နယ်စပ်တလ

ျှောက် ကူညီလစျှောင်လ ျှောက်လ ေး ညွန့်ပ ေါင့််းအဖွွဲ့က

်း

(The Border Consortium)
နစ်စဉ် အစီ င်ခံစျှော ၂၀၂၁ ခုနစ်
ရည့်ညွန့််းစ

်း

ယခု အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နနေ့က ကွယလ
် ွန်ခဲ့သညဲ့် မိမိတေ့ို၏ မိတ်န
နစာနရာဲ့ကီစိန်န ွွေးအတွက် ဂုဏ်ဖပြုရည်ညွှန်ွေးပါသည်။ သူနှငဲ့် အတူတကွ လုပ်ကိုင်န

ွဖြစ်သူ နှငဲ့် လုပ်နြာ်ကိုင်ြက်

ာင်ရွက်ခဲ့ရသညဲ့်အတွက် မိမိတိုေ့ အာွေးလံုွေး

အခွငဲ့်ထူွေး ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ သရာ နရာ်ကီကို မိမိတေ့ို သတိတရ ရှိနနကကမည် ဖြစ်ပါသည်။ သိန
ုေ့ သာ်လည်ွေး သင်၏ ဝိညာဉ်
က်လက် ရှင်သန်နနမည်ကို မိမိတိုေ့ သိနနပါသည်။

အစရင့်ခံစ အ

ျဉ့််းချျု ့်

ယခု အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ီဇင်ဘာလအထိ လွှမ်ွေးခခံြု ပပီွေး၊ TBC အြွွဲ့၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် ထိုင်ွေးနိုင်ငံ
နှငဲ့် ဖမန်မာနိုင်ငံအတွက် မဟာဗ ျူဟာနဖမာက် လမ်ွေးညွှန်ခ က်မ ာွေးကို အနဖခခံ၍ တိုွေးတက်မှုမ ာွေးကို နြာ်ဖပထာွေးပါသည်။
ဖမန်မာစစ်တပ်က နြနြေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နနေ့တွင် နရွွေးနကာက်ပွ မမသမာမှုမ ာွေးကို အနကကာင်ွေးဖပ၍ စစ်အာဏာသိမ်ွေးခဲ့သည်။
ယင်ွေး နနောက်ပိုင်ွေးတွင် အာဏာသိမ်ွေးစစ်နကာင်စီ (SAC) က ြွွဲ့စည်ွေးပံုအနဖခခံဥပန နှငဲ့် မညီဘ အာဏာသိမ်ွေးမှုအနပေါ်
ကနေ့်ကွက်သညဲ့် နိုင်ငံအနှအ
ံေ့ ဖပာွေး

နဒဖပပွမ ာွေး ဖြစ်နပေါ်လာခဲ့သည်။

နက ာ်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပပီွေး၊ ဖမန်မာစစ်တပ်ကို
ကာကွယန
် ရွေးတပ်ြွွဲ့မ ာွေးနှငဲ့်
ကို

နဒဖပပွမ ာွေးကို နခ မှုန်ွေးရာတွင် စစ်တပ်က လူနပါင်ွေး ၁,၃၀၀

နေ့်က င်နနကကသညဲ့် တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလက်နက်ကိုင် အြွွဲ့မ ာွေး (EAOs) မ ာွေး၊ ဖပည်သူူ့

လက်နက်ကိုင်တက
ို ်ပွမ ာွေးလည်ွေး

တိုွေးမ ာွေးလာခဲ့သည်။

စစ်အာဏာသိမ်ွေးနကာင်စီ

(SAC)

နေ့်က င်၍ အမ ြုိ ွေးသာွေး ညီညွတ်နရွေးအစိုွေးရ (NUG) ကို ြွွဲ့စည်ွေးခဲ့ကကပပီွေး၊ ယင်ွေးက နိုင်ငံတကာ မ က်နှောစာတွင် (SAC)

စစ်နကာင်စီ အတွက် အဓိက အတိုက်အခံအဖြစ် ရပ်တည်န

ာင်ရွက်နနသည်။ ဖမန်မာနိုင်ငံ အနရှွဲ့နတာင်ပိုင်ွေးန သတွင်

ကရင်ဖပည်နယ် နဖမာက် ပိုင်ွေးနှငဲ့် ကယာွေးဖပည်နယ်တတ
ိုေ့ ွင် အရပ်သာွေးဖပည်သူမ ာွေးအနပေါ် ခွဖခာွေးမှုမရှိဘ လက်နက်ကကီွေးဖြငဲ့်
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမ ာွေး နကကာငဲ့်၊ ယခုနှစ်ကုန်တွင် လူနပါင်ွေး ၂၀၀,၀၀၀ နက ာ် အထိ အိုွေးအိမ်စွနေ့်ပစ် ထွက်နဖပွေးခဲ့ကကရသည်။
ဖမန်မာနိုင်ငံအတွင်ွေးရှိ
အဖပြုသနဘာန

လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု

ိုင်ရာ

အကူအညီမ ာွေးနှငဲ့်

ပတ်သက်၍

တိုွေး၍စိုွေးရိမ်ြွယ်

ာင်သညဲ့် တိုွေးတက်မှု နယ်ပယ် အနည်ွေးက ဉ်ွေးမျှသာ ရှိသည်။ TBC အြွွဲ့က အရပ်သာွေး ၂၀၀,၀၀၀ နက ာ်အတွက်

အနရွေးနပေါ်တံဖုေ့ ပန်မှု အကူအညီ မ ာွေး နပွေးအပ်နိုင်ခဲ့ပပီွေး၊ ကဏ္ဍနပါင်ွေးစံု လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု

ိုင်ရာ အကူအညီမ ာွေး ရရှိနိုင်မှုနကကာငဲ့်

အနဖခခံလိုအပ်ခ က်မ ာွေး သက်သာနစခဲ့သည်။ စစ်အာဏာသိမ်ွေးမှုနှငဲ့် နနောက်ပိုင်ွေး ဗဟိုအစိုွေးရတွင် ပပိြုကွက
COVID-19
ကကိြုွေးပမ်ွေးန

ရှိနနပပီွေး၊

ကူွေးစက်

ကပ်နဘွေး

ပခိမ်ွေးနဖခာက်မှု

ပို၍

ကကီွေးထွာွေးနစခဲ့သည်။

င်ွေးမှုမ ာွေးနကကာငဲ့်

ကာကွယန
်

ွေးထိုွေးနပွေးရန်

ာင်ရွက်နသာ်လည်ွေး မနအာင်ဖမင်ဘ၊ COVID-19 ကူွေးစက်မှုအနပေါ် က န်ွေးမာနရွေး နစာငဲ့်နရှာက်နပွေးမှုမ ာွေးလည်ွေး

လံုနလာက်မှု မရှိနပ။ ယခုနှစ်ကုန်တွင် COVID-19 ကူွေးစက်ကပ်နဘွေးနကကာငဲ့် လူနပါင်ွေး ၁၆,၀၀၀ ခနေ့် နသ
စစ်အာဏာသိမ်ွေးမှုနကကာငဲ့် ဖမန်မာဲ့စီွေးပွာွေးနရွေးနှငဲ့် ဘဏ် စနစ်ကိုလည်ွေး အကကီွေးအက ယ် ထိခိုက်နစပပီွေး၊
က နရာက်သူ လူထုအနရအတွက် အကကီွေးအက ယ် တိုွေးမ ာွေးလာနစသည်။

ံုွေးခဲ့ရသည်။

င်ွေးရတွင်ွေးနအာက်

ထိုင်ွေးနိုင်ငံတွင် ုကခသည်စခန်ွေး ၈-ခုအတွင်ွေး COVID-19 ကူွေးစက်ဖပနေ့်ပွာွေးမှု ဖြစ်ပွာွေးခဲ့သည်။ ကိုရိုနော ဗိုင်ွေးရပ်စ် ကူွေးစက်မှု ကကိြု တင်
ကာကွယန
် ရွေးနှငဲ့် ထိန်ွေးခ ြုပ်နရွေး လုပ်ထံုွေးမ ာွေး Coronavirus Infection Prevention & Control (IPC) protocols ယခု
တနှစ်လံုွေးတွင်
န

က်လက်၍ အနကာင်အထည်နြာ်

ရှိပပီွေး၊ စခန်ွေးမ ာွေးနှငဲ့်

ာင်ရွက်ရသညဲ့် အနဖခအနန ဖြစ်နစခဲ့သည်။ စာွေးနပ်ရိကခာ လံုခခံြုမှု

နန

ဖြစ်နသာ်လည်ွေး၊ စခန်ွေးမ ာွေးတွင် တည်ပငိမ်နန

မ ာွေး၏ လူသာွေးခ င်ွေး စာနောမှု
ဖြညဲ့်

က်သွယ်နရွေးကိစစ အမ ာွေးစုတွင် အနဝွေးမှသာ

ိုင်ရာ ဖပဿနော စိန်နခေါ်မှုမ ာွေး

ဖြစ်သည်။ အမှန်

က်လက်၍ ကကီွေးထွာွေး

ိုရလျှင် စခန်ွေးမ ာွေးတွင် နနထိုင်ကကသညဲ့် ုကခသည်

ိုင်ရာ အကူအညီမ ာွေးဖြစ်သညဲ့် အစာွေးအနသာက်မ ာွေး၊ စာွေးသွေးံု

ီမ ာွေး နှငဲ့် အမိုွေးအကာမ ာွေးကို

ည်ွေးနပွေးနိုင်သည်။ (TBC) အြွွဲ့က အာဟာရရှိမှု၊ အမိုွေးအကာနှငဲ့် စခန်ွေးအုပ်ခ ြုပ်စီမံမှုတိန
ုေ့ ှငဲ့် ပတ်သက်၍ အနရွေးပါသညဲ့်

လှုပ်ရှာွေးန

ာင်ရွက်မှုမ ာွေး ဖပြုခဲ့သည်။ COVID-19 ကူွေးစက်နဘွေးနှငဲ့် စစ်အာဏာသိမ်ွေးမှုနကကာငဲ့်၊ ကုလသမဂဂ ုကခသည်မ ာွေး

ရာ မဟာမင်ွေးကကီွေးရုွေးံ (UNHCR) က ဦွေးန
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်

ာင် န

ာင်ရွက်နနသညဲ့် မိမိ

နဒအနလ ာက် အိမ်ဖပန်နရွေးလုပ်ငန်ွေးမ ာွေးသည်လည်ွေး

ိုင်ွေးငံဲ့ထာွေးခဲ့ရသည်။ အလာွေးတူပင် TBC အြွွဲ့၏ အိမ်ဖပန်ကကသူ ုကခသည်မ ာွေး ဖပင်

နပွေးမှုမ ာွေးမှာလည်ွေး

ိုင်

င်မှုရှိနရွေး အကူအညီ

ိုင်ွေးငံဲ့ထာွေးခဲ့ရသည်။ TBC အြွွဲ့က ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် တိုက်ပွမ ာွေးနကကာငဲ့် အိုွေးအိမ်စွနေ့်ပစ် ထွက်နဖပွေးလာရ

သူမ ာွေးနှငဲ့် ထိုင်ွေးနိုင်ငံတွင် ခိုလံှုလာကကသူမ ာွေးအတွက် အနရွေးနပေါ် လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု အကူအညီမ ာွေး နပွေးခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊
နြနြေါ်ဝါရီလမှ စ၍ ထိုင်ွေးနိုင်ငံတွင်ွေးသိုေ့ ခနေ့်မှန်ွေး

ုကခသည် ၁၆,၀၀၀ ဦွေး နယ်စပ်ဖြတ်နက ာ် ထွက်နဖပွေးလာကကပပီွေး၊ အကာ

အကွယရ
် ရှိနရွေး အတွက် ခိုလလ
ံှု ာခဲ့သည်။ ထိုသူမ ာွေးကို တည်ရှိနနနသာ ုကခသည်စခန်ွေးမ ာွေးသေ့ို ဝင်ခွငဲ့်မဖပြုဘ၊ ဤ ုကခသည်
အမ ာွေးစုက ဖမန်မာနိုင်ငံသိုေ့ ြိအာွေးမ ာွေးအကကာွေးမှပင် ဖပန်သွာွေးကကသည်။ ယခုနှစ်ကုန်တွင် ထိုင်ွေးနိုင်ငံတွင်ွေး ယာယီခိုလရ
ံှု ာ နနရာ
မ ာွေး၌

ုကခသည် ၃,၂၀၀ ခနေ့် က န်ရှိနနနသွေးသည်။ 1

ီဇင်ဘာလကုန်တွင် ယာယီခိုလံှုနရွေးစခန်ွေးမ ာွေး၌ လူနပါင်ွေး ၄,၈၀၀ ဦွေး

တရာွေးဝင်ကိန်ွေးဂဏန်ွေးမ ာွေးအရ က န်ရှိနနနသွေးသည်။ တခ န
ိ ်တည်ွေးတွင် ထိုင်ွေးနိုင်ငံရှိ စခန်ွေး ၉-ခု အတွင်ွေး ုကခသည် ၈၀,၉၈၂ ဦွေး
က န်ရှိနန

ဖြစ်ပပီွေး၊2 ယင်ွေးတိုေ့အနက် ၄၁၀ ဦွေးမှာ ယခုနှစ်အတွင်ွေး တတိယနိုင်ငံမ ာွေးသိုေ့ နဖပာင်ွေးနရွဲ့အနဖခခ ခဲ့ကကသည်။ စခန်ွေး

မ ာွေးအတွင်ွေး နမွွေးြွာွေးသူကနလွေး ၁,၃၁၃ ဦွေး ရှိခဲ့သည်။3

အခန့််း (၁)
ပနော

့်ဆံ်း အပ ခအပန ပဖ ့် ချ

့်

ြန့်ြ နင့်ငံ
ဖမန်မာဲ့တပ်မနတာ်က ၂၀၂၁ ခုနှစ် နြနြေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နနေ့တွင် အနရွေးနပေါ်အနဖခအနန နကကညာပပီွေး၊ တိုင်ွေးဖပည်ကို စီမံအုပ်ခ ြုပ်
ရန်အတွက် နိုင်ငံနတာ်စီမံအုပ်ခ ြုပ်နရွေးနကာင်စီ (SAC) ကို ြွွဲ့စည်ွေးတည်နထာင်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်က နရွွေးနကာက်ပွ မမသမာမှု
မ ာွေးကို အနကကာင်ွေးဖပ၍ အာဏာကိုသိမ်ွေးယူခဲ့နသာ်လည်ွေး၊ သီွေးဖခာွေးလွတ်လပ်သညဲ့် နစာငဲ့်ကကညဲ့် နလဲ့ လာသူမ ာွေးကမူ ပယ်ခ ခဲ့
သည်။ ဤအဖြစ်နှငဲ့်

နေ့်က င်စွာပင် စစ်အာဏာသိမ်ွေးမှုကို ြွွဲ့စည်ွေးပံုအနဖခခံ ဥပန နှငဲ့်မညီ၊ (SAC) ကို တရာွေးမဝင်နကကာင်ွေး

ရံှုွဲ့ခ ခဲ့ကကသည်။ စစ်အာဏာသိမ်ွေးမှု

နေ့်က င်သညဲ့်

နဒဖပပွမ ာွေးကို ဖပြုလုပ်ခဲ့ကကရာတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်ပိုင်ွေးအထိ အကကမ်ွေး

ြက် ပြိြုခွနခ မှုန်ွေးမှုနကကာငဲ့် လူနပါင်ွေး ၁,၃၀၀ နက ာ် နသ

ံုွေးခဲ့ရပပီွေး၊ လူနပါင်ွေး ၁၁,၀၀၀ နက ာ်မှာ ြမ်ွေး

ီွေးခံရဖခင်ွေး၊ တရာွေးစွ

ခ
ို ံ

ရဖခင်ွေး၊ သိမ
ုေ့ ဟုတ် နထာင် ဏ်အဖပစ်နပွေးဖခင်ွေး ခံခဲ့ကကရသည်။ (SAC) အာဏာသိမ်ွေး စစ်နကာင်စီက အင်တာနက်အသံုွေးဖပြုမှုကို
1 ကုလသမဂဂ ုကခသည်မ ာွေး

ိုင်ရာ မဟာမင်ွေးကကီွေးရံုွေး (UNHCR) ထိုင်ွေးနိုငင
် ံ စာရင်ွေးအင်ွေးမ ာွေး၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၂ ခုနှစ်။

2 https://www.theborderconsortium.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-12-December-map-tbc-unhcr.pdf
3 ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ီဇင်ဘာလအထိ IOM ထိင
ု ွေး် နိုင်ငံ၏ ထွက်ခာွ သွာွေးသူမ ာွေး စာရင်ွေးအင်ွေး

ကနေ့်သတ်ခ ြုပ်ခ ယ်မှုမ ာွေး ဖပြုခဲ့ပပီွေး၊ တနိုင်ငံလံုွေး အတိုင်ွေးအတာ သပိတ်နမှာက်
နကကာငဲ့် ဖပည်သူူ့နရွေးရာ ဝန်န

နဒဖပပွမ ာွေးနှငဲ့် ဗဟိုဘဏ်၏ ထိန်ွေးခ ြုပ်မှုတိုေ့

ာင်နပွေးမှု ကဏ္ဍမ ာွေးလည်ွေး ပပိြုလခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံနရွေးအရ အညိြုွေးထာွေးအဖပစ်နပွေးခံရမည်ကိုစိုွေး၍

လူူ့အခွငဲ့်အနရွေး ကာကွယ်နစာငဲ့်နရှာက်နပွေးသူ ၁၂,၀၀၀ ခနေ့်သည် အကကမ်ွေးမြက် လူထုအာဏာြီ

န်နရွေးလုပ်ငန်ွေးမ ာွေး (CDM)

တွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုနကကာငဲ့် ထွက်နဖပွေးလာကကရပပီွေး၊ တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးမ ာွေး ထိန်ွေးခ ြုပ်ရာန သမ ာွေးတွင် ခိုလံှုလာကကရသည်။ နိုင်ငံ
တကာ၏ ကာကွယ်နပွေးမှုမရရှိသညဲ့်အနလျှာက်၊ စစ်အာဏာသိမ်ွေးနကာင်စီ (SAC) ကို

နေ့်က င်နရွေးအတွက် အမ ြုိ ွေးသာွေး ီမို

ကနရစီအြွွဲ့ခ ြုပ် (NLD) နထာက်ခံသမ
ူ ာွေး၊ နနောက်ပိုင်ွေးတွင် တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးနိုင်ငံနရွေး ပါတီအြွွဲ့ဝင်မ ာွေးနှငဲ့်အတူ အမ ြုိ ွေးသာွေး
ညီညွတ်နရွေးအစိုွေးရ (NUG) ကို ြွွဲ့စည်ွေးခဲ့ကကသည်။ အက ယ်အဖပနေ့်နသာ တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလက်နက်ကိုင် အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေး၊
နိုင်ငံနရွေးပါတီမ ာွေးနှငဲ့်

အရပ်ဘက်လူမှုအြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေးက

နိုင်ငံနရွေးအရ

နထာက်ခံမှုနပွေးနိုင်ရန်

အမ ြုိ ွေးသာွေးညီညွတ်နရွေး

အကကံနပွေး နကာင်စီ (NUCC) ကို တပ်နပါင်ွေးစု ထီွေးမိုွေးသြွယ် ြွွဲ့စည်ွေးခဲ့ကကသည်။
အထူွေးသဖြငဲ့် အရပ်သာွေးဖပည်သူမ ာွေးကို မခွဖခာွေးဘ လက်နက်ကကီွေးမ ာွေးဖြငဲ့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမ ာွေးနကကာငဲ့် ကရင်ဖပည်နယ်
နဖမာက်ပိုင်ွေးနှငဲ့် ကယာွေးဖပည်နယ်တတ
ိုေ့ ွင် ယခုနှစ်ကုန်၌ လူနပါင်ွေး ၂၀၀,၀၀၀ အထိ အိုွေးအိမ်စွနေ့်ပစ် ထွက်နဖပွေးခဲ့ကကရသည်။ စနစ်
တက အကကမ်ွေးြက်မှုမ ာွေးနှငဲ့်အတူ လူူ့အခွငဲ့်အနရွေး ခ ြုိ ွေးနြာက်မှု ဖြစ်ရပ်ပံုစံမ ာွေးသည်၊ နသာင်ွေးက န်ွေးသန
ူ ခ မှုန်ွေးနရွေး “ဖြတ်
နလွေးဖြတ်” စစ်နရွေး မဟာဗ ျူဟာမ ာွေးအတိုင်ွေး ထင်ဟပ်မှုရှိနနပပီွေး၊ တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလက်နက်ကိုင် အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေး (EAOs)
မ ာွေးအနနဖြငဲ့် စာွေးနပ်ရိကခာ၊ လူသစ်စုန
လူထုမ ာွေးကို ပစ်မှတ်ထာွေးန

ာင်ွေးမှု၊ နထာက်လှမ်ွေးနရွေးသတင်ွေးနှငဲ့် အရင်ွေးအဖမစ်မ ာွေး မရရှိနိုင်နအာင် အရပ်သာွေး

ာင်ရွက်ခဲ့သညဲ့် ပံုစံဖြစ်သည်။ သိသာထူွေးဖခာွေးစွာ စစ်အင်အာွေးတိုွေးခ ွဲ့လာဖခင်ွေး၊ အကကမ်ွေးြက်မှုမ ာွေး

နှငဲ့် လူူ့အခွငဲ့်အနရွေး ခ ြုိ ွေးနြာက်မှုမ ာွေးနကကာငဲ့် စစ်ပွပဋိပကခ
အနဖခအနနကို အထူွေး
အန

ိုွေးရွာွေးနစခဲ့သည်။ လက်နက်ကကီွေးဖြငဲ့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနကကာငဲ့်၊ ပ က်စီွေးရသညဲ့် ရပ်ရွာလူထုပိုင်

ာက်အဦွေးမ ာွေးတွင် နက ာင်ွေးမ ာွေး၊ က န်ွေးမာနရွေး န

ဖြစ်သည်။

ထိုွေးစစ်မ ာွေးနကကာငဲ့်

ွေးခန်ွေးမ ာွေးနှငဲ့် ဝတ်ဖပြုကိုွေးကွယရ
် ာ ဘုရာွေးရှစ်ခိုွေးနက ာင်ွေးမ ာွေး အပါအဝင်
၎င်ွေးတိ၏
ုေ့

နတာင်ယာခင်ွေးမ ာွေးသိုေ့

သွာွေးနရာက်ရန် မဖြစ်နိုင်နတာဲ့ဘ၊ လာမညဲ့်မိုွေးရာသီတွင် နတာင်ယာစပါွေး စိုက်ပ ြုိ ွေးနိုင်ရန် ဖပင်

င်မှုလုပ်ငန်ွေးမ ာွေးလည်ွေး

ရပ်

ယခု

ဏ်ခံနနရသညဲ့် ရပ်ရွာလူထုမ ာွေးအြိုေ့ ထိခိုက်နစ်နောနိုင်မှု

နတာင်နပေါ်န သနန

လယ်သမာွေးမ ာွေးအတွက်

ိုင်ွေးကုန်ကကရသည်။ သိုေ့ဖြစ်ရာ လာမညဲ့်နှစ်တွင် စာွေးနပ်ရိကခာလံုခခံြုနရွေးအနပေါ် ထိခိုက်သက်နရာက်မှု ရှိလာနိုင်သည်။

၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ခ န
ိ ်နီွေးလာခ န
ိ ်၌၊ ဖမန်မာဲ့တပ်မနတာ်၏ ထိုွေးစစ်မ ာွေးသည် စစ်အာဏာသိမ်ွေးမှုကို

နေ့်က င်ကကသညဲ့်

အုပ်စုမ ာွေးရှိရာ ကရင်ဖပည်နယ် နတာင်ပိုင်ွေးနှငဲ့် တနသသာရီတိုင်ွေးအထိ ဖပနေ့်န၍
ှံေ့
ပစ်မှတ်ထာွေးလာခဲ့သည်။ ကရင်ဖပည်နယ်၊
ဖမဝတီပမိြုွဲ့

