
THE BORDER CONSORTIUM 

နစ်ှလည် အထ ွေထ ွေသ  ုံးသပ်ချက် အစီရငခ် စာ (ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွေန်လအ  ိ၂၀၂၁ ခ နစ်ှ) 
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၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ဖေဖေေါ်ဝါရီလတွင ်မြနြ်ာစစ်တပ်က စစ်အာဏာသိြ််းပုိက်ခ ဲ့သည်။ အဖရ်းဖပေါ်အဖမခအဖနတရပ် ဖ ကညာ၍ 

နိငုင်ဖံတာ် စီြံအုပ်ခ ျုပ်ဖရ်းဖကာငစီ် (SAC) ကို ေွ ွဲ့စည််းကာ ဖရွ်းဖကာက်ခံအစုိ်းရအစာ်း နိငုင်ကံို အုပ်ခ ျုပ်ဖနခ ဲ့သည်။ ဖရွ်း 

ဖကာက်ပွ  ြ ြသြာြှုြ ာ်းကို အဖ ကာင််းမပ၍ စစ်အာဏာသိြ််းရသည်ဟု ဆငဖ်မခဖော်မပပပီ်း၊ ဤအခ က်ကို 

သီ်းမခာ်းလွတ်လပ် သညဲ့် ဖလဲ့လာသူြ ာ်းက လံု်းဝမငင််းပယ်ခ ဲ့ ကသည်။ ယခု စစ်အာဏာသိြ််းြှုကို အက ယ်အမပန ဲ့ ်

မပစ်တငရ်ှု ံ ွဲ့ခ ခ ဲ့ ကပပီ်း၊ ဆနဒမပသူ သန််းနငှဲ့ခ် ီ၍ လြ််းြြ ာ်းဖပေါ်ထွက်ကာ ဆန ဲ့က် ငက်န ဲ့က်ွက ်ကသည်။ မပည်သူ ဲ့အာခံဖရ်း 

လှုပ်ရှာ်းြှု (CDM) တွင ်ပူ်းဖပါင််းပါဝငခ် ဲ့  ကသည်။ စစ်တပ်က ယခုဆနဒမပကန ဲ့က်ွက်ြှုြ ာ်းကို ြ ာ်းဖသာအာ်းမေငဲ့ ်

အ ကြ််းေက်နည််းမေငဲ့ ်တံု ဲ့မပနခ် ဲ့သည်။ ဖေဖေေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်ဖန ဲ့ြှစတင၍် မပည်သူ ၅,၅၀၀ ဖက ာ် ေြ််းဆီ်းထိန််းသိြ််းခံရကာ၊ 

လူ ၉၀၀ ဖက ာ် သတ်မေတ်ခံခ ဲ့ရသည်။  

 

ပြိျု ွဲ့ မပြ ာ်းရိှ မပည်သူ ဲ့အာခံဖရ်း လှုပ်ရှာ်းြှုြ ာ်းအဖပေါ် ရက်စက် ကြ််း ကျုတ်စွာ ပေိျုခွ ဖခ ြှုန််းြှု အက ိျု်းဆက်အဖနမေငဲ့ ်လူ 

ဖထာင ်ဖပါင််းြ ာ်းစွာ ထွက်ဖမပ်းလာကာ တိုင််းရင််းသာ်းအေွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း ထိန််းခ ျုပ်ရာဖေသြ ာ်းတွင ်ခိုလှုံခ ဲ့ ကသည်။ 

အြ ိျု်းသာ်း ညီ ညွတ်ဖရ်းအစုိ်းရ (NUG) ကို ဖရွ်းခ ယ်ခံ လွှတ်ဖတာ်ကိုယ်စာ်းလှယ်ြ ာ်း၊ အရပ်ဘက်လူြှုအေွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းြှ 

ဖခါင််းဖဆာငြ် ာ်း မေငဲ့ ်ေွ ွဲ့စည််းတည်ဖထာငက်ာ ၂၀၀၈ ေွ ွဲ့စည််းပုံအဖမခခံ ဥပဖေကို ေ က်သိြ််းခ ဲ့ ကသည်။ စစ်ြှန်သညဲ့် 

ေက်ေရယ်ေြုိီကဖရစီ အတွက် နယ်ပယတ်ခုေနတ်ီ်းနိငုရ်န ်ကကိျု်းပြ််းဖဆာငရွ်က်ဖန ကသည်။  

 



(SAC) ဖကာငစီ်က မြနြ်ာနိငုင်ဖံတာ် ဗဟိုဘဏ်ကို ဝငဖ်ရာက်စွက်ေက်ကာ၊ အငတ်ာနက်ြ ာ်း ကန ဲ့သ်တ်ခ ျုပ်ခ ယ်မခင််းတို ဲ့ 

ဖ ကာငဲ့ ်ဘဏ္ဍာဖငဖွ က်းကဏ္ဍတွင ်အကကီ်းအက ယ် ဂယက်ရုိက်ခတ် ကဖြာက်ကြ မေစ်ဖစသည်။ ဖငသွာ်းလည်ပတ်ြှု ြရိှ 

နိငုမ်ခင််းဖ ကာငဲ့ ်အကူအညီဖပ်းဖရ်း အေွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း၏ လုပ်ငန််းဖဆာငတ်ာြ ာ်း အကန ဲ့အ်သတ်မေစ်ဖစသက ဲ့သုိ ဲ့၊ 

အမခာ်းကဏ္ဍ ြ ာ်းအဖပေါ်လည််း ထိခိုက်သက်ဖရာက်ဖစသည်။ တရာ်းြဝငဖ် ်းကွက်တွင ်ဖငသွာ်းလ လှယ်ရယူလိုပါက 

အနည််းဆုံ်း ၁၀% အထိ ဖပ်းဖန ကရသည်။ ကြ္ာဲ့ဘဏ်နငှဲ့ ်UNDP တို ဲ့၏ ခန ဲ့ြှ်န််းခ က်ြ ာ်းအရ ဆင််းရ ြှုြ ဉ်းဖအာက် 

ဖနထုိင ်ကရသူ မပည်သူြ ာ်း သည် နစ်ှဆမြငဲ့ြ်ာ်းကာ၊ ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ နစ်ှဆန််းပုိင််းတွင ်ဆင််းရ သူြ ာ်းသည် နိငုင်လံူဦ်းဖရ၏ 

တဝက်န်ီးပါ်း မေစ်လာနိငုသ်ည်။ ဤ သည်ြှာ ၂၀၀၅ ခုနစ်ှြှ စတင၍် ရရိှခ ဲ့ဖသာ ေံွွဲ့ ပေိျု်းြှုြ ာ်း ဖနာက်မပနဆု်တ်ရြညဲ့် 

အဖမခအဖနမေစ်သည်။  

 

ကရငမ်ပည်နယ် ဖမြာက်ပုိင််းနငှဲ့ ်ကယာ်းမပည်နယ်တို ဲ့တွင ်အရပ်သာ်းြ ာ်းအဖပေါ် စစ်ဘက်-လူထု ြခွ မခာ်း 

လက်နက်ကကီ်းြ ာ်းမေငဲ့ ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ြှုြ ာ်း ရိှခ ဲ့ရာ၊ လူထုဖပါင််း ၁၇၀,၀၀၀ ဖက ာ် အို်းအိြ်စွန ဲ့ပ်စ် ထွက်ဖမပ်း ကရမခင််း၏ 

အဓိကအဖ ကာင််းအရင််း မေစ်သည်။ ဖက ာင််း အဖဆာက်အအံုြ ာ်း၊ က န််းြာဖရ်းဖဆ်းခန််းြ ာ်း၊ 

ဘုရာ်းရိှခို်းဖက ာင််းြ ာ်းလည််း လက်နက်ကကီ်းြ ာ်းဖ ကာငဲ့ ်ပ က် စီ်း ကရသညဲ့် ရပ်ရွာပိုင ်အဖဆာက်အဦ်းြ ာ်းတွင ်အပါအဝင ်

မေစ်သည်။ စနစ်တက အ ကြ််းေက်ြှုြ ာ်းနငှဲ့ ်လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဖရ်းခ ိျု်း ဖောက် က  ်းလွနြ်ှုြ ာ်း၏ ပုံစံသည် “မေတ်ဖလ်းမေတ် 

ဖသာင််းက န််းသူနှြ်ိနင််းဖရ်း” ြဟာဗ  ဟာသဖဘာ ထငဟ်ပ်ဖနပပီ်း၊ ဤ အတိုင််း ဆယ်စုနစ်ှဖပါင််းြ ာ်းစွာ 

အရပ်သာ်းလူထုြ ာ်းအဖပေါ် ပစ်ြှတ်ထာ်း တိုက်ခိုက်လာခ ဲ့သည်။ တိုင််းရင််းသာ်းလက်နက်ကိုင ်အေွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း (EAOs) 

ထံသုိ ဲ့ စာ်းနပ်ရိကခာ၊ လူသစ်၊ ဖထာက်လှြ််းဖရ်းသတင််းြ ာ်း နငှဲ့ ်အရင််းအမြစ်ြ ာ်း ြဖထာက်ပံဲ့နိငုဖ်စ ရန ်ဖဆာငရွ်က်မခင််း 

မေစ်သည်။ စစ်ဖရ်းထုိ်းစစ်ြ ာ်းဖ ကာငဲ့ ်လယ်ကငွ််းြ ာ်းသုိ ဲ့ သွာ်းဖရာက်ရန ်ခက်ခ ဖစပပီ်း၊ ဖတာငက်ုန််းြ ာ်း ဖပေါ်တွငသ်ာ 

ြုိ်းရာသီစပါ်းစုိက်ခင််းြ ာ်း မပငဆ်င ်ကရသည်။ သုိ ဲ့မေစ်ရာ လာြညဲ့်နှစ်အတွက် စာ်းနပ်ရိကခာလံုမခံျုြှု သိသာစွာ ထိ 

ခိုက်သက်ဖရာက်ြှု ရိှဖစြည်မေစ်သည်။  

 

လူထု ၈,၀၀၀ ဖက ာ် ထုိင််းနိငုင်အံတွင််းသုိ ဲ့ မေတ်ဖက ာ်ခိုလှုံခ ဲ့ ကသည်။ ထုိင််းစစ်တပ်က ထိန််းသိြ််းကာ လံုမခံျုပပီဟု ထုိင််း စစ် 

တပ်က ယူဆသညဲ့်အဖမခအဖနတွင ်၎င််းတို ဲ့ကို မြနြ်ာနိငုင်သုိံ ဲ့ မပနပုိ် ဲ့ခ ဲ့သည်။ ဖလဖ ကာင််းတိုက်ခိုက်ြှုြ ာ်း မပနမ်ေစ်လာြှသာ 

မပန၍် မေတ်ဖက ာ်ခွငဲ့မ်ပျုသည်။ သုိ ဲ့ဖသာ် ရက်အနည််းငယ်အ ကာတငွ ်၎င််းတို ဲ့ကို မပနဖ်စခ ဲ့သည်။  

 

COVID -19 ဖရာဂါကူ်းစက်ြှု မြနြ်ာနိငုင်တံငွ ်မြငဲ့တ်က်လာပပီ်း၊ လဖူပါင််း ၁၅၀,၀၀၀ ဖက ာ် ကူ်းစက်ခံရဖ ကာင််း 

အတည်မပျုနိငု ်ခ ဲ့သည်။ ဖသဆုံ်းသူ ၃,၃၀၀ ဦ်းအထိ ဆုိ်းရွာ်းခ ဲ့သည်။ က န််းြာဖရ်းစနစ် ပပိျုကွ လုန်ီးပါ်း မေစ်ခ ဲ့ရသည်။ 

က န််းြာဖရ်း ဝနထ်ြ််းြ ာ်း အဖပေါ် ပစ်ြှတ်ထာ်း တိုက်ခိုက်မခင််း၊ အသက်ကယ်ပစစည််း ကရိယာြ ာ်းကို စစ်တပ်က 

သိြ််းဆည််းမခင််း၊ ကာကွယ်ဖဆ်းထုိ်းနှ ံဖပ်းြှု ဖန်ှးဖကွ်းဖနမခင််းအမပင၊် စစ်အစုိ်းရအဖပေါ် အယံုအ ကည်ြရိှ ကဖသာဖ ကာငဲ့ ်

ပုိ၍ ဆုိ်းရွာ်းဖနာှငဲ့ဖ်န်ှးဖစခ ဲ့သည်။ ဇွနလ် တိုငဖ်အာင ်နိငုင်မံပည်သူ၏ ၃% သာ အမပညဲ့်အဝ ကာကွယ်ဖဆ်း 

ထုိ်းနှဖံပ်းရဖသ်းသည်။  

  



အစီအစဉ်အရ တ  ုံ့ပပန်ထ ာငရ်ွေက်မှုမျာုံး  

အစီအစဉအရ တံု ဲ့မပနဖ်ဆာငရွ်က်ြှု လုပ်ငန််းြ ာ်းကို TBC အေွ ွဲ့၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ 1ြဟာဗ  ဟာအရ လြ််းညွှနထ်ာ်းပပီ်း၊ လက်ရိှ 

မေစ်ပွာ်းဖနဖသာ COVID-19 ကူ်းစက်ကပ်ဖဘ်း အဖမခအဖနအရ မပန၍် ခ ိနည် ိ က ငဲ့သုံ််းသည်။ ကူ်းစက်ြှု 

ဖလ ာဲ့နည််းက ဆင််း ဖစဖရ်းအတွက် ထိန််းခ ျုပ် ကာကွယ်ြှု အစီအစဉြ ာ်း ဖဆာငရွ်က်ပပီ်း၊ ြရိှြမေစ်လိုအပ်သညဲ့် 

ဝနဖ်ဆာငဖ်ပ်းြှုြ ာ်းကို စခန််းြ ာ်း သုိ ဲ့ မပတ်ဖတာက် ကန ဲ့ ်ကာြှု ြရိှဖစဘ  ဖပ်းဖဆာငန်ိငုခ် ဲ့သည်။ သုိ ဲ့ဖသာ် မြနြ်ာနိငုင် ံ

အဖရှွဲ့ဖတာငပုိ်င််းဖေသရိှ ြိတ်ေက်အေွ ွဲ့ အစည််းြ ာ်း၏ လုပ်ငန််းဖဆာငရွ်က်ရြှု ဝန််းက ငြှ်ာ 

စစ်အာဏာသိြ််းြှုဖနာက်ပုိင််းတွင ်သိသာစွာ ဆုိ်းရွာ်းက ဆင််းလာဖန သည်။ TBC အေွ ွဲ့ နငှဲ့ ်ြိတ်ေက်အငအ်ာ်းစုြ ာ်းက 

လူသိပ်ြသိသာဖစဘ ၊ ရပ်ရွာက ဦ်းဖဆာငဖ်စဖသာ အဖရ်းဖပေါ်တံု ဲ့မပနဖ်ပ်းြှု ြ ာ်းမေငဲ့ ်ကူညီတံု ဲ့မပနြ်ှုြ ာ်း ဤကာလအတွင််း 

တို်းမြ ငဲ့ဖ်ဆာငရွ်က်ခ ဲ့သည်။ နိငုင်တံကာြိသာ်းစုြ ာ်း၏ တရာ်းဝင ်လူသာ်းခ င််း စာနာြှုဆုိငရ်ာ ေွ ွဲ့စည််းထာ်းြှုြ ာ်း 

အကကီ်းအက ယ် ကန ဲ့သ်တ်ထိန််းခ ျုပ်ခံထာ်းရစဉအတွင််း ဤသုိ ဲ့ဖဆာငရွ်က်နိငုမ်ခင််း မေစ်သည်။  

 

မဟာဗျျူဟာ လမ်ုံးညွှန်ချက် (၁)  

အို်းအိြ်စွန ဲ့ပ်စ် ထွက်ဖမပ်း ကရသူြ ာ်း ရပ်ရွာလူထုြ ာ်း၏ လူသာ်းခ င််းစာနာြှုဆုိငရ်ာ လိုအပ်ခ က်ြ ာ်း မေညဲ့်ဆည််းဖပ်းမခင််း - 

အြ ိျု်းသြီ်းြ ာ်း၊ ကဖလ်းငယ်ြ ာ်း၊ အသက်ကကီ်းရွယ်အိုြ ာ်း နငှဲ့ ်ေ ာ်းနာဖနသူြ ာ်း၊ ြသနစွ်ြ််းသူြ ာ်းကို အဖလ်းထာ်း၍ 

