခံစားရသူမ်ား၏ ဦးေရ
ျဖစ္သည္။ ရိကၡာမ်ား ေ၀ငွရာတြင္ ကုိယ္တုိင္ ေရာက္ရွိလာ
သည့္ သူမ်ားကုိသာ ရိကၡာေ၀ေပးသည္။

၃။ ေတာ္၀င္ထုိင္းအစိုးရႏွင့္ UNHCR တို႔မွ စခန္းတြင္း မွတ္ပုံတင္
ရွိသူႏွင့္ မွတ္ပုံတင္မရွိသည့္သူ ဒုကၡသည္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း 
ေလ့က်င့္ခန္းကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဧၿပီလအတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လစဥ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္လာ
ခဲ့သည္။ 
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စခန္းတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ လူဦးေရ (ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္)

ယယာာယယီ ီ ခခ  ိုိုလလႈႈံံရရာာစစခခနန္း္း  
TTBBCC  ကက  စစ  စစစစ္္္္ ာားးသသညည့့္္  

အအမမႈႈမမ  ာားး  

TTBBCC  ကက  
ေေ္္ာာကက္္္္ ံံ့့္္ ာားးသသညည့့္္  

လလူဦူဦးးေေရရ  

MMOOII//UUNNHHCCRR  
စစ  စစစစ္္္္ ာားးသသညည့့္္  

လလူဦူဦးးေေရရ  

ခခ႐ို႐ို  ိုိုငင္/္/  စစခခနန္း္း  မမ  ကက  ာားး  စစိုိုစစိုိုေေ္္ါါငင္း္း  စစိုိုစစိုိုေေ္္ါါငင္း္း  စစိုိုစစိုိုေေ္္ါါငင္း္း  

မမဲဲေေဟဟာာငင္ေ္ေဆဆာာငင္ ္ 

ဘန႔္္မဲနန္းဆြယ ္

ဘန႔္္မဲဆရူင္း 

မဲလအိုန္း 

 

၃၈၈၇ 

၉၄၇ 

၄၂၁၄ 

 

၃၉၁၈ 

၉၈၆ 

၃၉၇၀ 

 

၇၈၀၅ 

၁၉၃၃ 

၈၂၆၄ 

 

၇၄၉၉ 

၁၉၀၇ 

၇၈၇၆ 

 

၈၂၀၂ 

၁၉၄၈ 

၉၀၁၉ 

စိုစိုေ္ါင္း ၁၃၃၄၀ ၁၃၀၆၉ ၂၆၄၀၉ ၂၅၅၄၆ ၂၉၀၇၁ 

တတခခ္ခ္ခ႐ို႐ို  ိုိုငင္ ္ 

မဲလ 

အိုန္းဖ မံ ိုင ္

ႏ ိုဖ ိုး 

 

၁၅၂၃၁ 

၄၄၅၁ 

၃၉၁၁ 

 

၁၄၂၇၄ 

၄၃၄၆ 

၃၆၂၄ 

 

၂၉၅၀၅ 

၈၇၉၇ 

၇၅၃၅ 

 

၂၈၆၄၀ 

၈၅၆၆ 

၇၄၀၈ 

 

၃၄၃၂၀ 

၁၀၇၆၆ 

၉၄၇၂ 

စိုစိုေ္ါင္း ၂၃၅၉၃ ၂၂၂၄၄ ၄၅၈၃၇ ၄၄၆၁၄ ၅၄၅၅၈ 

      

ကကနန္ခ္ခ  နနဘဘူရူရီ ီ 

ဘန႔္္တိုနယ္န ္

 

၁၀၉၄ 

 

၁၀၆၅ 

 

၂၁၅၉ 

 

၂၁၄၂ 

 

၂၄၄၂ 

ရရတတ္ဘ္ဘူရူရီ ီ 

္မဟ္င္း 

 

၂၆၈၅ 

 

၂၃၇၃ 

 

၅၀၅၈ 

 

၄၉၃၅ 

 

၅၇၃၂ 

စစိုိုစစိုိုေေ္္ါါငင္း္း  ဒဒိုိုကကၡၡသသညည္ ္ ၄၀၇၁၂ ၃၈၇၅၁ ၇၉၄၆၃ ၇၇၂၃၇ ၉၁၈၀၃ 
  

တတ  ိုိုငင္း္းရရငင္း္းသသာားးလလူမူမ      းးအအလလ  ိုိုကက္ ္ ဒဒိုိုကကၡၡသသညည္မ္မ  ာားး  အအသသကက္အ္အိုိ္္ု ္စ္စိုိုအအလလ  ိုိုကက္ ္ ဒဒိုိုကကၡၡသသညည္မ္မ  ာားး  

ကရင္  ၈၀.၄၀%  ေမြးကင္းစ- ၆ လေအာက ္ ၀.၈၀ % 
ကရင္န ီ ၉.၇၀ %  ၆ လ- ၅ ႏွစ္ေအာက ္ ၁၀.၄၀ % 
ဗမာ ၃.၃၀ %  ၅ ႏွစ္- ၁၈ ႏွစေ္အာက ္ ၃၃. ၆၀ % 
မြန ္ ၀.၆၀ %  ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အ္က ္ ၅၅. ၂၀ % 
အျခား ၆.၁၀ %    

 
 
 

မွတ္ခ်က္။

၁။ စိစစ္ထားေသာ အမႈမ်ားတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ 
မတင္ထားသည္ ျဖစ္ေစ စခန္းတြင္ေနထိုင္သည္ဟု အတည္ျပဳ 
ထားေသာ လူအားလုံးပါဝင္သည္။ ရိကၡာခံစားခြင့္ ရွိသည္။

၂။ TBC က ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ လူဦးေရမွာ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္  
ရိကၡာရယူခဲ့သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ အားလုံး ပါဝင္သည္။  
ရိကၡာေထာက္ပ့ံရာ၌ ရိကၡာျဖန႔ျ္ဖဴးခ်ိန္တြင္ လူကုိယ္တုိင္ရိွေနေသာ 
သူမ်ားကိုသာ ေပးအပ္သည္။ 

၃။ ေတာ္ဝင္ထိုင္းအစိုးရႏွင့္ ကုလ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ  
မဟာမင္းႀကီး႐ုံး UNHCR တို႔က မွတ္ပုံတင္ထားသူ ႏွင့္ မတင္
ထား သည့္သူမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဧၿပီလအတြင္း  
စိစစ္မႈျပဳခဲ့သည္။ ယင္းကို လစဥ္ျပန္၍ စိစစ္ျဖည့္စြက္သည္။
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အခန်း- ၃အခန်း- ၃
အစီအစဥ္မ်ား အစီအစဥ္မ်ား 

Photo by: Saw Mort
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၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တႏွစ္လုံးတြင္ TBC အဖြဲ႕က မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ျပည့္ဝႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း တို႔မွာ လူ
သားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံမႈကို ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အနာဂတ္
မ်ားျဖစ္ေအာင္ ေသခ်ာေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း ႏွင့္ ေဒသခံတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ အားျဖည့္ ေဆာင္ ႐ြက္ေပးျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စိန္ေခၚမႈ  
အခက္အခဲမ်ား မိမိတို႔ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ စစ္ပြဲ ပဋိပကၡမ်ား  
သက္ေရာက္ခံစားေနၾကရသူမ်ား၏ ဘဝတိုးတက္ေရး အတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၁ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၁ 

 လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
 
အိုးအိမ္စြန႔္ပစ္ ထြက္ေျပးၾကရသူမ်ား ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပး ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳး
သမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ႏွင့္ ဖ်ားနာေနသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို အေလးထား ၍ ေဆာင္႐ြက္သည္။ 

 
အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား 

ထိုင္းႏိုင္ငံ ထိုင္းႏိုင္ငံ 

• စခန္းမ်ားအတြင္း COVID-19 ကူးစက္မႈ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အလွ်င္အျမန္ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္၍ အႀကီး
အက်ယ္ ကူးစက္ျပန႔္ႏွံ႔မႈေဘးမွ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ 

• COVId-19 ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရီးသြားလာမႈ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စခန္းျပင္ပတြင္ အလုပ္မရွာႏိုင္ၾကေတာ့ေသာ ဒုကၡ  
သည္မ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ စားနပ္ရိကၡာကဒ္ တန္ဖိုးကို တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ 

• ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား အကန႔္အသတ္ရွိေနေသာ္လည္း၊ စခန္းအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို 
အေဝးမွေန၍ ေအာင္ျမင္စြာ လႊဲေျပာင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

• ရပ္႐ြာ က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားထံသို႔ ကူညီ၍ ကြာရန္တင္း ဌာနမ်ား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေ႐ြ႕လ်ား ျပည္သူလူထု ပညာ  
ေပး ကမ္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝတ္စုံ PPE (လူပုဂၢိဳလ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းကရိယာ) 
ကူညီ ေဝမွ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

• စားနပ္ရိကၡာ မလံုၿခဳံမႈ သက္သာ ေလွ်ာ့နည္းေစေရးအတြက္ လူထု ၁၁,၅၀၀ ဦးထံသို႔ ေငြသား ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့
 သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ 
 
COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ TBC အဖြဲ႕က လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ပြားလာမည္ကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္၊  
သို႔မဟုတ္ စခန္းမ်ားအတြင္း COVID-19 ကူးစက္ျပန႔္ႏွံ႔မႈ မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသည္။  
လူစုလူေဝး ျပဳမႈအားလုံးကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ၿပီး၊ စခန္းမ်ားသို႔ အေရးမႀကီးသည့္ ခရီးသြား လာမႈ အားလုံးကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။ လူ
ပုဂၢိဳလ္ လံုၿခဳံေရးဝတ္စုံ (PPE) မ်ားကိုလည္း ျဖန႔္ေဝေပးခဲ့သည္။ စခန္းမ်ား အားလုံးတြင္ လက္ေဆးစင္ ႏွင့္ တကိုယ္ေရသန႔္ရွင္းေရးဆိုင္ရာ  
ေနရာမ်ားကိလုည္း ထားရွသိည။္ စခန္းမ်ားအေနျဖင့ ္စားနပ ္ရကိၡာျပတလ္ပမ္ႈမ ွေရွာငရ္ွားႏိငုရ္န ္အရနစ္ားနပရ္ကိၡာမ်ားကုိလည္း စခန္းမ်ားတြင ္ 
သိုေလွာင္ထားခဲ့ၿပီး၊ လူခ်င္းထိေတြ႕မႈမရွိ သည့္ ရိကၡာျဖန႔္ျဖဴးမႈစနစ္မ်ားကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။ TBC ႏွင့္ ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားက  
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COVID-19 ကူးစက္ကပ္ေဘးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား၊ အေကာင္းဆုံး က်င့္သုံးလုပ္ကိုင္ပုံမ်ားကို ဖလွယ္ေဝငွၾကၿပီး၊ ဒုကၡသည္မ်ားကို  
ေနာက္ဆုံးသတင္း မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ကူးစက္ေဘးမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးခဲ့သည္။ ကြာရန္တင္းစင္တာမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး၊  
အပူ ခ်ိန္တိုင္းတာ စစ္ေဆးျခင္းကိုလည္း ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ စခန္း၏ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကလည္း စခန္းမ်ားအတြင္း COVID-19  
မျပန႔္ပြားေစရန္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့သည္။ ဤေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ စခန္းမ်ားအတြင္း လုံေလာက္သည့္ျပင္ဆင္ ထားမႈ ရွိရန္ ႏွင့္  
အကယ္၍ ကူးစက္ျပန႔ႏံွ္႔မႈ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္လာပါက ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ တင္းက်ပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ
မ်ား ထားရွိေသာ္လည္း၊ COVID-19 ကူးစက္မႈေၾကာင့္ ခရီးသြားလာမႈမ်ား ကန႔္သတ္ထား ျခင္းသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ပင္မကူညီ  
ဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈ မရွိေစခဲ့ပါ။ ယင္းကာလ အတြင္း ဆက္လက္၍ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္မႈ ကန႔သ္တ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ စခန္းျပင္ပတြင္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကုိ 
ထိခိုက္နစ္နာေစခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြင္း စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံမႈအတြက္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျမင့္မားလာသည္။ တုံ႔ျပန္မႈအေနျဖင့္  
ဧၿပီလမွ ဇူလိုင္လအထိ TBC အဖြဲ႕က စားနပ္ရိကၡာကဒ္ တန္ဖိုးကို အိမ္ေထာင္စုအားလုံး အတြက္ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ အမ်ားဆုံး ထိခိုက ္
နစ္နာႏိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ႏႈန္းထားတိုင္ ျမႇင့္ တင္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ဒုကၡသည္အားလုံး အနိမ့္ဆုံးလိုအပ္သည့္  
အာဟာရ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရရွိေစရန္ ေသခ်ာေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကူးစက္ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး  
ကြင္းဆက္မ်ား ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈရွိလာေသာေၾကာင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္ စားနပ္ရိကၡာေဈးတက္လာရာ ဧၿပီလကုန္တြင္ စားနပ္ရိကၡာကဒ္  
တန္ဖိုးကို ၅% ေနာက္ထပ္ ျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ ယခုတႏွစ္လုံးတြင္ စားနပ္ရိကၡာကဒ္ တန္ဖိုးကို ဆက္လက္၍ ျမႇင့္ထားေပးမည္  
ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိဘာသာ ဖူလုံမႈရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ အပိုေထာက္ပံ့မႈ ဆက္၍ ရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။  
ဤသို႔ တုိးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့မႈသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ကူညီေပး  
မႈျဖစ္ၿပီး၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား သက္သာေျဖေလွ်ာ့ေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ လ်ာထားသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
ေဆာင္တာမ်ားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တႏွစ္လုံးတြင္ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔တြင္ ရိကၡာ ခြဲတမ္းစာအုပ္ အသစ ္
ထုတ္ေပးျခင္း၊ အမုိးအကာ ပစၥည္းမ်ားကို ဧၿပီလတြင္ ျဖန႔္ျဖဴးေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ယင္းပစၥည္းမ်ား တြင္ ဝါးႏွင့္ ယူကလစ္ပင္တိုင္လုံး၊  
သက္ကယ္တို႔ ပါဝင္ၿပီး အမိုးအကာအဖြဲ႕ႏွင့္ အမိုးအကာဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕တို႔က ဇြန္လ တြင္ ျပင္ဆင္မႈ၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ  
လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး ၿပီးစီးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဓိကက်သည့္ ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ မီးကင္းေမွ်ာ္စင္မ်ားကို ျပင္ဆင္  
တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ အမိုးအကာ ပစၥည္းမ်ား ျဖန႔္ျဖဴးၿပီးေနာက္ ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာမႈ (PDM) ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီး၍  
အမိုးအကာအဖြဲ႕က စခန္းတြင္းရွိ အေဆာက္အအုံမ်ား လက္ရွိအေျခ အေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အမိုးအကာပစၥည္းမ်ား  
စုေဆာင္းထားမႈ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အကဲျဖတ္ျခင္းျပဳ၍ စုေဆာင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ FCS ေထာက္ပံ့သူမ်ားက CompuLynx စနစ္မွ 
RedRose စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စခန္းမ်ားအားလုံးအတြက္  
ၿပီးစီးခဲ့သည္။ 

သင္တန္းအမ်ားစုကို အြန္လိုင္းေပၚသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ၿပီး၊ စခန္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပုံမွန္သင္တန္းမ်ားကို လူမႈေရးအရ ခပ္ခြာခြာ ေနေစ၍  
က်င္းပေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ယင္းသင္တန္း ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ထုံးမ်ား (CoC)၊ ကေလး မ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးေရး၊  
လိင္မႈဆိုင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ ႏွင့္က်ဴးလြန္မႈ၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ ခ်ိဳးႏွိမ္ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပး ေရး (PSEAH) တို႔ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာ
တြင္ စခန္းဝန္ထမ္းမ်ားက လူ-လူခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆုံမႈမွသည္ အြန္ လိုင္းစနစ္ေပၚသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။  
စခန္းမ်ားႏွင့္ TBC တို႔ ေန႔စဥ္ဆက္သြယ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ ၾကသည္။ 

အမိုးအကာႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း အေရးေပၚအေျခအေန ၂၁ ခု အစီရင္ခံခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ မ်ား ေသာအားျဖင့္  
မီးေဘး၊ ေျမၿပိဳျခင္း ႏွင့္ မုန္တိုင္းေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးရျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း အိမ္ ၅၁ လုံးကို ျပင္ဆင္ ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အိမ္ ၃၆ လုံးမွာ  
တစိတ္တပိုင္း ပ်က္စီးခဲ့သည္။ အိမ္ ၁၈ လုံးမွာ မီးမကူးစက္ေစရန္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ရသည္။ တႏွစ္လုံး တြင္ စုစုေပါင္း အိမ္ ၁၀၅ လုံး ထိခိုက ္
သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 
TBC အဖြဲ႕၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသတြင္ စစ္ပြဲ ပဋိပကၡမ်ား ထိခိုက္ခံစားေနရသူ လူ ေပါင္း ၃၀,၀၀၀  
ေက်ာ္၏ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏိုင္မႈကို၊ COVID-19 ကူးစက္ေဘးေၾကာင့္ ထင္မွတ္မထားသည့္ ႐ုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေနသည့္တိုင္ အားျဖည့ ္
ကူညီႏိုင္ခဲ့သည္။ သဘာဝကပ္ေဘး အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ ၿပီး၊ ယင္းတို႔တြင္ တိုင္းရင္းသား  
က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆးပစၥည္းမ်ား ႀကိဳတင္ပို႔ေဆာင္ ေနရာခ်ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 

THE BORDER CONSORTIUM
ANNUAL REPORT 2020 8



COVID-19 ကူးစက္ေဘး တုံ႔ျပန္မႈအျဖစ္ ကြာရန္တင္းစင္တာမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီး၊ လူထု အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လည္း  
ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ တကိုယ္ေရ ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံ (PPE) မ်ားကို ျဖန႔္ေဝေပးခဲ့ သည္။ TBC ၏  
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစီအစဥ္မ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာပင္ ျပန္၍ သုံးသပ္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ Covid-19 ကူးစက္ေဘးေၾကာင့္  
ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ နည္းလမ္း ၄-ခုျဖင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ေလွ်ာ့နည္းေစခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ - 

• ကနဦး တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ရပ္႐ြာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး (RCCE) အေပၚ အေလးထား 
ၿပီး၊ အသိပညာ ျမႇင့္တင္ေပးသည္။ လူမႈေရးအရ ခပ္ခြာခြာ ေနထိုင္ေစျခင္း၊ လက္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း ဝတ္ဆင္ျခင္း  
စသည့္ အမူအက်င့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အားေပးသည္။ 

• ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွာေခါင္းစည္း အပါအဝင္ တကိုယ္ေရ ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံ (PPE)၊ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သုံး အပူခ်ိန္
တိုင္း ကရိယာ၊ လက္ေဆးစင္တို႔ကို ရပ္႐ြာက်န္းမာလုပ္သားမ်ားသို႔ ကူညီျဖန႔္ေဝေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ေဆာင္႐ြက္သည္။ 

• တိုင္းရင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား (ESPs) ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) စစ္ေဆးသည့္ေနရာ မ်ား ႏွင့္ 
ကြာရန္တင္းစင္တာမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ရွိေနၾကျခင္းအားျဖင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလူထုမ်ား အိမ္ျပန္လာ သည့္ ကိစၥ၊ လူထုမ်ား 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြာလာျခင္းကိစၥမ်ားကို ကန႔္သတ္ရန္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးသည္။ 

• ေဈးကြက္မ်ား ႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ ကန႔္သတ္မႈ ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ား 
တြင္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံမႈ ဆိုး႐ြားထိခိုက္လာသည့္အခါ၊ ပစ္မွတ္ထားသည့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားထံသို႔ စားနပ္ ရိကၡာ ႏွင့္  
ေငြသားေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳေပးသည့္ကိစၥမွာ ပို၍ ထင္ရွားသည္။ 

အမ်ားျပည္သူသို႔ အသိပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္း ထိေရာက္မႈအတိုင္းအဆကို အေရအတြက္ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း  
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ လူေပါင္း ၂ သိန္းေက်ာ္ကို ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အသိေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ တခ်ိန္ တည္းတြင္ 
COVID-19 ကူးစက္မႈ ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစေရးအတြက္ ကာကြယ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့သည္။ 

ဤသို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆန္ ၃-လစာႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ေငြသားေထာက္ပံ့ေပးမႈႏွင့္အတူ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံေရးအတြက္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ အေနျဖင့္ လူေပါင္း ၁၁,၅၀၀ ဦးကို အေရးေပၚ  
ေငြသား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ဤသို႔ စားနပ္ရိကၡာ မလုံၿခဳံျဖစ္ရျခင္းမွာ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ ခ် ထားလာျခင္း ႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို မခြဲျခားဘဲ  
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လယ္ကြင္းစိုက္ၿခံမ်ားကို သိမ္းယူျခင္း၊ ႂကြက္ေဘး က်ေရာက္ျခင္း ႏွင့္ COVID-19 ကူးစက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  
ခရီးသြားလာမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဈးကြက္မ်ားသို႔ မသြားေရာက္ႏိုင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

TBC ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားက အိမ္ျပန္လာၾကသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလူထု ၅၀ ေက်ာ္ကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ၿပီး၊ အမ်ားစု (၉၀%) က တရားဝင္
လမ္းေၾကာင္းမွ ျပန္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ ျဖတ္သန္းလာသူမ်ား အားလုံးက ႐ြာျပန္ေရာက္သည့္အခါ  
ရပ္႐ြာအေျချပဳ ကြာရန္တင္းစင္တာမ်ားသို႔ သတင္းေပးပို႔ၾကရသည္။ ဦးတည္ရာ ေနရာသုိ႔ ေရာကရ္ွိ သည့္အခါ (ႀကိဳတင္ေဆာက္လပု္ထားသည့္  
စနစ္တက် စင္တာမ်ားမဟုတ္ၾကဘဲ၊ ႐ြာျပင္ရွိ လယ္တဲမ်ားတြင္) ေနထိုင္ၾကရ သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ မိသားစုဝင္မ်ားက  
အစားအေသာက္မ်ား၊ ေရမ်ား ေန႔စဥ္ ျပင္ဆင္ ပို႔ေပးၾကသည္။ ၾကည့္ရသည္ မွာ ထိေရာက္စြာ ခြဲျခားေနထိုင္သည့္ပုံရသည္။ 