အနီွေးရှိ

နက ွေးရွာလူထုနပါင်ွေး

နလွေးနကနကာ်
၂၀,၀၀၀

ဧရိယာကို
နက ာ်

ဖမန်မာစစ်တပ်မ ာွေးက

ီဇင်ဘာလလယ်ပိုင်ွေးတွင်

အိုွေးအိမ်စွနေ့်ပစ်ထွက်နဖပွေးရသည်အထိ

တိုက်ခိုက်ခဲ့ကကပပီွေး၊

ဖြစ် နစခဲ့သည်။

အမ ာွေးအဖပာွေးမှာ

ထိုင်ွေးနိုင်ငံြက်ဖခမ်ွေးတွင် မဖြစ်မနန ထွက်နဖပွေး ခိုလံှုခဲ့ကကရသည်။ တခ န
ိ ်တည်ွေးတွင် အာဏာသိမ်ွေးစစ်နကာင်စီ (SAC) က
လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု

ိုင်ရာ

အကူအညီ

အကူအညီနပွေးနရွေးလုပ်သာွေးမ ာွေးကိုလည်ွေး
ခရစစမတ်အကကိြုနနေ့တွင် ြရူ
လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု

ိုင်ရာ

ကူညီနပွေးနနဖခင်ွေးမ ာွေးအနပေါ်
လူမှုအြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေးမှ တ

နပွေးမှုမ ာွေးအနပေါ်

တိုက်ခိုက်မှုမ ာွေး

ကနေ့်သတ်မှုမ ာွေး

ရှိလာသည်။

ဥပမာတခု

တိုွေးမ ာွေးလာခဲ့ပပီွေး၊

အနနဖြငဲ့်

နြာ်ဖပရလျှင်

ိုပမိြုွဲ့နယ်၌ လူနပါင်ွေး ၄၀ နက ာ် အစုအခပံြုအလိုက် သတ်ဖြတ် မီွေးရိှုွဲ့ခံခဲ့ ကကရသည်။ ပမိြုွဲ့ဖပအနဖခဖပြု၍
အကူအညီနပွေးမှုမ ာွေး၊

အဖခာွေးအာဏာပိုင်မ ာွေး

ကနေ့်သတ်ခ ြုပ်ခ ယ်လာမှုမ ာွေးနကကာငဲ့်

ထိန်ွေးခ ြုပ်ထာွေးသညဲ့်

အနရွေးနပေါ်ကူညီ

င်ဲ့သာ၊ မထင်မနပေါ်နစဘ သိုသိပ်စွာ အဓိကထာွေး၍ ပိုေ့န

န သမ ာွေးမှတ

နထာက်ပံဲ့မှုမ ာွေး

ကို

ငဲ့်

အရပ်ဘက်

ာင်နပွေးနနကကရသည်။

ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အာဏာသိမ်ွေးခ န
ိ ်မှစတင်၍ COVID-19 ကူွေးစက်မှုနကကာငဲ့်၊ လူနပါင်ွေး ၁၆,၀၀၀ ဦွေးနက ာ် အသက်
ဖပည်သူူ့က န်ွေးမာနရွေး အနရွေးနပေါ်အနဖခအနနသိုေ့ က နရာက်နစခဲ့သည်။ နရာဂါရှာနြွ စစ်န

ွေးမှုမ ာွေး၊ ကာကွယ်န

ံုွေးရံှုွေးခဲ့ရ ရာ၊
ွေးထိုွေးနှံ နပွေးမှု

ဖြနေ့်က က်လုပ်န

ာင်မှုမ ာွေးနှငဲ့်၊

အမှန်

ိုရလျှင်

ဖပည်သူူ့က န်ွေးမာနရွေးစနစ်တခုလံုွေး

ရပ်

ိုင်ွေးလုနီွေးပါွေး

ရှိခဲ့သည်။ လူခ င်ွေးခပ်ခွာခွာနနထိုင်မှု အနလဲ့အထကို သင်ယူနလဲ့လာရရှိခဲ့နသာ်လည်ွေး၊ လူထုအံုကကွ
က်၍

မက ငဲ့်သံုွေးကကနတာဲ့နပ။

က န်ွေးမာနရွေးလုပ်သာွေးမ ာွေးလည်ွေး

အသက်ကယ်ပစစည်ွေးမ ာွေး ဖြစ်သညဲ့် နအာက်

ြမ်ွေး

ီွေးခံကကရပပီွေး၊

ီဂ င်ဗူွေးမ ာွေးကို စစ်သာွေးမ ာွေးအတွက် ြမ်ွေး

COVID-19 ကူွေးစက်မှု တတိယလိှုင်ွေးအဖြစ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ တတိယသံုွေးလပိုင်ွေးတွင်
ဖြစ်ပွာွေးခဲ့သည်။ တခ န
ိ ်တည်ွေး တွင်၊ ကုလသမဂဂ၏ ကိုဗစ်ကာကွယန
်
အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေးဖြစ်သညဲ့် (ပုဂဂလိက န
စသည်ဖြငဲ့်)
ရပ်

ကို

မလုပ်မကိုင်နိုင်ဘ
နဒဖပပွမ ာွေးနကကာငဲ့်

စစ်နကာင်စီ

(SAC)

က

ီွေးသိမ်ွေးယူသည်မ ာွေးလည်ွေး ရှိခဲ့သည်။
ယ်လ်တာမ ြုိ ွေးကွ ဖပနေ့်နှံေ့ကူွေးစက်ခံရမှု

ွေး ထိုွေးနှံနပွေးနရွေး အစီအစဉ်မှာလည်ွေး တတိယ ပါတီ

ွေးခန်ွေးမ ာွေး၊ နိုင်ငံတကာ အန်ဂ အ
ီ ိုအြွွဲ့မ ာွေး၊ တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးက န်ွေး မာနရွေးဌာနမ ာွေး…

တာဝန်နပွေးအပ်မညဲ့က
် ိစစအနပေါ်

စစ်နကာင်စီ

(SAC)

က

ခွငဲ့်မဖပြု

ဖငင်ွေး

န်သညဲ့်အတွက်နကကာငဲ့်

ိုင်ွေးနနခဲ့ရသည်။ ယင်ွေးကို တံဖုေ့ ပန်နိုင်ရန် တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေး က န်ွေးမာနရွေးဌာနမ ာွေးက အဖခာွေးနရွွေးခ ယ်စရာ အနအွေးခန်ွေးစနစ်

ကွင်ွေး

က်မ ာွေး၊ ထိုင်ွေးနိုင်ငံရှိ နထာက်ပံဲ့နပွေးမညဲ့်သူမ ာွေးနှငဲ့် ခ တ
ိ ်

ကာကွယန
်

က်၍ အစာွေးထိုွေးစီမံန

ာင်ရွက်မှုမ ာွေးဖပြုပပီွေး၊ ကနဦွေးစမ်ွေးသပ်

ွေး ထိုွေးနှံနပွေးမှုမ ာွေးကို နယ်စပ်န သမ ာွေးတွင် အနသွေးစာွေး အတိုင်ွေးအတာဖြငဲ့် စတင်ခဲ့သည်။

ဖပည်သူလူထုမ ာွေး ရင်

ိုင်ကကံြုနတွွဲ့နနရသညဲ့် အခက်အခမ ာွေးအနပေါ် ထပ်န

ာင်ွေးမှုတခု အနနဖြငဲ့်၊ စစ်နကာင်စီ (SAC) က

ဖမန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်ကို ဝင်နရာက်စွက်ြက်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကို ကနေ့်သတ်ခ ြုပ်ခ ယ်မှုမ ာွေး ဖပြုနသာနကကာငဲ့် နငွနကကွေး
ကဏ္ဍတွင် အကကီွေးအက ယ် ရပ်
နအဂ င်စီ မ ာွေး၏ လုပ်ငန်ွေးန
ယူမည်

ိုင်ွေးရမှု ဖပဿနောမ ာွေး ဖြစ်နစခဲ့သည်။ နငွသာွေး မလည်ပတ်နိုင်နသာနကကာငဲ့် အကူအညီနပွေးနရွေး

ာင်တာမ ာွေးအနပေါ် ြိအာွေးမ ာွေး ဖြစ်နစပပီွေး၊ အကယ်၍ တရာွေးမဝင် ဖပင်ပန ွေးကွက်မှနန၍ နငွထုတ်

လ
ို ျှင် ၁၀% အထိ အပို ကုန်က နပွေးန

ာင်နနကကရသည်။ ကုလသမဂဂ ြွံွဲ့ပြိြုွေးနရွေးအစီအစဉ် (UNDP) ၏ နြာ်ဖပခ က်

အရ အိမ်နထာင်စုမ ာွေး၏ ၈၃% တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်
ပိုင်ွေးတွင် နိုင်ငံလူဦွေးနရ၏ ၄၈% သည်

န်ွေးပိုင်ွေးမှစ၍ ဝင်နငွက

င်ွေးမှုမ ာွေး ဖြစ်နပေါ်ခဲ့ရပပီွေး၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်

န်ွေး

င်ွေးရမှုအတွင်ွေး က နရာက်နနထိုင်ရမည်ဖြစ်နကကာင်ွေး သတိနပွေးထာွေးသည်။ ဤအခ က်

သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဖြစ်နပေါ်တိုွေးတက်မှုမ ာွေးကို နဖပာင်ွေးဖပန်ဖြစ်နစရသညဲ့် အနဖခအနန ဖြစ်သည်။
ထင့််းနင့်ငံ
၂၀၂၁ ခုနှစ် တနှစ်လံုွေးတွင် COVID-19 ကူွေးစက်နဘွေးသည် အဓိကဖပဿနောအဖြစ်

က်လက် တည်ရှိနနခဲ့သည်။ ဧပပီလတွင်

အကကီွေးအက ယ် ကူွေးစက်ဖပနေ့်ပွာွေးမှုမ ာွေး ရှိခဲ့ရာ၊ တနိုင်ငံလံုွေး ကူွေးစက်မှုမ ာွေး ဖမငဲ့်တက်လာခဲ့ပပီွေး ဩဂုတ်လတွင် အဖမငဲ့်မာွေး

ံုွေး
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အနဖခအနန နရာက်ခဲ့သည်။ ခရိုင်တခုနှငဲ့်တခုအကကာွေး ကူွေးသန်ွေးသာွ ွေးလာမှုမ ာွေး၊ အခ ြုိ ွဲ့နသာ စီွေးပွာွေးနရွေးလုပ်ငန်ွေးမ ာွေး လည်ပတ်
န

ာင်ရွက်မှုကိုလည်ွေး ကနေ့်သတ်ခဲ့သည်။ နက ာင်ွေးမ ာွေး

က်လက် ြွငဲ့်ထာွေးနသာ်လည်ွေး၊ COVID-19 ကူွေးစက်ဖပနေ့်ပွာွေးမှု လူနော

မ ာွေး အနရအတွက်အနပေါ်မူတည်၍ တနည်ွေးတြံုဖြငဲ့် ဖပန်လည် ထိန်ွေးခ ြုပ်စီမံမှုမ ာွေး ဖပြုခဲ့သည်။ ယခုနှစ်ကုန်တွင် ဤကနေ့်သတ်
ခ ြုပ်ခ ယ်မှုအာွေးလံုွေးကို နဖြနလျှာဲ့ခဲ့ပပီွေး၊ နိုင်ငံတကာ ခရီွေးသွာွေးလာမှုကို သတိထာွေး၍ ဖပန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ အနထွနထွနသာ
နစာငဲ့်ကကညဲ့်မှု ကွာရန်တင်ွေး စည်ွေးမ ဉ်ွေးမ ာွေး
ကိုရိုနောဗိုင်ွေးရပ် ကာကွယ်န

က်လက်ရှိနန

ဖြစ်သည်။

ွေး စတင်ထိုွေးနှံရာ၌၊ ကနဦွေးတွင် ဘန်နကာက်နှငဲ့် ြူွေးကက်ပမိြုွဲ့မ ာွေးတွင်နနထိုင်ကကသူမ ာွေးအတွက်

ပစ်မှတ်ထာွေး၍ နနှွေးနကွွေးစွာ စတင်ခဲ့သည်။ နှစ်၏ ုတိယနှစ်ဝက်ပိုင်ွေးတွင် အရှိန်ရလာခဲ့ပါသည်။ ီဇင်ဘာလအကုန်တွင် ထိုင်ွေး
နိုင်ငံလူဦွေးနရ၏ ၆၉% ကို အဖပညဲ့်အဝ ကာကွယ်န

ွေး ထိုွေးနှံပပီွေးစီွေးခဲ့ပပီွေး၊ လူဦွေးနရ၏ ၇၇% မှာ အနည်ွေး

ံုွေး ကာကွယ်န

ွေး တကကိမ်

ထိုွေးနှံနပွေးနိုင်ခဲ့သည်။5 ယခုနှစ်အကုန်တွင် ထိုင်ွေးနိုင်ငံ၌ COVID-19 ကူွေးစက်ခံရသူ စုစုနပါင်ွေး ၂,၂၂၃,၄၃၅ ဦွေး မှတ်တမ်ွေး
4 ဂျွန်နဟာဲ့ပက
် င်ွေးတကကသိုလ် Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ၏ COVID-19 န တာစာရင်ွေး
5 ibid

တင်ထာွေးပပီွေး၊ ၂၁,၆၉၈ ဦွေး နသ

ံုွေးမှု ရှိခဲ့သည်။6 ထိုင်ွေးနိုင်ငံတွင် အခ ြုိ ွဲ့နသာသူမ ာွေး၌ ကာကွယန
်

အဓိကအာွေးဖြငဲ့် အခ ြုိ ွဲ့နသာ ကာကွယန
်
ရှိနနနသာနကကာငဲ့် ဖြစ်သည်။
ထိုင်ွေးအစိုွေးရ

က်တွအက ြုိ ွေး

က်အနပေါ် စိုွေးရိမ်ပူပန်မှုမ ာွေး
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နေ့်က င်နရွေး နဖပာက်က ာွေး

နဒဖပပွမ ာွေးကို တီထွင်

ွေးမ ာွေး၏ ထိနရာက်မှုနှငဲ့် နနောက်

ွေးထိုွေးရန် တဆ
ိုုံ့ ိုင်းမှုမ ာွေး ရှိခဲ့ပပီွေး၊

နဒဖပပွမ ာွေး

န်ွေးသစ်မှုရှိစွာ န

သညဲ့် “ကာွေးစုနဝွေးပွမ ာွေး” ဟု နခေါ်

က်လက်ဖြစ်နပေါ်နနပပီွေး၊ အထူွေးသဖြငဲ့် ဘန်နကာက်တွင်ဖြစ်သည်။ ယင်ွေး

ာင်ရွက်နနကကပပီွေး၊ အထူွေးသဖြငဲ့် အြမ်ွေးမခံရနရွေးအတွက် ရည်ရွယ်န

ိုကကသညဲ့် လျှပ်တဖပက်

ာင်ရွက်ကက

နဒဖပပွမ ာွေး ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်နှငဲ့် နိှုင်ွေးစာလျှင်

နဒဖပပွမ ာွေး

နလျှာဲ့နည်ွေးသွာွေးမှု မရှိပါ။ သိုေ့နသာ်လည်ွေး လူနပါင်ွေး ၁,၇၀၀ ဦွေးနက ာ်မှာ သူတေ့၏
ို နိုင်ငံနရွေးအဖမင်မ ာွေးကို နြာ်ထုတ်မှုနကကာငဲ့်နှငဲ့်
နဒဖပပွမ ာွေးတွင် ပါဝင်မှုနကကာငဲ့် ြမ်ွေး

ီွေး တရာွေးစွခံထာွေးရသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ထိုင်ွေးနယ်စပ်အနီွေး ဖမန်မာနိုင်ငံြက်ဖခမ်ွေး၌

တိုက်ပွ အကကိမ်အခ ြုိ ွဲ့ဖြစ်ပွာွေးခဲ့ပပီွေး၊ လက်နက်ကကီွေးက ည်အခ ြုိ ွဲ့မှာ ထိုင်ွေးနိုင်ငံအတွင်ွေး က နရာက်နပါက်ကွခဲ့သည်။
ဒ

ခသည့်ြျ ်း

ကရင်ဖပည်နယ်တွင် နလနကကာင်ွေးတိုက်ခိုက်မှုမ ာွေးနကကာငဲ့် လူနပါင်ွေး ၂၀,၀၀၀ နက ာ် အသုတ် ၂ သုတဖ် ြငဲ့် ထွက်နဖပွေးကာ
ထိုင်ွေးနိုင်ငံ မနဟာင်န

ာင်ခရိုင် (မတ်လ) နှငဲ့် တက်ခ်ခရိုင် ( ီဇင်ဘာလ) တိတ
ုေ့ ွင် ခိုလခ
ံှု ဲ့ကကရသည်။ ထိုင်ွေးအာဏာပိုင်မ ာွေး၏

တံဖုေ့ ပန်မှုက တိုနတာင်ွေး ဖမန်

န်သည်။ ထိုင်ွေးနယ်စပ်ရှိ ထွက်နဖပွေးလာသူ လူထုမ ာွေးကို ြမ်ွေး

ီွေးကာ ယာယီခိုလန
ံှု ရွေးစခန်ွေးမ ာွေးတွင်

ထိန်ွေးသမ
ိ ်ွေးထာွေးရှိသည်။ ယင်ွေးစခန်ွေးမ ာွေးသေ့ို နိုင်ငံတကာ အန်ဂ အ
ီ ိုမ ာွေး၊ သိမ
ုေ့ ဟုတ် ကုလ ုကခသည်မ ာွေး

ိုင်ရာ မဟာမင်ွေးကကီွေးရံုွေး

(UNHCR) တိက
ုေ့ တိုက်ရိုက်ထိနတွွဲ့ ကူညီနပွေးနိုင်မှု မရကကပါ။ နီွေးစပ်ရာန သမ ာွေးတွင် တိုက်ပွမ ာွေးရပ်

ိုင်ွေးသည်နှငဲ့်ခ က်ခ င်ွေး

ထိုသူမ ာွေးကို ဖမန်မာနိုင်ငံသိုေ့ ဖပန်ရန် ြိအာွေးနပွေးသည်။ တိုက်ပွမ ာွေးဖြစ်ပွာွေးမှသာ ဖပန်လာကကရန် နဖပာသည်။ ယာယီခိုလံှုရာ
နနရာမ ာွေးတွင်

ရှိနနနသာ

ပံဲ့ပိုွေးမှုမ ာွေးမှာ

အနရွေးနပေါ်တံုေ့ဖပန်မှုအ

နတာ်ဝင်ထိုင်ွေးနိုင်ငံအစိုွေးရထံသိုေ့ တိုက်တွန်ွေးစည်ွေးရုွေးံ မှုမ ာွေး န

ငဲ့်မျှသာ

ဖြစ်ပပီွေး၊

မ ာွေးစွာ

လံုနလာက်မှု

မရှိပါ။

ာင်ရွက်နနနသာ်လည်ွေး၊ ထိုင်ွေးအစိုွေးရက ပို၍သငဲ့်နလ ာ်ရာ နနရာ

မ ာွေးသေ့ို ထိုသူမ ာွေးကို နရွဲ့နဖပာင်ွေးနပွေးဖခင်ွေး မဖပြုပါ။
COVID-19 ကူွေးစက်နဘွေးနကကာငဲ့် တင်ွေးက ပ်နသာ တာွေးဖမစ်မမ
ှု ာွေး န

ာင်ရွက်ထာွေးရာတွင် စခန်ွေးမ ာွေးသေ့ို အဝင်အထွက်ကို ပိတ်

ပင် ထာွေးခဲ့သည်။ ယင်ွေးကနေ့်သတ်မှုမ ာွေးကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် စ၍ အနကာင်အထည်နြာ်ခဲ့ပပီွေး၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တခုလံုွေးတွင်လည်ွေး
က်၍ ထာွေးရှိရာ၊

ုကခသည်မ ာွေးသည် စခန်ွေးဖပင်ပတွင် ဝင်နငွရှာရန် အခွငဲ့်အလမ်ွေးမ ာွေး မရှိနသာနကကာငဲ့်

သက်နမွွေးဝမ်ွေးနက ာင်ွေး လုပ်ငန်ွေးမ ာွေးအနပေါ်
သညဲ့် စုနပါင်ွေးအက ြုိ ွေး

ုကခသည်မ ာွေး၏

ိုွေးက ြုိ ွေးသက်နရာက်မှု ရှိနစသည်။ ခရီွေးသွာွေးလာမှုမ ာွေးကို ကနေ့်သတ်ခ ြုပ်ခ ယ်ထာွေး

က်၊ ထိုင်ွေးအာဏာပိုင်မ ာွေးနှငဲ့် အကနေ့်အသတ်ဖြငဲ့်သာ

က်သွယန
် ိုင်ဖခင်ွေးတန
ိုေ့ ကကာငဲ့်၊ အစိုွေးရမဟုတ်

သညဲ့် အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေး (အန်ဂ အ
ီ ို) မ ာွေးနှငဲ့် စခန်ွေးဖပင်ပရှိ ရပ်ရွာအနဖခဖပြု အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေး (CBOs) အကနေ့်အသတ်ဖြငဲ့်သာ
က်သွယန
် ိုင်ဖခင်ွေး၊ ဖမန်မာနိုင်ငံတွင် အက ပ်အတည်ွေးမ ာွေး
မ ာွေး ဖမငဲ့်တက်နစခဲ့သည်။ သိုေ့အတွက်နကကာငဲ့်
သည်။

က်၍ဖြစ်နပေါ်နနဖခင်ွေးတိန
ုေ့ ကကာငဲ့် စခန်ွေးမ ာွေးအတွင်ွေး စိုွေးရိမ်ပူပန်မှု

ီဇင်ဘာလတွင် မလနှငဲ့် အုန်ွေးြ ံမိုင်စခန်ွေးမ ာွေးတွင်

နဒဖပမှုမ ာွေး ဖြစ်နပေါ်ခဲ့ရ

နဒဖပကကသူမ ာွေးက COVID-19 ကူွေးစက်နဘွေးနှငဲ့် ပတ်သက်၍ ကနေ့်သတ်မှုမ ာွေး၊ နရွဲ့နဖပာင်ွေးအနဖခခ ရန် အခွငဲ့်အလမ်ွေး

မ ာွေး ကင်ွေးမဲ့နနဖခင်ွေး၊ ထိုင်ွေးနိုင်ငံအတွင်ွေး အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသညဲ့်

နဒ နှငဲ့် ထိုင်ွေးအာဏာပိုင်မ ာွေး၏ မမျှတသညဲ့်

က်

ံမှုမ ာွေး

6 ibid
7 Thanapluetiwong, S., Chansirikarnjana, S., Sriwannopas, O., Assavapokee, T., & Ittasakul, P. (2021). Factors associated with COVID-19
Vaccine Hesitancy in Thai Seniors. Patient preference and adherence, 15, 2389–2403.