ဖဆာင ်ရွက်သည်။

 
1 TBC အေွ ွဲ့၏ ၂၀၂၀-၂၂ ြဟာဗ  ဟာ အစီအစဉကုိ ဤဖနရာတွင ်ရယူနိငုသ်ည်။ https://www.theborderconsortium.org/strategic- 

plans/strategic-plans-2020-2022/  



 ိ ငု်ံးနိ ငင်   

လူထု ၈,၀၀၀ ခန ဲ့ ်ထုိင််းနိငုင် ံြ ဖဟာငဖ်ဆာင၊် တက်ခ် နငှဲ့ ်ကနခ် နပူရီ ခရုိငြ် ာ်းသုိ ဲ့ အကူအညီ ရယူနိငုရ်န ်မေတ်ဖက ာ်ဝင ်

ဖရာက်လာခ ဲ့သည်။ ကုလသြဂဂ ေကုခသည်ြ ာ်းဆုိငရ်ာ ြဟာြင််းကကီ်းရုံ်း (UNHCR) နငှဲ့ ်နိငုင်တံကာ အစုိ်းရြဟုတ်သညဲ့်အေွ ွဲ့ 

အစည််းြ ာ်း (INGOs) ကို သံလွငမ်ြစ်ကြ််းတဖလ ာက် အသစ်ဖရာက်လာသူြ ာ်းနငှဲ့ ်သွာ်းဖရာက်ထိဖတွွဲ့ ခွငဲ့ ်မငင််းပယ်ထာ်း 

သည်။ သုိ ဲ့ဖသာ်လည််း ဖေသခံြိတ်ေက် အငအ်ာ်းစုြ ာ်းနငှဲ့ ်ထုိင််းကွနရ်က်တို ဲ့က ြ ာ်းစွာလိုအပ်သညဲ့် အဖမခခံရိကခာြ ာ်း၊ အြုိ်း 

အကာြ ာ်းကို စီစဉဖပ်းပုိ ဲ့နိငုခ် ဲ့သည်။ ဇွနလ်ကုနတ်ွင ်အသစ်ဖရာက်လာသူြ ာ်းအာ်းလံု်း တရာ်းဝငစ်ရင််းြ ာ်းအရ မြနြ်ာနိငုင် ံ

သုိ ဲ့ မပနသွ်ာ်း ကပပီ မေစ်သည်။  

 

အြ ိျု်းသာ်းအဆငဲ့ ်ကဏ္ဍဖပါင််းစုံ အဖရ်းဖပေါ်တံု ဲ့မပနြ်ှု အလုပ်အေွ ွဲ့ (National Inter Sector Emergency Response 

Working Group) ကို တည်ဖထာငခ် ဲ့ပပီ်း UNHCR က အတွင််းဖရ်းြ ်းအေွ ွဲ့အမေစ် တာဝနယ်ူသည်။ လူဖပါင််း ၄,၀၀၀ ခန ဲ့က် 

လစဉ ဆုိက် ဖရာက်လာပပီ်း ထုိင််းနိငုင်၌ံ အကာအကွယယ်ူ ခိုလှုံသညဲ့် မေစ်စဉ ၆ လကာလတိုင ်ဖတွ်းဆခ က် တခုကို 

မပျု ကပပီ်း၊ အစီအစဉ ြ ာ်း ဖရ်းဆွ ကာ ကဏ္ဍဖပါင််းစုံအတွက် အဖြရိကနဖ်ေေါ်လာ ၁၅ သန််းခန ဲ့ ်ရနပုံ်ဖင ွပူ်းတွ တငမ်ပြှုတခုကို 

ဖရ်းဆွ  ကသည်။ TBC အေွ ွဲ့က စာ်းနပ်ရိကခာနငှဲ့ ်အြုိ်းအကာ ရရိှဖရ်းကဏ္ဍြ ာ်းတွင ်ဦ်းဖဆာငမ်ေစ်ပပီ်း၊ အဖရ်းဖပေါ် 

တံု ဲ့မပနြ်ှုအစီအစဉတခုကို ဖရ်းဆွ  သည်။ ြူလက နယ်စပ်ဖေသတွင ်ရိှထာ်းဖသာ သုိဖလှာငထ်ာ်းြှုြ ာ်း 

အိြ်တွငလ်ည််းဖကာင််း၊ ဖေသခံ ပစစည််းဖပ်းသွင််းသူထံ တွငလ်ည််းဖကာင််း နယ်စပ်တဖလ ာက် အက ယ်အမပန ဲ့ဖ်သာ 

ကွနရ်က်ြ ာ်းြှတဆငဲ့ ်သုိဖလှာငထ်ာ်းရိှြည် မေစ်သည်။  

 

COVID-19 ကူ်းစက်ကပ်ဖဘ်း ကန ဲ့သ်တ်ြှုြ ာ်း ရိှဖနဖသာ်လည််း၊ ြရိှြမေစ်လိုအပ်သညဲ့် အစီအစဉြ ာ်းကို အမပတ်အလပ်ြရိှ 

ဖဆာငရွ်က်နိငုခ် ဲ့သည်။ အိြ်ဖထာငစု် ၁၆,၀၇၈ ၏ စာ်းနပ်ရိကခာ လံုမခံျုြှုကို တည်ပငြ်ိဖနဖအာင ်ဖဆာငရွ်က်ဖပ်းနိငုခ် ဲ့သည်။ 

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ COVID-19 ကူ်းစက်ဖဘ်း စတငမ်ေစ်ပွာ်းခ ိနြှ်စ၍ အိြ်ဖထာငစု်ြ ာ်း၏ စာ်းနပ်ရိကခာကေတ်နေုိ််းကို မြ ငဲ့တ်ငဖ်ပ်း 

ခ ဲ့ပပီ်း၊ အစာ်းအစာ ဖ ်းနှုန််းြ ာ်း မြငဲ့လ်ာသည်ကို ကာြိဖစရန ်အမြငဲ့ဆုံ််းအဖနအထာ်းတွင ်ရိှဖစခ ဲ့သည်။ 

သက်ဖြွ်းဝြ််းဖက ာင််း အခွငဲ့အ်လြ််းြ ာ်း ြရိှဘ  မေစ်ဖနရာ၊ ေကုခသည်ြ ာ်းအဖနမေငဲ့ ်အနြိဲ့်ဆုံ်း အာဟာရလိုအပ်ခ က်ကို 

မပညဲ့်ြီဖစရန၊် စာ်းနပ်ရိကခာ ြေူလံုရြှုအဖပေါ် စုိ်းရိြ်ပူပနြ်ှု ဖလ ာဲ့နည််းသက်သာဖအာင ်ဖဆာငရွ်က်ဖပ်းခ ဲ့သည်။  

 

IPC လုပ်ထုံ်းလုပ်နည််းြ ာ်းအတိုင််း COVID-19 ကူ်းစက်ြှု အနတရာယ ်ဖလ ာဲ့နည််းက ဆင််းရဖလဖအာင ်ဖဆာငရွ်က်ခ ဲ့ပပီ်း၊  

ရိကခာ ဖထာက်ပံဲ့ပုိ ဲ့ဖဆာငြ်ှု ကွင််းဆက်ကို မပနလ်ည်စီစဉ၍ ြရိှြမေစ်လိုအပ်သညဲ့် စာ်းနပ် ရိကခာြ ာ်း၊ ြီ်းဖသွ်းနငှဲ့ ်

စာ်းသုံ်းဆီကို စခန််း ြ ာ်းသုိ ဲ့ စဉဆက်ြမပတ် ဖထာက်ပံဲ့ဖပ်းနိငုသ်ည်။  

 

COVID-19 ကူ်းစက်ဖရာဂါနငှဲ့ ်ပတ်သက်ဖသာ အဖကာင််းဆုံ်းက ငဲ့သုံ််းြှုဆုိငရ်ာ ယခငသ်ငတ်န််းြ ာ်းကို စာ်းနပ်ရိကခာကေ ်

(FCS) မေငဲ့ ်ကိုငတ်ယွ်ဖရာင််းခ သူြ ာ်း၊ ကုနသုိ်ဖလှာငရုံ်ြ ာ်း၊ အမခာ်းဖသာ စခန််းဝနထ်ြ််းြ ာ်းအတွက် COVID-19 ကူ်းစက်ြှု 

ြည်သုိ ဲ့ ဖလ ာဲ့ခ နိငုြ်ည်ကို ဗဟုသုတ ရိှဖစရန ်ဖသခ ာဖဆာငရွ်က်ဖပ်းခ ဲ့သည်။ ကုနမ်ေန ဲ့မ်ေ ်းရာတွင ်ထိဖတွွဲ့ ြှုြရိှဖစဘ  

မေန ဲ့မ်ေ ်းဖပ်းြှု အပါအဝင ်မေစ်သည်။ အပူခ ိန ်တိုင််းတာမခင််း၊ စခန််းအဝငဝ်ြ ာ်းနငှဲ့ ်ဖ ်းဆုိငြ် ာ်းတွင ်လက်ဖဆ်းဖစမခင််း၊ 



နာှဖခါင််းစည််း မေန ဲ့ ်ဖဝဖပ်းမခင််းတို ဲ့ကို ဖဆာငရွ်က်ခ ဲ့ပပီ်း၊ ဤနည််းြ ာ်းအာ်းလံု်းမေငဲ့ ်ေကုခသည်ြ ာ်းကို စာ်းနပ်ရိကခာြ ာ်း 

မေန ဲ့မ်ေ ်းဖပ်းရာ၌ ကူ်းစက်ြှု အနတရာယ်နည််းပါ်းဖစရန ်ဖဆာငရွ်က်ခ ဲ့သည်။  

စခန််း၏ အြုိ်းအကာအေွ ွဲ့ြ ာ်းက ဖရ်းလွှြ််းြုိ်းြှု၊ ဖမြပပိျုြှု၊ ြီ်းဖဘ်း နှငဲ့ ်ြုနတ်ိုင််းဖလမပင််းတိုက်ခတ်ြှုြ ာ်းဖ ကာငဲ့ ်ထိခိုက်ပ က် 

စီ်းရဖသာ အိြ်ဖပါင််း ၁,၁၄၄ ခုအတွက် တံု ဲ့မပန ်ကူညီဖပ်းခ ဲ့သည်။ အထူ်းလိုအပ်ခ က်ရိှသူြ ာ်း၏ အိြ်ဖထာငစု်ြ ာ်းအတွက် 

ဝါ်းြ ာ်း၊ ယူကလစ်ပငတ်ိုငလ်ံု်းြ ာ်း၊ သက်ကယ်ြုိ်းြ ာ်း ဖထာက်ပံဲ့ခ ဲ့ပပီ်း၊ အြုိ်းအကာြ ာ်းအာ်းလံု်းသည် ြုိ်းဥတုအတွက် လက်ခံ 

နိငုေွ်ယ် အဖနအထာ်းရိှဖစရန ်ဖဆာငရွ်က်ဖပ်းခ ဲ့သည်။ စခန််းြ ာ်းအာ်းလံု်းအတွက် အဓိကက သညဲ့် ဖဆာက်လုပ်ဖရ်း ပစစည််း 

ြ ာ်း သုိဖလှာငထ်ာ်းြှုကို မပနလ်ည်မေညဲ့်ဆည််းထာ်းခ ဲ့သည်။ အြုိ်းအကာ အေွ ွဲ့ြ ာ်းက စခန််းဖကာ်ြီတီြ ာ်းနငှဲ့အ်တူ မေန ဲ့မ်ေ ်းပပီ်း 

ဖနာက် မပနလ်ည်ဖလဲ့လာသုံ်းသပ်မခင််း (PDM) ကို ဖဆာငရွ်က်ခ ဲ့သည်။ ဖြ်းခွန််းလွှာြ ာ်း၊ နည််းနာြ ာ်း၊ လုပ်ငန််းစဉြ ာ်း၊ 

နစ်ှစဉ လုပ်ငန််း အစီအစဉြ ာ်း ခ ြှတ်ပပီ်း၊ နယ်စပ်တဖလ ာက် အစည််းအဖဝ်းတခုကို အတူတကွ က င််းပနိငုခ် ဲ့သည်။ 

 

ြီ်းဖဘ်းကာကွယ်ဖရ်း အစီအစဉကို အဖကာငအ်ထည်ဖော်ခ ဲ့သည်။ ယင််းတွင ်ြီ်းတာ်း အစီအြံြ ာ်း ဖဆာငရွ်က်မခင််း၊ 

အိြ်တခု ခ င််းစီအတွက် သ အိပ်၊ ဖရအိပ်ြ ာ်း မေန ဲ့မ်ေ ်းဖပ်းမခင််း၊ မပန်လည်မေညဲ့်ဆည််းဖပ်းမခင််း နငှဲ့ ်ြီ်းြကူ်းစက်ဖအာင ်

အြုိ်းြ ာ်းအမြန ်ေ က်ခ နိငုဖ်ရ်းအတွက် သံခ ိတ်ြ ာ်းလည််း မေန ဲ့ဖ်ဝဖပ်းခ ဲ့သည်။ အိြ်ဖထာငစု်အာ်းလံု်းအတွက် ြီ်းအနတရာယ် 

ကင််းရှင််းဖရ်း သတင််းစကာ်းဖပ်းရာ၌ ြီ်းဖဘ်းကာကွယ်ဖရ်း အဖရ်းကကီ်းပုံနငှဲ့ ်ြီ်းဖဘ်းကာကွယ်ဖရ်း 

လက်ဖတွွဲ့အခ က်အလက်ြ ာ်းကို အဖလ်း ဖပ်း ဖော်မပခ ဲ့သည်။ အဖရ်းဖပေါ်တံု ဲ့မပနဖ်ဆာငရွ်က်ြှုြ ာ်းတွင ်အြုိ်းအကာ စံနှုန််းက  

လုပ်ဖဆာငဖ်ရ်း လုပ်ငန််းစဉ (SOP) ကို ဖြလတွင ်စခန််းဖကာ်ြီတီြ ာ်း၊ အြုိ်းအကာအေွ ွဲ့၊ KRC၊ KnRC တို ဲ့အ ကာ်း 

ဖတွွဲ့ဆုံဖဆွ်းဖန်ွးပပီ်းဖနာက် အဖခ ာသတ်ဖရ်းဆွ ခ ဲ့ သည်။  

 

အ ကံဖပ်းြ ာ်း၏ ပံဲ့ပုိ်းြှုမေငဲ့ ်TBC အေွ ွဲ့က စာ်းနပ်ရိကခာ နငှဲ့ ်အြုိ်းအကာ အဖရ်းဖပေါ်ဖထာက်ပံဲ့ပုိ ဲ့ဖဆာငဖ်ရ်းကိစစြ ာ်း အစီအစဉ 

ဖရ်းဆွ နိငုခ် ဲ့သည်။ စစ်အာဏာသိြ််းြှုဖ ကာငဲ့ ်ထုိင််းနိငုင်အံတွင််းသုိ ဲ့ နယ်စပ်မေတ်ဖက ာ်လာနိငုသ်ညဲ့် ေကုခသည်အသစ် လ ူ

၄,၀၀၀ အတွက် လူသာ်းခ င််းစာနာြှုဆုိငရ်ာ ဖထာက်ပံဲ့ြှုြ ာ်း ဖသခ ာဖပ်းနိငုရ်န ်မေစ်သည်။  

 

COVID-19 ကူ်းစက်ကပ်ဖဘ်းဖ ကာငဲ့ ်၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ TBC အေွ ွဲ့၏ စခန််းတွင််းရိှ ေကုခသည်ြ ာ်း၏ နစ်ှစဉလူဦ်းဖရ စစ်ဖဆ်း 

အတည်မပျုြှု (APV) ကို ယာယီအာ်းမေငဲ့ ်၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဖအာက်တိုဘာလသုိ ဲ့ ဖရွှွဲ့ဆုိင််းထာ်းသည်။ ြ က်နာှ အသိအြှတ်မပျုြှု 

(facial recognition) နည််းနာပါ စတငဖ်ဆာငရွ်က်ြည် မေစ်သည်။  

 

ပမန်မာနိ ငင်  

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ပထြနစ်ှဝက်ပုိင််းတွင ်TBC နငှဲ့ ်၎င််း၏ ြိတ်ေက်အငအ်ာ်းစုြ ာ်းက ရှုပ်ဖထွ်းဖပွလီဖသာ အဖရ်းဖပေါ်အဖမခအဖန 

ကို လ ငမ်ြနစွ်ာ တံု ဲ့မပနဖ်မေရှင််းခ ဲ့ ကပါသည်။ ေံွွဲ့ ပေိျု်းဖရ်းဆုိင်ရာ ဘတ်ဂ က်ြ ာ်းကို ကနဦ်းတွင ်အပုိဖဆာင််း 