သင္ခန္းစာ ရရွိသည့္ အခ်က္မ်ားသင္ခန္းစာ ရရွိသည့္ အခ်က္မ်ား

 � COVID-19 ကူးစက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရီးသြာလားမႈ ကန႔္သတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံမႈႏွင့္  
ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျမင့္မားခဲ့ရသည္။ ဤသို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ရန္ စားနပ္ရိကၡာကဒ္ တန္ဖိုး တိုးျမႇင့္ထား 
ေပးျခင္းကို ပုံမွန္ ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ 

 � စခန္းအေျခစိုက္ သတင္းျဖတ့္ေဝေရးဌာနမ်ားသည္ COVID-19 ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေကာင္းသုံး က်င့္သုံးလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားကို  
မွ်ေဝဖလွယ္ရန္ အေကာင္းဆုံး အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

 � တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAO) ၏ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားႏွင့္ ကြာရန္တင္းဌာနမ်ားသည္ ထိုင္း ႏိုင္ငံမွ
 တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ အိမ္ျပန္လာၾကသူ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလူထုမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာ၌ အထူး အေရးႀကီးသည့္
 က႑မွ ပါဝင္သည္။ 

 � တပ္မေတာ္၏ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း ႏွင့္ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ မခြဲျခားဘဲ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္  
ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိရာ၊ TBC အဖြဲ႕၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ကြန္ရက္မ်ားက ဤေဒသ မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ကူညီျခင္းအားျဖင့္ 
ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ 
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မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၂ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၂ 

စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံမႈ 
 
စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံမႈအတြက္ အာဟာရ ရရွိမႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္  
အားျဖည့္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

  
အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား 

ထိုင္းႏိုင္ငံ ထိုင္းႏိုင္ငံ 

• COVID-19 ကူးစက္မႈေၾကာင့္ ကန႔္သတ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားက စားနပ္ရိကၡာ ကဒ္စနစ္ျဖင့္ ဆက္လက္ ၍  
သူတို႔လိုအပ္သည့္ အစားအစာမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ၾကသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အစားအစာမ်ားမွာ စုံလင္ေထြျပားမႈ (၉၄%) 
ရွိၿပီး၊ ‘အိမ္ေထာင္စုမ်ား ငတ္မြတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္မႈ’ မရွိသေလာက္၊ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သာ
 ရွိသည္။ (၉၈%).

• မဲ့ဆူရင္း ႏွင့္ ဘန႔္မဲနန္းဆြယ္ စခန္းမ်ားတြင္ ၾကက္ေမြးျမဴေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ၾကက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ ၾကက္  
ေမြးျမဴေရး သင္တန္းမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာလြယ္သည့္ လူထု ႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္မႈ အရွိဆုံး အိမ္ေထာင္စု ၅၀၀ ေက်ာ္သို႔  
ေပးႏိငုခ္ဲသ့ည။္ COVID-19 ကူးစကမ္ႈမ်ားေၾကာင့ ္သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လပုင္န္းမ်ားအေပၚ ထိခိကုသ္က္ေရာကမ္ႈ ရွိေနခ်နိ ္တြင ္ 
ဤသို႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္မွာ ပို၍ အေရးႀကီးပါသည္။ 

• COVID-19 ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာ၍ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြၽးေရး  
လႈပ္ရွားမႈကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အုပ္စုငယ္မ်ား၊ သ႐ုပ္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ လူမႈ မီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားမွ  
တဆင့္လည္း အသိေပး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

• က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားအတြင္း အာဟာရ ရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာ ျမင့္ေစခဲ့သည္။ အာဟာရ ရရွိမႈအေပၚ  
အကဲပိုသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုေလးနက္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစၿပီး၊ ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ားႏွင့္  
ကေလးငယ္မ်ား ေကြၽးေမြးမႈ (IYCF) ဆိုင္ရာ အမူအက်င့္မ်ား တိုးတက္လာေစခဲ့သည္။ 

• ေတာင္ေပၚ စိုက္ပ်ိဳးမႈ အေလ့အထမ်ားမွတဆင့္ လူေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းျမင့္ေစ၍ အက်ိဳးျဖစ္ေစသည္။ 

• ကရင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနက လူထု ၁၀,၀၀၀ အတြက္ ေျမပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ 
 
TBC အဖြဲ႕က အိုးအိမ္စြန႔္ပစ္ ထြက္ေျပးေနၾကရသူ လူထုမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံမႈအတြက္ ယခု အစီရင္ခံစာေရးသား သည့္ကာလအတြင္း  
ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ COVID 19 ကူးစက္ကပ္ေဘး အက်ပ္အတည္း ရွိေနေသာ္လည္း ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထား 
ႏိုင္သည္။ စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ထိေတြ႕ရန္ အကန႔္အသတ္ ရွိေသာေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံ မႈကို ဦးစားေပး ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက ္
ေနဆဲ၌၊ ကူးစက္မႈကိုလည္း အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ေသခ်ာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔  
အေရးႀကီးသည့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျဖန႔္ျဖဴးရာ၌ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး ကြင္းဆက္တခုလုံး၌ လူခ်င္းထိေတြ႕မႈ မရွိေစဘဲ၊ ေရာဂါကူးစက္မႈ  
ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး နည္းနာမ်ား အသုံးျပဳေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားက မိမိတို႔၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္
ကိုင္၍ စခန္းမ်ားအတြင္းရွိ အထူးထိခိုက္ နစ္နာလြယ္ေသာ လူထုမ်ားအေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဘးကင္းလုံၿခဳံေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။  
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စားနပ္ရိကၡာကဒ္ (FCS) ျဖင့္ ေဈးေရာင္းခ်သူမ်ား၊ သိုေလွာင္႐ုံ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ FCSWG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါအတြက္
 အေကာင္း ဆုံးလိုက္နာ က်င့္သုံးမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်လိုက္နာေစၿပီး၊ သက္ဆိုင္ရာ တကိုယ္ေရ လုံၿခဳံမႈဝတ္စုံမ်ား (PPE) ေထာက္ပံ့
 ေပးခဲ့သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန (MoI) က စခန္းအဝင္ဝမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ လက္ေဆးရန္ေနရာမ်ား အပါ အဝင္  
စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထားရွိသည္။ စခန္းမ်ားသို႔ အဝင္အထြက္ ကန႔္သတ္ထားေသာ္လည္း TBC အဖြဲ႕က ေထာက္ပံ့ ေရး ပစၥည္းမ်ား  
ဆက္လက္ေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုအစီရင္ခံစာ ေရးသားသည့္ကာလအထိ စားနပ္ရိကၡာ ေဈးဆိုင္မ်ားက ပစၥည္းမ်ား  
ေကာင္းစြာ တင္ထား ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ TBC အဖြဲ႕က အဓိက အေရးပါသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို စခန္းမ်ားအတြင္း ၃-လမွ ၆-လစာတိုင္  
သိုေလွာင္ထားၿပီး လက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ေဈးသည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ခဲ့သည္။ သိုေလွာင္႐ုံ ေနရာလြတ္မ်ားကိုလည္း ေကာင္းစြာ  
အသံုးခ်ခဲသ့ည။္ ဤသို႔ မမိတိို႔က တုိက္႐ိက္ုႀကိဳးပမ္းေဆာင႐္ြက ္ခ်ကမ္်ားေၾကာင့ ္စားနပရ္ကိၡာႏငွ့ပ္တသ္က၍္ ေၾကာက႐္ြမံႈမ်ားကိ ုေလွ်ာခ့်ႏိငုၿ္ပီး၊  
ဒုကၡသည္မ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးကို ေဈးကြက္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ား ရွိေနေသာ္
လည္း ေကာင္းစြာ ကာကြယ္ ေပးႏိုင္သည္။ 

COVID-19 ကူးစက္ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ားကို အေရးေပၚ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္႐ုံ အျပင္၊ TBC  
အဖြဲ႕က ေရရွည္ အာဟာရရရွိေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ TBC အဖြဲ႕၏ “က်န္းမာ ေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊  
ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္မ်ား” (Healthy Babies, Bright Futures” စီမံကိန္းႏွင့္ ေမြးကင္းစ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေကြၽးေမြးေရး အစီအစဥ္  
(IYCF) တုိ႔သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဤႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ TBC   
အဖြဲ႕က ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား၊ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ အိမ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားကို အစာေကြၽးေမြးေရး၌ ဩဇာရွိၾကသည့္  
ဆက္စပ္မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ အသက္ ၆-လတိုင္ မိခင္ႏို႔သက္သက္ကိုသာ တိုက္ေကြၽးေစျခင္းကို အေလးထား
လုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ ကေလး ၂၄ လတိုင္ ဆက္၍ မိခင္ႏို႔ တိုက္ေကြၽးေစသည္။ အသက္ ၆ လမွ ၂၄ လအၾကားတြင္ ကေလးငယ္ကို အပိုေဆာင္း 
ျဖည့္စြက္ေကြၽးေမြးေစၿပီး၊ မိခင္ မ်ားအတြက္လည္း အာဟာရ ေကာင္းစြာ ရရွိေစသည္။ 

ယင္းအစီအစဥ္တြင္ အားျဖည့္ ကေလးျဖည့္စြက္စာ ေဘဘီဘ႐ိုက္ (BabyBRIGHT) ကို စခန္း ၉-ခုတြင္ ျဖန႔္ျဖဴးျခင္းျဖင့္ လူအမ်ား  
ပါဝင္လာေစ၍ ပုညႇက္ျခင္း (ေရရွည္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ) ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ခန႔္မွန္းကေလး ၂,၀၀၀ ဦး IYCF “က်န္းမာေသာ  
ကေလးမ်ား- က်န္းမာေသာ အနာဂတ္မ်ား” အစီအစဥ္တြင္ လစဥ္ပါဝင္လာၾကသည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း တႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ အာဟာရ ရရွိမႈဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ရလဒ္ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္  
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကေလးမ်ား၏ ေက်နပ္ဖြယ္ရွိေသာ အာဟာရ ရရွိမႈ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပအတည္ျပဳႏိုင္ သည္။ FCS ၏ အျပဳသေဘာ  
ေကာင္းက်ိဳး၊ TBC စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ အာဟာရ အစီအစဥ္၏ ထိေရာက္သည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။  
စစ္တမ္းကို ဒုကၡသည္စခန္း ၉ ခုလုံးတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလမွ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၊ အသက္ ၆-လမွ ၅၉ လရွိ ကေလး 
၃,၇၈၀ ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။ ပိန္လွီျခင္းမွာ အလြန္နည္း ၿပီး၊ အရပ္ပုညႇက္ျခင္းမွာလည္း သိသာစြာ ဆက္၍ ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာသည္။ 