အနပေါ် စွပ်စွ နတာင်ွေး

ိုခဲ့ကကသည်။ သိဖုေ့ ြစ်ရာ မလစခန်ွေးတွင် ထိုင်ွေးအစိုွေးရ၏ ပိုင်

စခန်ွေးအတွင်ွေးရှိ အိမ်မ ာွေးနှငဲ့်

ိုင်မှုနှငဲ့် ပစစည်ွေးကရိယာအခ ြုိ ွဲ့ ပ က်စီွေးခဲ့ရပပီွေး ၊

ိုင်အခ ြုိ ွဲ့လည်ွေး ပ က်စီွေးခဲ့ရသည်။

ကုလသမဂဂ ုကခသည်မ ာွေး

ိုင်ရာ မဟာမင်ွေးကကီွေးရုွေးံ (UNHCR) က ကမကထဖပြုသညဲ့် မိမိ

မ ာွေးကို ဖမန်မာနိုင်ငံရှိ လံုခခံြုနရွေးအနဖခအနနမ ာွေးနကကာငဲ့်

က်လက်၍

နဒအနလ ာက် အိမ်ဖပန်နရွေးလုပ်ငန်ွေး

ိုင်ွေးငံဲ့ထာွေးသည်။ ုကခသည်စခန်ွေးမ ာွေးမှ ုကခသည်မ ာွေး

အိမ်ဖပန်နရွေးမှာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ လူနပါင်ွေး ၄၁၀ ဦွေးမှာ တတိယနိုင်ငံမ ာွေးသေ့ို နဖပာင်ွေးနရွဲ့အနဖခခ ခဲ့ပပီွေး၊ စခန်ွေးမ ာွေးအတွင်ွေး နမွွေးြွာွေးသူ
ကနလွေးငယ် ၁,၃၁၃ ဦွေး ရှိခဲ့သည်။8 ီဇင်ဘာလကုန်တွင် ထိုင်ွေးနိုင်ငံရှိ စခန်ွေး ၉ ခုအတွင်ွေး၌ ခနေ့်မှန်ွေး လူဦွေးနရစုစုနပါင်ွေး ၈၀,၉၈၂
ဦွေး (၅၁% မှာ အမ ြုိ ွေးသမီွေးမ ာွေး ဖြစ်သည်) ရှိနနပပီွေး၊ ပပီွေးခဲ့သညဲ့် နှစ်နှငဲ့်ယှဉလ
် ျှင် စုစုနပါင်ွေး လူဦွေးနရတိုွေးတက်မှု ၁.၈% ရှိသည်။9

အခန့််း (၃)
လ ့်ငန့််းအစအစဉ့်ြျ ်း
၂၀၂၁ ခုနှစ် တခုလံုွေးတွင် (TBC) အြွွဲ့က မဟာဗ ျူဟာနဖမာက် လမ်ွေးညွှန်ခ က်မ ာွေးကို ဖပညဲ့်ဝအနကာင်အထည်နြာ်နိုင်ရန်
န

ာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု အကူအညီမ ာွေး ဖြညဲ့်

ဂုဏ်သိကခာရှိနသာ အနောဂတ်မ ာွေးအတွက် နသခ ာန
န

ာင်လာနရွေး အာွေးဖြညဲ့်န

ည်ွေးနပွေးနိုင်ရန်၊ စာွေးနပ်ရိကခာ လံုခခံြုနရွေး ဖြညဲ့်စွမ်ွေးနပွေးရန်၊

ာင်ရွက်နပွေးရန် နှငဲ့် န သခံမ ာွေး၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်ွေးအဖြစ် ခံယူလုပ်

ာင်ရွက်နပွေးရန်တေ့ို ဖြစ်ပါသည်။ အခက်အခ စိန်နခေါ်မှုမ ာွေး ရှိနနနသာ်လည်ွေး၊ (TBC) အြွွဲ့နှငဲ့်

န သခံ မိတ်ြက်မ ာွေးက ထိုင်ွေးနိုင်ငံရှိ

ုကခသည်မ ာွေး၏ ဘဝမ ာွေး တိုွေးတက်လာနစရန် သိသာထင်ရှာွေးနသာ ပံဲ့ပိုွေးကူညီမှုမ ာွေး

ဖပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ဖမန်မာနိုင်ငံ အနရှွဲ့နတာင်ပိုင်ွေးန သတွင် ပဋိပကခစစ်ပွမ ာွေးနကကာငဲ့် နစ်နောခံစာွေးနနရနသာ ရပ်ရွာလူထုမ ာွေး၏
တိုွေး၍လာနနနသာ လိုအပ်ခ က်မ ာွေးကို တံဖုေ့ ပန်န

ြဟ ဗျျူဟ လြ့််းညွှနခ
့် ျ

ာင်ရွက်နပွေးနိုင်ခဲ့သည်။

့် (၁)။ လူသ ်းချင့််းစ နောြှုဆင့်ရ လအ ခ
့် ျ

့်ြျ ်း

အိုွေးအိမ်စွနေ့်ပစ် ထွက်နဖပွေးကကရသညဲ့် ရပ်ရွာလူထုမ ာွေး၊ အထူွေးသဖြငဲ့် မိန်ွေးမမ ာွေး၊ ကနလွေးမ ာွေး၊ အသက်အရွယ် ကကီွေးရငဲ့်သူမ ာွေး နှငဲ့်
ြ ာွေးနောသူမ ာွေး၊ သိမ
ုေ့ ဟုတ် မသန်စွမ်ွေးသူမ ာွေး၏ လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု လိုအပ်ခ က်မ ာွေးကို ဖြညဲ့်

အပလ်းပ ်းပဖ ့် ချ

ည်ွေးနပွေးနိုင်ရန်။

့်ြျ ်း

ထင့််းနင့်ငံ
•

ကျွမ်ွေးက င်သူ နထာက်ပံဲ့ပိုေ့န

ာင်နရွေး ပညာရှင်မ ာွေး၏ ဦွေးန

ာင်မှုဖြငဲ့် အနရွေးနပေါ်တံုေ့ဖပန်မှု အစီအစဉ်ကို နရွေး

ွခဲ့ပပီွေး၊

ုကခသည်အသစ်မ ာွေး ထိုင်ွေးနိုင်ငံသိုေ့ နရာက်ရှိလာပါက ၂၄ နောရီအတွင်ွေး အစာွေးအစာနှငဲ့် အမိုွေးအကာ တံဖုေ့ ပန်နထာက်ပံဲ့
နပွေးနိုင်ရန် TBC အြွွဲ့၏ သံနနိဌာန်ခ မှတ်ထာွေးမှုကို ပံဲ့ပိုွေးဖြညဲ့်

ည်ွေးနပွေးနိုင်ခဲ့သည်။

8 ၂၀၂၁ ခုနှစ် ီဇင်ဘာလအထိ IOM ထိုင်ွေးနိုင်င၏
ံ ထွက်ခာွ သွာွေးသူမ ာွေး စာရင်ွေး
9 https://www.theborderconsortium.org/wp-content/uploads/2022/01/2021-12-December-map-tbc-unhcr.pdf

ကဏ္ဍမ ာွေးအကကာွေး လုပ်ငန်ွေးန

•

ာင်ရွက်နရွေး အလုပ်အြွွဲ့၏ လုပ်ငန်ွေးစနစ်မ ာွေးကို တနိုင်ငံလံုွေးအတိုင်ွေးအတာအရနရာ၊

ခရိုင် အလိုက်ပါ ခ မှတ်နိုင်ပပီွေး၊ နရွဲ့နဖပာင်ွေးထွက်နဖပွေးလာရသူအတွက် စုနပါင်ွေးန
၌ နှငဲ့် အဓိကက သညဲ့် လှုပ်ရှာွေးန

ာင်ရွက်သညဲ့် တံဖုေ့ ပန်မှုကို ညိနိှုင်ွေးရာ

ာင်ရွက်သူမ ာွေးအကကာွေး အရည်အနသွွေးဖမငဲ့်တင်နရွေးအတွက် အာွေးဖြညဲ့်န

ာင်ရွက်

ရာတွင် အသံုွေးဝင်နစခဲ့သည်။
ြန့်ြ နင့်ငံ
အိုွေးအိမ်စွနေ့်ခွာ ထွက်နဖပွေးရသူ ၁၅၀,၀၀၀ ဦွေးတိသ
ုေ့ ည် စာွေးနပ်ရိကခာမလံုခခံြုမှု သက်သာနစနရွေးအတွက် အနရွေးနပေါ်

•

ကယ်

ယ်နရွေး အကူအညီအဖြစ် စာွေးနပ်ရိကခာ/နငွသာွေး ရရှိခဲ့ကကသည်။

နက ွေးရွာလူထု ၁၂၀,၀၀၀ နက ာ်မှာ န

•

ွေးဝါွေးနထာက်ပံဲ့နပွေးမှုမ ာွေးနှငဲ့် Covid-19 နလျှာဲ့နည်ွေးက

နပွေးမှုမ ာွေးကို တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးက န်ွေးမာနရွေးဌာနမ ာွေးမှတ

ငဲ့် န

င်ွေးနရွေး န

ာင်ရွက်

ာင်ရွက်နပွေးနိုင်ခဲ့သည်။

ထင့််းနင့်ငံ
၂၀၂၁ ခုနှစ်တင
ို ်နအာင်ပင် COVID-19 ကူွေးစက်ကပ်နဘွေးနကကာငဲ့်

က်လက်၍ စခန်ွေးတွင်ွေး လုပ်ငန်ွေးန

ာင်တာမ ာွေး ဖပတ်

နတာက်ရပ်

ိုင်ွေးနနရဖခင်ွေး ရှိခဲ့သည်။ တနှစ်လံုွေးတွင် ကိုရိုနောဗိုင်ွေးရပ်စ် ကူွေးစက်မှု ကကိြုတင်ကာကွယ်နရွေးနှငဲ့် တာွေး

ငန်ွေးစဉ်မ ာွေး

က်၍ န

ီွေးနရွေး လုပ်

ာင်ရွက်နနသည်။ ယခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် ကူွေးစက်မှုအနည်ွေးငယ်သာ ရှိခဲ့နသာ် လည်ွေး၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

အကုန်ပိုင်ွေးတွင် စခန်ွေးအမ ာွေးစု၌ ကူွေးစက်ဖပနေ့်ပွာွေးမှုမ ာွေး ခံစာွေးခဲ့ကကရသည်။ စုစုနပါင်ွေး ကူွေးစက်မှုလူနော ၃,၀၉၂ ဦွေး ရှိခဲ့ပပီွေး၊ လူနပါင်ွေး
၃၆ ဦွေး နသ

ံုွေးခဲ့ရသည်။ ဘနေ့်မိုင်နန်ွေး

စခန်ွေးသည် ကူွေးစက်ခံရမှု အမ ာွေး
အုန်ွေးြ ံမိုင်စခန်ွေးတွင်
ကာကွယန
်

ကူွေးစက်မှု

ံုွေး သတင်ွေးနပွေးပိုေ့ခဲ့ပပီွေး၊ လူနပါင်ွေး ၈၅၉ ဦွေး ကူွေးစက်ခံရသည်။ မလစခန်ွေးတွင် ကူွေးစက်မှု ၇၈၅ ဦွေး၊
၅၂၉

ဦွေး

ရှိခဲ့သည်။

အာွေးတက်ြွယ်အနဖခအနနမှာ

ွေးဖြနေ့်နဝနပွေးမှု အရှိန်အဟုန်ရလာခဲ့ပပီွေး၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ီဇင်ဘာလကုန်တွင်

နပါင်ွေးလူဦွေးနရ၏ ၂၄%) အနည်ွေး
ကာကွယန
်

ွယ်စခန်ွေး တခုသာ COVID-19 ကူွေးစက်မှု လံုွေးဝ မရှိခဲ့နသာ စခန်ွေးဖြစ်သည်။ ထမ်ဟင်

ံုွေး COVID-19 ကာကွယ်န

ွေးထိုွေးနှံမှုအနပေါ် လက်ခံရန် တဆ
ိုုံ့ ိုင်းမှု ရှိနနခဲ့သည်။ ယင်ွေးကိုနဖြရှင်ွေးနိုင်ရန် (TBC)

ထိုွေးပပီွေးနကကာင်ွေးကို ဖပသပပီွေး၊ ကူညီနပွေးနိုင်ခဲ့သည်။ ကာကွယ်န
န

ုကခသည်စုစုနပါင်ွေး ၁၉,၆၁၈ ဦွေး (စုစု

ွေး တကကိမ် ထိုွေးနှံရရှိခဲ့သည်။ ၁၃,၃၅၈ ဦွေး (စုစုနပါင်ွေး၏ ၁၆%) မှာ

အြွွဲ့က န သအတွင်ွေး ထုတ်လုပ်နသာ ဗီ ီယုမ
ိ ာွေးဖြငဲ့်၊ ယင်ွေးတွင် အ
သည်။

ုတိယနှစ်ဝက်တွင်

ွေး ၂ ကကိမ် ရရှိခဲ့သည်။

ကနဦွေးတွင် စခန်ွေးမ ာွေးအတွင်ွေး၌ ကာကွယန
်

10

ယခုနှစ်၏

ာင်မ ာွေးလည်ွေး ကာကွယန
်

ွေး

ွေးနှငဲ့်ပတ်သက်၍ သတင်ွေးမှာွေးမ ာွေးကို စိန်နခေါ်တံဖုေ့ ပန်မှု ဖပြုနိုင်ခဲ့

စခန်ွေးမ ာွေးအတွင်ွေး သတင်ွေးဖြနေ့်ခ န
ီ ရွေးအြွွဲ့မ ာွေးက ကာကွယ်န

ာင်ရွက်ရာ၌ အနကာင်ွေး

ငဲ့်ဖမငဲ့်စခန်ွေးနခါင်ွေးန

ွေးနှငဲ့် COVID-19 ကူွေးစက်မှုနှငဲ့်ပတ်သက်၍ တံုေ့ဖပန်

ံုွေးက ငဲ့်သံုွေးမှုမ ာွေးကို သတင်ွေးအခ က်အလက်မ ာွေး ဖြနေ့်နဝနပွေးရာတွင် အနရွေးပါသညဲ့်အခန်ွေးကဏ္ဍက

ပါဝင်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်မ ာွေးဖပသဖခင်ွေး၊ အိမ်မ ာွေးသေ့ို သွာွေးနရာက် န

ွွေးနနွွေးဖခင်ွေး နှငဲ့် အွန်လိုင်ွေးမှတ

ငဲ့် ဖြနေ့်ဖြျူွေးမှုမ ာွေး န

ာင်ရွက်ခဲ့

ကကသည်။
ဤသိုေ့ စိန်နခေါ်မှု ဖပဿနောမ ာွေး ရှိနနနသာ်လည်ွေး၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အဓိကက သညဲ့် လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု
န

ာင်ရွက်နပွေးနိုင်ခဲ့သည်။ အမိုွေးအကာ ရရှိနရွေးအြွွဲ့က အနရွေးပါသညဲ့် န

ိုင်ရာ လုပ်ငန်ွေးမ ာွေး

ာက်လုပ်နရွေးပစစည်ွေးမ ာွေးကို စုန

ာင်ွေးသမ
ိ ်ွေး

ည်ွေး

10 ဤဗီ ီယိုမ ာွေးကို TBC အြွွဲ့၏ YouTube channel တွင် ရရှန
ိ ိုင်သည်။ လငဲ့်ခ် https://www.youtube.com/channel/UCRy4VF4tReMOuOPG_ahhdwg

ထာွေးနိုင်ခဲ့ကကပပီွေး၊ အမိုွေးအကာ ဖြနေ့်ဖြျူွေးနပွေးပပီွေးနနောက်ပိုင်ွေး ရရှိမှု
ခဲ့သည်။ လက်ရှိ အမိုွေးအကာရရှိမှုနှငဲ့် ပတ်သက်၍ နနောက်

ိုင်ရာ နစာငဲ့်ကကညဲ့်နလဲ့လာမှု (PDM) ကို န

ာင်ရွက်ပပီွေးစီွေးနိုင်

ံုွေး န တာအခ က်အလက်မ ာွေး နပွေးအပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ရလ ်မ ာွေးအရ

အမိုွေးအကာ ရရှိမှုနှငဲ့်ပတ်သက်၍ အထူွေးနစ်နောြွယ်ရှိ၍ လိုအပ်ခ က် ရှိနနကကသူ အိမ်နထာင်စုမ ာွေး စခန်ွေးမ ာွေးအတွင်ွေးရှိ သူတေ့ို၏
အိမ်မ ာွေးအတွက် နကာင်ွေးမွန်လံုနလာက်သညဲ့် အနထာက်အပံဲ့မ ာွေး ရရှိနိုင်ခဲ့ကကသည်။ “ပံုမှန်”အိမ်နထာင်စုမ ာွေးက နြာ်ဖပရာ
တွင် နရာနထွွေးနနနသာ အနဖခအနနရှိသည်။ အခ ြုိ ွဲ့က အမိုွေးအကာနှငဲ့်ပတ်သက်၍ နကာင်ွေးနသာအနဖခအနန ရှိပပီွေး၊ အခ ြုိ ွဲ့အိမ်
မ ာွေးမှာမူ ပ က်စီွေးယိုယွင်ွေးနနနကကာင်ွေး နြာ်ဖပကကသည်။ အိမ်န

ာက်ပစစည်ွေးမ ာွေး တိုွေး၍နထာက်ပံဲ့နပွေးရန် လိုအပ်နနသည်။ အမိုွေး

အကာရရှိနရွေး (PDM) စစ်တမ်ွေးအရနှငဲ့် စခန်ွေးနကာ်မတီမ ာွေး၊ စခန်ွေးအာွေးလံုွေးရှိ အမိုွေးအကာ ရရှိနရွေးလုပ်ငန်ွေး အုပ်စုမ ာွေးနှငဲ့် တိုင်
ပင် ညိနိှုင်ွေးမှုမ ာွေးအရ (TBC) အြွွဲ့က အိမ်န
န

ာက်ပစစည်ွေးမ ာွေး နထာက်ပံဲ့မှုအတွက် ယခုနှစ် နနောက်

ံုွေး ၃-လပိုင်ွေးတွင် အပို

ာင်ွေး ဘတ်ဂ က် ခ မှတ်နပွေးခဲ့သည်။

အခ ြုိ ွဲ့နသာ အစီအစဉ်မ ာွေးကို အနဖပာင်ွေးအလလုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအာွေးဖြငဲ့်- မီွေးနသွွေးဖြနေ့်နဝမှုကို တစ်လတကကိမ် အစာွေး နှစ်လ
တကကိမ်သိုေ့ နဖပာင်ွေးလခဲ့သည်။ လူစုလူနဝွေးဖြစ်မှုကို နရှာင်ရှာွေးနိုင်ရန်နှငဲ့် COVID-19 ကူွေးစက်မှုအနတရာယ်ကို ကနေ့်သတ်နိုင်ရန်
ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် လူဦွေးနရစီစစ်မှုလုပ်ငန်ွေးစဉ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် COVID-19 ကူွေးစက်မှုအနတရာယ်နကကာငဲ့်
တိက နသာ န တာ အခ က်အလက်မ ာွေး စီွေး

င်ွေးနိုင်ရန်အတွက် အနဝွေးမှနန၍

သည်။ အစည်ွေးအနဝွေးမ ာွေး၊ သင်တန်ွေးအခ ြုိ ွဲ့ကို အွန်လိုင်ွေးမှနန၍ န
စခန်ွေးမ ာွေးသေ့ို သူတေ့၏
ို
န

က်သွယ်နရွေးနည်ွေးပညာ (IT) စွမ်ွေးန

စီစဉ်န

အမာထည်ပစစည်ွေးမ ာွေး

နှငဲ့်

အနဝွေးမှနန၍

က်သွယ်နရွေးစနစ်သည် မရှိမဖြစ် အနရွေးကကီွေး

ာင်ရွက်ခဲ့သည်။ သိအ
ုေ့ တွက်နကကာငဲ့် (TBC) အြွွဲ့က

ာင်ရည် ဖမငဲ့်မာွေးလာနစရန် နှငဲ့် အင်တာနက် ရရှိနိုင်ရန် အပို

ာင်ွေး နထာက်ပံဲ့နပွေးမှုမ ာွေး ဖပြုခဲ့သည်။ အလာွေးတူပင် အတွင်ွေး
က်သွယ်နရွေး

ိုင်ွေးငံဲ့ထာွေးသည်။

က်သွယ်နရွေးစနစ်မ ာွေးအတွက် ကွန်ဖပျူတာအသစ်မ ာွေး၊

က်သွယ်န

ာင်ရွက်နိုင်နရွေး

ကျွမ်ွေးက င်မှု

သင်တန်ွေး မ ာွေး

ာင်ရွက်နပွေးခဲ့သည်။

စခန်ွေးမ ာွေး အတွင်ွေး-အဖပင် သွာွေးလာမှုမ ာွေးကို
ဘတ်နငွတန်ြိုွေးကို တိုွေးဖမငဲ့်၍

က်လက်၍ ကနေ့်သတ်ထာွေး

က်လက်နထာက်ပံဲ့နနသည်။

ရှိရာ၊ (TBC) အြွွဲ့က စာွေးနပ်ရိကခာက ်တွင် ထိုင်ွေး

ုကခသည်မ ာွေး သက်နမွွေးဝမ်ွေးနက ာင်ွေးဖပဿနောမ ာွေးကို ရင်

ိုင်

နဖြရှင်ွေးနိုင်နစနရွေးအတွက် ဖြစ်သည်။ စခန်ွေးဖပင်ပတွင် ဝင်နငွရရှိနရွေး အခွငဲ့်အလမ်ွေးမ ာွေးသိုေ့ သွာွေးနရာက်လုပ်ကိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်
ဘရှိနနရာ သူတ၏
ိုေ့ စာွေးနပ်ရိကခာလံုခခံြုမှုကို ဖမငဲ့်တင်နပွေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ “အထူွေးထိခိုက်နစ်နောြွယ်ရှိသူမ ာွေး” (MV) အာွေးလံုွေး
နှငဲ့် “ထိခိုက်နစ်နောြွယ်ရှိသူ” (V) အိမ်နထာင်စုမ ာွေးအတွက် စာွေးနပ်ရိကခာက ်မ ာွေးတွင် နထာက်ပံဲ့မှုကို အဖမငဲ့်မာွေး
အ

ငဲ့်အထိ နထာက်ပံဲ့ထာွေးနပွေးသည်။ “ပံုမှန်” အိမ်နထာင်စုမ ာွေးအနနဖြငဲ့် V အ

ြပ
ဲ့ ခေါင့်

င့််းပဒသ အတွ

ကရငပြညနယ လ

့် ဒဇင့်ဘ လ အပရ်းပ ေါ်တံ န့်

်းလကလက လေသတွင ေီဇငဘ

ံုွေး MV

ငဲ့် နထာက်ပံဲ့မှု ရရှိသည်။

ူညြှုြျ ်း

၁၆ ရကလနုံ့၌ အကကီ်းအကျယ တိုကြွွဲပြစြွ ်းခွဲဲ့ပြီ်းလနောက၊ တကခခရိုင

ရ (TBC) ရို်းမှ အလရ်းလြေါ်တပိုုံ့ ြနလရ်း အစီအစဉမျ ်း အလက ငအထညလြ ခွဲဲ့ြါသည။ အလ က င်းမ မွဲလဆ ကပမ ြို့လတ ငြိုင်း
လေသသိုုံ့
ခို

ူအမျ ်းထွကလပြ်း ဝငလရ က

ကလသ လ က ငဲ့ ပြစြါသည။

ကရလရ ကရ

လသ ေိုကခသညမျ ်းကို ယ ယီ

ရ
ှုံ နလနရ ၅ ခိုတွင နနရာခ ထာွေးနပွေးပြီ်း၊ ထိုင်းအစို်းရက လစ ငဲ့လရ ကထ ်းမှုံလအ ကတွင ရလန ကသည။ လနောကြိုင်းတွင

မွဲဲ့နခါင်ကင်း လနရ သိုုံ့ တလနရ တည်း စိုလြါင်းလစခွဲဲ့ြါသည။ မွဲဲ့နခါင်ကင်းလေသတွင လနရ ချထ ်းလြ်းမှုံ သငဲ့လ
လ

ျ နငဲ့၊ ယင်းတ၏
ိုုံ့

ျ -မသငဲ့

ိုခခ လရ်းအလနအထ ်းနငဲ့ ြတသကပြီ်း သသ ထငရ ်းသညဲ့ စို်းရမြွယအလ က င်းမျ ်း ရလနြါသည။

ယင်းလနရ သည နွော်းလမွ်းပမြူလရ်းစခန်းအတွင်း ရလနပြီ်း၊

ူမျ ်း လရရညလနထိုငရနအတွက မသငဲ့လ

နိုငငနယစြ နငဲ့ မီတ ၅၀၀ မ သ ကွ လဝ်းရ ၊ နယစြပြတလကျ တိုကခက
ို မှုံမျ ်းနငဲ့

ြါ။ ထိုုံ့အပြင ပမနမ

ကနကကကီ်းပြငဲ့ ြစခတနိုငသညဲ့

လဘ်းရနကို စို်းရမလနရြါသည။ ေီဇငဘ
သလ
ိုုံ့ သ

ည်း ရ သီအ

လပြ်း

ိုက နငဲ့ ပမနမ နိုငငရ

ကိုနအထ ခနုံ့မန်း ေိုကခသညသစ စိုစိုလြါင်း ၆,၁၅၃ ဦ်း လရ ကရ

ိုက ထိုင်းနိုငငသိုုံ့ ထွကလပြ်း

ိုက-ပမနမ နိုငငသိုုံ့ ပြနသွ ်း

ခွဲဲ့ြါသည။

ိုက၊ တြနထိုင်းနိုငငသိုုံ့ ပြန

ိုခခ လရ်းအလပခအလနအလြေါ် မူတည၍ ကူ်းလပြ င်းထွကလပြ်း

သူမျ ်း

ည ထွက

ည်းရရ

အလရ

အတွက နကာက်ခံမှုမှာ နှစ်ကကိမ်ထပ်နရတွက်မှုအဖြစ် ရှိနိုင်ပါသည်။
(TBC) အြွွဲြို့နငဲ့ အပခ ်းလသ နိုငငတက