လူသာ်းခ င််းစာနာြှု ဆုိငရ်ာ ရနပုံ်ဖငြွ ာ်း ြရရိှခင၌် အဖရ်းဖပေါ်ကယ်ဆယ်ဖရ်း အကူအညီြ ာ်းအတွက် 

ဖမပာင််းလ အသုံ်းမပျုခ ဲ့သည်။ ရပ်ရွာကဦ်း ဖဆာငသ်ညဲ့် တံု ဲ့မပနက်ူညီြှုြ ာ်း မြ ငဲ့တ်ငဖ်ဆာငရွ်က်နိငုရ်န ်မေစ်သည်။ ပြိျု ွဲ့နယ် ၁၅ 

ခုြှ လူထု ၁၀၀,၀၀၀ ခန ဲ့သ်ည် လူသာ်းခ င််း စာနာြှုဆုိငရ်ာ တံု ဲ့မပနက်ူညီြှုြ ာ်းဖ ကာငဲ့ ်အက ိျု်းဖက ်းဇူ်းခံစာ်းနိငုခ် ဲ့ ကသည်။ 



အက ိျု်းခံစာ်းခွငဲ့ရိှ်သူြ ာ်းြှာ ပငြ်အာ်းမေငဲ့ ်ဖမြာက်ပုိင််းကရငမ်ပည်နယ်နငှဲ့ ်ကယာ်းမပည်နယ်တို ဲ့ြှ စစ်ဖရ်းထုိ်းစစ်ြ ာ်းက 

ပစ်ြှတ်ထာ်းတိုက်ခိုက်ခံရဖသာ အရပ်သာ်းလူထု ြ ာ်း မေစ် ကသည်။ အလာ်းတူပင ်အမခာ်းဖသာဖေသြ ာ်းြှ 

ေိနှပ်ိနှပ်ိစက်ခံရြည်ကို ဖ ကာက်ရံွွဲ့၍ ထွက်ဖမပ်းလာ ကရသူြ ာ်း လည််း ပါဝငသ်ည်။  

 

အစာ်းအစာ၊ အြုိ်းအကာ၊ အစာ်းအစာ ြဟုတ်သညဲ့်ပစစည််းြ ာ်းမေစ် ကသညဲ့် ြီ်းေုိဖခ ာင်သုံ်းပစစည််းြ ာ်း၊ တကိုယ်ဖရ က န််းြာ 

ဖရ်းပစစည််းြ ာ်း နငှဲ့ ်ဖစာငြ် ာ်းကို ဖတာြ ာ်းအတွင််း ထွက်ဖမပ်းဖန ကရသညဲ့် အရပ်သာ်းြ ာ်း ၂၀,၀၀၀ ခန ဲ့အ်တွက် ပစစည််း 

အာ်းမေငဲ့ ်ဖထာက်ပံဲ့ဖပ်းနိငုခ် ဲ့သည်။ ဤသုိ ဲ့ အသက်ကယ်ဖပ်းနိငုသ်ညဲ့် ကူညီဖထာက်ပံဲ့ြှုြ ာ်း လိုအပ်ပါသည်။ အဖ ကာင််းြှာ 

ဖက ်းရွာလူထုြ ာ်းက ဖလဖ ကာင််းတိုက်ခိကု်ြှု သုိ ဲ့ြဟုတ် လက်နက်ကကီ်းမေငဲ့ ်တိုက်ခိုက်ြှုြ ာ်းဖ ကာငဲ့ ်အသကအ်နတရာယ် 

ရိှဖန ရာ သူတို ဲ့၏အိြ်ြ ာ်းသုိ ဲ့ ြမပနရ်  ကပါ။  

 

ဆန ်၃-လစာနငှဲ့ညီ်ြ သညဲ့် ဖငသွာ်းဖထာက်ပံဲ့ဖပ်းြှု (လူတဦ်းလ င ်ပ ြ််းြ  အဖြရိကနဖ်ေေါ်လာ ၂၅ ခန ဲ့)် ကို အလာ်းတူ 

အို်းအိြ် စွန ဲ့ပ်စ်ထွက်ဖမပ်းရသူ လူထု ၆၀,၀၀၀ အတွက် မေန ဲ့မ်ေ ်းဖထာက်ပံဲ့ခ ဲ့သည်။ သုိ ဲ့ဖသာ်လည််း ထုိသူြ ာ်းြှာ အနည််းဆုံ်း 

သူတို ဲ့၏ ပုိငဆုိ်ငြ်ှုြ ာ်းကို သိြ််းဆည််းရန ်အိြ်သုိ ဲ့ ရံေနရံ်ခါ သုိ ဲ့ြဟုတ် လ ိျုွဲ့ ဝှက်၍ အိြ်သုိ ဲ့ မပနန်ိငု ်ကဖသ်းသည်။ 

ဖငသွာ်းဖထာက်ပံဲ့ဖပ်း ြှုသည် ဖဝ်းလံသညဲ့်ဖေသြှ ရပ်ရွာလူထုြ ာ်းအတွက် တံု ဲ့မပနက်ူညီရာ၌ ပုိ၍သငဲ့ဖ်သာ ြုိေယ်ပုံစံတခု 

မေစ်ပပီ်း၊ ပဋပိကခ စစ်ပွ  ြ ာ်း မေစ်ပွာ်းဖနရာ လြ််းဖ ကာင််းတဖလ ာက ်ဖမြမပန ဲ့ရိှ်ကုနသ်ည်ြ ာ်းနငှဲ့ ်ဖတာငဖ်ပေါ်ဖေသရိှ 

ဖက ်းရွာလူထုြ ာ်း စီ်းပွာ်းဖရ်းနငှဲ့ ်လူြှုဖရ်းအရ ခ ိတ်ဆက်ြှုြ ာ်းအတွက် ြရိှြမေစ် အဖရ်းကကီ်းသည်။  

 

စစ်တပ်ြ ာ်း တို်းခ  ွဲ့ခ ထာ်းလာမခင််း နငှဲ့ ်COVID-19 ကူ်းစက်ကပ်ဖဘ်းတို ဲ့ဖ ကာငဲ့ ်ခရီ်းသွာ်းလာြှုြ ာ်း အကန ဲ့အ်သတ် 

ရိှဖနဖသာ် လည််း တိုင််းရင််းသာ်း က န််းြာဖရ်းဝနဖ်ဆာငြ်ှု ဖပ်းသူြ ာ်းသည် ပဋပိကခ စစ်ပွ ြ ာ်းမေစ်ပွာ်းဖနရာ 

ရပ်ရွာလူထုြ ာ်းအတွက် က န််းြာဖရ်း ဖစာငဲ့ဖ်ရှာက်ြှု ဆက်လက် ရရိှဖစခ ဲ့သည်။ ဖက ်းရွာအုပ်စု က န််းြာဖရ်းဌာနြ ာ်းနငှဲ့ ်

ဖရွွဲ့လ ာ်းဖဆ်းဖပ်းခန််းြ ာ်း၌ ြွနမ်ပည်နယ်၊ ကရငမ်ပည်နယ်နငှဲ့ ်ကယာ်းမပည်နယ်ြှ အရပ်သာ်း လူထု ၂၀,၀၀၀ ဖက ာ် 

ဖဆ်းကုသြှု ခံယူနိငုခ် ဲ့ ကသည်။ ဖဆ်း ဝါ်းနငှဲ့ ်က န််းြာဖရ်း ကုသြှုဆုိငရ်ာ ပစစည််းြ ာ်း စုဖဆာင််းရယူနိငုြ်ှု နငှဲ့ ်

ကကိျုတငစု်ဖဆာင််းထာ်းြှုြ ာ်းအမပင ်မပည်သူ ဲ့က န််းြာ ဖရ်း မြ ငဲ့တ်ငြ်ှုြ ာ်း မေညဲ့်ဆည််း ဖဆာငရွ်က်ခ ဲ့သည်။ ဧပပီ၊ ဖြ နငှဲ့ ်

ဇွနလ်ြ ာ်းတွင ်ကရငမ်ပည်နယ်ဖမြာက်ပုိင််း နငှဲ့ ်ကယာ်းမပည် နယ်ရိှ က န််းြာဖရ်းဖဆ်းခန််းြ ာ်းကို ပစ်ြှတ်ထာ်း၍ 

တိုက်ခိုက်ြှုြ ာ်းဖ ကာငဲ့ ်လည်ပတ်ဖဆာငရွ်က်ဖရ်း အနတရာယ် ရိှလာသည်။  

 

မဟာဗျျူဟာ လမ်ုံးညွှန်ချက် (၂)  

စာ်းနပ်ရိကခာ လံုမခံျုြှုအတွက် အာဟာရ ရရိှြှု တို်းတက်ဖကာင််းြွနဖ်စဖရ်း နငှဲ့ ်ထုတ်လုပ်နိငုစွ်ြ််းရိှဖသာ 

သက်ဖြွ်းဝြ််းဖက ာင််း လုပ်ငန််းြ ာ်းမေငဲ့ ်အာ်းမေညဲ့်ဖပ်းမခင််း။ 

  

 ိ ငု်ံးနိ ငင်   



COVID-19 ကူ်းစက်ကပ်ဖဘ်း မပဿနာြ ာ်းနငှဲ့ ်စာ်းနပ်ရိကခာ ေူလံုြှုဆုိငရ်ာ စုိ်းရိြ်ပူပနြ်ှုြ ာ်း ရိှဖနသညဲ့်တိုင ်

စခန််းြ ာ်းအတွင််းရိှ ဖ ်းဆုိငြ် ာ်းသည် ဤကာလအတွင််း လံုဖလာက်စွာ သုိဖလှာငထိ်န််းသိြ််းထာ်းနိငု ်ကသည်။ စာ်းနပ်ရိကခာ 

လံုမခံျုြှု မေန ဲ့ဖ်ဝဖပ်း ပပီ်းဖနာက်ပုိင််း ဖစာငဲ့ ်ကညဲ့်ဖလဲ့လာြှု (PDM) ဇွနလ်တွင ်ဖဆာငရွ်က်ြှု ရလေြ် ာ်းအရ 

စာ်းနပ်ရိကခာကေြ် ာ်း (FCS) ဖ ကာငဲ့ ်အြ ိျု်းအစာ်း စုံလငဖ်သာ၊ အာဟာရရိှဖသာ အစာ်းအဖသာက်ြ ာ်း ရရိှနိငု ်ကသည်ကို 

ဖော်မပဖနပါသည်။ ၉၇% ဖသာ အိြ် ဖထာငစု်ြ ာ်းက ဖော်မပရာတွင် လက်ခံနိငုဖ်လာက်သညဲ့် စုံလငဖ်ထွမပာ်းဖသာ အစာကို 

ရရိှ ကပပီ်း၊ ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ ဆန််းပုိင််းြှစ၍ ဆုိလ င ်အမပျုသဖဘာဖဆာငဖ်သာ မေစ်ဖပေါ်တို်းတက်ြှု မေစ်ပါသည်။  

 

ထုိ ဲ့အမပင၊် ၉၈% ဖသာ အိြ်ဖထာငစု်ြ ာ်းက ဆာဖလာငြွ်တ်သိပ်ြှု ြရိှ သုိ ဲ့ြဟုတ် အနည််းငယ်သာရိှဖ ကာင််း ဖော်မပခ ဲ့ က 

သည်။ ကဖလ်းငယ်ြ ာ်း၊ အပ ိျုဖော်ဝငစ် အြ ိျု်းသြီ်းငယ်ြ ာ်း၊ ကိုယ်ဝနဖ်ဆာငြိ်ခငြ် ာ်း နငှဲ့ ်နို ဲ့တိုက်ြိခငြ် ာ်းအတွက် အပုိ 

ဖဆာင််း အာဟာရ လိုအပ်ခ က်ြ ာ်းကို မေညဲ့်စွက်စာ ဖက ်းဖြွ်းြှုနငှဲ့ ်“က န််းြာဖသာ ကဖလ်းငယ်ြ ာ်း- ဖတာက်ပဖသာ အနာ 

ဂတ်ြ ာ်း” (Healthy Babies, Bright Futures) ဟူသညဲ့် ဖြွ်းကင််းစ ကဖလ်းငယ်ြ ာ်းနငှဲ့ ်ကဖလ်းြ ာ်း 

ဖက ်းဖြွ်းဖရ်းအစီအစဉ (IYCF) ြှတဆငဲ့ ်မေညဲ့်ဆည််းနိငုခ် ဲ့သည်။ လစဉ ကဖလ်းဖပါင််း ခန ဲ့ြှ်န််း ၂,၀၀၀ ခန ဲ့ ်ပါဝငဖ်န ကသည်။  

 

ဤအစီအစဉအရ IYCF ပညာဖပ်းြှုနငှဲ့အ်တူ ကဖလ်းြ ာ်း အာဟာရခ ိျုွဲ့တ ဲ့ြှု ဖလ ာဲ့နည််းက ဆင််းဖစရန ်ဖဘဘီဘရုိက် 

(BabyBRIGHT) မေညဲ့်စွက်ဖက ်းဖြွ်းမခင််း လုပ်ငန််းြ ာ်း ဖဆာငရွ်က်ခ ဲ့သည်။  

 

ဆက်၍ ဖဆာငရွ်က်ဖနဖသာ ပညာဖပ်းနငှဲ့ ်အရည်အဖသွ်းမြ ငဲ့တ်ငဖ်ပ်းဖရ်း သငတ်န််းြ ာ်းမေငဲ့ ်ေကုခသည်ြ ာ်းကို ဝငဖ်ငရှွာဖေွ 

နိငုဖ်ရ်း က ြ််းက ငြ်ှုြ ာ်း မေညဲ့်ဆည််းဖပ်းနိငုရ်န ်ရည်ရွယ်ထာ်းပပီ်း၊ ယခု အစီရငခ်ံသညဲ့်ကာလတဖလ ာက် ဖဆာငရွ်က်နိငုခ် ဲ့ 

သည်။ ဖနာက်ဆုံ်းမြနြ်ာနိငုင်သုိံ ဲ့ မပနန်ိငု ်ကသညဲ့် အဖမခအဖနတွငပ်င ်သက်ဖြွ်းဝြ််းဖက ာင််းဆုိငရ်ာ သူတို ဲ့၏စွြ််းရည်ြ ာ်း 

တို်းမြငဲ့လ်ာဖစရန ်ရည်ရွယ်ထာ်းသည်။  

 

ပမန်မာနိ ငင်   

စစ်ဖရ်း ထုိ်းစစ်ြ ာ်းနငှဲ့ ်ခရီ်းသွာ်းလာြှု ကန ဲ့သ်တ်ြှုြ ာ်း ရိှဖနသညဲ့်တိုင၊် အရပ်သာ်း ၂၀,၀၀၀ ဖက ာ်သည် တို်းမြ ငဲ့ထု်တ်လုပ်နိငု ်

စွြ််းရိှသညဲ့် စုိက်ပ ိျု်းဖရ်းလုပ်ငန််းြ ာ်း၊ အာဟာရ မြ ငဲ့တ်ငဖ်ပ်းဖရ်း သုိ ဲ့ြဟုတ် ဖရရရိှနိငုြ်ှု ဖကာင််းြွနဖ်စမခင််း၊ တကိုယ်ဖရ 

သန ဲ့ ်ရှင််းဖရ်း (WASH) လုပ်ငန််းြ ာ်းဖ ကာငဲ့ ်အက ိျု်းခံစာ်းနိငုခ် ဲ့ ကသည်။ ဤအခ က်က အဖလ်းဖပ်းဖော်မပဖနသည်ြှာ 

အကယ်၍ နှုငိ််းယှဉခ က်အရ တည်ပငြ်ိြှုအနည််းငယ် ရိှပါက၊ ဖသခ ာ ပစ်ြှတ်ထာ်းဖဆာငရွ်က်ဖသာ 

မပနလ်ည်ထူဖထာငဖ်ရ်းနငှဲ့ ်ေံွွဲ့ ပေိျု်း ဖရ်းဖဆာငရွ်က်ခ က်ြ ာ်း၊ ဖရှွဲ့ဖနာက်ဖသခ ာစီစဉ ဖဆာငရွ်က်ပါက မေစ်နိငုသ်ည်ကို 

မပသဖနပါသည်။   

 

ကယာ်းမပည်နယ်။ ကရငမ်ပည်နယ်၊ ြွနမ်ပည်နယ် နငှဲ့ ်တနသသာရီတိုင််းဖေသကကီ်းတို ဲ့ရိှ လူထု ၇,၀၀၀ ဖက ာ်တို ဲ့သည် အဆငဲ့မ်ြ ငဲ့ ်

