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အက အည ီ

လှိုံအပ်သ ဦ်းပ  

၇၁,၀၀၀ 

 

အက အညပီပ်း န ်

လ ောထော်းသ ဦ်းပ  

ကန်ဒ ေါ်လာ 

၁၂.၅သန််း 

 နပ် ုံပင လှိုံအပ်မ   

ပမောဏ 

ကန်ဒ ေါ်လာ 

၅.၃သန််း 

 ရှှိပပီ်းပသော 

 နပ် ုံပင ပမောဏ 

 

အဒ ြေအဒန  ြေ ြုံင  ုံသ ုံ်းသပ်မှု 

၂၀၁၈ နစှက်ုံနပ်ှိုံင််း  င ် ပ်မပ ော်နငှ  ်AA  ှိုံ  အကကော်း လကန်ကက်ှိုံငပ်ဋှိပကခမ ော်းပဖစပ် ော်းပပီ်းပနောက်   ခှိုံငပ်ပညန်ယ ် င ်အကကမ််းဖကမ် မ ော်း သှိသောစ ောမ ော်းပပော်း 

လောပေါသည။် ၂၀၁၉ ခုံနစှ ်ဇနန်ဝေါ ီလ၌ AA က လ ုံပခ ြုံပ ်းအပပခစှိုံက ်ောပန ောမ ော်းကှိုံ  ှိုံကခ်ှိုံကမ် မ ော်းရှှိခ  ပပီ်း  ပ်မပ ော်က ပပနလ်ည ် ုံ  ပပနခ်  သည  ်ပနောက ် င ်

အကကမ််းဖကမ် မ ော်း ပှိုံမှိုံပဖစပ် ော်းခ  ပေါသည။် အ ပ်သော်းမ ော်း၏ အသကအ်ှိုံ်းအှိမစ်ည််းစှိမဆ် ုံ်းရ  ်းပခင််းမ ော်း ပဖစပ်စ ခ  ပသော အဆှိုံပေါပဋှိပကခသည ် ခှိုံငပ်ပညန်ယရ်ှှိ (၉) 