ူသ ်းချင်းစ နောကူညီမှုံအြွွဲြို့မျ ်းကို ယင်းယ ယီခို

ခ
ှုံ ွငဲ့ပြ ထ ်းရ လနရ သိုုံ့ သွ ်း

ခွငဲ့ ြတြငထ ်းလသ လ က ငဲ့၊ လေသခ ထိုင်း ရပ်ရွာအနဖခဖပြု အြွွဲြို့အစည်းမျ ်း (CBOs) ကိုသ ထိုလနရ သိုုံ့ ဝငလရ က
ခွငဲ့ပြ ြါသည။ လေသခကွနရက အြွွဲြို့အစည်းမျ ်းမတဆငဲ့ (TBC) က အစ ်းအလသ ကနငဲ့ အမို်းအက မျ ်း လထ ကြဲ့
ကူညီနိုငခွဲဲ့ြါသည။ ြ

ြစတစအစမျ ်း၊ တွဲမျ ်း လထ ကြဲ့လြ်းခွဲဲ့ပြီ်း၊ လနုံ့

ညစ ဗူ်းမျ ်းနငဲ့ အစ ်းအစ လထ ကြဲ့မှုံ မျ ်းကို

အနီ်းရြရ ရ ချကပြ တသူမတဆငဲ့ လထ ကြဲ့ပြနုံ့ပြြူ်းလြ်းနိုငခွဲဲ့သည။
ထိုင်းအစို်းရ၏ မူဝါေမျ ်းသည မနဖပာင်ွေးမလ တလပြ်းညီပြစပြီ်း၊ လရရညအတွက ေိုကခသညအသစမျ ်း
ြယထ ်းြါသည။ ရက်သတတပတ် ၆-ပတ် က

လနောကြိုင်းတွင ထွကလပြ်း

လရ ကခွငဲ့ကို ပငင်း

ကသူအမျ ်းစိုကို ပမနမ နိုငငသိုုံ့ ပြနလစြါ

သည။ ဤသိုုံ့ အမပြန ကရသညမ ြအ ်း အကကီ်းအကျယရပြီ်း၊ ေိုကခသညမျ ်းကို အတင်းအကျြပြနြသ
ိုုံ့ ည
ေိုကခသညမျ ်းကို အမပြနရန
မပြ လ က င်းကို

ည်း ရြါသည။

ိုခခ လဘ်းကင်းသညဲ့အလပခအလနတွင ပြန ကရန တွန်းြပိုုံ့ ခင်းအ ်းပြငဲ့ ထိုင်းနိုငငက လနထိုငခွငဲ့

ည်း သရလစသည။

ြန့်ြ နင့်ငံ
(TBC) အြွွဲ့နှငဲ့် န သခံမိတ်ြက်အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေးသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ရှုပ်နထွွေးနပွလီသညဲ့် အနရွေးနပေါ်အနဖခအနနကို လျှင်
ဖမန်စွာပင် တံဖုေ့ ပန်န

ာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကကသည်။ ြွံွဲ့ပြိြုွေးနရွေး

ိုင်ရာ ရန်ပံုနငွမ ာွေးကို ကနဦွေးအနနဖြငဲ့် အနရွေးနပေါ်ကယ်

အတွက် နဖပာင်ွေးလသံုွေးစွခဲ့သည်။ နနောက်ပိုင်ွေးတွင် အပိုန
နိုင်ခဲ့ပပီွေး၊ ရပ်ရွာက ဦွေးန

ာင်သညဲ့် တံဖုေ့ ပန်မှုမ ာွေး အတိုင်ွေးအ

ာင်ွေး လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု
ကို တိုွေး၍ န

ယ်နရွေး

ိုင်ရာ အကူအညီ ရန်ပံုနငွမ ာွေး ရှာနြွ

ာင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ပမိြုွဲ့နယ် ၁၅ ခုတွင် ဖပနေ့်နှံေ့နန

ထိုင်နနသညဲ့် လူဦွေးနရ ၁၅၀,၀၀၀ ဦွေးနက ာ်အတွက် လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု တံဖုေ့ ပန်မှုမ ာွေးနကကာငဲ့် အက ြုိ ွေးဖြစ်နစခဲ့သည်။ ယင်ွေး
တိတ
ုေ့ ွင-်
•

၃ လစာ

န်တန်ဘွေးို နှငဲ့် ညီမျှသညဲ့် နငွသာွေးဖြငဲ့် ကူညီနထာက်ပံဲ့မှု

•

ထိုင်ွေးနိုင်ငံ နယ်စပ်နှငဲ့်နီွေးစပ်ရာန သမ ာွေးတွင် ဖပည်တွင်ွေး ုကခသည် (IDPs) မ ာွေးအတွက် ၂ လစာ အနရွေးပါသညဲ့်ရိကခာ
နထာက်ပံဲ့မှုမ ာွေး

•

အိုွေးအိမ်စွနေ့်ပစ် ထွက်နဖပွေးကကရသူမ ာွေးအနပေါ် သဘာဝနဘွေး ဏ်မ ာွေးမှ ကာကွယ်နပွေးနိုင်နရွေးအတွက် နှငဲ့် သူတေ့၏
ို လူူ့
ဂုဏ်သိကခာ ဖမငဲ့်တင်နပွေးနိုင်နရွေးအတွက် စာွေးနပ်ရိကခာ မဟုတ်သညဲ့် ပစစည်ွေးမ ာွေး နထာက်ပံဲ့နပွေးမှု တိုေ့ ပါဝင်သည်။

အက ြုိ ွေးခံစာွေးခွငဲ့်ရှိသူမ ာွေးမှာ အဓိကအာွေးဖြငဲ့် ကရင်ဖပည်နယ် နဖမာက်ပိုင်ွေးနှငဲ့် ကယာွေးဖပည်နယ်ရှိ စစ်တပ်ထိုွေးစစ်မ ာွေးတွင်
ပစ်မှတ်ထာွေး တိုက်ခိုက်ခံကကရသညဲ့် အရပ်သာွေး ဖပည်သူမ ာွေးဖြစ်ပပီွေး၊ နိုင်ငံနရွေးအရ ြိနှိပ်မှုမ ာွေးနကကာငဲ့် ယင်ွေးန သအတွင်ွေးသိုေ့
ထွက်နဖပွေးလာကကရသူမ ာွေးလည်ွေး ပါဝင်သည်။ (တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးအြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေး ထိန်ွေးခ ြုပ်ရာန သအတွင်ွေးသိုေ့ ထွက်နဖပွေးလာ
ကကသညဲ့် လူူ့အခွငဲ့်အနရွေး ကာကွယ်နစာငဲ့်နရှာက်နပွေးသူမ ာွေး၊ အစိုွေးရ ဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး နှငဲ့် နိုင်ငံနရွေးသမာွေးမ ာွေး ပါဝင်သည်။)

နိုင်ငံအာဏာပိုင်မ ာွေး၏ တရာွေးဝင်မှု အာွေးပပိြုင် ဖပဿနောတက်နနနသာ အနဖခအနနတွင် တံဖုေ့ ပန်န
အညီမ ာွေးကို အနရွေးနပေါ်နထာက်ပံဲ့နရွေး လမ်ွေးနကကာင်ွေးမ ာွေးမှတ
ကိစစမ ာွေးကို ဗဟိုခ ြုပ်ကိုင်မှု မထာွေးဘ၊ န သ
နရာက်သညဲ့်၊ ဖမန်

ငဲ့် ပိုေ့န

ာင်နပွေးခဲ့ရသည်။ အနရွေးနပေါ် တံဖုေ့ ပန်န

ိုင်ရာမ ာွေးအလိုက် န

န်အက ြုိ ွေးရှိနစသညဲ့် အကူအညီနပွေးမှုမ ာွေး န

အလိုက် ပခိမ်ွေးနဖခာက်မှုမ ာွေးကို တည်ပငိမ်နအာင် ဖြညဲ့်

ာင်ရွက်ရာ၌ ယခုအကူ
ာင်ရွက်နရွေး

ာင်ရွက်နစသည်။ သိုေ့အတွက်နကကာင်ဲ့လည်ွေး ပို၍ ထိ

ာင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ လံုခခံြုနရွေးနှငဲ့်ပတ်သက်၍ န သ

ိုင်ရာ

ည်ွေးကူညီနိုင်ခဲ့သည်။

ကူွေးစက်မှု ကကိြုတင်ကာကွယ်နရွေး နှငဲ့် ထိန်ွေးခ ြုပ်နရွေးလုပ်ငန်ွေးမ ာွေးကို တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးက န်ွေးမာနရွေးဌာန ၇ ခုက လံှုွဲ့န

ာ်န

ာင်ရွက်

ခဲ့ကကသည်။ က န်ွေးမာနရွေး လုပ်သာွေးမ ာွေးကို သင်တန်ွေးနပွေးဖခင်ွေးနှငဲ့် လူတဦွေးခ င်ွေးကာကွယ်နရွေး ပစစည်ွေးကရိယာမ ာွေး (PPE) နှငဲ့်
စမ်ွေးသပ်သညဲ့်ပစစည်ွေးမ ာွေး၊ နအာက်

ီဂ င်

လင် ါဗူွေးမ ာွေး၊ နအာက်

အတွက် မီွေးစက်မ ာွေး ဖြနေ့်ဖြျူွေးနပွေးဖခင်ွေးဖြငဲ့် န

ီဂ င် အာွေးဖြညဲ့်စက်မ ာွေးနှငဲ့် ကွာရင်တင်ွေးစင်တာ ဌာနမ ာွေး

ာင်ရွက်ခဲ့ကကသည်။ ယင်ွေးလုပ်ငန်ွေးမ ာွေးကို အရပ်ဘက်လူမှုအြွွဲ့အစည်ွေး ၁၀-ခုက

လည်ွေး လူထုအသိပညာနပွေးနရွေး ကမ်ပိန်ွေးလှုပ်ရှာွေးမှုမ ာွေးဖြငဲ့် နဘွေးအနတရာယ် နလျှာဲ့နည်ွေးက

င်ွေးနစနရွေး အာွေးဖြညဲ့်န

ာင်ရွက်

နပွေးခဲ့ကကသည်။
တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေး က န်ွေးမာနရွေးဌာနမ ာွေးထံသုေ့ိ မူလကတည်ွေးက နနရာခ ထာွေးသညဲ့် န

ွေးဝါွေးနထာက်ပံဲ့ပစစည်ွေးမ ာွေး ပံဲ့ပိုွေးကူညီနိုင်ခဲ့ပပီွေး၊

ဖမန်မာနိုင်ငံ အနရှွဲ့နတာင်ပိုင်ွေးန သ တစ်ဝန်ွေးရှိ နက ွေးရွာအုပ်စု က န်ွေးမာနရွေးဌာနမ ာွေး (VTHCs) နှငဲ့် ရပ်ရွာက န်ွေးမာနရွေး န
ခန်ွေးမ ာွေးသေ့ို ဖြနေ့်ဖြျူွေးနပွေးနိုင်သည်။ Covid-19 ကူွေးစက်ကပ်နဘွေး တံဖုေ့ ပန်န

ွေးနပွေး

ာင်ရွက်မှုမ ာွေးအဖပင်၊ က န်ွေးမာနရွေး နထာက်ပံဲ့ပစစည်ွေး

မ ာွေးသည် အဖြစ်မ ာွေးသညဲ့် ကူွေးစက်နရာဂါမ ာွေးဖြစ်နသာ ဝမ်ွေးပ က်ဝမ်ွေးနလျှာနရာဂါ၊ အြ ာွေး၊ ငှက်ြ ာွေးနှငဲ့် အသက်ရှျူလမ်ွေး
နကကာင်ွေးနရာဂါမ ာွေးကို အဓိကကုသနပွေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

သင့်ခန့််းစ ြျ ်း
ထင့််းနင့်ငံ
•

COVID-19 ကာကွယ်န

ွေးထိုွေးနှံနရွေး ဖမငဲ့်တင်န

ာင်ရွက်ရာ၌ စခန်ွေးရှိ ရပ်ရွာနခါင်ွေးန

ာင်မ ာွေး ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည်

အနရွေးကကီွေးသည်။ သူတ၏
ိုေ့ အရှိန်ဩဇာနကကာငဲ့် လူအမ ာွေး၏ ခ တ
ီ ံုခ တံု တဆ
ိုုံ့ ိုင်းနနမှုကို တိုက်ြ က်ရန် အနထာက်အကူ
ဖြစ်နစသည်။
•

COVID-19 ကူွေးစက်ကပ်နဘွေးအနပေါ်

က်လက်၍ သတိထာွေးနစာငဲ့်ကကညဲ့် နနရန် လိုအပ်ပပီွေး၊ သိုေ့မှသာ ကူွေးစက်ကပ်

နဘွေး ဖြစ်ပွာွေးမညဲ့်အနဖခအနနကို ကနေ့်သတ်နလျှာဲ့ခ နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
•

စာခ ြုပ်ဖြငဲ့် နခေါ်ယူနသာ ဝန်ထမ်ွေးမ ာွေး အလျှင်အဖမန်လံှုွဲ့န
န

ာင်ရွက်မှုမ ာွေးအတွက် ပို၍ နသခ ာနစသည်။ ကွင်ွေး

ာ် ရရှိနိုင်ဖခင်ွေးသည် ထိနရာက်နသာ အနရွေးနပေါ်တံဖုေ့ ပန်

င်ွေး ဝန်ထမ်ွေးမ ာွေးကို ထပ်မံ၍ အသံုွေးဖပြုနနရန် မလိုအပ်ဘ၊

(TBC) အြွွဲ့၏ စခန်ွေးမ ာွေးအတွင်ွေး ပံဲ့ပိုွေးနနသညဲ့် လုပ်ငန်ွေးမ ာွေးကိုလည်ွေး သက်နရာက်မှုမရှိနစဘ အဖပညဲ့်အဝ
က်လက် ထိန်ွေးသမ
ိ ်ွေး န
•

ာင်ရွက်နိုင်နစသည်။

နလွေးနကနကာ်န သ တိုက်ပွမ ာွေးတွင် အနရွေးနပေါ်တံဖုေ့ ပန်ရာတွင် အကူအညီနပွေးရန် အကနေ့်အသတ်ရှိနသာ ဝန်ွေးက င်
ဖြစ်နနသည်။ သိုေ့ဖြစ်ရာ ကကိြုတင်ဖပင်

င်ထာွေးမှုအတွက်နကကာငဲ့် တန်ြိုွေးရှိနစပပီွေး၊ (TBC) နှငဲ့် န သခံထိုင်ွေးအာဏာပိုင်

မ ာွေး၏ မိတ်ြက်ဖပြုထာွေးမှုနကကာငဲ့်သာ နထာက်ပံဲ့မှုမ ာွေး နပွေးပိုေ့နိုင်ဖခင်ွေးဖြစ်နကကာင်ွေး အနလွေးနပွေး နြာ်ဖပနနသည်။

ြန့်ြ နင့်ငံ
•

ပပီွေးခဲ့သညဲ့်တနှစ်လံုွေးတွင် လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု
န

•

ာင်နသာ စံဖပပံုစံက ပို၍

လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု

ီနလ ာ် အ

ိုင်ရာ အကူအညီမ ာွေး နထာက်ပံဲ့နပွေးရာ၌ သိုသိပ်ပပီွေး၊ ရပ်ရွာက ဦွေး

င်နဖပပပီွေး၊ ပို၍ တိုွေးတက်သံုွေးလာကကသည်။

ိုင်ရာ အကူအညီနပွေးနရွေးလုပ်ငန်ွေးမ ာွေး၌ မကကာခဏ

ိုသလို ပူွေးနပါင်ွေးန

အနရွေးကကီွေးပပီွေး၊ အဓိကက သညဲ့် အင်အာွေးစုမ ာွေးအကကာွေး အနီွေးကပ် ပူွေးနပါင်ွေးန

ာင်ရွက်မှုမ ာွေး အထူွေး

ာင်ရွက်မှုမ ာွေး၊ ပံုမှန်

က်သွယန
် ရွေး

မ ာွေး/ အစည်ွေးအနဝွေးမ ာွေး ရှိမနနပါက ယခုနအာင်ဖမင်ရရှိမှုမ ာွေး ဖြစ်နပေါ်လာနိုင်ြွယ် မရှိပါ။
•

အနရွေးနပေါ် ကကာွေးဝင်န

ာင်ရွက်နပွေးမှုမ ာွေးဖြငဲ့် အိုွေးအိမ်စွနေ့်ပစ်ထွက်နဖပွေးကကရဖခင်ွေး၏ သက်နရာက်ထိခိုက်မှုမ ာွေးကို

နလျှာဲ့နည်ွေးသက်သာနစပပီွေး၊ လက်ခံရာ အိမ်ရှင်ရပ်ရွာလူထုမ ာွေး နှငဲ့် ထွက်နဖပွေးလာကကရသူ လူထုမ ာွေးအကကာွေး လူမှု
နရွေးအရ ညီညွတ် သဟဇာတဖြစ်မှု ဖြစ်ရနလနအာင် စွမ်ွေးန
•

ာင်နပွေးပါသည်။

တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေး က န်ွေးမာနရွေးဌာနမ ာွေး၏ စနစ်မ ာွေး အာွေးနကာင်ွေးခိုင်မာမှု နကကာငဲ့်၊ အထူွေးသဖြငဲ့် COVID-19 ကူွေးစက်ကပ်
နဘွေး ကကိြုတင်ကာကွယ်မှုနှငဲ့် ထိန်ွေးခ ြုပ်မှု လုပ်ငန်ွေးစဉ်မ ာွေးတွင် တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးတိ၏
ုေ့ က န်ွေးမာနရွေးစနစ်မ ာွေးနကကာငဲ့်သာ
နရရှည်အက ြုိ ွေးသက်နရာက်မှု ဖြစ်နပေါ်နစသည်။

•

လက်ရှိ အက ပ်အတည်ွေးမ ာွေးအတွင်ွေး၊ န သခံ ရပ်ရွာလူထုမ ာွေး၏ ကကံဲ့ကကံဲ့ခံနိုင်စွမ်ွေး ခိုင်မာအာွေးနကာင်စွာ ရှိနနနကကာင်ွေး
ကို တကကိမ်ပပီွေးတကကိမ် ထင်ရှာွေးနပေါ်လွင်စွာ ဖပသနိုင်ခဲ့သည်။

ြဟ ဗျျူဟ လြ့််းညွှနခ
့် ျ

့် (၂)။ စ ်းန ရ
့်

ခ လံခခံျုြှု

အာဟာရ ရရှိမှုဖမငဲ့်တင်နပွေးဖခင်ွေး နှငဲ့် ထုတ်လပ
ု ်နိုင်စွမ်ွေးရှိနသာ အသက်နမွွေးဝမ်ွေးနကကာင်ွေးလုပ်ငန်ွေးမ ာွေးဖြငဲ့် စာွေးနပ်ရိကခာလံုခခံြုနရွေး
ကို အာွေးဖြညဲ့်နပွေးနရွေး။

အပလ်းပ ်းပဖ ့် ချ

့်ြျ ်း

ထင့််းနင့်ငံ
•

ရပ်ရွာနခ ွေးနငွ အစီအစဉ်ဖြငဲ့် အိမ်နထာင်စု ၅၀၀ ကို ကူညီနပွေးနိုင်ခဲ့ပပီွေး၊ ဝင်နငွရရှိနစနရွေး လုပ်ငန်ွေးမ ာွေး၊ အသက်နမွွေး
ဝမ်ွေးနကကာင်ွေးလုပ်ငန်ွေးမ ာွေးအတွက် ရန်ပံုနငွ ဖြညဲ့်

•

ည်ွေးနပွေးခဲ့သည်။

ရပ်ရွာဥယ ာဉ်မ ာွေးသည် အာဟာရ ရရှိနရွေး၊ နငွနချွတာနရွေးအတွက် အနရွေးကကီွေးနန

ဖြစ်ပပီွေး၊ ုကခသည်မ ာွေး ဝယ်မစာွေး

ရနသာနကကာငဲ့် နငွကုန်က သက်သာနစသည်၊ သိမ
ုေ့ ဟုတ် ဥယ ာဉ်မ ာွေးမှ လတ်

တ်နသာ ဟင်ွေးသီွေးဟင်ွေးရွက်မ ာွေး

ထုတ်လပ
ု ်နိုင်ကကရာ အာဟာရအတွက် ဖြညဲ့်စွက်စာွေးသံုွေးနိုင်သည်။ စခန်ွေး ၄-ခုအတွင်ွေး၌ စာွေးနပ်ရိကခာက ်ဖြငဲ့်၊
ဟင်ွေးသီွေးဟင်ွေးရွက်အနစဲ့မ ာွေး

စမ်ွေးသပ်နရာင်ွေးခ မှု

နအာင်ဖမင်စွာ

န

ာင်ရွက်နိုင်ပါက

ယခုအနဖခအနနကို

ပို၍တိုွေးတက်နစမည် ဖြစ်သည်။
•

COVID-19 ကူွေးစက်နဘွေးနကကာငဲ့် အခက်အခမ ာွေး ရှိနနနသာ်လည်ွေး၊

ုကခသည်မ ာွေးအကကာွေး က န်ွေးမာနရွေးနှငဲ့်ညီညွတ်

သညဲ့် စံုလင်နထွဖပာွေးနသာ အစာွေးအစာမ ာွေး စာွေးနသာက်နိုင်ကကရာ၊ အာဟာရ ရရှိမှု အလာွေးအလာမ ာွေး
တက်နနသည်။

က်၍ တိုွေး

ြန့်ြ နင့်ငံ
•

လယ်သမာွေး ၁၀,၀၀၀ နက ာ်အတွက် စိုက်ပ ြုိ ွေးနရွေး ထုတ်လပ
ု ်နိုင်စွမ်ွေးကို တိုွေးတက်နစခဲ့သည်။

•

(IMAM) & (IYCF) သင်တန်ွေးမ ာွေးနကကာငဲ့် ရလ ်အနနဖြငဲ့်၊ ကနလွေး ၁၀,၀၀၀ နက ာ်အတွက် အစာွေးအနသာက်နှငဲ့်
အာဟာရ တိုွေးတက်လာနစသည်။

•

လူ ၆,၀၀၀ နက ာ်အတွက် နရရရှိနရွေး၊ အိမ်သာနှငဲ့် တကိုယ်နရသနေ့်ရှင်ွေးနရွေး တိုွေးတက်ဖမငဲ့်မာွေးလာနစသည်။

•

မိသာွေးစုနပါင်ွေး ၆,၃၅၄ ခု၏ နဖမယာလံုခခံြုမှု သိသာစွာ တိုွေးတက်ခဲ့သည်။ နကအန်ယူ နှငဲ့် မွန်ဖပည်သစ်ပါတီထိန်ွေးခ ြုပ်
ရာန သမ ာွေးတွင် နဖမယာမှတ်ပံုတင်လက်မှတ်မ ာွေး ထုတ်နပွေးနိုင်သညဲ့် ရလ ်နကကာငဲ့် ဖြစ်သည်။

ထင့််းနင့်ငံ
COVID-19 ကူွေးစက်နဘွေး စိန်နခေါ်မှုဖပဿနောမ ာွေး ရှိနနနသာ်လည်ွေး၊ (TBC) အြွွဲ့က ၂၀၂၁ ခုနှစ်လံုွေးတွင် ထွက်နဖပွေးလာရသူ
ရပ်ရွာလူထုမ ာွေးအတွက် စာွေးနပ်ရိကခာလံုခခံြုမှုကို နသခ ာစီမံခနေ့်ခွနိုင်ခဲ့သည်။
COVID-19 ကူ်းစကလဘ်းအနတရ ယလ က ငဲ့ နငဲ့ စခန်းမျ ်းအတွင်း

ှုံြရ ်းမှုံမျ ်းကို ကနုံ့သတထ ်းသညဲ့အတွကလ က ငဲ့ တနစ

င နစကကမလဆ ငရကသညဲ့ အ ဟ ရ ရရမှုံစစတမ်းလက ကယူမှုံကို ဆိုင်းငဲ့ထ ်းြါသည။ သိုုံ့လသ
ခခ မှုံအတွက ပြနုံ့ပြြူ်းပြီ်းလနောက လစ ငဲ့ ကညဲ့လ
အမလထ ငစိုမျ ်းသည
အစ ်းအစ စို