ထာ်းသညဲ့် စုိက်ပ ိျု်းဖရ်း ထုတ်လုပ်နိငုြ်ှုတို ဲ့ဖ ကာငဲ့ ်အက ိျု်းဖက ်းဇူ်း ရိှဖစခ ဲ့သည်။ အဖ ကာင််းြှာ ရပ်ရွာက စီြံခန ဲ့ခ်ွ ဖသာ 

သဘာဝ ရင််းမြစ် စီြံခန ဲ့ခ်ွ ြှု၊ ဖ ်းကွက်ြ ာ်းသုိ ဲ့ ထိဖတွွဲ့ နိငုမ်ခင််းနငှဲ့ ်အာဟာရအတွက် အက သိဖသာ စုိက်ပ ိျု်းဖရ်းလုပ်ငန််းြ ာ်း 

အဖပေါ် သိမြငလ်ာ ကမခင််းတို ဲ့ဖ ကာငဲ့ ်မေစ်သည်။ ယင််းလုပ်ဖဆာငြ်ှုြ ာ်းတွင ်ဖြာ်ဖတာ်ဆုိငက်ယ်လြ််းြ ာ်း နငှဲ့ ်တံတာ်းြ ာ်း 

ဖဆာက်လုပ်မခင််း၊ မပငဆ်ငထိ်န််းသိြ််းမခင််း၊ ဖရသွင််းဖမြာင််းြ ာ်း ခ  ွဲ့ထွက်မခင််း နငှဲ့ ်ဖရဖလှာငဆ်ည်အငယ်ြ ာ်း ဖဆာက်လုပ် 



မခင််း၊ ဖအာ်ဂ နစ်ဥယ ာဉ စုိက်ပ ိျု်းဖရ်း နငှဲ့ ်ဥတုဖဘ်းအဖပေါ် အက သိဖသာ စုိက်ပ ိျု်းဖရ်း အဆငဲ့မ်ြငဲ့သ်ငတ်န််းြ ာ်း ဖပ်းမခင််းတို ဲ့ 

ပါဝငသ်ည်။ ဖကအ နယ်ူနယ်ဖမြတွင ်ဖမြနယ်နြိိတ် သတ်ြှတ်ဖပ်းမခင််းနငှဲ့ ်ဖမြြှတ်ပုံတငဖ်ပ်းမခင််းတို ဲ့ဖ ကာငဲ့ ်ဖရရှည် သက် 

ဖရာက်ြှုြ ာ်း ခံစာ်းနိငု ်ကြည် မေစ်သည်။ ြွနမ်ပည်သစ်ပါတီနငှဲ့ ်ကရငန် ီKNPP နယ်ဖမြတို ဲ့တွင ်ရပ်ရွာက စီြံခန ဲ့ခ်ွ သညဲ့် သစ် 

ဖတာြ ာ်းနငှဲ့ ်ငါ်းြ ာ်း ထိန််းသိြ််းဖရ်းဇုနြ် ာ်း ဖဆာငရွ်က်ပပီ်း၊ စီြံခန ဲ့ခ်ွ ြှုစနစ်ြ ာ်းကို အာ်းမေညဲ့်ဖစ၍ အနည််းအက ဉ်း စီြံြှုြ ာ်း 

မပျုနိငုသ်ည်။  

 

ပဋပိကခ စစ်ပွ ြ ာ်းမေစ်ပွာ်းဖနဖသာ ဖေသြ ာ်းြှ လူထု ဖနာက်ထပ် ၇,၀၀၀ ဖက ာ်ကို အာဟာရခ ိျုွဲ့တ ဲ့ြှု ဖလ ာဲ့နည််းက ဆင််းဖစ 

ဖရ်း ကကိျု်းပြ််းြှုြ ာ်းမေငဲ့ ်အက ိျု်းခံစာ်းခွငဲ့ ်ရိှဖစခ ဲ့သည်။ ယင််းလုပ်ဖဆာငခ် က်ြ ာ်းကို တိုင််းရင််းသာ်း က န််းြာဖရ်းဌာနြ ာ်းြှ 

ဝန ်ဖဆာငြ်ှုဖပ်းသူြ ာ်းကို သငတ်န််းြ ာ်း ပုိ ဲ့ခ ဖပ်းမခင််း၊ မပင််းထနသ်ညဲ့် အာဟာရခ ိျုွဲ့တ ဲ့ြှုအဖပေါ် ေက်စုံ စီြံကုသဖပ်းမခင််း နငှဲ့ ်

ြိခင၊် ဖြွ်းကင််းစကဖလ်း နငှဲ့ ်ကဖလ်းငယ်ြ ာ်း ဖက ်းဖြွ်းဖရ်းအစီအစဉ (M-IYCF) တွင ်အြူအက ငဲ့ ်ဖမပာင််းဖစဖရ်း 

မြ ငဲ့တ်ငဖ်ဆာင ်ရွက်ဖပ်းမခင််းမေငဲ့ ်ဖဆာငရွ်က်နိငုခ် ဲ့သည်။ ခရီ်းသွာ်းလာြှု ကန ဲ့သ်တ်ထာ်းမခင််းဖ ကာငဲ့ ်အာဟာရဆုိငရ်ာ 

အသိပညာဖပ်းသင ်တန််းြ ာ်း (အဖမခခံ နငှဲ့ ်အဆငဲ့မ်ြငဲ့)် ကို ရပ်ရွာက န််းြာဖရ်း လုပ်သာ်းြ ာ်းမေငဲ့ ်လူကိုယ်တိုင ်

ထိဖတွွဲ့သင ်ကာ်းသည်ထက် စာ လ င ်အွနလ်ိုင််းြှသာ စီြံဖဆာငရွ်က်ဖပ်းခ ဲ့သည်။ အလာ်းတူပင ်စစ်ဖရ်းထုိ်းစစ်ြ ာ်း 

မြငဲ့တ်က်လာမခင််းဖ ကာငဲ့ ်ြိခငန်ို ဲ့တိကု် ဖက ်းဖရ်း လူထုအသိ ပညာဖပ်းဖရ်း လှုပ်ရှာ်းြှုြ ာ်းအဖပေါ် အကကီ်းအက ယ် 

ထိခိုက်ဖစသည်။ အလာ်းတူ ရွာန်ီးခ ျုပ်စပ် ဖက ်းရွာ ြ ာ်းသုိ ဲ့ လှညဲ့်လည် စစ်ဖဆ်းမခင််းထက်စာလ င၊် ဖဆ်းခန််းြ ာ်းတွင ်

မပင််းထနသ်ညဲ့် အာဟာရခ ိျုွဲ့တ ဲ့ြှု စိစစ်ဖော်ထုတ်မခင််းသာ ဖဆာငရွ်က်နိငုသ်ည်။  

 

အသက် ၅-နစ်ှဖအာက် စိစစ်ခ ဲ့ဖသာ ကဖလ်းြ ာ်း၏ ၄% သည် (၉၀/၂,၃၄၁ ဦ်း) သည် မပင််းထနသ်ညဲ့် သုိ ဲ့ြဟုတ် 

အသငဲ့အ်တငဲ့ ်အာဟာရ ခ ိျုွဲ့တ ဲ့ြှု (acute malnutrition) ရိှဖနသည်ကို ဖတွွဲ့ ရိှရပပီ်း၊ မေညဲ့်စွက်စာ ဖက ်းဖြွ်းရန ်နငှဲ့/်သုိ ဲ့ြဟုတ် 

ကုသဖက ်းဖြွ်း ြှု အစီအစဉြ ာ်းသုိ လွှ ဖမပာင််းဖပ်းခ ဲ့သည်။ သုိ ဲ့ဖသာ်လည််း ဖဝ်းလံသညဲ့် ဖက ်းရွာြ ာ်းရိှ ကဖလ်းြ ာ်းအတွက် 

စီစစ်ရန ်အကန ဲ့ ်အသတ် ရိှဖနမခင််းဖ ကာငဲ့ ်အာဟာရခ ိျုွဲ့တ ဲ့ြှု မပင််းထနြ်ှုအဖနအထာ်းအဖပေါ် ဖလ ာဲ့ဖပါ ဲ့တွက်ြိသည်လည််း 

မေစ်နိငုသ်ည်။  

 

ဖနာက်ထပ် လူထု ၆,၀၀၀ ဖက ာ်ကို သန ဲ့ရှ်င််းဖသာ ဖသာက်သုံ်းဖရ ရရိှဖရ်း၊ တကိုယ်ဖရ သန ဲ့်ရှင််းဖရ်း အိြ်သာ စသညဲ့်ပစစည််း 

ြ ာ်း ဖထာက်ပံဲ့ဖပ်းနိငုခ် ဲ့သည်။ တကိုယ်ဖရ က န််းြာဖရ်း အသိပညာဖပ်းြှုြ ာ်းလည််း ဖဆာင်ရွက်နိငုသ်ည်။ ဖမြဆွ အာ်း 

သဖဘာမေငဲ့ ်ဖရစီ်းဆင််း ဖထာက်ပံဲ့ဖပ်းမခင််းစနစ် နငှဲ့ ်ဖရတွင််းြ ာ်းတူ်း၍ ဖထာက်ပံဲ့ဖပ်းမခင််းမေငဲ့ ်ထာ်းဝယ်၊ ဖရ်း၊ ဘီ်းလင််းနငှဲ့ ်

လွိျုငဖ်ကာ်ပြိျု ွဲ့ြ ာ်းတွင ်အိြ်သုံ်းဖရ ရရိှြှုကို တို်းတက်ဖစခ ဲ့သည်။ ယင််းနငှဲ့အ်တူ ယငလ်ံုအိြ်သာြ ာ်း ဖဆာက်လုပ်ဖပ်းမခင််း၊ 

တကိုယ်ဖရ နငှဲ့ ်ပတ်ဝန််းက ငဆုိ်ငရ်ာ သန ဲ့ရှ်င််းြှုအတွက် လူထု အသိပညာဖပ်းမခင််းြ ာ်း ဖဆာင်ရွက်ခ ဲ့သည်။ ဤအသိပညာ 

ဖပ်းြှုြ ာ်းကို ကူ်းစက်ြှု အနတရာယ်ဖလ ာဲ့ခ ဖရ်း ဆက်သွယ်ြှု နငှဲ့ ်ရပ်ရွာလူထု ထိဖတွွဲ့ ြှု (RCCE) လြ််းညွှနြ် ာ်းအတိုင််း 

COVID-19 ကူ်းစက်ြှု ကာကယွ်တာ်းဆီ်းနိငုရ်န ်ဖဆာငရွ်က်ခ ဲ့သည်။  

 

မဟာဗျျူဟာ လမ်ုံးညွှန်ချက် (၃)  

ကာကွယ်ဖပ်းြှုရိှဖသာ ပတ်ဝန််းက င ်မြ ငဲ့တ်ငေ်နတ်ီ်းဖပ်းဖရ်း နငှဲ့ ်အိ်ုးအိြ်စွန ဲ့ပ်စ် ထွက်ဖမပ်းရသူြ ာ်းနငှဲ့ ်ပဋပိကခစစ်ပွ ြ ာ်း 

ဖ ကာငဲ့ ်နစ်နာထိခိုက်ရသူြ ာ်းအတွက် လံုမခံျုဖဘ်းကင််းသညဲ့်၊ ဂုဏ်သိကခာရိှသညဲ့် အနာဂတ်ြ ာ်း မြ ငဲ့တ်ငေ်နတ်ီ်းဖပ်းဖရ်း။ 



 

 ိ ငု်ံးနိ ငင်  

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ အဖစာပိုင််း COVID-19 ကူ်းစက်ဖဘ်း စတငမ်ေစ်ပွာ်းခ ိနြှ်စ၍ ဖနာက်ပုိင််း နယ်စပ်ြ ာ်း ပိတ်ဆုိ ဲ့မခင််းတို ဲ့ဖ ကာငဲ့ ်

တရာ်းဝင ်ြိြိဆနဒအဖလ ာက် အိြ်မပနမ်ခင််း လုပ်ငန််းြ ာ်းကို ဆုိင််းငံဲ့ထာ်းခ ဲ့သည်။ အိြ်သုိ ဲ့မပန၍် ဖလဲ့လာ ကညဲ့်ရှုမခင််း ခရီ်းစဉ 

ြ ာ်း ယြနန်စ်ှ ဇနန်ဝါရီလတွင ်ဖဆာငရွ်က်နိငုခ် ဲ့ဖသာ်လည််း၊ ဖနာကပုိ်င််း ခရီ်းစဉြ ာ်းကို အကန ဲ့အ်သတ်ြရိှ 

ဆုိင််းငံဲ့ထာ်းသည်။ ထုိ ဲ့အမပင ်စစ်အာဏာသိြ််းြှုဖ ကာငဲ့ ်အနာဂတ် အိြ်မပနန်ိငုဖ်ရ်း လုပ်ငန််းြ ာ်းအဖပေါ်လည််း သိသာစွာ 

ဆုိ်းက ိျု်းသက်ဖရာက်ဖစခ ဲ့ သည်။ ယင််းသုိ ဲ့ စစ်အာဏာသိြ််းြှုဖ ကာငဲ့ ်လူသာ်းဆုိငရ်ာ လံုမခံျုြှု နငှဲ့ ်အိြ်မပနရ်န ်

မေစ်နိငုဖ်မခရိှသူြ ာ်း သက်ဖြွ်းဝြ််းဖက ာင််း လုပ်ငန််း လံုမခံျုြှုြ ာ်းအဖပေါ် သိသာစွာ ထိခိုက်ဖစသည်။ ေကုခသည်ြ ာ်းကို 

ဖရွှွဲ့ဖမပာင််းအဖမခခ  လူထုြ ာ်းအတွင််းသုိ ဲ့ ဖမပာင််းဖရွှွဲ့ အဖမခခ ဖရ်း တရာ်းဝငန်ည််းလြ််း ရှာဖေွြှုြ ာ်း၊ ဖေသအတွင််း 

အလုပ်အကိုင ်အခွငဲ့အ်လြ််းြ ာ်းသည်လည််း COVID-19 တတိ ယလှုိင််း ကူ်းစက်ြှုဖ ကာငဲ့ ်ဆုိင််းငံဲ့ထာ်းရသည်။ 

ခရီ်းသွာ်းလာြှု ကန ဲ့သ်တ်ြှုြ ာ်းနငှဲ့အ်တူ စက်ရုံအြ ာ်းလည််း ယာယီပိတ်ထာ်း  ကရသည်။ ဖနရာြ ာ်းစွာကို ဖလာဲ့ခ်ဖေါင််း 

ပိတ်ဆုိ ဲ့ထာ်း ကသည်။  

 

TBC အေွ ွဲ့၏ အစီအစဉ ခ ြှတ်ြှုြ ာ်းအရ စခန််းရိှ လူဦ်းဖရသည် မြနြ်ာမပည်သုိ ဲ့ မပနန်ိငု ်ကလ င၊် တတယိနိငုင်သုိံ ဲ့ ဖမပာင််းဖရွှွဲ့ 

အဖမခခ  ကလ င ်နငှဲ့ ်ထုိင််းနိငုင်အံတွင််း အမခာ်း အလုပ်အကိုငအ်ခငွဲ့အ်လြ််းြ ာ်း ရှာဖေွနိငုရ်န ်ထွက်ခွာသွာ်း ကပါက ပ ြ််းြ  

အာ်းမေငဲ့ ်၇% ခန ဲ့ ်နစ်ှစဉ ဖလ ာဲ့က နိငုပ်ါသည်။ သုိ ဲ့ဖသာ် COVID-19 ကူ်းစက်ဖဘ်း နငှဲ့ ်စစ်အာဏာသိြ််းြှုတို ဲ့ဖ ကာငဲ့ ်မေစ်ဖပေါ် 

လာနိငုမ်ခင််း ြရိှပါ။ စခန််းလူဦ်းဖရြှာ ၈၀,၄၀၆ ဦ်း2 အမေစ် ဆက်၍ တည်ပြ ဖနပါသည်။ ယခငန်စ်ှက လူဦ်းဖရ်း ၈၁,၅၈၆ ဦ်း 

နငှဲ့ ်နှုငိ််းယှဉ ကညဲ့်နိငုသ်ည်။  

 

သငတ်န််းအြ ာ်းနငှဲ့ ်အစည််းအဖဝ်းြ ာ်းကို အွနလ်ိုင််းြှတဆငဲ့ ်ဖဆာငရွ်က်နိငု ်ကသည်။ အစီအစဉ ဝနထ်ြ််းြ ာ်း၊ စခန််း 