တႏွစ္လုံးတြင္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ား သင္တန္းမ်ားႏွင့္အတူ ဆက္လက္ရွိေနသည္။ ယင္းသင္တန္းမ်ားတြင္ ရပ္႐ြာဥယ်ာဥ္  
စိုက္ခင္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အသုံးခ်ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အထူးသျဖင့္ COVID-19 ကာလတြင္ ပို၍ အေရးႀကီးလာၿပီး  
ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလာသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း တိုးတက္လာေစေရး ႏွင့္ အာဟာရ တိုးျမႇင့္ရရွိ ေစေရး  
ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို အက်ိဳးရွိေစခဲ့သည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္ေပၚေဒသ  
စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ေစရန္အတြက္၊ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို  
အသုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။ စိုက္ဧရိယာ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ေရသြင္းတူးေျမာင္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳ၍ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သြားလမ္းမ်ား တိုးတက္ေစျခင္း  
အားျဖင့္ ေဈးကြက္မ်ားဆီ ထိေတြ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဝးလံေသာ ေက်း႐ြာမ်ားအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ တာဘိုင္ငယ္ ၂-ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊  
အိမ္ေထာင္စု ၆၁ စုသို႔ မီးေပးႏိုင္သည္။ သို႔ မဟုတ္ပါက ထိုသူမ်ား လွ်ပ္စစ္ရရွိႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ 

ဆန္စက္ ၄ ခုကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးခဲ့ရာ ေက်း႐ြာလူထုမ်ားအဖို႔ ဆန္ႀကိတ္ခြဲရာတြင္ ပို၍ လွ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး၊ အျခား ေသာ  
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္ေပးႏိုင္သည္။ ဆန္စက္မ်ားကို ဆန္/စပါး ဘဏ္ေကာ္မီတီက စီမံခန႔္ခြဲၾကရာ  
ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ရပ္႐ြာအင္အားေကာင္းေစေရးအတြက္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ လယ္သမားအုပ္စုမ်ားကို လည္း ေက်း႐ြာ
အုပ္စုမ်ားစြာတြင္ ပံ့ပိုးေပး၍ ခြန္အားေကာင္းေစသည္။ ရပ္႐ြာမ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း ျမန္ဆန္ေစ ရန္ ထြန္စက္မ်ားကို ပို၍  
ဝယ္ယူႏိုင္ေစသည္။ 
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TBC အဖြဲ႕က ကရင္စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနကို ဆက္လက္၍ ပဋိပကၡစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၀,၀၀၀ တို႔၏  
ေျမသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ေျမပိုင္ခြင့္ ထုတ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေနသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ေရရွည္  
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈေပးႏိုင္ၿပီး၊ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည္။ 

မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သင္တန္းအခ်ိဳ႕ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသင္တန္းမ်ားတြင္ အာဟာရ ရရွိေရးအေပၚ အကဲသိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး  
သင္တန္းမ်ား၊ အပုပ္ခံ၍ ေျမဩဇာလုပ္ျခင္း၊ သဘာဝအေလ်ာက္ ပိုးမႊား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အပင္မ်ား ျပဳစုျခင္း၊ အသီး တင္က်န္ေအာင္  
ထိန္းသိမ္းျခင္း ႏွင့္ ေရသြင္းစနစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ဤသင္တန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံတို႔၏ မိ႐ိုးဖလာ ဗဟုသုတ၊ က်င့္သုံးပုံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရးကို  
အေလးေပးၿပီး၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေရာေႏွာ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ မိ႐ိုးဖလာ မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးစုံကို စိုက္ပ်ိဳးေစျခင္း တို႔ ပါဝင္သည္။ ေျမဆြဲအားျဖင့္  
ေရစီးဆင္းေစသည့္ စနစ္ ၁၆ မ်ိဳးကို ၫႊန္ၾကားျပသေပးၿပီး၊ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား အတြက္ ေရေထာက္ပံ့မႈကို အိမ္သုံးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအသုံးအတြက္  
တိုးတက္ရရွိေစသည္။ 

က်န္းမာေရး လုပ္သားမ်ားအတြင္း အာဟာရ ရရွိမႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ၿပီး၊ အာဟာရ ရွိေစသည့္ ေကြၽးေမြး မႈအစီအစဥ္  
(IYCF) ေၾကာင့္ ပို၍ က်ယ္ျပန႔္စြာ ေရာက္ရွိေစသည္။ ပစ္မွတ္ထားသည့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ က်န္းမာေရးသည္ လည္း တကိုယ္ေရ  
သန႔္ရွင္းေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သန႔္ရွင္းေရးသင္တန္းမ်ားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ ျမင့္မားလာေစသည္။ ထို႔ အျပင္ အိမ္သာ ၈၈၈ လုံးကို  
တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ စစ္ပြဲ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ အိုးအိမ္စြန႔္ ထြက္ေျပးေနရေသာ လူထု မ်ားအၾကားတြင္  
စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း၊ အာဟာရ ရရွိမႈ ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေပးမႈအတြက္ အေျခခံ စမွတ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတခုကို  
ဇန္နဝါရီလတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေရရွည္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည့္ စစ္ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ နာတာရွည္ အထူးထိခိုက္နစ္နာႏိုင္သည့္  
အေျခအေနကို သိသာ ေတြ႕ရွိရသည္။ COVID-19 ကူးစက္မႈေဘး ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း ကန႔္သတ္တင္းၾကပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ုတ္ခ်ည္း  
အေျပာင္းအလဲမ်ား ႀကဳံရေသာ္လည္း၊ စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံမႈေဘး မွ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစေရးအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား  
ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

သင္ခန္းစာ ရရွိသည့္ အခ်က္မ်ားသင္ခန္းစာ ရရွိသည့္ အခ်က္မ်ား

 � တႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ အာဟာရ ရရွိမႈဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားသည္ အေရးပါသည့္ သတင္း  
အခ်က္အလက္ ေဒတာမ်ား ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ၿပီး၊ အစီအစဥ္မ်ား၏ လမ္းေၾကာင္းကို ျပန္၍တည့္မတ္ ဦးစားေပးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္  
ရလဒ္မ်ားကို စခန္းမ်ားသို႔ ျပန္၍ ဆက္သြယ္ေဖာ္ျပရာ၌ အနည္းဆုံး စစ္တမ္းေကာက္ ယူၿပီးေနာက္ ၆-လ ခန႔္ ၾကာျမင့္သည္။  
ရလဒ္မ်ားကို အေရးပါသည့္အင္အားစုမ်ား/ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားထံသို႔ ပို၍ အခ်ိန္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပန္မွ်ေဝ ေပးပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္  
ေနာက္ထပ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္၍ လက္ကိုင္ အဲန္းဒ႐ြိဳက္ပစၥည္းမ်ား 
(handheld Android devices) ျဖင့္ စီမံေစႏိုင္ သည္။ 

 � COVID-19 ကူးစက္မႈေၾကာင့္ ကန႔္သတ္ထားသည့္ ဝန္းက်င္အေျခအေနတြင္၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိသည့္ အာဟာရ ဆိုင္ရာ  
ပညာေပးသတင္းစကားမ်ားျဖင့္ ဒုကၡသည္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားထံ က်ယ္ျပန႔္စြာ ေရာက္ရွိေစႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဒသ ခံ တီးဝိုင္းမ်ားက  
ေဒသခံ ဘာသာစကားျဖင့္ သတင္းစကားကို ေရးသား၍၊ ေတးဂီတ ဗီဒီယိုမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ IYCF က အႀကံျပဳထားသည့္  
က်င့္သုံးလိုက္နာေစမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပအႀကံျပဳႏိုင္သည္။ အလားတူပင္ ဝန္ထမ္း မ်ားက အာဟာရဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုမ်ား  
႐ိုက္ကူးထုတ္လုပ္၍ Facebook ႏွင့္ TBC အဖြဲ႕၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ တင္ပို႔ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ စခန္းမ်ားအတြင္း မွ်ေဝႏိုင္သည္။ 

 � ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရာ အဆင့္တိုင္း၌၊ အဓိကက်သည့္ COVID-19 
ကာကြယ္ေပးမႈဆိုင္ရာ သတင္းစကားမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေပါင္းစည္းပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ မိတ္ဖက္ အင္ အားစုမ်ားႏွင့္  
ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာ က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အားျဖည့္ ေပးႏိုင္သည္။ 

 � လယ္သမား သမဝါယအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္ကရိယာမ်ား ငွားရမ္းရာတြင္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈအေပၚ  
က်သင့္မႈမ်ားအတြက္ ငွားရမ္းခ ေကာက္ယူျခင္းကို ပို၍ လက္ခံမႈ မ်ားျပားလာသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဤသို႔ အေရးႀကီးသည့္ စက္မ်ားကို  
ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းလည္ပတ္ေစရန္ အေရးႀကီး သည္။ 

 � ေရသြင္းေျမာင္းမ်ားႏွင့္ အေသးစား ေရေလွာင္ဆည္မ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္အႀကံရယူမႈမ်ား၊ အရင္း အႏွီးမ်ား  
ရရွိႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံစနစ္အရ တိုးတက္လာေစသည္။ 
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မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၃ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၃ 

ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ အနာဂတ္မ်ား
 
ကာကြယ္ေပးမႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ျမႇင့္တင္ ဖန္တီးေပးေရး ႏွင့္ အိုးအိမ္စြန႔္ပစ္ ထြက္ေျပးရသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ စစ္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္  
နစ္နာထိခိုက္ရသူမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေဘးကင္းသည့္၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ အနာဂတ္မ်ား ျမႇင့္တင္ဖန္တီးေပးေရး။ 

 
အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား 

ထိုင္းႏိုင္ငံ ထိုင္းႏိုင္ငံ 

• အိမ္ျပန္၍ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈသည့္ ခရီးစဥ္ (Go-and-See visits) ၄ ႀကိမ္ စီစဥ္ႏိုင္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသသို႔  
ဒုကၡသည္မ်ား ခရီးထြက္၍ အိမ္ျပန္အေျခခ်ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို မ်က္ျမင္ ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္။ 

• COVID-19 ကူးစက္မႈေၾကာင့္ နယ္စပ္မ်ား ပိတ္ထားေသာ္လည္း အိမ္ျပန္ေရး ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ  
ေနသည္။ စခန္းအခ်ိဳ႕၏ အိမ္ျပန္ေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို စုစည္း၍ အေခ်ာသတ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ေဒသ တစ္ဝန္းတြက္ မ်ိဳးေစ့ ႏွင့္ စပါး/ဆန္ ဘဏ္ အမ်ားအျပားကို မိမိတို႔၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား  
ျဖစ္ၾကသည့္ KORD, KAD, KNWO, MWO & KESAN တို႔ႏွင့္အတူ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

• KHRG အဖြဲ႕က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ကရင္ရပ္႐ြာ အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  
အစီရင္ခံစာ ၄၀ ေက်ာ္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