ဲ့

မှုံ နစစဉလဆ ငရကချက (FS PDM) စစတမ်းရ

ကခနိုငြွယရသညဲ့ စို

ငလထွပြ ်းလသ

ည်း စ ်းနြရကခ

ို

ေမျ ်းအရ ၉၆% လသ

အစ ်းအစ မျ ်း ရရ ကလ က င်း လြ ပြပြီ်း၊ အမျ ်းစိုမ

ငလထွပြ ်းစွ ရရလ က င်း လြ ပြ ကြါသည။ (FS PDM) စစတမ်းက လြ ပြသညဲ့အတိုင်း စ ်းနြရကခ ကေ

ကို အသို်းပြ ၍ ဆနနငဲ့ ဆီတုံ့ိုကို ချကပြ တရန ဝယယူလ

ဲ့ရ ကပြီ်း (ယင်းတက
ိုုံ့
အမလထ ငစိုမျ ်း၏ စ ်းနြရကခ အတွက

ဘတဂျကအမျ ်းစိုကို သို်းစွွဲ ကရြါသည) အမလထ ငစိုမျ ်းအတွက
မျ ်းမ ရရ ကသည။ COVID-19 ကူ်းစကလဘ်းလ က ငဲ့ ခရီ်းသွ ်း

တဆတသညဲ့ ဟင်းသီ်းဟင်းရကမျ ်းကို ရြရ ဥယျ ဉ
မှုံမျ ်း ကနုံ့သတမှုံမျ ်း ပြ ထ ်းသညဲ့တိုငလအ င ဤသိုုံ့

လဆ ငရကနိုငမှုံလ က ငဲ့ စ ်းနြရကခ ကေတနြို်းသည အမလထ ငစိုမျ ်းအတွက ခွငဲ့ပြ ထ ်းသညဲ့ စ ်းနြရကခ အသို်းစရတ
အတိုင်း တစ်

တ မ ခသညကို လတွြို့ရရသည။ စ ်းနြရကခ ကေမသံွေးု ဘ ပြငြတွင ြျမ်းမ အ ်းပြငဲ့ တ

င ထိုင်းဘတလငွ

၅၁၃ ဘတခနုံ့ အသို်းပြ လန ကရသည။
လူကိုယ်တိုင် စု

ံု၍ သင်တန်ွေးမ ာွေးန

ာင်ရွက်ရန် အခွငဲ့်အလမ်ွေးမ ာွေး နည်ွေးပါွေးနသာနကကာငဲ့်၊ နမွွေးကင်ွေးစ ကနလွေးမ ာွေးနှငဲ့်

ကနလွေးငယ်မ ာွေး အာဟာရနကျွွေးနမွွေးမှု (IYCF) အစီအစဉ်က IYCF ပညာနပွေးနရွေးကို အနဝွေးမှန
သွယ်နရွေး ပစစည်ွေးကရိယာမ ာွေး ဖပြုစုဖပင်
ထာွေးသညဲ့် အကကံနပွေးမှု

င်ခဲ့သည်။ ယင်ွေးတိုေ့တွင် အာဟာရ ရရှိမှု

ာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်

က်

ိုင်ရာ သတင်ွေးအခ က်အလက်မ ာွေး နြာ်ဖပ

ိုင်ရာ က ်ဖပာွေးမ ာွေး၊ COVID-19 ကူွေးစက်ကပ်နဘွေးကာလအတွင်ွေး နခါင်ွေးစဉ်မ ာွေး ပါဝင်ပပီွေး၊ စခန်ွေးမ ာွေးသေ့ို

သွာွေးလာခွငဲ့်ကနေ့်သတ်ထာွေးသညဲ့်အခ န
ိ ်၌ မရှိမဖြစ် အနရွေးပါပါသည်။ ေိုကခသညမျ ်းအလနပြငဲ့ အမတွငလန၍ သမ
ိုုံ့ ဟိုတ အိုြစို
ငယမျ ်းပြငဲ့ အ ဟ ရ ရရမှုံဆိုငရ အတွက သူတုံ့၏
ို လ
အ

်းတူြင COVID-19 ကူ်းစကလဘ်း က

11

သငယူမှုံကို လသချ ဆက

ကလဆ ငရကနိုင ကြါသည။

အတွင်း (IYCF) နငဲ့ ြတသက၍ အဓကသတင်းစက ်း ၄ ချကြါဝငသညဲ့

ဗီေီယိုကို ကရငဘ သ ၊ ပမနမ ဘ သ စက ်းတပိုုံ့ ြငဲ့ ထိုတ
တစ်ကကမ စ ်းနြရကခ

ဲ့

ိုြနိုငခွဲဲ့ြါသည။ 11 လနောကဆို်းအလနပြငဲ့ (FSN) အြွွဲြို့က ၃-

ိုခခ မှုံအတွက (PDM) စစတမ်းမ သတင်းအချကအ

ကမျ ်းကို ဂရြြိုအမျ ်းမျ ်းပြငဲ့ ြနတီ်း၍ ေိုကခ

ဤဗီ ီယိုမ ာွေးကို TBC အြွွဲ့၏ YouTube channel တွင် ရရှန
ိ ိုင်သည်။ လငဲ့်ခ် https://www.youtube.com/channel/UCRy4VF4tReMOuOPG_ahhdwg

သညမျ ်း အလနပြငဲ့ စစတမ်းရ

ေမျ ်းကို အ

ွယတကူ သရနော်း

ညနိုငလသ ြိုစပြငဲ့ ကူညီလဆ ငရကနိုငခွဲဲ့ြါသည။ ရ

ေ

မျ ်းကို အဓြပါယြွငဲ့ဆို၍ တပိုုံ့ ြနမှုံမျ ်းကို လြ်းလဆ ငနိုငခွဲဲ့ြါသည။12
က န်ွေးမာသန်စွမ်ွေးသညဲ့် ကနလွေးမ ာွေး၊ နတာက်ပနသာအနောဂတ်မ ာွေး (The Healthy Babies Bright Futures) အစီအစဉ်ကို
နဘဘီဘရိုက် ဖြညဲ့်စွက်အစာ (BabyBRIGHT) နထာက်ပံဲ့နပွေးဖခင်ွေးဖြငဲ့် န

ာင်ရွက်ပါသည်။ ယင်ွေးကို IYCF ပညာနပွေးနရွေး/

လှုပ်ရှာွေးမှု အစီအစဉ်တက်နရာက်သူမ ာွေးကို မက်လံုွေးတခုအနနဖြငဲ့် နထာက်ပံဲ့နပွေးပါသည်။ လစဉ် ခနေ့်မှန်ွေး ကနလွေး ၂,၀၀၀ ခနေ့်
(အသက် ၆-၂၄ လ) ပါဝင်တက်နရာက်ကကပပီွေး၊ သူတေ့က
ို ို ထိန်ွေးသိမ်ွေးနစာငဲ့်နရှာက်သူမ ာွေးကလည်ွေး ပညာနပွေးအစီအစဉ်မ ာွေးတွင်
ပါဝင်ကကပါသည်။
ယခိုတစ်နစ

ို်းတွင အသကလမွ်းဝမ်းလကျ င်း

ိုြငန်းမျ ်းနငဲ့ ရြရ ြိုငဥယျ ဉတန
ိုုံ့ ငဲ့ ြတသက၍ ြိုမန

ိုြလဆ ငလနမှုံမျ ်း

ရြါသည။ ရြရ ြိုငဥယျ ဉမျ ်းသည အလရ်းကကီ်းပြီ်း၊ COVID-19 ကူ်းစကလဘ်းကို တိုကြွွဲဝငလနစဉ၍ စ ်းနြရကခ နငဲ့ ြတ
သက၍ စို်းရမြူြနလနရမှုံမျ ်းကို လ
စို

ဲ့ြါ်းလစပြီ်း၊ အမလထ ငစိုမျ ်းကို စ ်းနြရကခ နငဲ့ ြတသက၍ ဘတဂျကလချွေတ နိုငရန၊

င လထွပြ ်းသညဲ့ အစ ်းအစ မျ ်း ဆက

ကစ ်းသို်းနိုငရန အလထ ကအကူ ပြ ြါသည။ (TBC) အြွွဲြို့က စခန်း ၄-ခိုတွင

စ ်းနြရကခ ကေပြငဲ့ ဟင်းသီ်းဟင်းရကအလစဲ့မျ ်း လရ င်းချလြ်းသညဲ့ စမ်းသြအစီအစဉတခိုကို စတငလဆ ငရကခွဲဲ့ြါသည။
လရ င်းချမှုံ အ ်းလက င်းပြီ်း၊ အမလထ ငစိုမျ ်းက စ ်းနြရကခ ကေကို အသို်းပြ ရ ၌ သူတုံ့၏
ို ဘတဂျကကို ချနညနိုငရန မဟ
ဗျြူဟ ကို လြ်းြါသည။ TBC အြွွဲြို့က စ ်းနြရကခ ကေစနစ အ

ိုြအြွွဲြို့မျ ်းနငဲ့ တိုငြငအကကရယူ၍ ၂၀၂၂ ခိုနစတွင အပခ ်း

လသ စခန်းမျ ်း၌ ဤအစီအစဉကို လဆ ငရကသွ ်းမည ပြစြါသည။
(TBC) အြွွဲ့၏ ရပ်ရွာနခ ွေးနငွအစီအစဉ်ကို ထိုင်ွေးဘတ် ၅.၂ သန်ွေးတန်ြိုွေးတိုင်နအာင် တိုွေးခ ွဲ့လာခဲ့ပါသည်။ ယနနေ့ကာလတွင်
ထိုင်ွေးဘတ် ၄ သန်ွေးကို ဖြန်နဝနခ ွေးငာှ ွေးထာွေးပပီွေး၊ အိမ်နထာင်စု ၅၀၀ အထိ ပါဝင်နနကကသည်။ ယင်ွေးတိုေ့အနက် အိမ်နထာင်စု
အနည်ွေး

ံုွေး ၁၀% မှာ ရပ်ရွာက ဦွေးန

ာင်စီမံသညဲ့် ပစ်မှတ်ထာွေး နထာက်ပံဲ့နပွေးမှု အစီအစဉ် (CMT) တွင် ‘အထူွေးထိခိုက် နစ်နော

ြွယ် ရှိသူမ ာွေး’နှငဲ့် ‘ထိခိုက်နစ်နောြွယ်ရှိသူမ ာွေး’အဖြစ် အုပ်စုသတ်မှတ်ခံကကရသူမ ာွေး ဖြစ်သည်။ ဤနခ ွေးနငွမ ာွေးကို ဝင်နငွရရှိနရွေး
လုပ်ငန်ွေးမ ာွေးအတွက် သံုွေးကကပါသည်။ ဤလုပ်ငန်ွေးမ ာွေးတွင် သက်နမွွေးဝမ်ွေးနက ာင်ွေးလုပ်ငန်ွေးမ ာွေး ထူနထာင်ဖခင်ွေး၊ ကုန်သွယ်ဖခင်ွေး၊
အစာွေးအစာ နရာင်ွေးခ ဖခင်ွေး၊

ိုင်ထူနထာင်ဖခင်ွေး၊ ယက်ကန်ွေးလုပ်ငန်ွေး၊ စိုက်ပ ြုိ ွေးနရွေး နှငဲ့် ဖပည်ပသိပ
ုေ့ စစည်ွေးတင်ပိုေ့ဖခင်ွေးမ ာွေး

ပါဝင်ပါသည်။
ြန့်ြ နင့်ငံ
ဖမန်မာနိုင်ငံ အနရှွဲ့နတာင်ပိုင်ွေးန သတွင် နတာင်နပေါ်ဓနလဲ့ဖြငဲ့် က ငဲ့်သံုွေးစိုက်ခင်ွေးမ ာွေး၌ ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်ွေး တိုွေးတက်မှု
လက် ဖြစ်နပေါ်နနပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ွေး ကကိြုွေးပမ်ွေးန

ာင်ရွက်မှုမ ာွေးတွင် နမာ်နတာ်

ိုင်ကယ်လမ်ွေး တည်န

က်

ာက်ဖခင်ွေး/

ဖပြုဖပင်ဖခင်ွေးမ ာွေး၊ နအာ်ဂနစ်ဥယ ာဉ်ခခံမ ာွေး တည်နထာင်ဖခင်ွေး၊ လယ်သမာွေးငယ်မ ာွေးအတွက် လက်တွန်ွေးလယ်ထွန်စက်မ ာွေး
နထာက်ပံဲ့နပွေးဖခင်ွေး၊

ည်နှငဲ့်

နရသွင်ွေးနဖမာင်ွေး

အငယ်စာွေးမ ာွေး

တည်န

ာက်ဖခင်ွေး/

တိုွေးခ ွဲ့ဖခင်ွေးမ ာွေး

နရရှည်တည်တံဲ့နိုင်နသာ/ အာဟာရ ရရှိမှုအနပေါ် အနလွေးထာွေးနသာ စိုက်ပ ြုိ ွေးနရွေးသင်တန်ွေးမ ာွေးလည်ွေး န
ယင်းတိုုံ့တွင သစရကလဆွ်း လပမဩဇ

ာင်ရွက်ခဲ့ပပီွေး၊

ိုြနည်း၊ သဘာဝအနလျှာက် ပိုွေးမွှာွေးကာကွယဖ် ခင်ွေး၊ အပင်မ ြုိ ွေးပွာွေးဖခင်ွေး၊ သီွေးနှံမ ာွေးကို

ထိန်ွေးသမ
ိ ်ွေးထာွေးဖခင်ွေး နှငဲ့် နရသွင်ွေးစနစ်မ ာွေး ပါဝင်န
12

ပါဝင်ပါသည်။

ဤသတင်ွေးဂရပ်ြ်နြာ်ဖပခ က်မ ာွေးကို TBC အြွွဲ့၏ ဝက်ဘ်

ာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဤသင်တန်ွေးမ ာွေးတွင် ဌာနနတိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးတိုေ့၏

ို ်တင
ွ ် အဂသလိပ်၊ ဖမန်မာ၊ ကရင်ဘာသာမ ာွေးဖြငဲ့် ရရှန
ိ ိုင်ပါသည်။ လငဲ့်ခ်

https://www.theborderconsortium.org/nutrition/nutrition-2020-present/

ဗဟုသုတမ ာွေး

ထိန်ွေးသမ
ိ ်ွေးထာွေးရန်

အနရွေးကကီွေးပံုကို

အနလွေးနပွေး

ပိုေ့ခ ခဲ့ပပီွေး၊

သီွေးနှံမ ာွေးကို

နရာနနှောစိုက်ပ ြုိ ွေးဖခင်ွေး

နှငဲ့်

ဌာနနတိုင်ွေးရင်ွေးမ ြုိ ွေးနစဲ့မ ာွေးကို အက ယ်အဖပနေ့်သံုွေး၍ စိုက်ပ ြုိ ွေးဖခင်ွေး အနလဲ့အထမ ာွေး ပါဝင်သည်။
ဘီွေးလင်ွေးပမိြုွဲ့နယ်တွင် နဖမယာပဋိပကခမ ာွေးကို နဖြရှင်ွေးဖခင်ွေးနှငဲ့် ပတ်သက်၍ သုနတသနဖပြုမှုရလ ်အရ ပို၍နရရှည် သနဘာ
န်သညဲ့် သက်နရာက်မှုမ ာွေးကို သိသာနိုင်သည်။ နကအန်ယူ နှငဲ့် မွန်န သမ ာွေးတွင် မိသာွေးစုနပါင်ွေး ၆,၃၅၄ ကို နဖမယာ သတ်
မှတ်တင
ို ်ွေးတာဖခင်ွေးနှငဲ့် မှတ်ပံုတင်နပွေးဖခင်ွေးနကကာငဲ့်၊ ကရင်နီန သတွင်လည်ွေး အငယ်စာွေးလယ်လပ
ု ်ကွက်မ ာွေးကို တရာွေးဝင် နဖမ
တိုင်ွေးတာနပွေးဖခင်ွေးဖြငဲ့်၊ ယင်ွေးနှငဲ့်အတူ ရပ်ရွာက စီမံခနေ့်ခွသညဲ့် သစ်နတာမ ာွေး၊ ငါွေးထိန်ွေးသမ
ိ ်ွေးထာွေးမှုဇုန်မ ာွေးကို ကရင်နီ၊ ကရင်နှငဲ့်
မွန်န သမ ာွေးတွင် အာွေးဖြညဲ့် န

ာင်ရွက်နိုင်ဖခင်ွေးဖြငဲ့် နရရှည်သက်နရာက်မှု ဖြစ်နပေါ်လာနစသည်။

ပြီ်းခွဲဲ့သညဲ့နစအတွင်း လအ ငပမငသညဲ့ အ ဟ ရ ရရလရ်း၊ အမသ နငဲ့ တကိုယလရ သနုံ့ရင်းလရ်း က ်းဝငလဆ ငရကမှုံမျ ်းကို
စည်းရို်းလဆ ငရကနိုငခွဲဲ့ ကသည။ အ ဟ ရချ ြို့တွဲဲ့မှုံ ပြင်းထနမှုံအလြေါ် စစလဆ်းခွဲဲ့သညဲ့၊ အသက ၅ နစလအ က ကလ
၈,၄၉၈ ဦ်းအနက ကလ

်းမျ ်း

်း ၃၄၈ ဦ်း (၄.၁%) သည အသငဲ့အတငဲ့ သမ
ိုုံ့ ဟိုတ ပြင်းထနစွ အ ဟ ရချ ြို့တွဲဲ့မှုံရလနသညကို လြ

ထိုတလတွြို့ရရပြီ်း၊ ပြညဲ့စွကစ နငဲ့/သမ
ိုုံ့ ဟိုတ ကိုသမှုံလကျွေ်းလမွ်းလရ်း အစီအစဉမျ ်းသုံ့ို
ြကအြွွဲြို့အစည်းမျ ်းမ ဝနထမ်းမျ ်းအတွက နငဲ့ ရြရ
နိုငခွဲဲ့သည။ ကျန်းမ သနစွမ်းသညဲ့ လမွ်းကင်းစ ကလ
တို်းပမငဲ့လြ်းနိုငခွဲဲ့သည။ ကျန်းမ လရ်း
လက င်းစွ ရရသညဲ့ လမွ်းကင်းစကလ

ွဲလပြ င်းြလ
ိုုံ့ ဆ ငလြ်းခွဲဲ့ြါသည။ မတ

ူထိုမျ ်းအတွက အ ဟ ရဆိုငရ သငတန်းမျ ်း

်းမျ ်းနငဲ့ ကလ

်းငယမျ ်း လကျွေ်းလမွ်းမှုံ အလ

ည်း လဆ ငရက

ဲ့အကျငဲ့မျ ်းကို အသြည

ိုြသ ်းမျ ်းအ က ်း အ ဟ ရ ရရမှုံနငဲ့ြတသက၍ အသြည တို်းပမငဲ့လြ်းပြီ်း၊ အ ဟ ရ
်းမျ ်းနငဲ့ ကလ

်းငယမျ ်း လကျွေ်းလမွ်းမှုံ အမူအကျငဲ့မျ ်းကို ကျငဲ့သို်း

လစရန တို်းချွဲြို့

တိုကတွန်းနိုငခွဲဲ့သည။
လရရရလရ်း၊ အမသ နငဲ့ တကိုယလရသနုံ့ရင်းလရ်း (WASH) လုပ်ငန်ွေးလဆ ငရကမှုံမျ ်းတွင လကျ်း
အလဆ ကအဦ စီမကန်းမျ ်း
အမသ

ကအဆငဲ့ အလပခခ

ည်း ြါဝငသည။ ဥြမ အ ်းပြငဲ့- လရလြ်းလရ်းစနစမျ ်း တြဆငပခင်းပြစသည။ လရတွင်းမျ ်း နငဲ့

၆၇၁ ခို တညလဆ ကလြ်းနိုငခွဲဲ့သည။ ၂၀၂၁ ခိုနစတွင သစလတ မျ ်းအတွင်း ထွကလပြ်းလပြ င်းလရြို့

လကျ်းရ

ူထိုမျ ်း လရသနုံ့ရရလရ်း မရမပြစ

ရသညဲ့

ိုအြချကကို လပြရင်းနိုငရနအတွက သယလဆ ငလရြို့လပြ င်းနိုငသညဲ့ လရသယ

ြို်းမျ ်းနငဲ့ လရစစမျ ်း အသို်းပြ သညဲ့စနစ ကို လပြ င်း

ွဲအသို်းပြ ခွဲဲ့သည။ လရရရလရ်း၊ အမသ နငဲ့ တကိုယလရသနုံ့ရင်းလရ်း

(WASH) အလပခခ အလဆ ကအဦမျ ်း လထ ကြဲ့လြ်းမှုံနငဲ့အတူ

ူထိုစည်းလဝ်းြွွဲနငဲ့ သငတန်း ၂၄၈ ခိုကို

ည်း စည်းရို်း

လဆ ငရကနိုငခွဲဲ့သည။ တကိုယလရသနုံ့ရင်းလရ်း အသပမငဲ့တငလြ်းနိုငရန ပြစသည။ အမသ ၊ တကိုယလရသနုံ့ရင်းလရ်းနငဲ့
လရမကူ်းစကသညဲ့ လရ ဂါမျ ်း ချတဆကမှုံကို သလစသည။ အထူ်းသပြငဲ့ COVID-19 ကူ်းစကကြလဘ်းက
လရ ဂါကူ်းစကမှုံမျ ်းကို လ

တွင အပခ ်း

ဲ့ချသကသ လစသည။

TBC ၏ စိုက်ပ ြုိ ွေးနရွေးအရာရှိမှ ကရင်နီ မိတ်ြက်အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေးအတွက် မ ြုိ ွေးနစဲ့နှငဲ့် စပါွေးဘဏ် စီမံထိန်ွေးသမ
ိ ်ွေးမှု

ိုင်ရာ သင်

တန်ွေး ပိုေ့ခ နပွေးခဲ့ပါသည်။ သင်တန်ွေးပခ
ိုေ့ ခဲ့သညဲ့် နခါင်ွေးစဉ်မ ာွေးတွင် ထွန်ယက်ဖခင်ွေး၊ နနဖြငဲ့် နဖခာက်နသွွဲ့နစဖခင်ွေး၊ စပါွေး အနဖခာက်
လှမ်ွေးဖခင်ွေး၊

န်သိုနလှာင်ဖခင်ွေး၊ မ ြုိ ွေးနစဲ့မ ာွေးကို သိမ်ွေး

ည်ွေးသုမ
ိ ှီွေးထာွေးဖခင်ွေး၊ ဥပန စည်ွေးမ ဉ်ွေးမ ာွေးနရွေး

ဝင်မ ာွေးသေ့ို တာဝန်မ ာွေး ခွနဝခ ထာွေးနပွေးဖခင်ွေးတိုေ့ ပါဝင်သည်။

ွဖခင်ွေး နှငဲ့် နကာ်မီတီအြွွဲ့

သင့်ခန့််းစ ြျ ်း
ထင့််းနင့်ငံ
•

COVID-19 ကူွေးစက်မှုနကကာငဲ့် ဖြစ်ရသညဲ့် တနှစ်လျှင် ၂ ကကိမ်န
နကာက်ယမ
ူ ှု မန
သည်။ အဖခာွေး

ာင်ရွက်နိုင်ဘ၊ ကကာဖမငဲ့်နနရာ
က်လက်န

ဖြငဲ့-် ၃ လတကကိမ် န

ာင်ရွက်နနနသာ အာဟာရ ရရှိမှု

ိုင်ရာ စစ်တမ်ွေး

က်လက်၍ စခန်ွေးတွင်ွေး နစာငဲ့်ကကညဲ့်နလဲ့လာမှုမ ာွေး ဖပြုသငဲ့်ပါ

ာင်ရွက်နနသညဲ့် စစ်တမ်ွေးမ ာွေး၊ န တာမ ာွေးကို ရယူကကညဲ့်ရှုနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာအာွေး

ာင်ရွက်သညဲ့် စာွေးနပ်ရိကခာလံုခခံြုမှု ဖြနေ့်နဝပပီွေးနနောက် နလဲ့လာနစာငဲ့်ကကညဲ့်မှု (PDM) ရလ ် မ ာွေး၊