ဖကာ်ြီတီဝငြ် ာ်း၊ လံုမခံျုဖရ်းဝနထ်ြ််းြ ာ်း ၁,၀၀၀ ဖက ာ်သုိ ဲ့ ထိဖတွွဲ့ နိငုက်ာ ဝနထ်ြ််းြ ာ်းအာ်းလံု်းအတွက် TBC အေွ ွဲ့၏ 

ဖနာက် ဆုံ်း ြူဝါေြ ာ်း၊ လုပ်ငန််းစဉြ ာ်းကို ဖသခ ာ အသိဖပ်းနိငုခ် ဲ့သည်။ ယင််းတို ဲ့တွင ်လိုက်နာရြညဲ့် က ငဲ့ထုံ််းြ ာ်း၊ 

ကဖလ်းြ ာ်းအဖပေါ် ကာကွယ်ြှုဖပ်းဖရ်းနငှဲ့ ်လိငြ်ှုဆုိငရ်ာ ဖခါင််းပုံမေတ်မခင််း၊ က  ်းလွနခ် ိျု်းဖောက်မခင််း နငှဲ့ ်

ခ ိျု်းနှြ်ိဖစာ်ကာ်းမခင််းြ ာ်းအဖပေါ် ကာ ကွယ်ြှုဖပ်းဖရ်း (PSEAH) ြူဝါေြ ာ်း အပါအဝင ်မေစ်သည်။ 

ဤသငတ်န််းဖဆွ်းဖန်ွးပွ ြ ာ်းတွင ်လူြှုဖရ်းအရ အငအ်ာ်းစုြ ာ်း အာ်းလံု်း ပါဝငြ်ှု၊ လိငက်ွ မပာ်းြှုအဖပေါ် အက ခတ်ြှု နငှဲ့ ်

တန််းတူညီြ ြှု အဖရ်းကကီ်းပုံတို ဲ့ကို အဖလ်းဖပ်း ဖော်မပခ ဲ့သည်။ ဖေသ ဆုိငရ်ာ စခန််းြ ာ်း အုပ်ခ ျုပ်စီြံြှုကို ပံဲ့ပုိ်းဖပ်းခ ဲ့ပပီ်း၊ 

လံုမခံျုသညဲ့် ကာကွယ်ဖပ်းြှုရိှသညဲ့် ဝန််းက ငြ် ာ်း စခန််းြ ာ်းအတွင််း မေစ်ဖပေါ် ဖစရန၊် ရပ်ရွာအေွ ွဲ့ဝငြ် ာ်းက 

ဦ်းဖဆာငလ်ည်ပတ်၍ (ထုိသူြ ာ်းတွငလ်ည််း လူြှုဖရ်းအရ အငအ်ာ်းစုအာ်းလံု်း ပါဝငန်ိငုြ်ှု၊ လိငြ်ှု ဆုိငရ်ာ တန််းတူညီြ ြှု 

အဖမခခံြူြ ာ်းကို သိရိှနာ်းလည်သညဲ့်သူြ ာ်းမေငဲ့)် တည်ဖဆာက်ဖစခ ဲ့သည်။  

 

TBC နငှဲ့ ်ယင််း၏ြိတ်ေက် အငအ်ာ်းစုြ ာ်းက မေစ်ဖပေါ်ဖနဖသာ လူသာ်းခ င််းစာနာြှုဆုိငရ်ာ အက ပ်အတည််းနငှဲ့ပ်တ်သက်၍ 

အြ ိျု်းြ ိျု်းဖသာ ဝက်ဘီနာအစည််းအဖဝ်းြ ာ်း၊ ဖဆွ်းဖန်ွးပွ ြ ာ်းတွင ်ပါဝငတ်က်ဖရာက်နိငုခ် ဲ့သည်။ သုိ ဲ့မေစ်ရာ မေစ်ဖပေါ်ဖနဖသာ 

အဖမခအဖနအဖပေါ် သိရိှဖစပပီ်း၊ ဖထာငန်ငှဲ့ခ် ီ၍ တို်းပွာ်းလာဖနဖသာ ဖရွွဲ့ဖမပာင််းထွက်ဖမပ်းလာ ကရသူြ ာ်း၏ အြ ိျု်းြ ိျု်းဖသာ 

 
2 ဤစာရင််းသည် TBC အေွ ွဲ့၏ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇွနလ်တွင ်အတည်မပျုထာ်းဖသာ အြှုြ ာ်းအရ မေစ်သည်။  



လိုအပ်ခ က်ြ ာ်းကို ဖမေရှင််းဖပ်းနိငုဖ်ရ်းအတွက် အဖလ်းဖပ်း ြီ်းဖြာင််းထုိ်းမပနိငုခ် ဲ့သည်။ ထုိင််းနိငုင်ကံ ခိုလှုံရန ်

လိုအပ်ခ က်ရိှဖန  ကသူြ ာ်းအတွက် ကာလ ကာရှည်စွာကပင ်ဖစာငဲ့ဖ်ရှာက်ဖပ်းသညဲ့် ထုံ်းတြ််းစဉလာရိှခ ဲ့ရာ၊ 

ထုိင််းနိငုင်အံတွင််း ဝငဖ်ရာက်၍ လံမုခံျု စွာ ကာကွယ်ဖပ်းြှု ရရိှဖစဖရ်းအတွက်လည််း တိုက်တနွ််းနှု်ိးဖဆာ်ြှုြ ာ်း မပျုနိငုခ် ဲ့သည်။  

 

ပမန်မာနိ ငင်  

လူြှုဖရ်း လံုမခံျုြှုကွနရ်က်ြ ာ်းကို အာ်းမေညဲ့်ဖပ်းနိငုခ် ဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ပထြ ၆ လပုိင််း၌ ပဋိပကခ စစ်ပွ ြ ာ်းမေစ်ပွာ်းဖနရာ 

ဖေသအတွင််းရိှ အထူ်းထိခိုက်နစ်နာနိငုဖ်မခရိှသူ လူထု ၅,၀၀၀ ဖက ာ်ကို ပံဲ့ပုိ်းဖပ်းနိငုခ် ဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန််းစဉတွင ်ြ ိျု်းဖစဲ့ နငှဲ့ ်

ဆန/်စပါ်းဘဏ်ြ ာ်း၊ ဖစာစီ်းစွာ ကဖလ်းေံွွဲ့ ပေိျု်းဖရ်း လုပ်ငန််းြ ာ်း၊ ကာကွယ်ဖပ်းြှုဆုိငရ်ာ ဖစာငဲ့ ်ကညဲ့်ဖလဲ့လာမခင််း နငှဲ့ ်လိငြ်ှု 

ဆုိငရ်ာ၊ က ာ်း-ြကွ မပာ်းြှုဆုိငရ်ာ အ ကြ််းေက်ြှုြ ာ်းအဖပေါ် တံု ဲ့မပနဖ်ပ်းမခင််း လုပ်ငန််းြ ာ်း ပါဝငသ်ည်။  

 

စပါ်း/ဆနဘ်ဏ်ြ ာ်းဖ ကာငဲ့ ်ောပွန၊် ထာ်းဝယ်နငှဲ့ ်ရှာ်းဖတာပြိျုွဲ့နယ်ြ ာ်းရိှ အိြ်ဖထာငစု် ၂,၀၀၀ ဖက ာ်၏ 

စာ်းနပ်ရိကခာမပတ်လပ် ြှုကို ဖလ ာဲ့နည််းသက်သာဖစသည်။ ကွနရ်က်ြ ာ်းအတွင််း ယံု ကည်ြှုကို အဖပါငခ်ံပစစည််းသေွယ် 

အသုံ်းခ ၍ အတို်းနှုန််းသက် သက်သာသာမေငဲ့ ်ဆန/်စပါ်း ဖခ ်းဖပ်းမခင််းမပျုကာ၊ သဘာဝဖဘ်းအနတရာယ် ဖလ ာဲ့ခ ဖရ်း 

လုပ်ငန််းစဉတွင ်စာ်းနပ်ရိကခာ လံုမခံျုြှု အတွက် အဓိကအခ ကတ်ခအုဖနမေငဲ့ ်အသုံ်းခ နိငုသ်ည်။ ယင််းကို 

ြ ိျု်းဖစဲ့ဘဏ်ြ ာ်းမေငဲ့ ်ထပ်ဖလာင််းမေညဲ့်ဆည််း၍ ဖရရှည် အက ိျု်းရိှဖစသည်။ ဌာဖနြ ိျု်းဖစဲ့ြ ာ်းကို 

စုဖဆာင််းသိြ််းဆည််းထာ်းနိငုက်ာ၊ ဇီဝြ ိျု်းကွ စုံလငဖ်ထွမပာ်းြှုကို ကာကွယ်ထိန််းသိြ််း ဖပ်းနိငုသ်ည်။  

 

ဖကအ နယ်ူ အေွ ွဲ့အစည််း စီြံအုပ်ခ ျုပ်ရာဖေသအတွင််းရိှ ဖန ဲ့ကဖလ်းထိန််းဖက ာင််း ၄၅ ခုြှ ကဖလ်း ၂,၁၀၀ ဦ်းသည် ဖစာစီ်းစွာ 

ကဖလ်းြ ာ်း ေံွွဲ့ ပေိျု်းဖစဖရ်း အစီအစဉအတွက် ဖန ဲ့လည်စာ ဆက်လက်၍ ရရိှဖန ကပါသည်။ ဖန ဲ့ကဖလ်းထိန််းဖက ာင််း 

အြ ာ်းစု သည် COVID-19 ကူ်းစက်ြှုဖနာက်ပုိင််းတွင ်ဖက ာင််းမပနေွ်ငဲ့ခ် ဲ့ ကပပီ်း၊ ောပွနပ်ြိျု ွဲ့နယ်တွငြူ် ဖလဖ ကာင််းြှ 

တိုက်ခိုက်ြှုဖ ကာငဲ့ ်ဖက ာင််းြ ာ်း မပန၍် ပိတ်ထာ်း ကသည်။ ဤလုပ်ငန််းြ ာ်းကို ကရငအ်ြ ိျု်းသြီ်း အစည််းအရုံ်း (KWO) က 

စီြံဖဆာငရွ်က်ပပီ်း၊ ကရင ်ဆရာြ ာ်း အလုပ်အေွ ွဲ့ (KTWG) ၏ ပညာဖရ်းအတွက် ပံဲ့ပုိ်းဖဆာငရွ်က်ဖပ်း ကသည်။ ရပ်ရွာ ၁၀၀ 

ခန ဲ့တ်ွင ်အဖရ်းဖပေါ် ပညာဖရ်း ပံဲ့ပုိ်းြှုြ ာ်း ဖပ်းဖနသည်။ ဆရာြ ာ်းအတွက် ဖထာက်ပံဲ့ဖပ်းဖငအွမပင၊် လက်ရိှအဖမခအဖန 

မေစ်ဖပေါ်ဖနသညဲ့်တိုင ်အိြ် ြ ာ်းတွင ်ဖလဲ့လာြှုဆက်၍ မပျုနိငုဖ်စဖရ်းအတွက်၊ ြိဘြ ာ်း နငှဲ့ ်ဖစာငဲ့ဖ်ရှာက်ဖပ်းဖနသူြ ာ်း 

အတွက်လည််း တို်း၍ ဖထာက်ပံဲ့ ဖပ်းခ ဲ့သည်။  

 

လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဖရ်း ကာကွယ်ြှုဖပ်းသူြ ာ်းက စာြ က်နာှ ၅၄ ြ က်နာှရိှ လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဖရ်း အစီရငခ်ံစာကို စုဖပါင််း၍ ထုတ်ဖဝခ ဲ့ 

သည်။ ယင််းတွင ်ဖနာက်ဆုံ်း အဖမခအဖနဖော်မပခ က်ြ ာ်း၊ ကွင််းဆင််း အစီရငခ်ံစာြ ာ်း၊ သတင််းလွှာြ ာ်း၊ မေစ်ရပ် 

အစီရငခ်ံစာ ြ ာ်းနငှဲ့ ်သုံ်းသပ်ခ က်ြ ာ်း ပါဝငသ်ည်။ ဤဖော်မပခ က်ြ ာ်းတွင ်အက ယ်အမပန ဲ့ဖ်သာ မပဿနာြ ာ်းကို 

တငမ်ပထာ်းပပီ်း အက ဉ်း ရုံ်း သတ်မေတ်ြှုြ ာ်း၊ အတင််းအက ပ် ေြ််းဆီ်းြှုြ ာ်း၊ စစ်သာ်း-အရပ်ဘက် ြခွ မခာ်းဘ  

အရပ်သာ်းြ ာ်းအဖပေါ် တိုက်ခိုက်ြှုြ ာ်း၊ ဖမြမြျုပ်ြုိင််းြ ာ်း၊ ဖနရာဖမပာင််းဖရွှွဲ့ထွက်ဖမပ်းရြှုြ ာ်း၊ လိငြ်ှုဆုိင်ရာ 

က  ်းလွနဖ်စာ်ကာ်းြှုြ ာ်း အပါအဝင ်မေစ်သည်။ ဤအစီရင ်ခံစာြ ာ်းကို တဦ်းခ င််းဖတွွဲ့ဆုံြှုြ ာ်းတွင ်တာဝနရိှ်သူြ ာ်းထံ 

ြ ဖဝခ ဲ့ပပီ်း၊ အခ ိျုွဲ့ မေစ်ရပ်ြ ာ်းကို အမခာ်းဖသာ သတင််းြီေယီာ၊ သံ တြာနြ် ာ်း၊ ကုလသြဂဂ အေွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း စသညဲ့် 

အဖရ်းပါသညဲ့် အငအ်ာ်းစုြ ာ်းထံြ ဖဝကာ လူထုအတွင််း တိုက်တွန််းနှု်ိး ဖဆာ်ြှုြ ာ်း ဖဆာငရွ်က်ခ ဲ့သည်။ အ ကြ််းေက်ြှုြ ာ်း 



နငှဲ့ ်လူ ဲ့အခွငဲ့အ်ဖရ်း ခ ိျု်းဖောက်ြှု ြှတ်တြ််းသိြ််းဆည််းြှုြ ာ်းကို လူ ဲ့အခွငဲ့ ်အဖရ်း ပညာဖပ်းမခင််း၊ ရပ်ရွာအဖမခမပျု 

ကာကွယ်ြှုဖပ်းဖရ်းဆုိငရ်ာ ြဟာဗ  ဟာြ ာ်း မေစ်ဖပေါ်လာဖစရန ်တိုက်တွန််းစည််းရုံ်း မခင််းြ ာ်းနငှဲ့အ်တူ မေညဲ့်ဆည််း 

ဖဆာငရွ်က်ခ ဲ့သည်။  

 

အြ ိျု်းသြီ်း အေွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းက လိငြ်ှုဆုိငရ်ာ နငှဲ့ ်က ာ်း-ြအဖမခမပျု အ ကြ််းေက်ြှုြ ာ်းအတွက် တံု ဲ့မပနက်ူညီြှု အဖနမေငဲ့ ်

လံုမခံျု ရာ ခိုလှုံအိြ်ြ ာ်း ဆက်လက်ေွငဲ့ထ်ာ်းပပီ်း၊ သက်ဆုိငရ်ာသုိ ဲ့ ညွှန််းဆုိပုိ ဲ့ဖဆာငသ်ညဲ့် ဝနဖ်ဆာငြ်ှုြ ာ်း မပျုဖပ်း ကသည်။ 

သုိ ဲ့ဖသာ် လည််း အဖထွဖထွ လံုမခံျုဖရ်းအဖမခအဖန က ဆင််းလာဖနြှုဖ ကာငဲ့န်ငှဲ့ ်တရာ်းြ တြှု ရရိှနိငုရ်န ်အခက်အခ ြ ာ်း 

တို်းမြငဲ့လ်ာြှု ဖ ကာငဲ့ ်သူတို ဲ့၏ စွြ််းဖဆာငန်ိငုရ်ည်အဖပေါ် အဟန ဲ့အ်တာ်း မေစ်ဖစသည်။ အြ ိျု်းသြီ်းြ ာ်းကို 

ခွနအ်ာ်းမြ ငဲ့တ်ငဖ်ပ်းဖရ်းနငှဲ့ ်က ာ်း-ြ တန််းတူဖရ်းအတွက် ကြ်ပိန််း လှုပ်ရှာ်းြှုြ ာ်းကို ြွန၊် ကရငန်ငှဲ့ ်ကရငန် ီ