• HURFOM အဖြဲ႕က ျဖစ္ရပ္မ်ား စုေပါင္း၍ မြန္ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ IDPs မ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံမႈ ျပႆနာ
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ျပဳစုႏိုင္ၿပီး၊ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတခု ထုတ္ေဝႏိုင္ခဲ့သည္။ Covid-19 ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကဳံေတြ႕ခံစားေနရေသာ စိန္ေခၚမႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ 

• တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း လိင္မႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ က်ား-မကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား  
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေရးအတြက္ ကမ္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ 
 
COVID-19 ကူးစက္ကပ္ေဘး စတင္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ ပၪၥမအႀကိမ္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ အိမ္ျပန္ျခင္းအတြက္ ပံ့ပိုးသည့္အစီ အစဥ္  
အသုတ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္တြင္ စီစဥ္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိန္အကန႔္အသတ္မရွိ ဆိုင္းငံ့ခဲ့ရသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ကနဦး
အစီအစဥ္တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ ၇% ေလွ်ာ့က်သြားမည္ဟု ယူဆထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပထမ ၆ လတြင္  
အသစ္ေမြးဖြားသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ စခန္းသို႔ ျပန္ဝင္လာၾကသူမ်ားေၾကာင့္ ပို၍ပင္ တိုးလာခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္  
အကုန္တြင္၊ စခန္းမ်ား လူဦးေရမွာ ေနာက္ဆုံး ေလွ်ာ့နည္းသြားခဲ့ၿပီး ၂% ေလွ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားသည္။ မူလက ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္
ထက္ နိမ့္ပါသည္။ လုံၿခဳံေဘးကင္းသည့္၊ သတင္းမ်ားေကာင္းစြာ သိရွိ ဆုံးျဖတ္ေသာ အိမ္ျပန္ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ယခုႏွစ္ ပထမ ၆ လ
ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္၍ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ပါသည္။ ကူးစက္ကပ္ေဘး မျဖစ္ပြားမီတြင္ အိမ္ျပန္၍ ေလ့လာၾကည့္ရႈသည့္ ခရီးစဥ္ (GSV) ၄ ခုကို ၂၀၂၀  
ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္  ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပး ေလ့လာခဲ့သည္။ 
သက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမမ်ား ရရွိႏိုင္မႈ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈ၊ တႏွစ္ပတ္လုံး ေသာက္သုံးေရ ႏွင့္ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရး  
အပါအဝင္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိႏိုင္မႈ ႏွင့္ လူမ်ား လက္လွမ္းမီမႈ၊  စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အတြက္ ေျမဆီရွိမႈ၊ တႏွစ္ပတ္လုံး  
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လက္လွမ္းမီမႈ ႏွင့္ လမ္းမ်ား၏ အေျခအေန၊ အိမ္ရွင္လက္ခံမည့္ လူမႈအသုိက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈတို႔  
အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း COVID-19 ကူးစက္ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈကို အိမ္သို႔ျပန္လာၾကသည့္  
ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳေတာ့သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ GSV ခရီးစဥ္မ်ား အလားတူ အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ တိုင္ပင္အႀကံရယူမႈ  
အစည္းအေဝးမ်ား အခ်ိန္အကန႔္အသတ္မရွိ ဆိုင္းငံ့ထားရသည္။ ဤ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို နယ္စပ္မ်ား ျပန္၍ပြင့္သည့္အခါ၊ ကန႔္သတ္ထားမႈမ်ား  
႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည့္အခါ ျပန္လည္စတင္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆသည္။  

မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ အိမ္ျပန္၍ ေလ့လာသည့္ ခရီးစဥ္မ်ား (GSV) ဆိုင္းငံ့ထားေသာ္လည္း၊ အျခားေသာ  
အိမ္ျပန္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအားလုံး ရပ္ဆိုင္းေနသည္ မဟုတ္ပါ။ အိမ္ျပန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္မႈ ဆက္လက္ ရွိေနၿပီး စခန္း
မ်ားအတြင္း စီစဥ္မႈ ႏွင့္ စခန္းမ်ားအတြင္း အိမ္ျပန္ေရးအဆိုျပဳခ်က္မ်ား အေခ်ာသတ္ စုေပါင္း စိစစ္ေရးဆြဲေနပါ သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စခန္း
မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ခရီးသြားလာခြင့္ ကန႔္သတ္မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းသည့္အခါ အိမ္ျပန္ ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား၌ လူမႈေရး ကာကြယ္မႈေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌  
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေၾကာင္း ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ COVID-19 ကူးစက္မႈ ကာလ ကာကြယ္ေရးႏွင့္  
ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို လႊဲေျပာင္းအသုံးျပဳျခင္း၊ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္  
ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဤသို႔အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ လုပ္ငန္း အတိုင္းအဆ၊ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို  
မူလက ရည္႐ြယ္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ လူမႈ ကာကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ က်သင့္ သည္မ်ားကို ပစ္ပယ္အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။  
ထိုမွ်မက မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ စပါး/ဆန္ဘဏ္မ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္စည္း႐ုံး ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကေလးမ်ား ေစာစီးစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို  
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ ကာကြယ္ေပးမႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး၊ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္  
က်ား-မကြဲျပားမႈအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လည္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ တလႊား၌ မ်ိဳးေစ့ ႏွင့္ ဆန္/စပါးဘဏ္မ်ားကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ KORD, KAD, 
KnWO, MWO & KESAN တို႔က တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ စပါးဘဏ္မ်ားသည္ လူမႈ ကာကြယ္မႈေပးေရး အတြက္ အဓိကက်သည့္  
ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ေရရွားပါးျခင္း၊ ပိုးမႊားမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ လူဖန္တီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာ ရွားပါးမႈ  
ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ စပါးဘဏ္ ေကာ္မီတီမ်ားကို ဖြဲ႕ စည္း၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ႀကီးၾကပ္သည္။  
ဤေကာ္မိတီမ်ားသည္ ရပ္႐ြာအတြင္းရွိ အက်ယ္အျပန႔္ေသာ လူမႈစီးပြား ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာ၌ အေရးပါၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္  
စပါးဘဏ္မ်ားသည္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ျပန္၍လွည့္လည္ စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ားအတြက္ မ်ိဳးေစ့မ်ား သိုေလွာင္ထားႏိုင္ရန္  
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အေထာက္အကူ ျပဳေပးေနသည္။ စပါးဘဏ္မ်ားက မ်ိဳး႐ုိးဗီဇအရ စုံလင္ေထြျပားမႈ ႏွင့္ ရပ္႐ြာတခုအတြင္း သီးႏွံမ်ိဳးစုံ  
ရရွိႏိုင္ေရး ႏွင့္ ေဒသခံ ဌာေနမ်ိဳးရင္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရးအတြက္ ကူညီေပးပါသည္။  
ဤနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန သည့္ အပင္ေရာဂါမ်ား၊ ပိုးမႊားက်ေရာက္ျခင္းမ်ား ႏွင့္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ႀကဳံရသည့္အခါ  
ခုခံႏိုင္စြမ္းကို တိုး ျမင့္ေစပါသည္။ 

ယခုကာလအတြင္း ကာကြယ္ေပးမႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ KHRG အဖြဲ႕က   
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ကရင္လူမႈ အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ ၄၃ ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။5  
ယင္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားတြင္ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံခ်က္မ်ား၊ ကြင္းဆင္း အစီရင္ခံစာမ်ား၊ သတင္းလႊာမ်ား  
ပါဝင္သည္။ ဤသုိ႔ လူအမ်ားသို႔ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ကာကြယ္မႈေပးေရး ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္ခ်က္မ်ားကို  
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ယင္းတုိ႔တြင္ စစ္တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ ခ်ထားလာ ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကို လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊  
လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား၊ အဓမၼ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ ေျမသိမ္းမႈ၊ လယ္ယာမ်ားကို  
ပစ္မွတ္ထား၍ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမႈ၊ အဓမၼ လုပ္အား ခိုင္းေစမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း  
ႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူရန္ ကန႔္သတ္တားျမစ္ျခင္း တို႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ KHRG က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အိမ္ျပန္သြား၍  
အေျခခ်ၾကသည့္ ဒုကၡ သည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ IDPs မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာရွည္တေစာင္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  
ထိုသူမ်ား အဓိက ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို အေလးေပးေဖာ္ျပထားရာ၌ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ ရရွိေရးခက္ခဲမႈ၊ ကိုယ္ခႏၶာ ဆိုင္ရာ  
ေဘးကင္း လုံၿခဳံေရး၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုံၿခဳံေရး၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းကိစၥ  
ေရရွည္မတည္တံ့ႏိုင္ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။6 ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားကို  
ခြဲျခားဆက္ဆံဖိႏွိပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပို၍ဒုကၡျဖစ္ရပုံကို ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပထားသည္။7 ေျဖရွင္းရမည့္ ေခါင္းစဥ္ မ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ဗမာမႈျပဳျခင္း  
ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေရး ကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။ 

5  ဤအစီရင္ခံစာမ်ားကို  www.khrg.org တြင္ ရယူႏိုင္သည္။
6  https://khrg.org/2020/09/stepping-uncertainty-refugee-and-idp-experiences-return-southeast-myanmar
7  https://khrg.org/2020/11/minorities-under-threat-diversity-danger-patterns-systemic-discrimination-southeast-myanmar

THE BORDER CONSORTIUM
ANNUAL REPORT 2020 14



HURFOM ၏ COVID-19 ကူးစက္ကပ္ေဘးကာလတြင္ မြန္ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ IDPs မ်ား ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံ မႈ  
ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတခု ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္  
ရယူျခင္း ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ကာလ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ထြက္ေပၚ လာျခင္း ျဖစ္သည္။8 ထို႔အျပင္  
မြန္ရပ္႐ြာ အသိုက္အဝန္းမ်ား၏ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားကိုလည္း စုစည္းတင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။9

KHRG အဖြဲ႕ကလည္း ေဒသခံ ေက်း႐ြာလူထုမ်ား ဗဟုသုတ၊ စြမ္းရည္ ႏွင့္ မိမိဘာသာ ကာကြယ္ႏိုင္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ
သင္တန္း ၈ ခု ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေက်း႐ြာလူထုမ်ားအဖို႔ သူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆို ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။  
လူ ၂၁၉ ဦးကို သူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ တာဝန္မ်ား ႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားကို  သိ ျမင္လာေစရန္ ႏွင့္ မိမိဘာသာ  
ကာကြယ္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို သိေစႏိုင္ခဲ့သည္။ KnHRG ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား သိျမင္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေရး  
ေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္း ၄ ခု ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၊ လူေပါင္း ၁၄၁ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္း တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတရား သိျမင္မႈ၊  
တိုင္ၾကားမႈစနစ္မ်ား အျမင္ဖြင့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