ဖြညဲ့စ
် ွက်စာ/ကုသမှုအစာ

နကျွွေးနမွွေးဖခင်ွေး

အစီအစဉ်မ ာွေးတွင်

ပါဝင်တက်နရာက်နနသညဲ့်

လူဦွေးနရအာွေး

နလဲ့လာနစာငဲ့်ကကညဲ့်ဖခင်ွေး.. စသည်တေ့ို ဖြစ်သည်။)
•

လူတဦွေးခ င်ွေးအနနဖြငဲ့် သိမ
ုေ့ ဟုတ် အုပ်စုငယ်မ ာွေးအနနဖြငဲ့် သတင်ွေးအခ က်အလက်နြာ်ဖပသညဲ့် ပံုမ ာွေး (Infographics)
နှငဲ့် မိမိဘာသာ နလဲ့လာမှုဖပြုနိုင်ပပီွေး၊ IYFC နှငဲ့် အာဟာရ ရရှိနရွေး

ိုင်ရာ ပညာနပွေး ဖမငဲ့်တင်ဖခင်ွေး အစီအစဉ်မ ာွေးကို

ရရှိနိုင်ပါသည်။ စခန်ွေးတွင်ွေးသိုေ့ သွာွေးလာမှုကနေ့်သတ်ထာွေးသညဲ့် ကာလတွင် ဤနည်ွေး ဖြငဲ့် န

ာင်ရွက်နိုင် ပါသည်။

ြန့်ြ နင့်ငံ
•

နသခ ာပစ်မှတ်ထာွေး န

ာင်ရွက်ပါက၊ န

ာင်ရွက်နနစဉ်အတွင်ွေး နရှွဲ့နနောက်အစီအစဉ် နသခ ာခ မှတ်ပါက၊ တစံု

တရာ တည်ပငိမ်နနသညဲ့် နနရာကွက်လပ်မ ာွေး ရရှိနိုင်ပါက ဖပန်လည်ထူနထာင်နရွေးနှငဲ့် ြွံွဲ့ပြိြုွေးနရွေး ကကိြုွေးပမ်ွေးန

ာင်ရွက်

ခ က်မ ာွေး ဖြစ်နိုင်ပါနသွေးသည်။
•

နရအာွေးလျှပ်စစ် စမ်ွေးသပ်စီမံကိန်ွေးငယ်မ ာွေးကို နဝွေးလံသညဲ့် န သမ ာွေးတွင် ဖပန်လည်ဖပညဲ့်ပမ စွမ်ွေးအင်အဖြစ် အသံုွေးခ
နိုင်မည်ဟူနသာ ရည်ရွယ်ခ က်ဖြငဲ့် ဖမငဲ့်တင်န

ာင်ရွက်နနပါသည်။ ယင်ွေးနနရာမ ာွေးတွင် နိုင်ငံနတာ်လျှပ်စစ် မဟာ

ဓာတ်အာွေးလိုင်ွေး ကွန်ရက်မှ လက်လှမ်ွေးမမှီဘ ရှိနနပါသည်။ သိုေ့နသာ်လည်ွေး ဘက်ထရီသိုနလှာင်နိုင်မှုအတွက် နည်ွေး
ပညာ

ိုင်ရာ ဖပဿနော ရှိနန

ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာွေး ရုတ်ခ ည်ွေးတက်လာပါက သိုနလှာင်ထာွေးနိုင်ရန်

စွမ်ွေးရည် အကနေ့်အသတ် ရှိနနပါသည်။
•

နရပံုွေးမ ာွေးနှငဲ့် အသံုွေးဖပြုနိုင်သညဲ့် နရွဲ့နဖပာင်ွေးနိုင်နသာ နရသနေ့်စနစ်မ ာွေးကို အသံုွေးဖပြုဖခင်ွေးသည် စစ်တပ်အင်အာွေး
တိုွေးခ ွဲ့ခ ထာွေးလာဖခင်ွေးနကကာငဲ့် နတာထသိုေ့ ထွက်နဖပွေးလာကကရသညဲ့်

ုကခသည်ရပ်ရွာလူထုမ ာွေးအတွက် မ ာွေးစွာပို၍

အသံုွေးဝင်မှုရှိပါသည်။

ြဟ ဗျျူဟ လြ့််းညွှနခ
့် ျ

့် (၃)။ ဂဏ့်သ

ခ ရသညဲ့့် အနောဂတ့်ြျ ်း

ကာကွယန
် ပွေးမှုရှိသညဲ့် ဝန်ွေးက င်ကို ဖမငဲ့်တင်နပွေးရန် နှငဲ့် နရွဲ့နဖပာင်ွေးထွက်နဖပွေးကကရသူ လူထုမ ာွေး၊ စစ်ပွပဋိပကခမ ာွေးနကကာငဲ့် ထိ
ခိုက်နှစ်နောနနရသညဲ့် လူထုမ ာွေးအတွက် လံုခခံြုသညဲ့် ဂုဏ်သိကခာရှိသညဲ့် အနောဂတ်မ ာွေးကို ဖမငဲ့်တင်န

ာင်ရွက်နပွေးနိုင်ရန်။

အပလ်းပ ်း ပဖ ့် ချ

့်ြျ ်း

ထင့််းနင့်ငံ
•

စစ်အာဏာသိမ်ွေးမှုနကကာငဲ့် နမျှာ်မှန်ွေးနိုင်သညဲ့် ကာလအတွင်ွေး၊ ဖမန်မာနိုင်ငံသိုေ့ အိမ်ဖပန်နိုင်မညဲ့် အခွငဲ့်အလမ်ွေးကို ထိ
နရာက်သိသာစွာ အ
စွမ်ွေးန

ံုွေးသတ်နစခဲ့နသာ်လည်ွေး၊ ုကခသည်မ ာွေး၏ သက်နမွွေးဝမ်ွေးနက ာင်ွေးလုပ်ငန်ွေးမ ာွေးကို ထိနရာက်စွာ

ာင်နိုင်သညဲ့် အရည်အနသွွေး ဖမငဲ့တ
် င်နပွေးနရွေး

ိုင်ရာ သင်တန်ွေးမ ာွေးသည် အဓိကက သညဲ့်အခန်ွေးကဏ္ဍက ရှိ

နနပါသည်။ သူတန
ိုေ့ နထိုင်သညဲ့် စခန်ွေးမ ာွေးအတွင်ွေး တက်ကကွစွာ
•

က်၍ န

ာင်ရွက်နနပါသည်။

အိမ်ဖပန်နရွေးအတွက်၊ COVID-19 ကူွေးစက်နဘွေးနှငဲ့် စစ်အာဏာသိမ်ွေးမှုတိန
ုေ့ ှငဲ့် ပတ်သက်၍ စိန်နခေါ်မှုဖပဿနောမ ာွေး၊ စိုွေး
ရိမ်ပူပန်မှုမ ာွေး ရှိနနနသာ်လည်ွေး၊ ုကခသည်မ ာွေးသည် န

ွွေးနနွွေးပွသင်တန်ွေးမ ာွေး တက်နရာက်ရန် စိတ်တက်ကကွနနကက

ဖြစ်ပါသည်။ သူတ၏
ိုေ့ ရပ်ရွာမ ာွေးအတွင်ွေး တက်ကကွစွာ က ရာအခန်ွေးကဏ္ဍကို တာဝန်ယူနနကက

ဖြစ်ပါသည်။

ြန့်ြ နင့်ငံ
ကရင်လူူ့အခွငဲ့်အနရွေး အြွွဲ့ (KHRG)၊ ကရင်နီလူူ့အခွငဲ့်အနရွေး အြွွဲ့ (KnHRG) နှငဲ့် မွန်လူူ့အခွငဲ့်အနရွေး အြွွဲ့ (HURFOM) တိုေ့မှ
စုန

ာင်ွေးမှတ်တမ်ွေးတင်ထာွေးသညဲ့် လူူ့အခွငဲ့်အနရွေးခ ြုိ ွေးနြာက်မှုမ ာွေး (နနောက်

မှုမ ာွေး) ဖြငဲ့် အက ယ်အဖပနေ့် လူူ့အခွငဲ့်အနရွေး ပညာနပွေးမှုမ ာွေးကို ဖြညဲ့်
မ တန်ွေးတူနရွေး န

ည်ွေး န

ံုွေးအနဖခအနန နြာ်ဖပခ က် ၉၈ ခု/ ပံန
ု ှိပ်ထုတန
် ဝ
ာင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ (လူူ့အခွငဲ့်အနရွေး နှငဲ့် က ာွေး-

ွွေးနနွွေးပွသင်တန်ွေးမ ာွေးတွင် ပါဝင်တက်နရာက်သူနပါင်ွေး ၁,၈၆၈ ဦွေး ရှိသည်။)

န်စပါွေးဘဏ်မ ာွေးဖြငဲ့် လူမှုြူလံုနရွေးကို လံုခခံြုစိတ်ခ နစရန် အိမ်နထာင်စု ၄,၀၀၀ နက ာ်အတွက် ပံဲ့ပိုွေးထာွေးနပွေး

•

နိုင်သည်။
•

လူမှု ကာကွယန
် ပွေးနရွေးလုပ်ငန်ွေးစဉ်မ ာွေးကို အာွေးဖြညဲ့်န

ာင်ရွက်နပွေးရန် လိုအပ်ပပီွေး၊ ခိုလရ
ံှု ာ နဘွေးကင်ွေးအိမ်မ ာွေး၊

အနရွေးနပေါ်အနဖခအနနတွင် ပညာနပွေးမှုလုပ်ငန်ွေးမ ာွေးနှငဲ့် ရပ်ရွာမီ ီယာ ကကိြုွေးပမ်ွေးန

ာင်ရွက်ခ က်မ ာွေး လိုအပ်နန

သည်။
•

ရပ်ရွာလူထု ၇,၂၅၀ နက ာ်သည် သူတေ့၏
ို က န်ွေးမာနရွေးကို ဖမငဲ့်တင်နိုင်ရန်၊ အိမ်သာနှငဲ့် တကိုယ်နရသနေ့်ရှင်ွေးနရွေး
လက်နတွွဲ့က ငဲ့်သံုွေးမှုမ ာွေး န
သင်တန်ွေးမ ာွေးမှတ

•

ငဲ့် န

ာင်ရွက်ရန် လက်နတွွဲ့ဗဟုသုတ ရရှိနစခဲ့သည်။ အသိအဖမင်ြွငဲ့် ကမ်ပိန်ွေးလှုပ်ရှာွေးမှုမ ာွေး၊
ာင်ရွက်ခဲ့သည်။

တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေး အမ ြုိ ွေးသမီွေးအြွွဲ့အစည်ွေး ၃-ခုမှ သင်တန်ွေးမ ာွေးနှငဲ့် ကမ်ပိန်ွေးလှုပ်ရှာွေးမှု ၂၀ နက ာ်ကို န
ပံုစံမ ြုိ ွေးစံုနသာ လိင်မှု
ရည်ရွယ် န

ိုင်ရာနှငဲ့် က ာွေး-မကွဖပာွေးမှုအနပေါ် အနဖခခံသညဲ့် အကကမ်ွေးြက်မှုမ ာွေး နိဂံုွေးခ ြုပ်အ

ာင်ရွက်ခဲ့သည်။
ံုွေးသတ်နစရန်

ာင်ရွက်ခဲ့ကကဖခင်ွေး ဖြစ်သည်။

ထင့််းနင့်ငံ
စခန်ွေးမ ာွေးရှိ လူဦွေးနရသည် ပပီွေးခဲ့သညဲ့်နှစ်အတွင်ွေး ၇၉,၄၆၃ ဦွေးမှ ၈၀,၉၈၂ ဦွေးသေ့ို ၁.၈% တိုွေးတက်လာခဲ့ပါသည်။ နမွွေးကင်ွေးစ
ကနလွေးမ ာွေးနှငဲ့် လူမ ာွေးစခန်ွေးသုေ့ိ ဖပန်ဝင်လာကကနသာနကကာငဲ့် ဖြစ်ပါသည်။13 ပပီွေးခဲ့သညဲ့်နှစ်မ ာွေးနှငဲ့် နိှုင်ွေးယှဉ်လျှင် COVID-19
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ကူွေးစက်နဘွေးနကကာငဲ့်

ုကခသည် အနည်ွေးအက ဉ်ွေးမျှသာ စခန်ွေးကိုခွာ၍ ထိုင်ွေးနိုင်ငံ အတွင်ွေး အလုပ်အကိုင်အခွငဲ့်အလမ်ွေး ရှာနြွမှု

ရှိပါသည်။
စစ်အာဏာသိမ်ွေးမှုနကကာငဲ့် အိမ်ဖပန်နရွေး အစီအစဉ်မ ာွေး နှငဲ့် ကုလ
ကထ ဖပြု ဦွေးန

ာင်နနသညဲ့် မိမိ

ုကခသည်မ ာွေး

ိုင်ရာ မဟာမင်ွေးကကီွေးရုွေးံ (UNHCR) မှ ကမ

နဒအနလျှာက် အိမ်ဖပန်နရွေးအစီအစဉ်မ ာွေးကို ကာလအကနေ့်အသတ်မရှိ

အလာွေးတူပင် အိမ်ဖပန်၍ နလဲ့လာသညဲ့်အစီအစဉ် (Go and See visits) မ ာွေးကိုလည်ွေး

ိုင်ွေးငံဲ့ထာွေးခဲ့ရသည်။

ိုင်ွေးငံဲ့ထာွေးခဲ့ရသည်။ နယ်စပ်ကို ကုန်

သွယ်နရွေးအတွက် ဖပန်၍ြွငဲ့်လှစ်ခဲ့နသာ်လည်ွေး၊ ဖမန်မာနိုင်ငံအနရှွဲ့နတာင်ပိုင်ွေးန သတွင် ဖပင်ွေးထန်သညဲ့်တုက
ိ ်ပွမ ာွေးသည် နမျှာ်
မှန်ွေးနိုင်သညဲ့် အနောဂတ်ကာလတခုအထိ

က်လက်ဖြစ်ပွာွေးနနနိုင်ရာ၊ အဓိက ုကခသည်စခန်ွေးမ ာွေးအနနဖြငဲ့်

က န်ရှိနနရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်ွေးနိုင်ငံတွင်ွေးသုေ့ိ

က်လက်၍

ုကခသည်မ ာွေး ထပ်မံထွက်နဖပွေးလာရန်လည်ွေး ဖြစ်နိုင်နဖခမ ာွေးပါသည်။

ုကခသည်မ ာွေးအနနဖြငဲ့် ထိုင်ွေးနိုင်ငံတွင်ွေး လုပ်သာွေးအင်အာွေးစုမ ာွေးအဖြစ် နပါင်ွေးစည်ွေးရန် ဖြစ်နိုင်နဖခ အစီအစဉ်မ ာွေးမှာလည်ွေး တိုွေး
တက်မှု မရှိပါ။
အိမ်ဖပန်နရွေး အခွငဲ့်အလမ်ွေးမ ာွေး အကနေ့်အသတ်ရှိနနနသာ်လည်ွေး၊ အရည်အနသွွေးဖမငဲ့်တင်နရွေး သင်တန်ွေးမ ာွေး၊ အုပ်ခ ြုပ်မှုစနစ်
ိုင်ရာ သင်တန်ွေးမ ာွေးကို ုကခသည်မ ာွေးအနနဖြငဲ့်

က်လက်လုပ်ကိုင်ရန်၊ သူတ၏
ိုေ့ ရပ်ရွာကို ဦွေးန

ာင်ရန်အတွက်

က်လက်

၍ အနရွေးပါနနပါသည်။ ုကခသည်မ ာွေးထမှ လစာခံစာွေးခွငဲ့်ရှိနသာ ဝန်ထမ်ွေးသစ်မ ာွေးအာွေးလံုွေးသည် လိုက်နောရမညဲ့် က ငဲ့်ထွေးံု မ ာွေး
ိုင်ရာ၊ ကနလွေးမ ာွေး ကာကွယန
် ပွေးနရွေးနှငဲ့် လိင်မှု
ရာသင်တန်ွေးမ ာွေး (PSEAH) ရရှိကကပါသည်။ တည်ရှိ

ိုင်ရာ နခါင်ွေးပံုဖြတ်ဖခင်ွေး၊ က ျူွေးလွန်ခ ြုိ ွေးနြာက်ဖခင်ွေးနှငဲ့် ခ ြုိ ွေးနှိမ်ြိနှိပ်ဖခင်ွေး

ိုင်

ဝန်ထမ်ွေးမ ာွေးသည်လည်ွေး မွန်ွေးမံ သင်တန်ွေးမ ာွေး ရရှိကကသည်။ ထိုေ့အဖပင်၊

အိမ်ဖပန်နရွေး အစီအစဉ်မ ာွေးသည် ကာလအကနေ့်အသတ်မရှိ

ိုင်ွေးငဲ့ထ
ံ ာွေးနသာ်လည်ွေး၊ နနောက်

ံုွေးအထိ

က်လက်၍ ရှိနန

ဖြစ်ပါသည်။ လက်ငင်ွေးအနဖခအနနတွင်သာ အိမ်ဖပန်ရန် လက်နတွွဲ့မဖြစ်နိုင်ဖခင်ွေး ဖြစ်သည်။
ြန့်ြ နင့်ငံ
တိုင်းရင်းသ ်း ရြရ မျ ်းတွင
ရနြိုလငွမျ ်းကို လခါင်းစဉ

ူမှုံက ကွယလြ်းလရ်းဆိုငရ စနစမျ ်း တပိုုံ့ ြနလဆ ငရကနိုငမှုံကို၊ ၎င်းမတြကအငအ ်းစိုတိုုံ့၏

ွဲလပြ င်း အသို်းပြ နိုင ကသညဲ့ စွမ်းရညနငဲ့ အစီအစဉမျ ်းကို ပြန၍လရ်းဆွွဲပခင်းအ ်းပြငဲ့ အလ

လြ ပြလနြါသည။ ထိုအချနက COVID 19 ကူ်းစကကြလဘ်း ကက တငက ကွယလရ်း နငဲ့ ထန်းချ ြလရ်း
အလ

်းလြ်း လဆ ငရကခွဲဲ့ ကသည။ အ

သူမျ ်းအတွက

ိုြငန်းစဉမျ ်းအတွက

်းတူြင နိုငငလရ်းအရ ြနြခရမညဲ့အလရ်းနငဲ့ ြဋြကခစစြွွဲမျ ်းရနမ ထွကလပြ်း

ူသ ်းချင်းစ နောမှုံဆိုငရ

ထ ်းလသ အပခ ်းလသ

်းလြ်း

အကူအညီမျ ်း

ည်း လထ ကြဲ့လြ်းနိုငခွဲဲ့သည။ မညသြ
ိုုံ့ ငဆိုလစ၊ မူ

ူမှုံက ကွယလြ်းလရ်းဆိုငရ စနစမျ ်းကို
ဲ့

ပခင်း နငဲ့

က စီစဉ

ည်း ၂၀၂၁ ခိုနစအတွင်း ထလရ ကစွ အလက ငအထည

လြ နိုငခွဲဲ့သည။ ယင်းတိုုံ့တွင စြါ်းနငဲ့ မျ ်းလစဲ့ဘဏအတွက စည်းရို်းလဆ ငရကမှုံမျ ်း၊ လစ စီ်းစွ ကလ
ငန်းမျ ်း၊ က ကွယလြ်းမှုံအလြေါ် လစ ငဲ့ ကညဲ့လ

ရ

်းဘဝ ြွြို့ပြ ်းလရ်း

ိုြ

ငမှုံနငဲ့ ကျ ်း-မကွွဲပြ ်းမှုံအလြေါ် အလပခခသညဲ့ အ ကမ်းြကမှုံ

မျ ်းကို တပိုုံ့ ြနလဆ ငရကပခင်းတိုုံ့ ပြစသည။
စြါ်းဘဏ လက မီတီမျ ်း၏ ြိုမနအစည်းအလဝ်းမျ ်းကို (KESAN) အြွွဲြို့က စည်းရို်းကျင်းြနိုငခွဲဲ့ပြီ်း၊ ယင်းတမ
ိုုံ့ စြါ်းဘဏ ကွန
ရက လရရညတညတဲ့နိုငလရ်းအတွက အထူ်းအလရ်းကကီ်းြါသည။ ခိုငမ အ ်းလက င်းသညဲ့ စြါ်းဘဏရလနပခင်းလ က ငဲ့ အကျ ်း
လကျ်းဇူ်းမျ ်းကို (SAC) စစလက ငစီတြြွွဲြို့မျ ်းက လ

လ က င်းမတိုကခိုကပြီ်းလနောက ထွကလပြ်း

လကျ သိုုံ့ လကျ်းရ စြါ်းဘဏမျ ်းက လထ ကြဲ့မှုံ ပြ လြ်းနိုငပြီ်းလနောက

ကရလသ မသ ်းစို ၁၀၀

ကလတွြို့ပြသနိုငခွဲဲ့သည။ လကျ်းရ

ူထိုမျ ်းထသိုုံ့

ဆနစက ၄ ခိုကို လထ ကြဲ့လြ်းနိုငသည။ ယင်းတမ
ိုုံ့ စစြွွဲြဋြကခမျ ်းပြစစဉတွင အထူ်းအကျ ်းရလစသည။ စြါ်းမျ ်းရတ်သမ်း

ပြီ်းလနောကတွင အ

ငအပမန ကကတခွွဲ၍ ြိုန်းလအ င်းရ လနရ မျ ်းတွင သိုလ

ငထ ်းနိုငသည။ KAD, TRIP NET, MWO နငဲ့

KNWO အြွွဲြို့မျ ်းက ရြရ ၁၄-ခိုတွင ြူ်းလြါင်းလဆ ငရက၍ မျ ်းလစဲ့ဘဏမျ ်းကို
လ က ငဲ့ စ ်းနြရကခ

ိုခခ မှုံအတွက လထ ကကူပြစလစပြီ်း၊

မ်းမို်းပခင်း ကွဲဲ့သလ
ိုုံ့ သ

ည်း ထူလထ ငထ ်းနိုငခွဲဲ့သည။ ယင်းတိုုံ့

ကနကကိုငြဋြကခမျ ်းလ က ငဲ့ နငဲ့ လရရ ်းြါ်းပခင်း နငဲ့ လရ

သဘ ဝကြလဘ်းေိုကခမျ ်းလ က ငဲ့ အတင်းအကျြ လရြို့လပြ င်းထွကလပြ်း ကရသညဲ့က

မျ ်းတွင

မျ ်းစွ အလထ ကအကူ ပြစလစြါသည။
အပခ ်းအလရ်းြါသညဲ့
နယရ ကလ

ူမှုံြူ

ိုလရ်း ကွနရက

်းထန်းလကျ င်း ၄၅ ခိုရ ကလ

ိုြငန်းစဉမျ ်းတွင၊ ကရငအမျ ်းသမီ်းအစည်းအရို်း (KWO) အြွွဲြို့က ကရငပြည
်း ၂,၁၀၀ ဦ်းအတွက လထ ကြဲ့လြ်းပခင်းပြစသည။ လနောကြိုင်းတွင အ ဟ ရ ရရ

လရ်း၊ အစ ်းအလသ ကနငဲ့ တကိုယလရသနုံ့ရင်းလရ်းဆိုငရ သငတန်းမျ ်းကို
သည။ ထိုုံ့အပြင၊ ကရငလကျ င်းဆရ မျ ်း အ
စ မျ ်း

ြဲ့ြို်းလြ်းနိုငခွဲဲ့ပြီ်း၊

က်လက်န
မျ ်းသုံ့ို
ဆက

ည်း ကလ

်းမျ ်းနငဲ့ မဘမျ ်းအတွက ြိုုံ့ချလြ်း

ိုြအြွွဲြို့ (KTWG) က လကျ င်း ၃၁ လကျ င်းရ ဆရ /ဆရ မ ၁၈၁ ဦ်းအတွက

အခကအခွဲမျ ်း

အကကီ်းအကျယ

ရငဆိုငလနသညဲ့တိုင

ာင်ရွက်နိုင်င်ခဲ့သည်။ ထအ
ိုုံ့ ပြင လထ ကြဲ့မှုံမျ ်းကို မဘမျ ်းနငဲ့ ကလ

ပညာနရွေး

ိုင်ရာ

လုပ်ငန်ွေးမ ာွေးကို

်းမျ ်းကို လစ ငဲ့လရ ကလြ်းလနသူ

ည်း လထ ကြဲ့လြ်းခွဲဲ့ပြီ်း၊ ဤသအ
ိုုံ့ လပခအလနမျ ်း ကက လတွြို့လနရသညဲ့တိုင အမအလပခပြ

လ

ဲ့

သင က ်းမှုံကို

ကလဆ ငရကနိုငသည။

က ကွယလြ်းမှုံဆိုငရ လ

ဲ့

လစ ငဲ့ ကညဲ့မှုံ အတွကမူ၊ ကရင

ူူ့အခွငဲ့အလရ်းအြွွဲြို့ (KHRG) ၏ လရြို့တန်းရ သိုလတသနပြ လန

သူမျ ်းက၊ အိုြချ ြလရ်းဝနထမ်းမျ ်းနငဲ့အတူ တြမလတ က အရြသ ်းပြညသူမျ ်းအလြေါ် ကျြူ်း
အမျ ်းမျ ်းလသ ချ ်းလြ ကမှုံမျ ်း၊ ကျြူ်း