လူထုအသုိက်အဝန််းြ ာ်းအတွင််း ဖဆာငရွ်က်ခ ဲ့သည်။ သုိ ဲ့ဖသာ် ခရီ်းသွာ်းလာြှု အကန ဲ့အ်သတ်ြ ာ်းနငှဲ့ ်လူစုလူဖဝ်း 

ြမပျုရမခင််းတို ဲ့ဖ ကာငဲ့ ်အကန ဲ့အ်သတ်ြ ာ်း ရိှဖနသည်။  

 

မဟာဗျျူဟာ လမ်ုံးညွှန်ချက် (၄) 

တာဝနသိ်သညဲ့် အသွငက်ူ်းဖမပာင််းြှုြ ာ်း မေစ်ဖပေါ်ဖစရန ်တာဝနယ်ူ တာဝနခ်ံြှု၊ ြိတ်ေက်မပျုြှုနငှဲ့ ်ဖေသခံြ ာ်း၏ ပုိငဆုိ်ငြ်ှု 

ြ ာ်းကို အာ်းမေညဲ့်ဖပ်းသည်။ 

 

 ိ ငု်ံးနိ ငင်   

COVID-19 ကူ်းစက်ဖဘ်းဖ ကာငဲ့ ်ခရီ်းသွာ်းလာြှုြ ာ်း ကန ဲ့သ်တ်လာမခင််း၊ စခန််းြ ာ်းသုိ ဲ့ သွာ်းဖရာက်ထိဖတွွဲ့ရန ်

အကန ဲ့အ်သတ် ရိှလာသညဲ့် အဖမခအဖနတွင ်ဖေသဆုိငရ်ာ ပုိငဆုိ်ငြ်ှုကို ပုိ၍အာ်းမေညဲ့် ဖဆာငရွ်က်လာခ ဲ့ပါသည်။ TBC နငှဲ့ ်

ေကုခသည်ြ ာ်းသည် ြ ာ်းဖသာအာ်းမေငဲ့ ်အဖဝ်းြှသာ ဆက်သွယ် ကရပါသည်။ သုိ ဲ့ဖသာ်လည််း စခန််းဖကာ်ြီတီြ ာ်းနငှဲ့ ်

ည ိနှုငိ််းဖဆွ်းဖန်ွးြှုြ ာ်းကို ဖန ဲ့စဉ ဖဆာငရွ်က်နိငုသ်ည်။ ကရင၊် ကရင်န ီအြ ိျု်းသြီ်း အေွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း၊ အမခာ်း အဖရ်းပါသညဲ့် 

ရပ်ရွာအဖမခမပျု အေွ ွဲ့အစည််း ြ ာ်း (CBOs) နငှဲ့ ်ပူ်းဖပါင််းဖဆာငရွ်က်ဖရ်း အစည််းအဖဝ်းြ ာ်းကို အပတ်စဉ 

ဖဆာငရွ်က်နိငုခ် ဲ့ပါသည်။ ဤသုိ ဲ့ သတင််းပုံြှနစီ််း ဆင််းြှုဖ ကာငဲ့ ်စခန််းရိှ ဝနထ်ြ််းြ ာ်းသည် အဓိကက သညဲ့် 

မေစ်ဖပေါ်တို်းတက်ြှုြ ာ်းကို သိရိှဖနနိငုပ်ပီ်း၊ အစီအစဉဆုိငရ်ာ တံု ဲ့မပန ်ဖဆာငရွ်က်ြှုြ ာ်းကို ထိဖရာက်စွာ 

ပူ်းဖပါင််းဖဆာငရွ်က်နိငုသ်ည်။ TBC ဝနထ်ြ််းြ ာ်းက ေကုခသည်ရပ်ရွာလူထုြ ာ်း  ကံျုဖတွွဲ့ ရငဆုိ်ငဖ်နရဖသာ 

စိနဖ်ခေါ်ြှုမပဿနာြ ာ်းကို ပုံြှနအ်က မေတ် စစ်ဖဆ်းနိငုပ်ါသည်။  

 

COVID-19 ကူ်းစက်ကပ်ဖဘ်းဖ ကာငဲ့၊် ခ က်ခ င််း အိြ်မပန ်ကြညဲ့် အစီအစဉြ ာ်းကို ဆုိငင်ံဲ့ထာ်းဖသာ်လည််း 

ဖရရှည်မပငဆ်င်ြှု ြ ာ်း ဆက်လက်ဖဆာငရွ်က်ဖနပါသည်။ ဤကာလအတွင််း ြိတ်ေက်အငအ်ာ်းစုြ ာ်းက ကွနမ်ပ တာနငှဲ့ ်

ရုံ်းပုိင််းဆုိငရ်ာ က ြ််း က ငြ်ှုြ ာ်း၊ ဝါ်းမေငဲ့ ်ပရိဖဘာကြ ာ်း မပျုလုပ်သညဲ့် နည််းနာြ ာ်း၊ ဘိလပ်ဖမြမေငဲ့ ်အုတ်ဘဖလာဲ့ြ ာ်း 

ဖဆာက်လုပ်သညဲ့် နည််းနာ ြ ာ်းကို ေံွွဲ့ ပေိျု်းတို်းတက်ဖစခ ဲ့သည်။ ဖေသခံ ဝနထ်ြ််းြ ာ်းနငှဲ့ ်တိုငပ်ငအ် ကံရယူမခင််းြှတဆငဲ့ ်

အရည်အဖသွ်းဆုိငရ်ာ အက မေတ် ြှုြ ာ်း မပျုနိငုသ်ည်။ ြိြိတို ဲ့ ြိတ်ေက်အငအ်ာ်းစုြ ာ်း၏ လိုအပ်ခ က်ြ ာ်းကို 

သတ်ြှတ်ဖော်ထုတ်နိငုပ်ပီ်း၊ သူတို ဲ့၏ အာဟာရ ဖကာင််းြွနစွ်ာ ရရိှဖရ်း၊ တကိုယ်ဖရ သန ဲ့ရှ်င််းဖရ်း (WASH)၊ ဖေတာ 



အက မေတ်သုံ်းသပ်မခင််းသငတ်န််းြ ာ်းကို အဖလ်းဖပ်း ဖဆာငရွ်က်၍ အေွ ွဲ့အစည််းဆုိင်ရာ စွြ််းရည် မြ ငတ်ငဖ်ပ်းနိငုခ် ဲ့သည်။ 

နည််းပညာပုိင််းနငှဲ့ ်ဘဏ္ဍာဖငဖွ က်းဆုိငရ်ာ ပံဲ့ပုိ်းြှုြ ာ်း လည််း ပံဲ့ပုိ်းဖပ်းခ ဲ့သည်။  

 

TBC အေွ ွဲ့က အက ိျု်းခံစာ်းခွငဲ့ရိှ်သူြ ာ်း တိုင ်ကာ်းြှု နငှဲ့ ်တံု ဲ့မပနြ်ှု လုပ်ငန််းစဉ (BCRM) ြှတဆငဲ့ ်စာ ၁၄ ဖစာင ်လက်ခံရရိှခ ဲ့ 

သည်။ အြ ာ်းဆုံ်းဖသာ တိုင ်ကာ်းြှုြှာ စာ်းဖကာက်ကုနဖ် ်းနှုန််းြ ာ်း မြငဲ့တ်က်မခင််း နငှဲ့ ်ဖထာက်ပံဲ့ကူညီဖပ်းြှု ပြာဏ မေစ် 

သည်။ တိုင ်ကာ်းြှုအာ်းလံု်းကို ရက် ၃၀ ကာလအတွင််း ဖမေရှင််းဖပ်းခ ဲ့သည်။ ယခင ်ြှတ်ခ က်မပျုထာ်းသညဲ့်အတိုင််း TBC အေွ ွဲ့ 

က မြငဲ့ြ်ာ်းလာသညဲ့်ကုနဖ် ်းနှုန််းြ ာ်းနငှဲ့ ်ကာြိဖစရန၊် အိြ်ဖထာငစု်ြ ာ်းအာ်းလံု်းအတွက် စာ်းနပ်ရိကခာကေအ်တငွ််းသုိ ဲ့   အပုိ 

ဖဆာင််း ဖထာက်ပံဲ့ဖပ်းြှုြ ာ်း ဆက်၍ ဖပ်းဖနသည်။  

 

စခန််းရိှ သတင််းမပန ်ကာ်းဖရ်းအေွ ွဲ့ြ ာ်းက COVID-19 ကူ်းစက်ဖဘ်းနငှဲ့ ်သက်ဆုိငသ်ညဲ့် သတင််းအခ က်အလက်ြ ာ်းကို ေကုခ 

သည်ြ ာ်းထံသုိ ဲ့ မေန ဲ့ဖ်ဝဖပ်းနိငုခ် ဲ့သည်။ ယင််းတို ဲ့တွင ်COVID-19 က်ူးစက်ြှု ဖလ ာဲ့ခ ဖရ်းအတွက် အဖကာင််းဆုံ်းက ငဲ့သုံ််း လုပ် 

ဖဆာငြ်ှုြ ာ်း၊ ဖနာက်ဆုံ်း အဖမခအဖနသတင််းြ ာ်း နငှဲ့ ်မပနလ်ည်ဖနရာခ ထာ်းဖရ်း လုပ်ငန််းစဉအဖပေါ် ယင််း၏သက်ဖရာက်ြှု 

ြ ာ်း အပါအဝင ်အသိဖပ်းနိငုခ် ဲ့သည်။ စခန််း သတင််းမပန ်ကာ်းဖရ်းအေွ ွဲ့ြ ာ်းက သတင််းြ ာ်းမေန ဲ့ဖ်ဝနိငုဖ်ရ်း နည််းနာြ ိျု်းစုံ အသုံ်း 

မပျုခ ဲ့ ကပပီ်း၊ လူြ ာ်း ခပ်ခွာခွာဖန၍ ရုပ်ရှငမ်ပသဖပ်းမခင််း၊ လူထု စည််းဖဝ်းပွ ြ ာ်း က င််းပမခင််း၊ အိြ်ြ ာ်းသုိ ဲ့ 

သွာ်းဖရာက်လည်ပတ် မခင််း၊ အသံခ  ွဲ့စက်ြ ာ်း အသုံ်းမပျုမခင််း နည််းနာြ ာ်း အသုံ်းမပျုခ ဲ့ ကသည်။  

 

ပမန်မာနိ ငင်   

ခရီ်းသွာ်းလာမခင််း နငှဲ့ ်လူစုလူဖဝ်းမပျုြှုြ ာ်းအဖပေါ် ကန ဲ့သ်တ်ထာ်းသညဲ့် အဖမခအဖနဖ ကာငဲ့ ်၂၀၂၁ ခုနစ်ှ၊ ပထြ ၆ လပုိင််း တွင ်

အေွ ွဲ့အစည််းဆုိင်ရာ နငှဲ့ ်နည််းပညာေံွွဲ့ ပေိျု်းြှုဆုိငရ်ာ လုပ်ငန််း အစီအစဉြ ာ်းကို မပန၍်ခ ိနည် ိခ ဲ့ရသည်။ အွနလ်ိုင််းသငတ်န််းြ ာ်း 

စီစဉခ ဲ့ ကရသက ဲ့သုိ ဲ့ ြ က်နာှခ င််းဆုိင ်လူဖတွွဲ့အစည််းအဖဝ်းြ ာ်းလည််း ဖဆာငရွ်က်ခ ဲ့သည်။ အေွ ွဲ့အစည််းဆုိငရ်ာ စီြံခန ဲ့ခ်ွ ြှု 

တွင ်အြ ာ်းဆုံ်း လိုအပ်ခ က်ရိှသညဲ့်ကိစစြှာ ြဟာဗ  ဟာဆုိင်ရာ အစီအစဉ ဖရ်းဆွ မခင််း နငှဲ့ ်အေွ ွဲ့အစည််းဆုိငရ်ာ ြူဝါေြ ာ်း၊ 

လုပ်ငန််းစဉြ ာ်း ခ ြှတ်ဖရ်းတို ဲ့နငှဲ့ ်ပတ်သက်ဖနပါသည်။ ဘဏ္ဍာဖငွဖ က်းဆုိငရ်ာ စီြံခန ဲ့ခ်ွ ြှုစနစ်ြ ာ်းြှာ ဖယဘုယ အာ်းမေငဲ့ ်

သငဲ့ဖ်တာ် ဖကာင််းြွနဖ်သာ်လည််း၊ ြိတ်ေက်အေွ ွဲ့အစည််းအြ ာ်းြှာ အလ ရှငအ်ြ ာ်းထံြှ ရရိှသညဲ့် ဖငစွာရင််းြ ာ်း နငှဲ့ ်စီြံ 

ကိန််း အသုံ်းစရိတ်ြ ာ်း စုစည််းဖပါင််းခ ျုပ်နိငုဖ်ရ်းအတွက် အကူညီဖပ်းရန ်ဖတာင််းခံခ ဲ့ ကပါသည်။ TBC အေွ ွဲ့ ဝနထ်ြ််းြ ာ်းက 

ဖယဘု ယ အာ်းမေငဲ့ ်ဖတာင််းဆုိြှုြ ာ်းကို တံု ဲ့မပနက်ူညီခ ဲ့ ကပပီ်း၊ အန်ီးကပ်လြ််းညွှန ်အ ကံဖပ်းမခင််းကို အနွလ်ိုင််းြှတဆငဲ့ ်

မပျုလုပ်ဖဆာင ်ရွက်ခ ဲ့ ကသည်။  

 

က န််းြာဖရ်းကဏ္ဍတွင ်ဖဆ်းဖပ်းခန််း ထိန််းသိြ််းြှု သငတ်န််း ၂ ခု နငှဲ့ ်ထိခိုက်ေဏ်ရာ မပျုစုြှုနငှဲ့ ်အဖမခခံခွ စိတ် က ြ််းက ငြ်ှု 

သငတ်န််း ၂ ခုကို တိုင််းရင််းသာ်း က န််းြာဖရ်း အေွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းက လူကိုယ်တိုငတ်က်ဖရာက် ဖဆာငရွ်က်နိငုခ် ဲ့သည်။ TBC 

အေွ ွဲ့၏ မပည်သူ ဲ့က န််းြာဖရ်း အရာရိှြ ာ်းက ပထြ ဖဆ်းဖပ်းခန််းထိန််းသိြ််းြှု သငတ်န််း ၂ ခုကို ဖဆာငရွ်က်ပပီ်း၊ စစ်အာဏာ 

သိြ််းြှုဖနာက်ပုိင််း တိုင််းရင််းသာ်းဖေသြ ာ်းသုိ ဲ့ ထွက်ဖမပ်းလာသူ ဆရာဝနြ် ာ်း နငှဲ့ ်ခွ စိတ်ဆရာဝန်ြ ာ်းက ခွ စိတ်က ြ််းက င ်

သငတ်န််း ၂ ခုကို ဖဆာငရွ်က်ခ ဲ့ ကသည်။  

 



အာဟာရ ရရိှဖရ်းကဏ္ဍတွင၊် ြရိှြမေစ် လိုအပ်သညဲ့် အာဟာရြ ာ်းအတွက် အဆငဲ့မ်ြ ငဲ့တ်ငဖ်ပ်းဖရ်း နငှဲ့ ်အာဟာရ ခ ိျုွဲ့တ ဲ့ြှု 

ဖလ ာဲ့ခ ဖရ်း (LEARN) စီြံခ က်ဖဆာငရွ်က်ဖနပပီ်း၊ သူတို ဲ့၏ အဖမခခံ နငှဲ့ ်အဆငဲ့မ်ြငဲ့ ်သငတ်န််း ဖဆွ်းဖန်ွးပွ ြ ာ်း ဖဆာငရွ်က်ဖန 

သည်။ TBC အေွ ွဲ့၏ အာဟာရဆုိငရ်ာ စံနှုန််းက  သငရုိ််းညွှန််းတြ််းကို ပငြ်အာ်းမေငဲ့ ်အသုံ်းမပျု၍ သင ်ကာ်းပုိ ဲ့ခ ဖပ်းဖနသည်။ 

LEARN စီြံခ က်၏ သငရုိ််းညွှန််းတြ််းကို အွနလ်ိုင််းြှ ပုိ ဲ့ခ ဖပ်းနိငုရ်န ်အနည််းငယ်ြွြ််းြံြှုမပျုပပီ်း၊ ဉာဏ်သစ်ဖလာင််း 

သငတ်န််းြ ာ်း အမေစ် ဆငဲ့ပွ်ာ်းပုိ ဲ့ခ ဖပ်းနိငုသ်ည်။  

 