လိင္မႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ က်ား-မကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံ  
သုံးလာႏိုင္သည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ စခန္းစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို  
လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈခံရၿပီးေနာက္ ရွင္သန္က်န္ရစ္သူ (survivors of SGBV) ၁၈ ဦးအတြက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အတြင္း  
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အလားတူ လိင္မႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ က်ား-မကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍  
မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲ သင္တန္းမ်ား က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲသင္တန္းမ်ားသည္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူမ်ား အတြက္ သတင္း  
အသိေပးရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး၊ တရားမွ်တမႈ ရရွိေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မိ႐ိုးဖလာ သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ား၊ အမူ အက်င့္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ  
ရႈပ္ေထြး သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ MWO, KWO ႏွင့္ KnWO အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသည္ “လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္  
က်ား-မကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကိမ္ပိန္းလႈပ္ရွားမႈ” ၁၆ ရက္ တာ ကာလတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔က  
ေဒသခံ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ကမ္ပိန္း လႈပ္ရွားမႈအခ်က္အလက္ မ်ားကို ျပန္ဆိုေဖာ္ျပရင္း ေထာက္ကူ ပါဝင္ၾကသည္။  
ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမႈမ်ား၊ လူအမ်ားပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝး ဖိုရမ္မ်ား၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ ္
အမတ္မ်ားထံသို႔ စည္း႐ုံးတိုက္တြန္းမႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

သင္ခန္းစာ ရရွိသည့္ အခ်က္မ်ားသင္ခန္းစာ ရရွိသည့္ အခ်က္မ်ား

 � COVID-19 ကူးစက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေရရာမႈမ်ားေၾကာင့္ လတ္တေလာ အိမ္ျပန္မႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈ အေပၚ  
သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။ 

 � COVID-19 ကူးစက္မႈ ကာကြယ္ေရးအေပၚ အေလးေပးေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ လူမႈေရးအရ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ ေလွ်ာ့နည္း 
က်ဆင္းသြားျခင္း မရွိေပ။ ယင္းအစား ကူးစက္မႈ ကာကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရး ကာကြယ္မႈေပးေရး  
လပုင္န္းမ်ားတြင ္ပိ၍ုအလပု္ျဖစ္ေစသည။္ ဥပမာအားျဖင့ ္ဆန/္စပါးဘဏမ္်ားအတြက ္လႈ႕ံေဆာစ္ည္း႐ုံးျခင္း၊ ကေလးမ်ား ေစာစီးစြာ  
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

 � ဆန္/စပါးဘဏ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမႈအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးခ်၍ အေပါင္ပစၥည္း ထားေစသည့္ သဖြယ္ မူဝါဒမ်ား၊  
ဆုံးရႈံးမႈမ်ားကို ကာမိေစရန္ အတိုးႏႈန္းက်သင့္ေစျခင္းတို႔ကို ပို၍ လက္ခံမႈ ရရွိလာသည္။ 

8  http://rehmonnya.org/archives/5987#more-5987
9  http://rehmonnya.org/archives/category/news

THE BORDER CONSORTIUM
ANNUAL REPORT 202015



မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၄မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၄

ေဒသခံမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ
 
တာဝန္သိသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ၊ မိတ္ဖက္ျပဳမႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ားကို  
အားျဖည့္ေပးသည္။ 

 
အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား 

ထိုင္းႏိုင္ငံ ထိုင္းႏိုင္ငံ 

• ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေဒသခံမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ သိသိသာသာ ျမင့္မားလာသည္။ COVID-19 ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  
ခရီးသြား လာမႈ ကန႔္သတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

• အေဝးမွေန၍ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ သိသိသာသာ ျမင့္မားလာသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ပုံမွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ ၿပီး၊  
သတင္းေဝမွ်မႈကို ပို၍ ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ 

• FCS အလုပ္အဖြဲ႕က အသစ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား ယူလာႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

• အြန္လိုင္း ဆက္သြယ္မႈစနစ္ကို အဓိကထားသုံးျခင္းေၾကာင့္ စုစည္းမႈ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ လူမ်ား ပို၍ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္  
ႏိုင္ၾကၿပီး၊ တက္ေရာက္သူမ်ားက အိမ္မွေန၍ တက္ေရာက္ႏိုင္ၾကသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ ခရီးေဝးလာေနစရာ  
မလိုအပ္ ေတာ့ေပ။ 

• အာဟာရ ရရွိမႈ၊ ဆန္/မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ ဥတုရာသီအေပၚ အကဲသိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စီမံကိန္း စက္ဝန္း စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊  
ပဋိပကၡအေပၚ အကဲဆတ္မႈ၊ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း ႏွင့္ ေငြေၾကး စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ သင္တန္း ၁၈ ခုကို  
အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

• လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း သင္တန္းမ်ားကို TBC မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၈ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္  
ပို႔ခ် ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္ေျခထုအျမင္ျဖင့္ က႑အလိုက္ သုံးသပ္ခြဲျခမ္းမႈအတြက္ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံေကာင္း ရရွိၿပီး  
ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ ခဲ့သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ 

COVID-19 ကူးစက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခရီးသြားလာမႈ ကန႔္သတ္ျခင္းမ်ားကုိ စတင္ခဲ့ရာ၊ အသစ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္း လမ္းမ်ားကို  
က်င့္သုံးလာရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအျဖစ္ က်င့္သုံးျခင္း အစီအစဥ္ မ်ား တိုး၍ ေဆာင္႐ြက္လာ
ရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျပင္ပမွေန၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ကုိယ္က် လာေရာက္ ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ေဒသခံမ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈအျဖစ္ သက္ေသျပသႏိုင္သည္မွာ ခရီးသြားလာမႈ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ အဓိကက် သည့္ လူသား
ခ်င္းစာနာမႈ ကူညီေပးရာ၌ စခန္းေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ အလုပ္အဖြဲ႕မ်ားက စုဖြဲ႕ျခင္း ႏွင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ပံ့ပိုးျခင္း စသည့္  
အရည္အေသြးမ်ား ျပသႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားဟု ဆိုရာ၌ အစီအစဥ္ ၫႊန္ ၾကားေရးမႉးမ်ားက စခန္းမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်  
စီမံကိန္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ မသြားႏိုင္ၾက ေတာ့ဘဲ၊ ေဒသခံ ဒုကၡသည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်  
စီမံရန္ လႊဲအပ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳကာ၊  
တာဝန္ယူတာဝန္ခံမႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ ၾကသည္။ 

THE BORDER CONSORTIUM
ANNUAL REPORT 2020 16



ဤသို႔ အေဝးမွ တာဝန္ယူရသည့္ TBC ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑တြင္ လက္ရွိ စီမံကိန္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္  
ေဒသခံမ်ားကို အေလးထားရေတာ့သည္။ လက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္သစ္ နည္းနာမ်ား၏ ထိေရာက္မႈ၊ အားေကာင္းမႈကို COVID-19  
ကူးစက္မႈေၾကာင့္ ခရီးသြားလာမႈမ်ား ကန႔္သတ္ထားစဥ္အတြင္း ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ယခင္က စခန္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားခဲ့ေသာ္လည္း COVID-19  
ကူးစက္ေဘးေၾကာင့္ အြန္လုိင္း ဆက္သြယ္ေရးသုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ လုိအပ္လာသည္။ ဤသုိ႔ အြန္လုိင္းဆက္သြယ္ ေရးစနစ္ျဖင့္ စခန္းမ်ားသုိ႔ ေန႔စဥ္  
ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး၊ စခန္းမ်ားႏွင့္ TBC အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အရည္အေသြးရွိသည့္ သတင္းစီးဆင္းမႈ အမ်ားအျပား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။  
မ်ားမၾကာမီက တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေဒတာမ်ား ရရွိ ထားေသာေၾကာင့္လည္း အစီအစဥ္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္  
ပါဝင္ပတ္သက္ေစႏိုင္သည္။ 

ဤအခ်က္ေၾကာင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိေစခဲ့ေသာ စီမံကိန္းတခုမွာ စားနပ္ရိကၡာကဒ္ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈ (FCS) ျဖစ္သည္။ FCSWG အလုပ္အဖြဲ႕က  
စခန္းအဆင့္တြင္ အသစ္ေသာ တာဝန္မ်ား တိုး၍ယူခဲ့ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပဳစုျခင္း၊ FCS ကဒ္သုံးသူမ်ားကို 
တိုး၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ FCSWG က တိုး၍တာဝန္ယူခဲ့သည့္ တာဝန္ ဝတၱရားအသစ္မ်ားေၾကာင့္ TBC အဖြဲ႕က အေဝး
မွေန၍ FCS စနစ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စခန္းမ်ားသို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားက ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ခရီးမသြားရေတာ့ေသာေၾကာင့္ COVID-19 
ကူးစက္မႈ ေဘးအႏၲရာယ္ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ RedRose စနစ္ေအာက္တြင္ မိမိတို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို  
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးသေဘာ ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း (qualitative monitoring)  
နည္းနာမ်ား ပို၍ခ်မွတ္ အသုံးျပဳႏိုင္ သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဒသခံမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈအျဖစ္ ေနာက္တဆင့္ ထိေရာက္စြာ
တက္လွမ္းႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ TBC အဖြဲ႕က အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ား တိုင္ၾကားမႈ ႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ (BCRM) မွတဆင့္ တိုင္ၾကားစာ ၁၇ ေစာင္  
လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ တိုင္ၾကားစာမ်ားတြင္ ရိကၡာခြဲတမ္း စာအုပ္ ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့စနစ္ ျပတ္ေတာက္ျခင္း ေၾကာင့္ ရိကၡာေဈးႏႈန္းမ်ား  
ျမင့္မားလာျခင္း၊ သုိေလွာင္႐ုံ မန္ေနဂ်ာ၏ လြဲမွားေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ စစ္ေဆးျခင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမွ ဒုကၡသည္မ်ား  
ပ်က္ကြက္ မရွိဘဲျဖစ္ေနျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ 

COVID-19 ကူးစက္ေဘးကို တုံ႔ျပန္ရာ၌ ေဒသခံလူထု၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ ခံယူျခင္းသည္ အထူးအေရးပါသည္။ ခရီးသြားလာမႈ  
ကန႔္သတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ TBC အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တႏွစ္ပတ္လုံး ဆက္သြယ္ထိေတြ႕မႈအတြက္ ႀကီးစြာ အကန႔္အသတ္ျဖစ္ေစၿပီး အေဝးမွသာ  
အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္  
သတင္းနည္းပညာ (IT) အရင္းအျမစ္မ်ား အားျဖည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ထိေတြ႕ႏိုင္မႈ ပို၍ တိုး တက္လာသည္။ ဤနည္းျဖင့္ အြန္လိုင္း
အစည္းအေဝးမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ကာကြယ္ေပးမႈဆိုင္ ရာ အစီရင္ခံမႈမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ စစ္တမ္းေကာက္
ယူမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္အႀကံရယူမႈမ်ား ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ပိုမို ပါဝင္လာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္  
စုံလင္ေထြျပားမႈကို ပို၍ က်ယ္ျပန႔္လာေစသည္။ လူမ်ားက ခရီးေဝးသြားစရာ မလိုေတာ့ဘဲ၊ သို႔မဟုတ္ ခရီးစရိတ္မ်ား၊ တည္းခိုခမ်ား ေပးစရာ
မလိုေတာ့ဘဲ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ၾကသည္။ 