ွနလနသညဲ့

ူူ့အခွငဲ့အလရ်း

ွနမှုံမျ ်းကို မတတမ်းတငနိုငခွဲဲ့သည။ ဤစိုလဆ င်းတငပြချကမျ ်းကို အွန

ိုင်းြိုနြ

ထိုတလဝမှုံမျ ်းနငဲ့ တိုကတွန်းစည်းရို်းမှုံကစစမျ ်းအတွက အသို်းပြ နိုငခွဲဲ့သည။ ယင်းတတ
ိုုံ့ ွင ဝကဘဆိုေတွင တငပြထ ်းလသ
အစီရငခစ

၄၂ ခို အြါအဝင ပြစသည။ (KHRG) ၏ စည်းရို်းတိုကတွန်းမှုံအြွွဲြို့ဝငမျ ်းက ကို

(OHCHR)၊ နိုငင ၂၇ ခို၏ အပမွဲတမ်းကိုယစ ်း
သတမနမျ ်း အြါအဝင၊ မတူပခ ်းနော်းလသ
(ြင
ြ

န၊ ယူလကနငဲ့ အိုငယ

ယရို်းမျ ်း၊ ပမနမ နိုငငဆိုငရ ကို

သမဂဂ

ူူ့အခွငဲ့အလရ်းရို်း

သမဂဂ လအဂျငစီမျ ်း၊ နိုငငပခ ်းသရို်းမျ ်း၏

အလရ်းြါသညဲ့ အငအ ်းစိုမျ ်းအ က ်း သတင်းမျ ်းကို ြ

ယလဝငနိုငခွဲဲ့သည။

န) သရို်းမျ ်း၊ အပခ ်းလသ လေသခ အရြဘကအလပခစိုကအြွွဲြို့မျ ်း (CSO/CBOs) ထသိုုံ့

ည်း

ယလဝငခွဲဲ့သည။

မွန်လူူ့အခွငဲ့်အနရွေးအြွွဲ့ (HURFOM) က ကုလသမဂဂ အရာရှိမ ာွေး၊ သံတမန်မ ာွေး၊ သံရံုွေးအရာရှိမ ာွေး၊ နိုင်ငံတကာ အန်ဂ အ
ီ ိုမ ာွေး၊
ရပ်ရွာ ကွန်ရက်မ ာွေးနှငဲ့် ပံုမှန်နတွွဲ့

န
ံု နပပီွေး၊ လူူ့အခွငဲ့်အနရွေး

ိုင်ရာ စိုွေးရိမ်ပူပန်မှုမ ာွေးကို တင်ဖပခဲ့သည်။ (HURFOM) သည်

ဖမန်မာနိုင်ငံနတာင်ပိုင်ွေးန သရှိ သတင်ွေးအခ က်အလက်မ ာွေး ရရှိနိုင်နရွေး အဓိကက သညဲ့် အြွွဲ့အစည်ွေးတခု ဖြစ်ပပီွေး၊ စစ်အာဏာ
သိမ်ွေးပပီွေးနနောက်ပိုင်ွေး မွန်ဖပည်နယ်၊ ကရင်ဖပည်နယ် နှငဲ့် တနသသာရီတိုင်ွေးအတွင်ွေး လူူ့အခွငဲ့်အနရွေးခ ြုိ ွေးနြာက်မှုမ ာွေးနှငဲ့် လူဦွေးနရ
နဖပာင်ွေးနရွဲ့မှုမ ာွေး

ိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ ၂ နစာင် ထုတ်ဖပန်ခဲ့သည်။

ကရင်လူူ့အခွငဲ့်အနရွေးအြွွဲ့ (KnHRG) က ဖပည်တွင်ွေး ုကခသည် (IDPs) မ ာွေးနှငဲ့် နတွွဲ့
အခွငဲ့်အနရွေးခ ြုိ ွေးနြာက်မှုမ ာွေးအတွက်

သတင်ွေးအခ က်အလက်မ ာွေး

ံုနမွေးဖမန်ွေးမှု ၃၅ ခု န

နကာက်ယခ
ူ ဲ့သည်။

ာင်ရွက်ခဲ့ပပီွေး၊ လူူ့

နှိပ်စက်ညဉ်ွေးပန်ွေးခံရနသာ်လည်ွေး

အသက်ရှင်က န်ရသူမ ာွေးကို မှတ်တမ်ွေးတင်ခဲ့သည်။ ဗီ ီယိုအင်တာဗ ျူွေး ၁၅ ခုကို ထုတ်ဖပန်ခဲ့သည်။ လူမှုမီ ီယာတွင် အနဖခအနန
သံုွေးသပ်ခ က်မ ာွေးနှငဲ့် ဖပည်တွင်ွေး ုကခသည်မ ာွေး၏ နနောက်

ံုွေးအနဖခအနနမ ာွေးကို တင်ဖပခဲ့သည်။ အလာွေးတူပင် န သခံ နှငဲ့်

နိုင်ငံတကာသတင်ွေး မီ ီယာ နအဂ င်စီမ ာွေးသေ့ိုလည်ွေး အင်တာဗ ျူွေးမ ာွေး နဖြကကာွေးခဲ့သည်။

ငမှုံဆိုငရ နငဲ့ ကျ ်း-မကွွဲပြ ်းမှုံအလြေါ် အလပခခသညဲ့ အ ကမ်းြကမှုံမျ ်းကို တပိုုံ့ ြနနိုငရနအတွက၊ မတြကအငအ ်းစိုမျ ်း
က ဥြလေလ က င်းဆိုငရ ၊ ကျန်းမ လရ်း လစ ငဲ့လရ ကမှုံနငဲ့ အမှုံစီမခနုံ့ခွွဲမှုံ ြဲ့ြို်းမှုံမျ ်းကို (SGBV) အ ကမ်းြကမှုံမျ ်း ချ ်းလြ က
နစနောခရပြီ်းလနောက ရငကျနရစသူ ၁၁ ဦ်းထသိုုံ့ ြဲ့ြို်းကူညီနိုငခွဲဲ့သည။ အ
ကို စည်းရို်းကျင်းြနိုငသည။ ယင်းသငတန်းမျ ်းတွင တကလရ က

်းတူြင (SGBV) ဆိုငရ လဆွ်းလနွ်းြွွဲသငတန်း ၂၀

သူမျ ်းသုံ့ို ထို်းတမ်းစဉ

အရ သတမတခွွဲပခ ်းနမပခင်း၊

အမူအကျငဲ့မျ ်း၊ တရ ်းမ တမှုံ ရရရန ကက ်းြမ်းရ ၌ ဆို်းကျ ်းသကလရ ကရသညဲ့ ယဉလကျ်းမှုံဆိုငရ အကျ ်းဆကမျ ်း စသည
တက
ိုုံ့ ို အသလြ်း၍ ကူညီနိုငခွဲဲ့သည။ MWO, KWO နငဲ့ KNWO တက
ိုုံ့ “

အ ကမ်းြကမှုံမျ ်း ဆနုံ့ကျငလရ်း ှုံြရ ်းမှုံ ၁၆-ရကတ က
ဘ သ စက ်းမျ ်းပြငဲ့ သတင်းမျ ်း၊ ကမြန်း

” ကမြန်း ှုံြရ ်းမှုံမျ ်းကို တကကကွစွ ြါဝငခွဲဲ့ ကပြီ်း၊ လေသခ

ှုံြရ ်းမှုံ စ ရကစ တမ်းမျ ်းကို ပြနုံ့လဝခွဲဲ့ ကသည။ လဆွ်းလနွ်းြွွဲမျ ်း၊

လဝ်း လဟ လပြ မှုံမျ ်း၊ နငဲ့ စည်းရို်းတိုကတွန်းမှုံမျ ်းကို
လသ

ငမှုံဆိုငရ နငဲ့ ကျ ်း-မကွွဲပြ ်းမှုံအလြေါ် အလပခခသညဲ့

တလတ အမတမျ ်းနငဲ့အတူ ဥြလေပြ ပြငလပြ င်း

ူထိုစည်း

ွဲလရ်းနငဲ့ အပခ ်း

ှုံြရ ်းမှုံမျ ်းအတွက လဆ ငရကခွဲဲ့ ကသည။ (MWO) အြွွဲြို့က အမျ ်းသမီ်းမျ ်းအလြေါ် အ ကမ်းြကမှုံ ဆနုံ့ကျငလရ်းလနုံ့ကို

နိုဝငဘ

နငဲ့ ေီဇငဘ

မျ ်းတွင လကျ်းရ ၈ ခို၌ စည်းရို်းကျင်းြခွဲဲ့သည။

လရြို့လပြ င်းထွကလပြ်းလနရသညဲ့

ူမှုံအသိုကအဝန်းမျ ်းနငဲ့ လဝ်း

လခါင်းြါ်းသညဲ့ လေသမျ ်းသိုုံ့ ထလတွြို့နိုငရနနငဲ့ သူတိုုံ့ကို

လနောကဆို်းအလပခအလန သတင်းမျ ်း၊ အလရ်းလြေါ်သတင်းမျ ်း လထ ကြဲ့လြ်းနိုငရန ရြရ
လရ ကသညဲ့ နည်း

ူထို သတင်းမီေီယ မျ ်းသည ထ

မ်းတခို ပြစြါသည။ ၂၀၂၁ ခိုနစအတွင်းတွင၊ ကနတရဝတီ တိုင်းမ်းစ သတင်းဌ နက ထိုင်း-ပမနမ နယ

စြအနီ်းရ ပြညတွင်းေိုကခသည (IDPs) စခန်းမျ ်းသုံ့ို လရေီယိုမျ ်းနငဲ့ ဓ တခွဲမျ ်းလထ ကြဲ့လြ်းခွဲဲ့ပြီ်း၊ ရြရ လရေီယို ထိုတ
မှုံမျ ်းတွင

ူူ့အခွငဲ့အလရ်းချ ်းလြ ကမှုံသတင်းမျ ်း အသလြ်းနိုငခွဲဲ့သည။ ကရင သဘ ဝြတဝန်းကျငနငဲ့

ရက (KESAN) က

ည်း၊ ရြရ ြိုင လရေီယိုသငတန်းမျ ်း ဦ်းလဆ ငကျင်းြခွဲဲ့ပြီ်း၊ လရေီယိုထြဆငဲ့ထိုတ

နိုငလရ်း ြဲ့ြို်းလြ်းခွဲဲ့သည။ ရြရ လရေီယို ထိုတ

ငဲ့မှုံြို၍ ကျယပြနုံ့

ူမှုံ

ငဲ့

ှုံြရ ်းမှုံ ကွန

ငဲ့စကကို တြဆင

မ်းခခ နိုငရန ပြစသည။

သင့်ခန့််းစ ြျ ်း
ထင့််းနင့်ငံ
•

ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိလံုခခံြုနရွေး အနဖခအနနနကကာငဲ့် ထိုင်ွေးနိုင်ငံရှိ န
အဓိက အနလွေးနပွေး န

•

ာင်ရွက်နိုင်သညဲ့် လုပ်ငန်ွေးမ ာွေးကိုသာ ဦွေးတည်၍

ာင်ရွက်သွာွေးမည် ဖြစ်သည်။

ဖမန်မာနိုင်ငံနှငဲ့် ထိုင်ွေးနိုင်ငံတတ
ိုေ့ ွင် အနရွေးနပေါ်တံဖုေ့ ပန်နပွေးမှု ဖပြုရန် နိုင်ငံတကာ၏ အနလွေးထာွေးမှုတွင်၊ စခန်ွေးမ ာွေးအတွင်ွေး
ရှိ ုကခသည် ၈၀,၀၀၀ နက ာ်၏ အနဖခခံလိုအပ်ခ က်မ ာွေးကို ပစ်ပယ်မထာွေးရန်၊ ုကခသည်လူထုမ ာွေးနှငဲ့် ထိနတွွဲ့

က်

ံနနရန် အထူွေးအနရွေးကကီွေးပါသည်။
•

အသစ်နရာက်ရှိလာနသာ

ုကခသည်မ ာွေးကို ထိနတွွဲ့နိုင်နရွေးအတွက် ကုလ

ုကခသည်မ ာွေး

(UNHCR) နှငဲ့် အန်ဂ အ
ီ ိုမ ာွေးကို ခွငဲ့်မနပွေးနသာနကကာငဲ့်၊ ယာယီခိုလံှုနရွေးစခန်ွေးမ ာွေးရှိ
ကာကွယန
် ပွေးမှု

ိုင်ရာ မဟာမင်ွေးကကီွေးရုံွေး

ုကခသည်မ ာွေး၏ ခ က်ခ င်ွေး

ိုင်ရာ လိုအပ်ခ က်မ ာွေးကို သတ်မှတ်နြာ်ထုတ်နိုင်ရန် ခက်ခနနသည်။

ြန့်ြ နင့်ငံ
•

လူူ့အခွငဲ့်အနရွေး သင်တန်ွေးနပွေးဖခင်ွေးမ ာွေးဖြငဲ့် ရက်စက်ကကမ်ွေးကကြုတ်မှုမ ာွေးကို မှတ်တမ်ွေးတင်ထာွေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ သိုေ့
မှသာ လူူ့အခွငဲ့်အနရွေးခ ြုိ ွေးနြာက်မှုမ ာွေး ပံုမှန်အနနအထာွေးသြွယ် က ျူွေးလွန်နနမှုမ ာွေးကို နလျှာဲ့ခ နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

လူသာွေး ဂုဏ်သိကခာကို ဖပန်လည်ခံစာွေးနိုင်ရန် န

ာင်ရွက်နပွေးနိုင်မည်ဖြစ်ပပီွေး၊ လူူ့အခွငဲ့်အနရွေးခ ြုိ ွေးနြာက်မှုမ ာွေးကို

သတင်ွေးနပွေးပမ
ိုေ့ ှုအနပေါ် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယန
် ရွေး မဟာဗ ျူဟာမ ာွေးကိုလည်ွေး ဖမငဲ့်တင်န
•

လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု
န

အကူအညီမ ာွေးကို အနလွေးနပွေးန

ာင်ရွက်ဖခင်ွေးဖြငဲ့်၊ လူမှုနရွေးအရ

ာင်တာမ ာွေး နလျှာဲ့က သွာွေးမှု မဖြစ်နစပါ။ ယင်ွေးအစာွေး ကယ်

အရ ကာကွယ်မှုနပွေးနရွေးလုပ်ငန်ွေးမ ာွေးကို ဖြညဲ့်
နထာင်ရန် စည်ွေးရုွေးံ လံှုွဲ့န

ာင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ယ်နရွေးကကိြုွေးပမ်ွေးန

ကာကွယန
် ပွေးမှုလုပ်ငန်ွေး

ာင်ရွက်ခ က်မ ာွေးသည် လူမှုနရွေး

ည်ွေးမှု ဖြစ်နစပါသည်။ ဥပမာအာွေးဖြငဲ့် စပါွေး/မ ြုိ ွေးနစဲ့ဘဏ်မ ာွေးထူ

ာ်ဖခင်ွေး၊ နစာစီွေးစွာကနလွေးဘဝ ြွံွဲ့ပြိြုွေးနစနရွေး ပံဲ့ပိုွေးမှုမ ာွေး နှငဲ့် ကာကွယ်နပွေးနရွေး လုပ်ငန်ွေး

အနပေါ် နစာငဲ့်ကကညဲ့်နလဲ့လာနနဖခင်ွေးမ ာွေး ဖြစ်ပါသည်။
•

နအာင်ဖမင်သညဲ့် စပါွေးဘဏ်/ ကွန်ရက်မ ာွေးအတွက်၊ ရပ်ရွာလူထုမ ာွေးအတွက် လုပ်ငန်ွေးစဉ်တခုလံုွေးကို ခံယူ လုပ်ကိုင်
နိုင်ရန် အခ န
ိ ်ယရ
ူ န် လိုအပ်ပပီွေး၊ သူတေ့၏
ို န သအနဖခအနနနှငဲ့် အမ ာွေး

ံုွေးနလ ာ်ညီသညဲ့် စည်ွေးမ ဉ်ွေးမ ာွေးကိုလည်ွေး လက်

ခံ လိုက်နောနိုင်ကကရမည် ဖြစ်သည်။
•

နဝွေးလံသညဲ့် န သနနရပ်ရွာလူထုမ ာွေးအတွက် ရပ်ရွာလူထုပိုင် နရ ီယဖို ြငဲ့် န

ာင်ရွက်နိုင်ပပီွေး၊ အထူသိရှိရန်လိုအပ်

နနနသာ သတင်ွေးမ ာွေး၊ အခ က်အလက်မ ာွေးကို နပွေးပိုေ့နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ယခုကဲ့သိုေ့ အကကီွေးအက ယ် မပငိမ်သက်မှု
ဖြစ်နပေါ်နနနသာ ကာလမ ြုိ ွေးတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။

ြဟ ဗျျူဟ လြ့််းညွှနခ
့် ျ

့် (၄)။ ပဒသခံြျ ်း၏ င့်ဆင့်ြှု

တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှု၊ မိတ်ြက်ဖပြုမှု နှငဲ့် န သခံတ၏
ိုေ့ ပိုင်

ိုင်မှုကို အာွေးဖြညဲ့်နပွေးဖခင်ွေးအာွေးဖြငဲ့် တာဝန်ယမ
ူ ှုရှိသညဲ့် အသွင်

ကူွေးနဖပာင်ွေးမှု နသခ ာဖြစ်နပေါ်နစဖခင်ွေး။

အပလ်းပ ်း ပဖ ့် ချ

့်ြျ ်း

ထင့််းနင့်ငံ
•

အနဝွေးမှနန၍

က်သွယ်မှုစနစ်နကကာငဲ့် ဝန်ထမ်ွေးမ ာွေးအကကာွေး ပို၍ အကကိမ်မ ာွေးစွာ

က်သွယန
် ိုင်ပပီွေး၊ သတင်ွေးမ ာွေးကို

ပို၍ ြလှယ်နိုင်သည်။
•

COVID ကူွေးစက်ကပ်နဘွေး

ိုင်ရာ ကနေ့်သတ်ခ က်မ ာွေးကို နက ာ်လွှာွေးနိုင်ရန်အတွက် အနဝွေးမှ

က်သွယ်သညဲ့် ပံုစံဖြငဲ့်

နယ်စပ်တနလျှာက်အြွွဲ့မ ာွေး အစည်ွေးအနဝွေးမ ာွေး နခေါ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ သိဖုေ့ ြစ်ရာ ခရီွေးသွာွေးလာရမှု လိုအပ်ခ က်မ ာွေး
နလျှာဲ့ခ နိုင်ပပီွေး၊ ပါဝင်တက်နရာက်ရန် လွယက
် ူသက်သာနသာနကကာငဲ့်၊ ပို၍က ယ်ဖပနေ့်နသာ ပို၍စံုလင်နထွဖပာွေးနသာ
ပရိသတ်မ ာွေးကို ြိတ်နခေါ်နိုင်သည်။
ြန့်ြ နင့်ငံ
•

န သခံ မိတ်ြက်အြွွဲ့အစည်ွေး ၃၀ နက ာ်ကို နထာက်ပံဲ့နပွေးနိုင်ပပီွေး၊ ထိုသူတမ
ိုေ့ ှတ
အနဖခအနနကို တံဖုေ့ ပန်န

•

ငဲ့် ရှုပ်နထွွေးနပွလီသညဲ့် အနရွေးနပေါ်

ာင်ရွက်နိုင်သည်။

တရာွေးဝင် ဘဏ်စနစ်အခက်အခနကကာငဲ့် လုပ်ငန်ွေးဖပတ်နတာက် ရပ်
နဘွေးအနတရာယ်ကို စီမံခနေ့်ခွနိုင်သည်။

ိုင်ွေးရမှုမ ာွေး ရှိနသာ်လည်ွေး နငွနကကွေး

ိုင်ရာ

•

က န်ွေးမာနရွေး၊ အာဟာရ ရရှိနရွေး၊ စပါွေး/မ ြုိ ွေးနစဲ့ဘဏ် စီမံခနေ့်ခွမှု၊ စီမံခ က်စက်ဝန်ွေး စီမံခနေ့်ခွမှု၊ ပဋိပကခအနဖခအနန
အနပေါ် အက

တ်သိဖမင်မှု၊ လိင်ကွဖပာွေးမှုအနပေါ် သံုွေးသပ်ခ က်နှငဲ့် လူမှုစိတ်ပိုင်ွေး

မ ာွေးကို အွန်လိုင်ွေး နှငဲ့် လူကိုယ်တိုင် မ က်နှောခ င်ွေး
•

STAND

UP

၏

ိုင် သင်တန်ွေးမ ာွေး ၉ ကကိမ် န

အလယ်အလတ်ကာလ

သီွေးဖခာွေးလွတ်လပ်သညဲ့်အကဖြတ် စစ်န

ိုင်ရာ ပံဲ့ပိုွေးကူညီမှု

ိုင်ရာ သင်တန်ွေး

ာင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

ဖပန်လည်သံုွေးသပ်မှုဖြငဲ့်၊

မိတ်ြက်ဖပြု

န

ာင်ရွက်မှုအနပေါ်

ွေးမှုဖပြုနိုင်သည်။

ထင့််းနင့်ငံ
၂၀၂၁ ခိုနစအတွင်း စခန်းမျ ်းသုံ့ို သွ ်း
အထညလြ မှုံ

ိုြငန်းမျ ်းနငဲ့

ခွငဲ့ကို တင်းကျြစွ

ကနုံ့သတထ ်းချနက

၌၊ ေိုကခသညမျ ်းက အလက င

ှုံြရ ်းမှုံမျ ်းကို အစီရငခတငပြပခင်းမျ ်းကို အဓကအခန်းကဏ္ဍမလန၍ လဆ ငရက ကရရ ၊

လေသခမျ ်း၏ ကိုယြိုငအပြစ ခယူလဆ ငရကမှုံ ဆက၍ တို်းတက

ြါသည။ ၂၀၂၁ ခိုနစ အမျ ်းြိုင်းက

အြွွဲြို့က စခန်းအလပခစိုက မတြကအြွွဲြို့မျ ်းမ အလဝ်းမလန၍ ဆကသွယလဆ ငရကရြါသည။ အ
ည်း၊ အလဝ်းမလန၍ ဆကသွယသညဲ့စနစကို စတငချမတကျငဲ့သို်းခွဲဲ့ရ
သတင်းြ

ယမှုံ

တို်းမျ ်းလစပြီ်း၊

်းတူြင ၂၀၂၀ ခိုနစတွင

ဆကသွယလရ်းအတွက အခွငဲ့အ

ိုြငန်းမျ ်း ဆက၍ တို်းတကလနြါသည။ ဤအလပခအလနလ က ငဲ့ အစည်းအလဝ်းမျ ်းတွင စို

မ်းမျ ်းနငဲ့
ငလထွပြ ်းမှုံ

ရသညဲ့ အချနနငဲ့ ကိုနကျစရတမျ ်းကို

ည်း လချွေ

ဤသိုုံ့အလဝ်းမလန၍ ဆကသွယလဆ ငရကပခင်းအ ်းပြငဲ့၊ အစီအစဉမျ ်းအလြေါ် လေသခတုံ့က
ို ကိုယြိုငအပြစ ခယူ

ိုြလဆ င

တ နိုငြါသည။

မှုံကို အလ

ူကိုယတိုင အစည်းအလဝ်းတကလရ ကရန ခရီ်းသွ ်း

တွင၊ (TBC)