စုိက်ပ ိျု်းဖရ်းကဏ္ဍတွင၊် ြ ိျု်းဖစဲ့နငှဲ့ ်စပါ်းဘဏ် စီြံခန ဲ့ခ်ွ ြှု သငတ်န််းတခုကို TBC အေွ ွဲ့၏ စုိက်ပ ိျု်းဖရ်းအရာရိှက 

ကရငန်ြိီတ်ေက် အေွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းမေငဲ့ ်ပုိ ဲ့ခ  ဖဆာငရွ်က်နိငုခ် ဲ့သည်။ သငတ်န််းဖခါင််းစဉြ ာ်းတွင ်စုိက်ပ ိျု်းမခင််း၊ ဖနဖသွွဲ့ 

အဖမခာက်ခံမခင််း၊ စပါ်း အဖမခာက်လှြ််းမခင််း၊ စပါ်းသုိဖလှာငမ်ခင််း၊ သီ်းနှြံ ာ်း ထိန််းသိြ််းမခင််း/သိြ််းဆည််းမခင််း၊ 

ဥပဖေ/စည််းြ ဉ်းြ ာ်း ဖရ်းဆွ မခင််းနငှဲ့ ်ဖကာ်ြီတီ အေွ ွဲ့ဝငြ် ာ်းအ ကာ်း တာဝနန်ငှဲ့ ်ဝတတ ရာ်းခွ ဖဝဖပ်းမခင််းတို ဲ့ ပါဝငသ်ည်။  

 

COVID-19 နငှဲ့ ်စစ်အာဏာသိြ််းြှုဖ ကာငဲ့ ်စိနဖ်ခေါ်ြှုကကီ်းြာ်းဖနဖသာ အဖမခအဖနဖအာက်၌၊ 

ဖေသခံြိတ်ေက်အေွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း ၏ စွြ််းရည် နငှဲ့ ်လိုက်ဖလ ာညီဖထွ ဖဆာငရွ်က်နိငုစွ်ြ််းသည် အထူ်းအဖရ်းကကီ်းပပီ်း၊ 

ယခုကာလတွင ်လုပ်ငန််း အစီအစဉြ ာ်း ဆက်လက်၍ ဖသခ ာ ဖဆာငရွ်က်နိငုဖ်ရ်း၊ လူသာ်းခ င််းစာနာြှုဆုိငရ်ာ 

အကူအညီြ ာ်း ဖပ်းအပ်နိငုဖ်ရ်းတို ဲ့အတွက် အထူ်းအဖရ်း ကကီ်းပါသည်။  

 

TBC အဖွေ ွဲ့၏ ဘဏ္ဍာထရုံးအထပခအထန သ  ုံးသပ်ချက်  

TBC အေွ ွဲ့၏ ဘဏ္ဍာဖရ်းအဖမခအဖန (၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇွနလ် ၃၀ ရက်ဖန ဲ့အထိ) အက ဉ်းခ ျုပ်ကို ဖအာက်ပါဇယာ်းတွင ်ဖော်မပ 

ထာ်းပါသည်။  

 

 ိ ငု်ံးဘတပ်ဖငုံ့-် သန်ုံးထပါငု်ံး (အမျ ိုံးအမည်) မူလဘတဂ်ျက် ထနာက်   ုံး 

ခန ုံ့်မှန်ုံး 

ကွောပခာုံးမှု 

ဝငဖ်င ွ ၆၅၁ ၉၈၅ ၃၃၄ 

အသုံ်းစရိတ်ြ ာ်း (-) ၅၄၄ (-) ၆၉၅ ၁၅၁ 

ရန်ပ  ထငွေတွေင ်စ စ ထပါငု်ံးထ ွှွဲ့ထပပာငု်ံးမှု ၁၀၇ ၂၉၀ ၁၈၃ 

ရနပုံ်ဖင ွအေွငဲ့ ်စာရင််းရှင် ၁၉၂ ၁၉၂ - 

ရန်ပ  ထငွေ စာရငု်ံးပိတ ်လက်ကျန် ၂၉၉ ၄၈၂ ၁၈၃ 

    

ကန ဲ့သ်တ်ထာ်းဖသာ ရနပုံ်ဖင ွ ၂၁၁ ၃၈၇ ၁၇၆ 

သတ်ြှတ် ဖခါင််းစဉထာ်းဖသာ ရနပုံ်ဖင ွ ၅၉ ၆၀ ၁ 

အဖထွဖထွ ရနပုံ်ဖငွ ၂၈ ၃၅ ၇ 

စုစုဖပါင််း ရနပုံ်ဖင ွလက်က နစ်ရင််း ၂၉၉ ၄၈၂ ၁၈၃ 

ထငွေစာရငု်ံး ရှငု်ံးတမ်ုံး    

စုစုဖပါင််း ြဖရွှွဲ့ဖမပာင််းနိငုဖ်သာ ပုိငဆုိ်ငြ်ှု ၁ ၁ - 



အလ ရှငြ် ာ်းထံြှ ရရိှရန်ရိှ ၁၉၈ ၃၃၆ ၁၃၈ 

ဖထာက်ပံဲ့သူြ ာ်းထံသုိ ဲ့ (ဖပ်းရနဖ်င)ွ (-) ၅၀ (-) ၆၀ ၁၀ 

ဘဏ်စာရင််း လက်က နဖ်င ွ ၁၅၀ ၂၀၅ ၅၅ 

စ စ ထပါငု်ံး ပိ င ်ိ ငမ်ှုမျာုံး ၂၉၉ ၄၈၂ ၁၈၃ 

ငငွေင  ော်န ိုငော်မှု (Liquidity) ၁၀၀ ၁၄၅  

 

 

ဝငထ်ငွေ  

TBC အေွ ွဲ့က ယခုနစ်ှအစကို ခန ဲ့ြှ်န််း ဝငဖ်င ွထုိင််းဘတ် ၆၅၁ သန််းမေငဲ့ ်အစမပျုပပီ်း၊ ယခုနစ်ှကုနတ်ွင ်ထုိင််းဘတ် ၉၈၅ သန််း 

(၅၁% တို်းမြငဲ့)် မေငဲ့ ်လက်ရိှ အဆုံ်းသတ်ရန ်စီစဉထာ်းသည်။ ဤသုိ ဲ့ မြငဲ့ြ်ာ်းလာရမခင််းြှာ အဓိက အဖ ကာင််း ၃ ခ က် 

ရိှသည်။ ၁။ အြ ာ်းဆုံ်းရရိှဖသာ ဖထာက်ပံဲ့ဖငသွည် ြူလက ခန ဲ့ြှ်န််းထာ်းသည်ထက် အမြငဲ့ြ်ာ်းဆုံ်း နိငုင်မံခာ်းဖငလွ နှုန််းမေငဲ့ ်

ရရိှခ ဲ့သည်။  

၂။ COVID-19 ကူ်းစက်ကပ်ဖဘ်း ဆက်လက်သက်ဖရာက်ဖနြှုကို ဖမေရှင််းနိငုရ်န ်အပုိဖဆာင််း ရနပုံ်ဖင ွရရိှနိငုခ် ဲ့သည်။  

၃။ ဖေဖေေါ်ဝါရီလြှစတင၍် စစ်အာဏာသိြ််းြှုဖ ကာငဲ့ ်ဆက်လက်၍ ထိခိုက်နစ်နာဖနရသူြ ာ်းကို ပံဲ့ပုိ်းြှုြ ာ်း ဖပ်းရမခင််းတို ဲ့ 

ဖ ကာငဲ့ ်မေစ်သည်။  

 

အစုိ်းရြ ာ်းထံြှ ထညဲ့်ဝငလ် ေါန််းဖငသွည် စုစုဖပါင််းဝငဖ်င၏ွ ၉၇% ရိှပပီ်း၊ အဖြရိကန ်မပည်ဖထာငစု်အစုိ်းရက BPRM ြှ 

တဆငဲ့ ်အကကီ်းြာ်းဆုံ်းအလ ရှငအ်မေစ် (၆၁%) ဆက်လက်ရိှဖနသည်။ BPRM က အဓိကအာ်းမေငဲ့ ်စခန််းြ ာ်းအာ်းလံု်း အတွက် 

လိုအပ်ဖသာ စာ်းနပ်ရိကခာ၊ ြီ်းဖသွ်းလိုအပ်ခ က်ြ ာ်းအတွက် ဖငသွာ်းပငြ် ဖထာက်ပံဲ့ဖပ်းဖနသည်။  

 

ယူဖကအစုိ်းရ (FCDO) က စုစုဖပါင််းဝငဖ်င၏ွ ၁၃% ရိှပပီ်း၊ TBC အေွ ွဲ့၏ အစီအစဉအြ ာ်းစုအတွက် 

လွှြ််းမခံျုဖထာက်ပံဲ့ဖပ်းဖန သည်။ အမခာ်းဖသာ အစုိ်းရဖထာက်ပံဲ့ဖငြွ ာ်းြှာ ဩစဖ တလ  (ANCP/DFAT)၊ ေနိ််းြတ် 

(DANIDA)၊ LIFT (UNOPS)၊ နယူ်း ဇီလန ်(MFAT)၊ ဆီွေင ်(Sida) နငှဲ့ ်UNOCHA တို ဲ့ ထံြှ ရရိှသည်။  

 

အစုိ်းရြဟုတ်ဖသာ အေွ ွဲ့အစည််းြ ာ်းထံြှ ဖထာက်ပံဲ့ဖငြွ ာ်းကို Caritas Australia, Church World Service, နငှဲ့ ်ICCO တို ဲ့ 

ထံြှ ရရိှသည်။ စုစုဖပါင််းရနပုံ်ဖငအွာ်းမေငဲ့ ်TBC ဝငဖ်င ွစုစုဖပါင််း၏ ၂% ရိှသည်။  

 

၂၀၂၁ ခုနစ်ှ နစ်ှစဉဝငဖ်ငြှွ ခန ဲ့ြှ်န််း ထုိင််းဘတ် ၂၅၆ သန််း သုိ ဲ့ြဟုတ် ၂၇% ကို ထုိင််းနိငုင် ံနငှဲ့ ်မြနြ်ာနိငုင်ရိှံ အဖရ်းဖပေါ်အဖမခ 

အဖနအတွက် တံု ဲ့မပန ်ဖထာက်ပံဲ့ြည် မေစ်သည်။ ဖထာက်ပံဲ့လ ေါန််းသူြ ာ်းကို ထုိင််းဘတ်ဖင ွပြာဏအာ်းမေငဲ့ ်အစီအစဉအရ 

ဖော်မပရြည်ဆုိလ င ်MFAT-နယူ်းဇီလန ်(ထုိင််းဘတ် ၉၇ သန််း)၊ BPRM- ယူအက်စ်ဖအ (ထုိင််းဘတ် ၅၄ သန််း)၊ FCDO-

ယူဖက (ထုိင််းဘတ် ၄၃ သန််း)၊ (43M), UNOCHA-MHF (ထုိင််းဘတ် ၂၄ သန််း)၊ ဥဖရာပ သြဂဂ-UNOPS-NRM via DCA 

(ထုိင််းဘတ် ၁၁ သန််း)၊ World Vision (ထုိင််းဘတ် ၉ သန််း)၊ COBA (ထုိင််းဘတ် ၆ သန််း)၊ Caritas- ဩစဖ တလ  

(ထုိင််းဘတ် ၄ သန််း)၊ နငှဲ့ ်Sida via NRC (ထုိင််းဘတ် ၄ သန််း) တို ဲ့ မေစ် ကသည်။  

 



၂၀၂၁ ခ နစ်ှ ဝငထ်ငွေ  ိ ငု်ံးဘတ ်၉၈၅ သန်ုံး 

 

UNOPS-LIFT Fund ၄.၅% 

UNOCHA- MHF ၃.၂% 

UNOPS- DCA/NEXUS ၁.၁% 

SIDA- NRC ၀.၄% 

နယူ်းဇီလန-် MFAT ၉.၉% 

စုစုဖပါင််း- အစုိ်းရြဟုတ်ဖသာ အေွ ွဲ့ြ ာ်း ၃.၀% 

ဩစဖ တလ - DFAT (ANCP) ၀.၆% 

ဩစဖ တလ - DFAT (IRC) ၃.၆% 

DANIDA- DCA ၀.၆% 

ယူဖက- FCDO (ထုိင််းနိငုင် ံနငှဲ့ ်မြနြ်ာ) ၁၂.၃% 

ယူအက်စ်ဖအ- BPRM (IRC) ၆၀.၉% 

 

 

အသ  ုံးစရိတမ်ျာုံး  

ဇနန်ဝါရီလြှ ဇွနလ်အထိ အသုံ်းစရိတ် စုစုဖပါင််းြှာ ထုိင််းဘတ် ၃၁၂ သန််း (ဘတ်ဂ က်၏ ၄၄%) နငှဲ့ ်

မပနမ်ပငဖ်ရ်းဆွ ထာ်းသညဲ့် နစ်ှကုန ်ခန ဲ့ြှ်န််းခ က်ြှာ အြ ာ်းဆုံ်း ထုိင််းဘတ် ၆၉၅ သန််းအထိ ဖရာက်ရိှနိငုသ်ည်။ အသုံ်းစရိတ် 

ပြာဏြှာ TBC အေွ ွဲ့အဖန မေငဲ့ ်ထုိင််းနိငုင်သုိံ ဲ့ ထွက်ဖမပ်းလာဖမခ ရိှသူြ ာ်းအတွက် အကကိြ်ြည်ြ  အဖရ်းဖပေါ် ရနပုံ်ဖင ွ

ဖထာက်ပံဲ့ြှုြ ာ်း မပျုရြညဲ့်အဖပေါ် ြူတည်သည်။ TBC အေွ ွဲ့က COVID-19 ြတိုငြီ် အဖမခအဖနအတိုင််း 

လုပ်ငန််းဖဆာငတ်ာြ ာ်း မပနလ်ည်လုပ်ဖဆာငရ်န ်ဘတ်ဂ က်ကို ဖရ်းဆွ ထာ်းသည်။ သုိ ဲ့တိုငဖ်အာင ်ဤသုိ ဲ့မေစ်နိငုေွ်ယ် ြရိှပါ။ 

နယ်စပ်ဖေသြ ာ်းတွင ်ခရီ်းသွာ်းလာြှု ကန ဲ့သ်တ် မခင််းသည် ယခုနစ်ှကုနတ်ိုင ်ဆက်လက၍် တည်ရိှဖနေွယ် ရိှသည်။ 

သုိ ဲ့မေစ်ရာ သက်ဆုိင်ရာ ဖခ တာစုဖဆာင််းြိဖသာ ဖငြွ ာ်း ကို အမခာ်းလိုအပ်ခ က်ြ ာ်းအတွက် မပနလ်ည်ခွ ဖဝ 

သုံ်းစွ ရြည်မေစ်သည်။ ဥပြာ- အြုိ်းအကာနငှဲ့ ်စခန််းြ ာ်း၏ အမခာ်းလိုအပ် ခ က်ြ ာ်း မေစ်သည်။  

 

အဓိကကျထသာ မှတခ်ျက်မျာုံး-  

• COVID 19 ကူ်းစက်ကပ်ဖဘ်းဖ ကာငဲ့ ်နငှဲ့ ်ပတ်သက်ဖနသညဲ့် ဖထာက်ပံဲ့ြှုကွင််းဆက် မပတ်လပ်ြှု မပဿနာြ ာ်း 

ဖ ကာငဲ့၊် ဖနာှငဲ့ဖ်န်ှးြှုြ ာ်းဖ ကာငဲ့ ်TBC အေွ ွဲ့က အပုိဖဆာင််း ြီ်းဖသွ်းကို ဆက်၍ သုိဖလှာငထ်ာ်းရိှသည်။   

• အခ ိျုွဲ့ဖသာ ပစစည််းအြယ်ြ ာ်း ဖထာက်ပံဲ့ြှု မပတ်လပ်မခင််းဖ ကာငဲ့ ်ဖ ်းနှုန််းြ ာ်း မြငဲ့တ်က်ခ ဲ့သည်။ သုိ ဲ့ဖသာ် ြူလက 

ဖြ ာ်လငဲ့ထ်ာ်းသညဲ့် အတိုင််းအတာအထိ ြတက်ခ ဲ့ပါ။ TBC အေွ ွဲ့က ေကုခသည်ြ ာ်း ဝယ်ယူဖန ကသညဲ့် ကုနပ်စစည််း 