TBC အဖြဲ႕က ယခင္က မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၈ ခုႏွင့္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အခက္အခဲရွိေနသည့္ ကိစၥမ်ားကို တိုင္ပင္အႀကံ ရယူခဲ့ၿပီး၊ 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ COVID-19 ကူးစက္ေဘးေၾကာင့္  
ဤသို႔ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအမ်ားစုသည္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ အြန္လိုင္းအသုံးျပဳ၍  
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ရသည္။ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ တိုင္ပင္အႀကံရယူမႈ မ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္း စီမံခန႔္ခြဲမႈအတြက္ အမ်ားဆုံး  
လိုအပ္ခ်က္ရွိၾကသည္မွာ ဦးတည္ခ်က္ (mission) ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပန္၍ သုံးသပ္ရန္၊ ျဖည့္စြက္မြမ္းမံရန္  
ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ကိုယ္ပိုင္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲလိုၾကသည္။ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ 
အစည္းအားလုံးက ဝန္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြး ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးအတြက္ သူတုိ႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ ဧရိယာအလိုက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ  
ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္သည့္အျပင္၊ ပဋိပကၡ  
အကဲဆတ္မႈအေပၚ သိျမင္မႈ၊ လိင္သေဘာ အေျခခံကို ပင္မေရစီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာအတြင္း ထည့္သြင္းျခင္း၊ အားလုံးအေပၚ လႊမ္းၿခဳံသည့္  
အစီအစဥ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ခရီးသြားလာမႈအေပၚ ကန႔္သတ္ထားျခင္း ႏွင့္ လူစုလူေဝး မလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္  
TBC ဝန္ထမ္းမ်ားက မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္မွတ္စုမ်ား ျပဳစု၍ တိက်သည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာမ်ား၊ အားလုံးလႊမ္းၿခဳံသည့္  
ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို သတင္းေပးခဲ့ၾကရသည္။ 
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TBC ဝန္ထမ္းမ်ားက ကြင္း ဆင္းေလ့လာရာတြင္ စစ္ေဆးတိုက္ၾကည့္ရန္ အခ်က္မ်ား (checklists) ကို ျပဳစု၍ သက္ဆိုင္ရာ  
လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈအေပၚ အားျဖည့္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူ အေရအတြက ္
မ်ားကို ေဒတာ ျဖည့္သြင္းျခင္းအေပၚ လုံးဝအားထားေနသည္ႏွင့္စာလွ်င္ ဤသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ COVID-19 ကူးစက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန႔္သတ္မႈမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္၊ အရည္အေသြးျမႇင့္  
သင္တန္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတဆင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသည္။ ဤသင္တန္းမ်ားတြင္ အာဟာရ ရရွိမႈဆိုင္ရာ အကဲသိေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္  
အာဟာရႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ ဆန္/စပါး မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ ဥတုရာသီ ေျပာင္းလဲမႈ အေပၚ အကဲသိေသာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးစနစ္၊ စီမံကိန္းစက္ဝန္း စီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ ပဋိပကၡအေပၚ အကဲဆတ္ သိျမင္မႈ၊ လိင္ကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ သုံးသပ္ပိုင္းျခားမႈ ႏွင့္ ဘ႑ာေရး  
စီမံခန႔္ခြဲမႈ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ TBC အဖြဲ႕၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕က သင္တန္း ၁၈ ခု စီစဥ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔  
အေရအတြက္မ်ားစြာ စီစဥ္ႏိုင္ျခင္းသည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ လူစုလူေဝးျဖင့္ လက္ေတြ႕ သင္တန္းႀကီးမ်ား စီစဥ္ျခင္းထက္စာလွ်င္၊ အုပ္စုငယ္
မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအၾကား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

TBC အဖြဲ႕ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ (MWO) တို႔က လိင္ကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ သံုးသပ္ေလ့လာျခင္း သင္တန္း ၂ ခု သီးျခားစီ ေဆာင္႐ြက္ရန္  
က်ား-မတန္းတူ ညီမွ်ေရး ကြန္ရက္ (GEN) မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ားႏွင့္  
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း ၁၈ ခုတုိ႔က ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတခုစီတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ စုစုေပါင္း ၄၅ ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။  
(အမ်ိဳးသမီး ၃၄ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၁၁ ဦး) တက္ေရာက္သူမ်ားကို လိင္ကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ သေဘာ တရား ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရာတြင္  
လိင္ကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ သုံးသပ္ေလ့လာမႈ မူေဘာင္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္းတို႔ကို မိတ္ဆက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  
MWO အဖြဲ႕၏ သင္တန္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေလ့လာသည့္ ခ်ည္းကပ္မႈသုံးခဲ့ၿပီး၊ ၄ ရက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ TBC  
အဖြဲ႕၏ သင္တန္းတြင္မူ ၃ ရက္အျဖစ္ ခ်ဳံ႕၍ က်င္းပခဲ့သည္။ 

သင္ခန္းစာ ရရွိသည့္ အခ်က္မ်ား သင္ခန္းစာ ရရွိသည့္ အခ်က္မ်ား 

 � ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးကို ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆုံးေပၚ အေျခအေနကို ေသခ်ာသိရွိေစေရး  
ေသခ်ာေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားကို တပ္ဆင္၍ ထိန္းသိမ္း ထားရန္ လိုအပ္
သည္။ 

 � ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာအေျခခံ၍ ေဒတာမ်ား စုေဆာင္ျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ပို၍အေရးႀကီးလာသည္။ COVID-19 
ကူးစက္မႈ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ အေဝးမွေန၍ ဆက္သြယ္မႈစနစ္မ်ား ပို၍ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။
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အခန်း- ၄အခန်း- ၄
မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္

မ်ား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မ်ား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ 
မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္

မ်ား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ 
မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္
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TBC အဖြဲ႕၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ကာကြယ္ေပးမႈ၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျပာင္း လဲေနေသာ 
ျဖစ္တန္ရာမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းတို႔အေပၚ ဦးတည္ထားပါသည္။ ဤမဟာဗ်ဴဟာ သည္ တိုက္တြန္းစည္း႐ုံးမႈ၊  
အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚ အေလးေပးထားၿပီး၊ တာဝန္ယူ ထားသူမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူ
မ်ားအဖို႔ ဒုကၡသည္မ်ား၏ သူတို႔၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုၾကားနာ နားေထာင္ ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဒုကၡသည္မ်ား၏  
အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား၊ ဥပမာအားျဖင့္- ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ယာယီ လုပ္သားအျဖစ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ေသာ  
နည္းလမ္းမ်ိဳးကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ဤမဟာဗ်ဴဟာကို တည္ေဆာက္ထားရာ၌ TBC အဖြဲ႕က လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံေသာ ခ်ည္းကပ္မႈျဖင့္၊ ရပ္႐ြာမ်ားကို ခြန္အား  
အာဏာျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ အာဏာပိုင္မ်ားကို မိတ္ဖက္ျပဳျခင္း၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ၊ တန္းတူေရးႏွင့္  
အင္အားစုအားလုံး ပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေပးေရး/ အသိပညာျမင့္မား လာေစေရး ႏွင့္ “မည္သူ႔ကိုမွ် အႏၲရာယ ္
မျဖစ္ေစေရး” (Do No Harm) အေျခခံမူမ်ားအေပၚ တက္ႂကြစြာ ကိုင္စြဲ၍ သံႏၷိဌာန္ ခ်မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အေပၚ အေျချပဳထားပါသည္။  
၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ အစီအစဥ္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားမွေန၍ ထုတ္ႏႈတ္ထားပါသည္။ 

  မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၁ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၁ 
အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို အေလးထား၍၊  
အိုးအိမ္စြန႔္ပစ္ ထြက္ေျပးၾကရ သည့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား၏ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို  
ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေရး၊ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ ထိုင္းႏိုင္ငံ 

• ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ၊ မီးထိုးဆီ ႏွင့္ အမိုးအကာမ်ားကို တန္းတူညီမွ်စြာ၊ အရည္အေသြး စံခ်ိန္မီ၍ ေသခ်ာ  
ရရွိႏိုင္ေစရန္။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ထိေရာက္ေသာ ခ်ည္းကပ္မႈမ်ား၊ ဒုကၡသည္ေကာ္မီတီမ်ားကို တိုး၍ ခြန္အား  
အာဏာျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာ၌ အုပ္စုမ်ားအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္းျဖင့္ ေသခ်ာ  
ရရွိႏိုင္ေစရန္။ 

• စားနပ္ရိကၡာ ကဒ္စနစ္ကို ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနေစ၍၊ TBC ၏ စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ဒုကၡသည္  
အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္၊ အျပည့္အဝ အတိုင္းအတာ ျဖင့္ အသုံးခ်ႏိုင္ေစရန္။ 

• အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs)၊ မိတ္ဖက္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၍ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခခံ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အထိေရာက္ဆုံး ေသခ်ာ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္။ 

• အလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ေတာ္ဝင္ ထိုင္းအစိုးရကို ခ်ည္းကပ္တိုက္တြန္း စည္း႐ုံး၍ စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္ အမိုးအကာ ျဖန႔္ျဖဴး ေရးတြင ္
ရန္ပုံေငြႏွင့္ စနစ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္။ 

• လႈပ္ရွား ရွင္သန္မႈရွိ၍၊ တေျပးညီျဖစ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈကို ေဆာင္႐ြက္၍ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ ပလက္ေဖာင္းသို႔ 
အသြင္ကူးေျပာင္းၿပီး၊ အစီအစဥ္ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား ႏွင့္ ရပ္႐ြာ ထိေတြဆက္ဆံမႈမ်ားကို ပို၍ တိုးတက္လာေစရန္။ 

• ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ ရွိေသာ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚေစ၍  
COVID-19 ကူးစက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏုိင္ၿပီး၊ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
အေထာက္အပံ့ေပးမႈမ်ား အဟန႔္အတားမရွိဘဲ ေသခ်ာဆက္လက္ ေပးေဆာင္ႏိုင္ရန္။ 

• အမိုးအကာ၊ စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္ အာဟာရ ရရွိမႈ၊ ေလာင္စာ ပို႔ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ သက္ေသအေထာက္အထား အေျချပဳ  
တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္။ 

• ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စခန္းမ်ားအတြင္း ရွိေနေသာ အိုးအိမ္စြန႔္ပစ္ ထြက္ေျပးရသူမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္သက္ေရာက္မႈ ရွိသူ  
လူထုမ်ားသည္ ခံစားခြင့္သတ္မွတ္ထားသည့္၊ အေရးေပၚ ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားအတြက္ ရရွိႏိုင္သည့္ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ားကို  
တုံ႔ျပန္မႈအျဖစ္ ရရွိႏိုင္ေစရန္။ 
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

• အေျခခံ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္မႈကို အားေကာင္းေစေရး။ 

• ေဒသခံ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားျဖည့္ေပးေရး ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို စားနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံမႈအေပၚ  
႐ုတ္ခ်ည္း ထိခိုက္သက္ေရာက္ခံရသည့္အခါ ေသခ်ာ တုံ႔ျပန္ႏိုင္မႈ ရွိေစေရး။ 