ူမျ ်းမျ ်းြို၍ တကလရ ကြါဝငနိုငသည။

်းထ ်းနိုငပြီ်း၊ အ ်းပြညဲ့လြ်းနိုငြါသည။ ထိုအပြင သတင်းအချကအ

ည်း ကက ်းြမ်းပြညဲ့

ဆည်းနိုငပြီ်း၊ (TBC) ဝနထမ်းမျ ်းက လစ ငဲ့ ကညဲ့လ

ဲ့

သညဲ့ သတင်းအချကအ

ည်း လသချ လဆ ငရကနိုငခွဲဲ့သည။ ဤသိုုံ့အ ်းပြညဲ့ လဆ ငရကသညဲ့

ကမျ ်း ရရနိုငလအ င

ဆကသွယလရ်းစနစပြငဲ့ နယစြတခို
အ

မှုံ၊ ပြန

က လေတ စီ်းဆင်းမှုံကို

ညသို်းသြမှုံ နငဲ့ ဆို်းပြတချကချမတမှုံမျ ်းအတွက

ိုအြ

ို်း ြါဝငသညဲ့ အစည်းအလဝ်း ၁၆ ကကမ လခေါ်ဆိုနိုငခွဲဲ့သည။ ယင်းတိုုံ့တွင စခန်းစီမခနုံ့ခွွဲမှုံ

ိုြအြွွဲြို့မျ ်း အစည်းအလဝ်းမျ ်း၊ အလရ်းြါသညဲ့ အငအ ်းစိုမျ ်း (Stakeholder) အစည်းအလဝ်းမျ ်း၊ အမို်းအက ရရလရ်း

ြူ်းလြါင်းလဆ ငရကမှုံ အစည်းအလဝ်းမျ ်း၊ စခန်းပြန က ်းလရ်းစငတ မျ ်း/ သတင်းအြွွဲြို့မျ ်း ြူ်းလြါင်းညနှုံင်းမှုံ အစည်းအလဝ်း
မျ ်းနငဲ့ ကရငေိုကခသညလက မီတီ (KRC) နငဲ့ စခန်းလက မီတီ ြူ်းလြါင်းညနှုံင်းလရ်း အစည်းအလဝ်းမျ ်း အြါအဝင ပြစသည။
ဤအစည်းအလဝ်းမျ ်းလ က ငဲ့

ူကိုယတိုငကိုယကျ လတွြို့ရနမပြစနိုငလသ

ည်း၊ နယစြတလ

က

ို်း တပိုုံ့ ြနလဆ ငရက

မှုံမျ ်းအတွက ြူ်းလြါင်းညနှုံင်းရန၊ စခန်းမျ ်းကို ပြငဆငထ ်းမှုံပြ ရန ပြစလြေါ်လစခွဲဲ့သည။
စိုစိုလြါင်း အရညအလသွ်းပမငဲ့သငတန်း ၆၅ ခို လဆ ငရကနိုငခွဲဲ့သည။ ၂၀၂၁ ခိုနစအတွင်း သငတန်းအလရအတွကသည COVID19 ကူ်းစကလဘ်းဆိုငရ
သလ
ိုုံ့ သ
ကွနပြြူတ

ကနုံ့သတချကမျ ်းလ က ငဲ့

ူအမျ ်းစိုလဝ်းနိုငမှုံ မရလတ ဲ့ရ ၊ သသ စွ

ည်း အချ ြို့လသ သငတန်းမျ ်းကို အလဝ်းမလန၍ အွန
စီမခနုံ့ခွွဲမှုံ၊ အ ဟ ရ ရရလရ်းဆိုငရ

သကလရ ကမှုံ ရခွဲဲ့သည။

ိုင်းပြငဲ့ လဆ ငရကခွဲဲ့သည။ ယင်းသငတန်းမျ ်းတွင ရို်းနငဲ့

အလ က င်းအချကမျ ်း၊

မ

ညခရမှုံ လ

ဲ့ချနိုငလရ်း အသလြ်း သင

တန်းမျ ်းနငဲ့ အြွွဲြို့ြွွဲြို့စည်းပခင်း နငဲ့ အစီရငခစ လရ်းသ ်းပခင်း သငတန်းမျ ်း ပြစသည။
TBC အြွွဲြို့က အကျ ်းခစ ်းခွငဲ့ရသူမျ ်း တိုင က ်းမှုံနငဲ့ တပိုုံ့ ြနမှုံ
ရခွဲဲ့သည။ ယင်းတိုုံ့သည “မမဘ သ

ိုြငန်းစဉမလန၍ စိုစိုလြါင်း တိုင က ်းစ ၁၉ လစ င

ကခ ရ

ကိုယထူကိုယထ အစီအစဉ” မလန၍ အမလထ ငစိုမျ ်းကို လထ ကြဲ့လြ်းမှုံ အဆငဲ့

အတန်း၊ စ ်းနြရကခ ခွွဲတမ်း ရ ရငစ အိုြ ရရမှုံ၊ စခန်းမျ ်းမထွကခွ သွ ်းသူ ေိုကခသညမျ ်းအတွက ရ ရငစ အိုြ၊ စခန်း

တွင်းတွင မဟိုတလသ

ည်း ရြကွက

ူကကီ်းမျ ်းက ေိုကခသညမျ ်းထမ လငွလက ကယူလနမှုံ၊ စ ်းနြရိကခ ခွွဲတမ်း ရရနိုငမှုံ

အလပခအလန၊ အမလထ ငကျသညဲ့အခါ၊ သမ
ိုုံ့ ဟိုတ ကွ ရင်းသညဲ့ စိုတွဲမ
ွ ျ ်းအတွက သီ်းပခ ်းရ ရငစ အိုြ ထိုတလြ်းရန လတ င်း
ဆိုမှုံ…စသညတုံ့ို ပြစြါသည။ တိုင က ်းမှုံမျ ်းအ ်း

ို်းကို ရက ၃၀ အတွင်း ပြန

ညတုံ့ပို ြန လပြ က ်းလြ်းခွဲဲ့သည။

ြန့်ြ နင့်ငံ
န သခံမ ာွေး၏ ကိုယ်ပိုင်အဖြစ် ခံယူလပ
ု ်န

ာင်မှုသည် နရွဲ့နဖပာင်ွေးထွက်နဖပွေးလာရသညဲ့် လူထုမ ာွေး၏ လိုအပ်ခ က်မ ာွေးကို နဖြ

ရှင်ွေးနပွေးရာ၌ နှငဲ့် COVID-19 ကူွေးစက်ကပ်နဘွေး၏
န

က်လက်ထိခိုက် သက်နရာက်နနမှုမ ာွေးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ွေး နဖြရှင်ွေး

ာင်ရွက်ရာ၌ ထိနရာက်စွာ တံဖုေ့ ပန်နပွေးနိုင်ခဲ့နကကာင်ွေး သက်နသ ဖပသခဲ့ပါသည်။ ခရီွေးသွာွေးလာမှု ကနေ့်သတ်ခ က်မ ာွေးနကကာငဲ့်

လူတဦွေးနှငဲ့်တဦွေး မ က်နှောခ င်ွေး
တွင်

ိုင် ထိနတွွဲ့မှု၊ ပစ်မှတ်ထာွေးသညဲ့် ရပ်ရွာလူထုမ ာွေးထံ သွာွေးနရာက်မှုမ ာွေးအတွက် ယခုတနှစ်လံုွေး

က်လက်၍ အကနေ့်အသတ်ရှိနနပါသည်။ သိအ
ုေ့ တွက်နကကာငဲ့် (TBC) အြွွဲ့က မိတ်ြက်အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေးနှငဲ့် အနဝွေးမှနန

၍ အွန်လိုင်ွေးပလက်နြာင်ွေးမှတ
နည်ွေး ပညာ

ငဲ့်

က်သွယ်န

ာင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။ (TBC) အြွွဲ့၏ အြွွဲ့အစည်ွေး

ိုင်ရာ ြွံွဲ့ပြိြုွေးမှု လ ာထာွေးခ က်မ ာွေးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်ွေး လိုအပ်ခ က်အရ ခ န
ိ ်ညိန

အွန်လိုင်ွေးမှတ

ငဲ့် န

ာင်ရွက်သညဲ့် သင်တန်ွေးမ ာွေးနှငဲ့် မ က်နှောခ င်ွေး

အဝင် ဖြစ်သည်။ အြွွဲ့အစည်ွေး
အစီအစဉ် နရွေး

ိုင်ရာ စီမံခနေ့်ခွမှုအတွက် အမ ာွေး

ိုင်ရာနှငဲ့်

ာင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ယင်ွေးတွင်

ိုင် လူမ ာွေးတက်နရာက်သညဲ့် သင်တန်ွေးမ ာွေးလည်ွေး အပါ
ံုွေးနတွွဲ့ရသညဲ့် လိုအပ်ခ က်မ ာွေးမှာ မဟာဗ ျူဟာနဖမာက်

ွဖခင်ွေးနှငဲ့် အြွွဲ့အစည်ွေး၏ မူဝါ မ ာွေးနှငဲ့် လုပ်ငန်ွေးစဉ်မ ာွေး နရွေး

ွဖခင်ွေးတိုေ့ ဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာနရွေးစီမံခနေ့်ခွမှု စနစ်

မ ာွေးသည် နယဘုယ အာွေးဖြငဲ့် သငဲ့်နတာ်နကာင်ွေးမွန်နသာ်လည်ွေး၊ မတြကအြွွဲြို့အမျ ်းက အမျ ်းမျ ်းလသ အ

ြူရငမျ ်းထမ ရ

လငွမျ ်း၊ စီမကန်းအသို်းစရတမျ ်းအလြေါ် စာရင်းအင်းမျ ်း ချ ြရန၊ စိုစည်းရန အကူအညီ လတ င်းဆိုမှုံ ရြါသည။ (TBC)
ဝနထမ်းမျ ်းက ဤ လတ င်းဆိုမှုံမျ ်းကို အဓကအ ်းပြငဲ့
အ ်းပြငဲ့ အွန

ကလတွြို့

ိုြလဆ ငသင က ်းလြ်းပခင်း တပိုုံ့ ြနကူညီခွဲဲ့ ကပြီ်း၊ အမျ ်း

ိုင်း မလန၍ လဆ ငရကခွဲဲ့ ကြါသည။

(TBC) အြွွဲ့နှငဲ့် မွန်အမ ြုိ ွေးသမီွေးအြွွဲ့ (MWO) တိုေ့သည် က ာွေး-မကွဖပာွေးမှု
Network) အတွက် က ာွေး-မလိင်ကွဖပာွေးမှု

ိုင်ရာ

ိုင်ရာ တန်ွေးတူနရွေးကွန်ရက် (Gender Equality

န်ွေးစစ်နလဲ့လာမှုအတွက် သင်တန်ွေး ၂ ခုကို ဦွေးစီွေးန

တူညီခဲ့ကကသည်။ ယင်ွေးသင်တန်ွေးမ ာွေးအတွင်ွေး ပါဝင်တက်နရာက်သူမ ာွေးကို က ာွေး-မလိင် ကွဖပာွေးမှု
လိင်ကွဖပာွေးမှုအနပေါ်

န်ွေးစစ်သံုွေးသပ်မှု အနဖခခံမူနဘာင်ကို မိတ်

နစာငဲ့်ကကညဲ့်နလဲ့လာဖခင်ွေး နှငဲ့် ဖပန်လည်သံုွေးသပ်ဖခင်ွေးမ ာွေး
သညဲ့် အစီအစဉ် (BLP) ကို ကမကထဖပြု ဦွေးန

ာင်ရွက်ရန် သနဘာ

ိုင်ရာ သနဘာတရာွေးနှငဲ့်

က်နပွေးသည်။ သိမ
ုေ့ ှသာ ပနရာဂ က်အဖြစ် ီဇိုင်ွေးနရွေး

ွဖခင်ွေး၊

က်၍ ဖပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ (NRC) က ပိုနကာင်ွေးမွန်စွာ နလဲ့လာနိုင်

ာင်ခဲ့ပပီွေး၊ TBC, KTWG, MWO, MNEC နှငဲ့် KWO အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေးမှ ဝန်ထမ်ွေး ၁၉

ဦွေးကို သင်တန်ွေးနပွေးခဲ့သည်။ (BLP) သည် စိတ်ပိုင်ွေးနှငဲ့် လူမှုနရွေးပံဲ့ပိုွေးမှု အစီအစဉ်ဖြစ်ပပီွေး၊ ယင်ွေးက စစ်ပွပဋိပကခကာလမ ာွေး
အတွင်ွေး၊ သိမ
ုေ့ ဟုတ် နဖပာင်ွေးနရွဲ့ထွက်နဖပွေးရစဉ်တွင် ဖြစ်ရပ်မ ာွေးကကံြုနတွွဲ့၍ စိတ်ထခ
ိ ိုက်

ဏ်ရာရနစခဲ့သညဲ့် ကနလွေးမ ာွေးကို

ဘက်စံုခ ည်ွေးကပ်မှုသံုွေး၍ ဖပန်လည်နောလံထူနစဖခင်ွေး ဖြစ်သည်။ သင်ကကာွေးမှုအတွက် သူတေ့၏
ို အနဖခအနနကို တိုွေးတက်လာနစ
သည်။
(STAND UP) စီမံခ က်နှငဲ့် အလယ်အလတ်ကာလ ဖပန်လည်သံုွေးသပ်မှု (Mid-Term Review) ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင်
န

ာင်ရွက်ပပီွေးစီွေးခဲ့ပါသည်။ ယင်ွေးက TBC အြွွဲ့နှငဲ့်အတူ မိတ်ြက်န

ာင်ရွက်နနကကနသာ အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေးသည် အထူွေးထိ

နရာက်မှုရှိနကကာင်ွေး နိဂံုွေးခ ြုပ်သံုွေးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ (STAND UP) စီမံခ က်၏ ပန်ွေးတိုင်မ ာွေး နအာင်ဖမင်နစရန်အတွက် မရှိမဖြစ်
အနရွေးကကီွေးနသာ လိုအပ်ခ က်မ ာွေး ဖြစ်ကကပါသည်။ ယင်ွေးဖပန်လည်သံုွေးသပ်မှု၏ အက ဉ်ွေးခ ြုပ်ကို နြာ်ဖပထာွေးရာမှ ဖပန်လည်
နကာက်နှုတ်နြာ်ဖပရမည်

ိုလျှင်၊ “STAND UP စီမံခ က်၏ မိတ်ြက်အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေးသည် တိုင်ွေးရင်ွေးသာွေးလက်နက်ကိုင်

အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေး (EAOs) မ ာွေး ထိန်ွေးခ ြုပ်ရာန သမ ာွေးရှိ ရပ်ရွာလူထုမ ာွေးကို နထာက်ပံဲ့နပွေးသညဲ့်လုပ်ငန်ွေးမ ာွေး၌ အနဖခခံက သညဲ့်
အခန်ွေးကဏ္ဍတွင် ရှိနနကကပါသည်။ ဤနနရာမ ာွေးတွင် အနည်ွေးအက ဉ်ွေးနသာ အခ ြုိ ွဲ့အင်အာွေးစုမ ာွေးကသာ လုပ်န ာင် နိုင်စွမ်ွေး
ရှိကကပါသည်။ … န သခံ ရပ်ရွာအနဖခဖပြုအြွွဲ့မ ာွေး (CSOs) သည် အက ပ်အတည်ွေးကကံြုနတွွဲ့ရစဉ် ကာလအတွင်ွေးတွင်
စာွေးနပ်ရိကခာလံုခခံြုနရွေး၊ က န်ွေးမာနရွေး နှငဲ့် အာဟာရ ရရှိနရွေးအတွက် န သခံရပ်ရွာလူထုမ ာွေး၏ လိုအပ်ခ က်မ ာွေးကို နဖြရှင်ွေးနပွေး
ရာတွင် အဓိကပံဲ့ပိုွေးနပွေးခဲ့ကကပါသည်။” ဟူ၍ နြာ်ဖပထာွေးသည်။
COVID-19 ကူွေးစက်နဘွေးနှငဲ့် စစ်အာဏာသိမ်ွေးမှုတေ့ိုနကကာငဲ့် စိန်နခေါ်မှု ဖပဿနော အနဖခအနနမ ာွေး ရှိနနနသာ်လည်ွေး၊ မိမိတိုေ့၏
မိတ်ြက်မ ာွေးဖြစ်ကကသညဲ့် န သခံတေ့၏
ို စွမ်ွေးန
အနရွေးကကီွေးပါသည်။

ာင်ရည် နှငဲ့် အနဖခအနနနှငဲ့် လိုက်နလ ာညီနထွ က ငဲ့်သံုွေးနိုင်စွမ်ွေးသည် မရှိမဖြစ်

သိုေ့အတွက်နကကာငဲ့်သာ

အကူအညီနပွေးမှုမ ာွေးကို နသခ ာ

က်၍ န

ယခုကာလတွင်

လုပ်ငန်ွေးအစီအစဉ်မ ာွေးနှငဲ့်

လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု

ိုင်ရာ

ာင်ရွက်နိုင်ဖခင်ွေး ဖြစ်ပါသည်။

သင့်ခန့််းစ ြျ ်း
ထင့််းနင့်ငံ
•

မလနှငဲ့် အုန်ွေးြ ံမိုင်စခန်ွေးမ ာွေးတွင်
နကကာငဲ့် ပို၍

နဒဖပမှုမ ာွေးသည် တစိတ်တပိုင်ွေးအာွေးဖြငဲ့် ရပ်ရွာလူထုန

ိုွေးရွာွေးသွာွေးရဖခင်ွေးဖြစ်ပပီွေး၊ ုကခသည်မ ာွေးအတွက် သူတ၏
ိုေ့ မနက နပ်မှု နှငဲ့် နစ်နောမှုမ ာွေးကို နြာ်ထုတ်ရန်

သငဲ့်နတာ်နသာ နနရာဝန်ွေးက င်ရှိမနနနကကာင်ွေး ဖပသနနသည်။ ရပ်ရွာလူထု ထိနတွွဲ့
ပံဲ့ပိုွေးနပွေးရန်
မ ာွေး န
•

ွွေးနနွွေးပွမ ာွေး ရှိမနနနသာ

က်

ံနရွေး နည်ွေးလမ်ွေးမ ာွေးကို

က်၍ လိုအပ်နနပပီွေး၊ တြက်တွင် ကူွေးစက်နရာဂါ ကကိြုတင်ကာကွယ်နရွေးနှငဲ့် ထိန်ွေးခ ြုပ်နရွေးလုပ်ငန်ွေးစဉ်

ာင်ရွက်နနစဉ်အတွင်ွေး၌ ုကခသည်မ ာွေး၏ စိုွေးရိမ်ပူပန်မှုမ ာွေးကို နသခ ာကကာွေးနိုင်ရန် န

COVID-19 ကူွေးစက်နဘွေးကာလတွင် အွန်လိုင်ွေးမှတ

ငဲ့်

ာင်ရွက်ရနပမည်။

က်သွယမ
် ှုမ ာွေး တိုွေးမ ာွေးလာသည်ကို နတွွဲ့ရသည်။ သိုေ့

နသာ်လည်ွေး TBC ၏ မိတ်ြက်အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေးနှငဲ့် မ က်နှောခ င်ွေး

ိုင် အမှန်တကယ် နတွွဲ့

ထင်ရှာွေးဖပသနနပါသည်။ သိမ
ုေ့ ှသာ န သခံမိတ်ြက်မ ာွေးနှငဲ့် TBC အြွွဲ့၏

က်

ံုမှုမ ာွေး လိုအပ်နနနကကာင်ွေး

ံမှု ခိုင်မာအာွေးနကာင်ွေးနနနစရန်

ထိန်ွေးသမ
ိ ်ွေးထာွေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ြန့်ြ နင့်ငံ
•

တပ်မနတာ်က

စစ်အင်အာွေးတိုွေးခ ွဲ့ခ ထာွေးလာဖခင်ွေး

နှငဲ့်

စစ်သာွေးအရပ်သာွေးမခွဖခာွေးဘ

လက်နက်ကကီွေးမ ာွေးဖြငဲ့်

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနကကာငဲ့် ထိခိုက်နစ်နောရမှုမ ာွေးကို (TBC) ၏ မိတ်ြက်အြွွဲ့အစည်ွေးမ ာွေး၏ နရရှည်တည်န
ထာွေးသညဲ့်

ကွန်ရက်မ ာွေးနှငဲ့်

စစ်ပွ

ပဋိပကခဖြစ်ပွာွေးရာန သမ ာွေးမှ

အနတွွဲ့အကကံမ ာွေးနကကာငဲ့်

ာက်

ထိခိုက်နစ် နောမှု

သက်နသာနစနိုင်ခဲ့သည်။
•

(TBC) နှငဲ့် မိတ်ြက်အြွွဲ့အစည်ွေးမှ ဝန်ထမ်ွေးမ ာွေးအကကာွေး အနဝွေးမှနန၍
နနောက်

ံုွေးအနဖခအနနကို သိရှိန

အနဖခခံ အန
•

ာင်ရွက်နိုင်ရန် နသခ ာန

ာက်အဦမ ာွေးကို တပ်

က်သွယ်မှု စနစ်မ ာွေးနှငဲ့် ပတ်သက်၍

ာင်ရွက်ထာွေးရန် လိုအပ်နနပါနသွေးသည်။ သက်

ိုင်ရာ

င်၍ ထိန်ွေးသိမ်ွေးထာွေးရန် လိုအပ်သည်။

COVID-19 နှငဲ့် စစ်အာဏာသိမ်ွေးမှုနကကာငဲ့် ဖပတ်နတာက်ရပ်

ိုင်ွေးရမှုမ ာွေးနှငဲ့် စိန်နခေါ်မှုဖပဿနောမ ာွေး ရှိနနနသာ်လည်ွေး

အနဝွေးမှနန၍ မိတ်ြက်ဖပြု န

ာင်ရွက်နိုင်ကကသည်။ ဤသိုေ့ မိတ်ြက်ဖပြုထာွေးမှုနကကာငဲ့်

တီထွင်

ာင်ရွက်မှုကို

က်လက်၍ န

န်ွေးသစ်မှုမ ာွေးနှငဲ့် အခ န
ိ ်၊ အနဖခအနနနှငဲ့်အညီ နဖပာင်ွေးလ၍ လူသာွေးခ င်ွေးစာနောမှု အကူအညီ

ိုင်ရာ၊ ြွံွဲ့ပြိြုွေး

နရွေး

ိုင်ရာ နှငဲ့် ပငိမ်ွေးခ မ်ွေးနရွေးတည်န

ာက်မှု

ိုင်ရာ

ံုခ က်မ ာွေးအတွက် စီမံနိုင်မှု ဖြစ်နပေါ်နစရန် တွန်ွေးအာွေးနပွေးပါ

သည်။
•

စ်ဂ စ်တယ် န တာစုန

ာင်ွေးမှုသိုေ့ နရွဲ့နဖပာင်ွေးက ငဲ့်သံုွေးရန် ပို၍ အနရွေးပါလာနနသည်။ အနကကာင်ွေးမှာ ပစ်မှတ်ထာွေး

သညဲ့် ဧရိယာမ ာွေးသိုေ့ ခရီွေးထွက်ရာတွင် လံုခခံြုနရွေး
•

ိုင်ရာ စိုွေးရိမ်ပူပန်မှုမ ာွေး တိုွေးမ ာွေးလာနနနသာနကကာငဲ့် ဖြစ်သည်။

န တာအခ က်အလက်မ ာွေး၏ အနရအတွက်အတွက် မဟုတ်ဘ အရည်အနသွွေးအတွက်

ိုလျှင် အနဝွေးမှနန၍ နစာငဲ့်

ကကညဲ့်နလဲ့လာနနဖခင်ွေးသည် ထိနရာက်မှု ရှိပါသည်။ ယင်ွေးကို တတိယအြွွဲ့အစည်ွေးတခုက ဖပန်လည်
ဖပြုနပွေးဖခင်ွေး (ခ န
ိ ်ညိစစ်န

ွေးဖခင်ွေး- triangulation) အာွေးဖြငဲ့် အာွေးဖြညဲ့်နိုင်ပါသည်။ နထာင်လိုက်ဖြစ်နစ၊ ကဏ္ဍမ ာွေး

တခုခ င်ွေးအလိုက်ကို ြလှယ်၍ဖြစ်နစ န
နကာက်ယမ
ူ ှုမ ာွေးကို ခ တ
ိ ်

န်ွေးစစ်အတည်

က်နိုင်ပါသည်။

ာင်ရွက်နိုင်သည်။ ထုတ်လပ
ု ်နိုင်မှုနှငဲ့် သက်နရာက်မှုအကကာွေး စစ်တမ်ွေး