ြ ာ်း၏ ဖေသဖ ်းကွက်နငှဲ့ ်ဖ ်းနှုန််းြ ာ်းကို ဆက်လက်၍ ဖစာငဲ့ ်ကညဲ့် ဖလဲ့လာဖနပပီ်း၊ သူတို ဲ့ ဝယ်နိငုစွ်ြ််းရိှနိငု ်

ဖအာင၊် လံုဖလာက်ဖသာ အစာ်းအစာကို ရရိှနိငုဖ်အာင ်ဖသခ ာ ဖဆာငရွ်က်ဖပ်းဖနသည်။  



• ၂၀၂၁ ခုနစ်ှအတွက် ဘတ်ဂ က်ခန ဲ့ြှ်န််းခ က်ြ ာ်းအရ အစာ်းအဖသာက်အတွက် ဖထာက်ပံဲ့ဖပ်းြှုသည် COVID-19 

ြမေစ်ပွာ်းြီ အဖမခအဖန ဇူလိုငလ်သုိ ဲ့ မပနလ်ည်ဖလ ာဲ့က နိငုသ်ည်။ သုိ ဲ့ဖသာ် ယခုနစ်ှကုနတ်ိုင ်အတူတူပင ်ရိှဖနဆ  

မေစ်သည်။  

• မြနြ်ာနိငုင် ံအစီအစဉသည် ၂၀၂၁ ခုနစ်ှတွင၊် TBC အေွ ွဲ့၏ စုစုဖပါင််း ဘတ်ဂ က်၏ ၂၅% ခန ဲ့ြှ်န််း ရိှပပီ်း၊ ယခငန်စ်ှနငှဲ့ ်

နှုငိ််းယှဉလ င ်၁၁% မြငဲ့ြ်ာ်းလာသည်။ အသုံ်းစရိတ်အြ ာ်းစုကို အဖရ်းဖပေါ်တံု ဲ့မပန ်ကူညီြှုြ ာ်းအတွက် ခွ ဖဝသုံ်းစွ ခ ဲ့ 

သည်။  

 

ပ   ၃။ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ မဟာဗျျူဟာ ဦုံးတည်ချက်မျာုံးအတွေက် အသ  ုံးစရိတမ်ျာုံး  

 

မဟာဗျျူဟာ ဦုံးတည်ချက်မျာုံး မူလ ဘတဂ်ျက် ပပန်လည်ပပင ်င ်

ဘတဂ်ျက် 

၁။ လူသာ်းခ င််းစာနာြှုဆုိငရ်ာ လိုအပ်ခ က်ြ ာ်း ၃၆၇,၆၅၂,၀၀၀ ၅၁၈,၇၅၀,၀၀၀ 

၂။ စာ်းနပ်ရိကခာ လံုမခံျုဖရ်းနငှဲ့ ်အာဟာရ ရရိှြှု  ၃၀,၀၁၅,၀၀၀ ၃၀,၀၁၅,၀၀၀ 

၃။ ကာကွယ်ဖပ်းြှု ဝန််းက င ်နငှဲ့ ်လံမုခံျုဖသာ အနာဂတ်ြ ာ်း ၃၆,၀၉၃,၀၀၀ ၃၆,၀၉၃,၀၀၀ 

၄။ တာဝနယ်ူ တာဝနခ်ံြှု နငှဲ့ ်ြိတ်ေက်မပျုြှု ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ 

အေွ ွဲ့အစည််းဆုိင်ရာ ကုနက် စရိတ်ြ ာ်း ၈၁,၅၀၀,၀၀၀ ၈၁,၅၀၀,၀၀၀ 

ရနပုံ်ဖင ွေနတ်ီ်းရန ်ကုနက် စရိတ်ြ ာ်း ၉၀၀,၀၀၀ ၉၀၀,၀၀၀ 

အုပ်ခ ျုပ်စီြံြှု ၂,၂၅၀,၀၀၀ ၂,၂၅၀,၀၀၀ 

ဖငလွ လှယ်နှုန််းဖ ကာငဲ့ ်ဆုံ်းရှု ံ်းြှု ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁,၀၀၀,၀၀၀ 

စ စ ထပါငု်ံး ၅၄၄,၄၁၀,၀၀၀ ၆၉၅,၅၀၈,၀၀၀ 

 

ယခုနစ်ှအတွက် ဖနာက်ထပ်အပုိဖဆာင််း ရနပုံ်ဖငြွ ာ်းအာ်းလံု်းကို လူသာ်းခ င််းစာနာြှု လိုအပ်ခ က်ြ ာ်းဆုိင်ရာ ရည်ြှန််းခ က် 

အတွင််း က ဖရာက်ဖသာ လုပ်ငန််းဖဆာငတ်ာြ ာ်း အာ်းလံု်းအတကွ်နငှဲ့၊် အဓိကအာ်းမေငဲ့ ်မြနြ်ာနိငုင် ံအက ပ်အတည််းအတွက် 

အဖရ်းဖပေါ်တံု ဲ့မပန ်ကူညီြှုြ ာ်း၊ လက်ရိှမေစ်ပွာ်းဆ  COVID-19 ကူ်းစက်ကပ်ဖဘ်းအတွက် သုံ်းစွ ပါသည်။  

 

အပခာုံး ဘဏ္ဍာထရုံးနငှုံ့ပ်တသ်က်သညုံ့် သတငု်ံးမျာုံး  

နိငုင်မံခာ်းဖငဖွ က်း လ လှယ်ြှုနှုန််းဖ ကာငဲ့ ်ဆုံ်းရှု ံ်းရြှုြ ာ်းကို အဖကာင််းဆုံ်း ကာကွယ်နိငုရ်န ်ြဟာဗ  ဟာတခုအမေစ် TBC အေွ ွဲ့ 

က ၂၀၂၁ ခုနစ်ှအတကွ် အလ ရှင ်အစီရငခ်ံစာဖပ်းပုိ ဲ့မခင််း ြူဝါေကို မပနလ်ည်မပငဆ်င ်အဖကာငအ်ထည် ဖော်ခ ဲ့ပါသည်။ စီြံ 

ကိန််းတခုလံု်း အမပညဲ့်အဝကာလအတွက် အလ ရှငြ် ာ်းထံြှ ရရိှဖသာ ဝငဖ်ငြွ ာ်းကို အစီရငခ်ံရြည်ဲ့အစာ်း၊ TBC အေွ ွဲ့က ယခု 

အခါ ထုိင််းနိငုင် ံဗဟိုဘဏ်ဝက်ဘ်ဆုိေြှ် လစဉဖငလွ  ပ ြ််းြ နှုန််းကို အသုံ်းမပျု၍ အစီရငခ်ံပါသည်။  

 

ဖနာက်ဆုံ်းအဖနမေငဲ့၊် TBC အေွ ွဲ့ ဖြ ာ်လငဲ့ြ်ထာ်းသညဲ့် ဘဏ်ကိစစဆုိငရ်ာ မပဿနာြ ာ်းကို ဖမပလည်ဖအာင ်ဖမေရှင််းဖနဆ  မေစ် 

သည်။ TBC အေွ ွဲ့၏ ဆယ်စုနစ်ှ ၂ ခု ကာ သုံ်းခ ဲ့သညဲ့် စတန််းေတ် ခ ာတာဘဏ် (Standard Chartered Bank) သည် ထုိင််း 

နိငုင်နံငှဲ့ ်အဂသလနန်ိငုင်ရိှံ ြိြိတို ဲ့၏ ဘဏ်စရင််းကို ပိတ်ရြည် မေစ်သည်။ ဤဘဏ်စရင််းြ ာ်းသည် ဖငလွ လှယ်ြှု နှုန််း ြတည် 



ပငြ်ိ ဖမပာင််းလ ြှုြ ာ်း စီြံနိငုဖ်ရ်းအတွက် အဓိကအခ က်မေစ်သည်။ ပငြ် အကကီ်းဆုံ်းအလ ရှငြ် ာ်းမေစ်သညဲ့် BPRM နငှဲ့ ်FCDO 

တို ဲ့ထံြှ ဖငဝွငလ်ာပါက စီြံနိငုသ်ည်။ သုိ ဲ့ဖသာ်လည််း လက်ရိှတွင ်ခရီ်းသွာ်းလာြှု ကန ဲ့သ်တ်ြှုြ ာ်း ရိှဖနမခင််းနငှဲ့ ်ဘဏ်ြ ာ်းက 

အသစ်ဖသာ ဖောက်သည်ြ ာ်း ြရယူလိုမခင််းတို ဲ့ဖ ကာငဲ့ ်TBC အေွ ွဲ့က ယူဖကနိငုင်ရိှံ အမခာ်းဖသာဘဏ်တခုတွင ်ဖငစွာရင််း 

ေွငဲ့ ်ရေွယ်ရိှသည်ဟု ဖြ ာ်လငဲ့ထ်ာ်းသည်။  

 

၂၀၂၂ ခ နစ်ှအတွေက် ဘဏ္ဍာထရုံး အလာုံးအလာ 

TBC အေွ ွဲ့က ၂၀၂၂ ခုနစ်ှအတွက် ဘတ်ဂ က်ကို အစီအစဉ မပငဆ်ငဖ်ရ်းဆွ ရာ၌ ဖအာက်ဖော်မပပါ သက်ဖရာက်နိငုဖ်သာ ကိန််း 

ရှငြ် ာ်းကို ထညဲ့်သွင််းစဉ်းစာ်းပါသည်။  

• လက်ရိှစခန််းြ ာ်းရိှ လူဦ်းဖရသည် ခန ဲ့ြှ်န််း ၈၀,၀၀၀ ဝန််းက ငတ်ွင ်ကာလြခန ဲ့ြှ်န််းနိငုဖ်သာ အတိုင််းအတာအထိ 

က နရိှ်ဖနြည်။   

• စာ်းနပ်ရိကခာကေ ်တနေုိ််းနငှဲ့ ်ြီ်းဖသွ်းဖ ်းနှုန််းတွင ်၄% ဖငဖွ က်းဖောင််းပွြှုကို ထညဲ့်သွင််းတွက်ခ က်၍၊ 

အကကီ်းြာ်းဆုံ်း ဖသာ အသုံ်းစရိတ်အမေစ် ဆက်ရိှဖနြည်။  

• COVID 19 ကူ်းစက်ကပ်ဖဘ်း ကန ဲ့သ်တ်ြှုြ ာ်းဖ ကာငဲ့ ်ေကုခသည်ြ ာ်း၏ ဝငဖ်ငရွရိှနိငုြ်ှု အခွငဲ့အ်လြ််းြ ာ်းအတွက် 

အကန ဲ့အ်သတ် မေစ်ဖစသည်။  

• TBC အေွ ွဲ့က လက်ရိှအလ ရှငြ် ာ်းအာ်းလံု်းထံြှ စခန််းြ ာ်းရိှ ယင််း၏ ပုံြှနလ်ုပ်ငန််း အစီအစဉြ ာ်းအတွက် 

အလာ်းတူ ပြာဏရနပုံ်ဖင ွရရိှြည်ဟု ဖြ ာ်ြှန််းထာ်းသည်။  

• နိငုင်မံခာ်းဖငလွ နှုန််း အတက်အက  ဖမပာင််းလ မခင််းသည် TBC အေွ ွဲ့၏ ဘတ်ဂ က်အတွက် အဓိကသက်ဖရာက်ြှု 

အဖ ကာင််းအခ က် တခုအမေစ် ဆက်ရိှဖနြည်။  

• အဖရ်းဖပေါ် တံု ဲ့မပနက်ူညီြှု စွြ််းဖဆာငရ်ည်ကို ဆက်လက်ထိန််းသိြ််းထာ်းရန ်လိုအပ်သည်။   

 

အနာဂတ ်အလာုံးအလာ  

မြနြ်ာနိငုင်၏ံ အက ပ်အတည််းဖ ကာငဲ့ ်ေကုခသည်ြ ာ်း၏ အနာဂတ်ဖရွ်းလြ််းြ ာ်းအတွက် ယခငက်ထက် ပုိ၍ ခ  ွဲ့ထွငဖ်ပ်းရန ်

ပုိ၍ အဖရ်းကကီ်းလာသည်။ အိြ်မပနဖ်ရ်း ဖြ ာ်လငဲ့ခ် က်ြ ာ်း နည််းသွာ်းဖသာဖ ကာငဲ့ ်စခန််းမပငပ်တွင ်အမခာ်းဖသာ 

ဖရွ်းခ ယ်စရာ နည််းလြ််းြ ာ်း လိုအပ်လာသည်။ သုိ ဲ့ဖသာ်လည််း ထုိင််းနိငုင်နံငှဲ့ ်မြနြ်ာနိငုင်တံွင ်COVID-19 

ကာကွယ်ဖဆ်းထုိ်းနှြံှု သိသာထင ်ရှာ်းသညဲ့် အတိုင််းအတာ ြရိှဖသ်းလ င၊် စခန််းမပငပ်သုိ ဲ့ ေကုခသည်ြ ာ်း သွာ်းလာနိငုြ်ှု 

အကကီ်းအက ယ် ကန ဲ့သ်တ်ြှုြ ာ်း ရိှဖနဦ်း ြည် မေစ်သည်။  

 

မြနြ်ာနိငုင်တံွင ်စစ်အငအ်ာ်းတို်းခ  ွဲ့ခ ထာ်းြှု ဆက်၍ မြငဲ့ြ်ာ်းဖနေွယရိှ်ရာ ြိြိတို ဲ့၏ ြိတ်ေက်အေွ ွဲ့အစည််းြ ာ်း လံုမခံျုဖရ်းကို 

ခ ိနည် ိ၍ ဖရွှွဲ့ဖမပာင််းထွက်ဖမပ်းဖနရသညဲ့် လူထုြ ာ်းအတွက် လူသာ်းခ င််းစာနာြှုဆုိငရ်ာ လိုအပ်ခ က်ြ ာ်း မေညဲ့်ဆည််းဖပ်းနိငု ်

ဖရ်းကို ဦ်းစာ်းဖပ်းအမေစ် ဖဆာငရွ်က်သွာ်းြည် မေစ်သည်။  

 

TBC အေွ ွဲ့က ၂၀၂၀-၂၂ ြဟာဗ  ဟာအတိုင််း ဆက်လကက်ိုငစွ် ထာ်းဆ  မေစ်သည်။ သုိ ဲ့ဖသာ် အခ ိန ်ကာမြငဲ့စွ်ာ ပုိယူ၍ 

အဖကာငအ်ထည် ဖပေါ် နိငုြ်ည်ကို အသိအြှတ်မပျုထာ်းပါသည်။ ပုိ၍ ရှည် ကာသညဲ့် စိတ်ပုိင််းမေတ် ဖဆာငရွ်က်ြှုနငှဲ့ ်

အလ ရှင ်ြ ာ်းထံြှ ဖမပာင််းလွယ်မပငလ်ွယ်ရိှြှု လိုအပ်ပါြည်။ TBC အေွ ွဲ့ နငှဲ့ ်ယင််း၏ြိတ်ေက်အငအ်ာ်းစုြ ာ်းက အစဉ 



ဖမပာင််းလ ဖနဖသာ လက်ဖတွွဲ့အဖမခအဖနြ ာ်းနငှဲ့အ်ညီ ခ ိနည် ိဖဆာငရွ်က်သွာ်းရြည် မေစ်သည်။ မြနြ်ာနိငုင်တံွင ်ပုိြ ာ်းဖသာ 

မပည်တွင််းေကုခသည် IDPs ြ ာ်း မြငဖ်တွွဲ့ရြည် ဖြ ာ်လငဲ့ထ်ာ်းပပီ်း၊ ထုိသူြ ာ်းက ထုိင််းနိငုင်တံွင ်မေစ်ဖစ၊ မြနြ်ာနိငုင် ံနယ်စပ်ရိှ 

တိုင််းရင််းသာ်းအေွ ွဲ့ အစည််းြ ာ်း ထိန််းခ ျုပ်ရာဖေသြ ာ်းတွငမ်ေစ်ဖစ အကာအကွယ်ယူ ခိလုှုံရန ်ကကိျု်းပြ််းလာ ကြည် 

မေစ်သည်။ ထုိသူြ ာ်းသည် မပည်တွင််း ေကုခသည်ြ ာ်းအမေစ်၊ သုိ ဲ့ြဟုတ် အနာဂတ် ေကုခသည်ြ ာ်း မေစ်လာနိငု ်ကပါသည်။ 

ဖသခ ာသည်ြှာ ဖေသတွင််း တည်ပငြ်ိြှု ြရိှပါလ င၊် လူသာ်းခ င််း စာနာြှုဆုိငရ်ာ အကူအညီြ ာ်း 

တို်း၍လိုအပ်ြည်မေစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