• မိခင္ဘာသာ စကား အေျခခံ၊ ဘာသာစကား ေပါင္းစုံသင္ၾကားသည့္ ပညာေရး (MTB-MLE) ရရွိႏိုင္မႈမွသည္ အိမ္အေျခခံ  
သင္ၾကားမႈသို႔ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေရး။ 

မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၂ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၂ 
အာဟာရ တိုးတက္ရရွိေစေရး ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း  
လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ စားနပ္ ရိကၡာ လုံၿခဳံမႈ အားျဖည့္ေပးေရး။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ ထိုင္းႏိုင္ငံ 

• စခန္းမ်ားအတြင္း ေကာင္းမြန္သည့္ အာဟာရ ရရွိေရးဆိုင္ရာ က်င့္သုံးမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ႏွင့္ ႏို႔တိုက္
မိခင္မ်ား၊ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ပထမ ရက္ ၁,၀၀၀ အတြင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အထူးအေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္။ 

• က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၍ ျဖည့္စြက္ အာဟာရေကြၽးေမြးျခင္းႏွင့္ ကုသေပးမႈဆိုင္ရာ အာဟာရ  
ေကြၽးေမြးျခင္းတို႔ကို လိုအပ္သလို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။ 

• စခန္းမ်ားအတြင္း အာဟာရ ရရွိမႈအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ ပလက္ေဖာင္း ကို သုံး၍ 
ကိန္းဂဏန္းစာရင္းမ်ားအရ သိသာထင္ရွားသင့္ အဆင့္တခုအထိ ေဆာင္႐ြက္ေနရန္။ 

• စားနပ္ရိကၡာကဒ္ စနစ္ ႏွင့္ ရပ္႐ြာ ကမကထျပဳ ဦးေဆာင္မႈမ်ားကို သံုး၍ စခန္းမ်ားအတြင္း ပဏာမ ႏွင့္ ဒုတိယ အဆင့္  
လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္။ မိမိဘာသာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္။ ယင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ တိရစာၦန္  
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဝင္ေငြဖန္တီးမႈမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ 

• သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာအုပ္စုမ်ားအတြက္ နည္းပညာဆိုင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ  
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။ 

• မတူကြဲျပားသည့္ TBC ၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား  
ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ရန္။ “အမွန္တကယ္ အလုပ္မ်ား” မွ တဆင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကိစၥ ျမႇင့္တင္ေပးေရးကို အေလးထား  
ေဆာင္႐ြက္ရန္။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသသို႔ အိမ္ျပန္ေရး ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္၊ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိသည့္ ေရရွည္
တည္တံ့ႏိုင္ေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံထိန္းသိမ္းမႈ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ျမႇင့္တင္သြားမည္။ 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

• တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိ၍ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ က်င့္သုံးမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးေရး။ 

• စိုက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ေဈးကြက္ ရရွိႏိုင္မႈ တိုးတက္လာေစေရး။ 

• အာဟာရ ရရွိမႈကို အေလးကဲသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး က်င့္သုံးမႈနည္းလမ္းမ်ား တိုး၍ ခ်မွတ္က်င့္သုံးႏိုင္ေရး။ 

• အိမ္ေထာင္စုမ်ား ေဘးကင္းေသာ ေသာက္သုံးေရ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ တကိုယ္ေရသန႔္ရွင္းမႈ တိုးတက္  
လာေစေရး။ 
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• စစ္ပြဲမ်ား သက္ေရာက္ထိခိုက္ေနသည့္ ရပ္႐ြာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွတဆင့္  
အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေရး။ 

• ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ အီးသုထစခန္းတြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း
သူမ်ားအတြက္ စာနပ္ရိကၡာ လုံၿခဳံမႈကို အားျဖည့္ေပးႏိုင္ေရး။ 

မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၃ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၃ 
ကာကြယ္ေပးမႈရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး ႏွင့္ အိုးအိမ္စြန႔္ပစ္  
ထြက္ေျပးရသူမ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡသက္ေရာက္ ထိခိုက္သည့္ ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံ၍ 
ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အနာဂတ္မ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ထိုင္းႏိုင္ငံ 

• အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၊ ခ်ိဳးႏွိမ္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ အလားတူပင္  
လိမ္လည္မႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ား ေလွ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ  
ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္။ 

• ဒုကၡသည္မ်ား/ စခန္းေကာ္မီတီမ်ား၊ ရပ္႐ြာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္၍ လူမႈအသိုက္  
အဝန္းတခုလုံး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို၍ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ေရးကို ေသခ်ာေဆာင္ ႐ြက္ရပါမည္။  
ယင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာလြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားကို အဓိကဦးေဆာင္မႈ ေနရာေပးေရး  
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစေရး အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 

• အခြင့္အလမ္းတိုင္းတြင္ ရပ္႐ြာလူထုက ဦးေဆာင္သည့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ၊ မိမိဘာသာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထျဖစ္ေသာ၊  
ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေသာ အေျဖထုတ္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္။ 

• ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ သူတို႔ကို လက္ခံမည့္ ရပ္႐ြာအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္ဆံ၍  
ထုတ္လုပ္ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးအပ္သြားမည္။ ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္႐ြက္သည့္ အလည္အပတ္  
ခရီး မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတဆင့္ (COVID-19 ကန႔္သတ္မႈမ်ား အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍) ေဆာင္႐ြက္
သြားမည္။ 

• စခန္းမ်ားအတြင္းရွိ ထိခိုက္နစ္နာလြယ္သူမ်ားႏွင့္ အထူးထိခိုက္နစ္နာႏိုင္ေသာ သူမ်ား အေနျဖင့္ အိမ္ျပန္ေရး ျပင္ဆင္မႈ  
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ တန္းတူ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ေသခ်ာ ရွိေစရမည္။ 

• မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိ  
အေျခအေနမ်ား၊ စခန္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အနာဂတ္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း၊ တိက်သည့္ သတင္းစကား  
ေပးပို႔သြားမည္။ 

• အိမ္ျပန္ေရး အပါအဝင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ အသြင္ေျပာင္း ၾကားကာလဆိုင္ရာအဆင့္ တခု အေနျဖင့္  
အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေျဖရွာမႈမ်ားကို ဆက္လက္၍ ထပ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္မည္။ 

• ပဋိပကၡမ်ားမွ ထြက္ေျပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွိပ္စက္ခံရမည့္အေရးမွ ထြက္ေျပး၍ အသစ္ေရာက္ရွိလာသူမ်ား၊  
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားမည္။ 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

• လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ သိျမင္မႈမ်ား ႏွင့္ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ကာကြယ္မႈေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္။ 

• ရပ္႐ြာပိုင္ စပါး/ဆန္ ဘဏ္မ်ားမွတဆင့္ လူမႈဖူလုံေရး၊ ေစာစီးစြာ ကေလးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ၊  
က်ား-မကြဲျပားမႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရၿပီးေနာက္ ရွင္က်န္ရသူမ်ားကို အကူအညီေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား အားျဖည့္  
ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။ 
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မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၄ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ၄ 
တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ၊ မိတ္ဖက္ျပဳမႈ ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ ေသခ်ာ တာဝန္သိစြာ  
အသြင္ကူး ေျပာင္းႏိုင္ေရးကို အားျဖည့္ေပးရန္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံ ထိုင္းႏိုင္ငံ 

• ဒုကၡသည္ ေကာ္မီတီမ်ားႏွင့္ စခန္းေကာ္မီတီမ်ားမွတဆင့္ ဒုကၡသည္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားအတြင္း ေကာင္းမြန္သည့္  
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရး ပံ့ပိုးေပးရန္။ လူမႈေရးအရ အင္အားစု အားလုံးပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈတို႔ကို  
အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိေရာက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ ဒုကၡသည္မ်ား အိမ္ျပန္ေရး ေကာ္မီတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ကို  
အားေပးျမႇင့္တင္၍ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ထိုသူမ်ားကို ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
 ျဖစ္လာေစရမည္။ 

• မိတ္ဖက္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားထံသို႔ TBC အစီအစဥ္မ်ား အေျပာင္းအလဲ ဆိုင္းငံ့မႈမ်ား ႏွင့္ ဆက္လက္  
မေဆာင္႐ြက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေစာလွ်င္စြာ အသိေပးသြားမည္။ 

• စခန္းမ်ားအတြင္း လိုက္နာရမည့္ က်င့္ထုံးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ လုိက္နာအသုံးျပဳၾကရန္ ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအားလုံး  
အဖို႔ တုံ႔ျပန္အႀကံေပးႏိုင္မႈ၊ တိုင္ၾကားႏိုင္မႈ စနစ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေဆာင္႐ြက္ေပးမည္။ အထူးသျဖင့္ လိမ္ လည္မႈႏွင့္  
အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစေရး ႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၊ ခ်ိဳးႏွိမ္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအေပၚ 
ကာကြယ္မႈေပးေရး (PSEAH) ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ 

• အဖြဲ႕အစည္း၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ႏွင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ စနစ္မ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မိတ္ဖက္မ်ားကို ပို၍ အျပည့္ အဝ  
ေပါင္းစပ္ေဆာင္႐ြက္မည္။ 

 
ျမန္မာႏိုင္ငံျမန္မာႏိုင္ငံ

• အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူမ်ား၏ တာဝန္ရွိမႈကို ျမႇင့္တင္ သြားမည္။ 

• အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ အရည္အေသြး 
ထိေရာက္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္။ 

• TBC အဖြဲ႕၏ ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားက မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုထံမွ တုံ႔ျပန္အႀကံျပဳမႈမ်ား ရရွိရန္ စည္း႐ုံး  
တိုက္တြန္းလွ်က္ ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ိဳးႏွိမ္မႈမ်ား၊ ကေလးမ်ားအေပၚ ကာကြယ္မႈေပးေရး၊  
လိမ္လည္မႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ 

• TBC အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေငြေၾကး စီမံခန႔္ခြဲမႈစနစ္သည္ သုံးစြဲရသူအတြက္ လြယ္ကူၿပီး၊ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ ရွိသည္။ အစီရင္ခံစာ
မ်ားကို အဆင့္အသီးသီးတြင္ ျပန္၍ စိစစ္ႏိုင္သည္။ 

• TBC အဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ၊ လူသားရင္းျမစ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ စနစ္မ်ား ဌာနခ်ဳပ္သို႔ တုံ႔ျပန္ အစီရင္ခံႏိုင္မႈ ရွိၿပီး၊ ေဒသခံ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးမႈ ရွိသည္။ 

• ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ TBC ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ား အုပ္စုလိုက္ အိမ္ျပန ္
ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေျခအတြက္ စြမ္းရည္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေနၾကသည္။ 

• အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) မ်ားႏွင့္ ESPs မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို သင္ခန္းစာထုတ္ယူ၍ TBC အဖြဲ႕က  
ေဒသဆိုင္ရာအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္မႈ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ထုတ္ျပန္မည္။
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