ပမှိြုံ ွဲ့နယ ်(ဘ ်းသ်ီးပ ောင၊် ပက ောကပ် ော်၊ 

ပမောငပ် ော၊ မင််းပပော်း၊ ပပမောကဦ််း၊ ပပမပ ုံ၊ 

ပပေါကပ် ော၊ ပုံဏ္ော်းကျွန််း၊ 

 ပသ ပ ောင)်နငှ  ်နယပ်ပမ 

ဆကစ်ပ်လ ကရ်ှှိသည  ်ခ င််းပပညန်ယရ်ှှိ 

ပလကဝ်ပမှိြုံ ွဲ့နယသ်ှိုံ   ပ  ွဲ့ န ှ  ခ  ပေါသည။် 

အမ််းနငှ  ်ပက ောကပ်ဖြူပမှိြုံ ွဲ့နယမ် ော်းလည််း 

အ ှိုံင််း အ ော စခ်ုံအထှိ ထှိခှိုံက ်

ခ စော်းခ    ပေါသည။် အဆှိုံပေါပဋှိပကခပကကောင  ်

ကောလ ှိုံ၊ ကောလရှည ်ပန ပ်စ န  ခ် ောခ   သ  

အ ပ်သော်း မ ော်းရှှိသလှိုံ အကကမ််းဖကမ် မ ှ

 ကသ် တ ပ  ်အနည််းငယ ်ထ ကပ်ပပ်း 

 ှိမ််းပရှောင ်ပပီ်းပနောက ်မှိမှိပနအှိမမ် ော်းသှိုံ   

ပပနလ်ောသ မ ော်း လည််း ရှှိခ  ပေါသည။် 

 ှိုံကပ်  မ ော်းသည ်ပက ်းလကပ်ေသနငှ  ်

ပဝ်းလ ပခေါငသ်ပီသော ပန ောမ ော်း၌သော 

အမ ော်းအော်းပဖင  ်ပဖစပ် ော်းခ  ပသော်လည််း 

အဓှိကသယယ်  

ပှိုံ  ပဆောငပ် ်းလမ််းပကကောင််း မ ော်းနငှ  ်

ပမှိြုံ ွဲ့ ပပပေသမ ော်းလည််း ထှိခှိုံကမ် မ ော်း 

ရှှိခ  သည။် ပက ်း  ောမ ော်း  င ်ပနထှိုံငလ် က ်

မြနြ်ာ - တပ်ြတတာ်နငှ  ်ရက္ခိုင တ်ပ်တတာ် (AA) တခ  အကကာြားမြစ်ပ ာြားတ ာ ပဋခပက္ 

ရခခ ငန်ငှ  ်ချငြ်ားမပညန်ယ်တခ  ရှခ လူ ာြားချငြ်ားစာနာြှုဆခ ငရ်ာ လခ အပ်ချက်ြျာြားနငှ  ်တ   မပနြ်ှုအတမခအတန  တငြ်ား  

(၂၀၁၉ နခ ဝငဘ်ာ ၁ ရက်တန  ) 
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1 ဤစာတြ်ြားတ င ်လူ ာြားတခ င်ြား၏ ရပခ ငခ် င မ်ြစ် ည  ်ြခြခကခ ယ်ြခြခညွှနြ်ားဆခ ပခ ငခ် င က်ခ  အ ခအြှတ်မပိုတ ာအာြားမြင  ်ရခ ဟငဂ်ျာြူဆလငြ်ျာြားဟ     ြားနှုနြ်ားပါ ည်။ ရခခ ငမ်ပည်နယ်တ င ်ရခ ဟငဂ်ျာနငှ  ်ရခ ဟငဂ်ျာ

ြဟ တ် ူ ြူဆလငြ်ျာြား ရှခတ ာတကကာင  ်အချခိုျို့တနရာြျာြားတ င ်တယဘ ယျအာြားမြင  ်ြူဆလငြ်ျာြားဟ  ာ    ြားပါ ည်။ ဤအ   ြားအနှုန်ြားကခ  မပည်တ ာငစ်  ြမတမြနြ်ာနခ ငင် တတာ်အစခ ြားရက မပငြ်ား နစ် ာ 

ကန  က် က် ာြားပါ ည်။  

ရှှိကကသည  ်အ ပ်သော်း ပထောငပ်ပေါင််းမ ော်း စ ောသည ်ပပင််းထနပ်သော လကန်ကက်ှိုံင ်ပဋှိပကခမ ော်း အကကော်း ထှိခှိုံကခ် စော်း ခ  ကက ပေါသည။် 

  ခှိုံငပ်ပညန်ယအ်စှိုံ်း အဖ  ွဲ့၏ စော င််းမ ော်း အ  လ  ၃၀,၂၃၅ ဦ်းသည ်ပန ပ်စ န  ခ် ော ခ   ပပီ်း  ခှိုံငပ်ပညန်ယရ်ှှိ ယောယစီခန််းမ ော်း  င ်လကရ်ှှိခှိုံလ  လ က်ရှှိပေါသည။် 

ခန  မ်နှ််း လ ဦ်းပ  ၁,၅၀၀ သည ်ခ င််းပပညန်ယ ်ပလကဝ်ပမှိြုံ ွဲ့နယ ် င ်ပန ပ်စ န  ခ် ောပန ဆ ပဖစသ်ည။်  ဤကှိန််းဂဏန််းမ ော်းကှိုံ ကုံလသမဂဂက 

သ်ီးပခော်းအ ညပ်ပြုံနှိုံငပ်ခင််း မရှှိပသ်းဘ ၊ ပေသခ အဖ  ွဲ့အစည််းအခ ှိြုံ ွဲ့က ပှိုံမှိုံမ ော်းပပော်းပသောပမောဏကှိုံ ပဖော်ပပကကပေါသည။် ပန ပ်စ န  ခ် ော  ှိမ််းပရှောင ်ပခင််းမ ော်းသည ်

ပထဝအီပနအထော်းအ  ပ  ွဲ့ န ှ  လ ကရ်ှှိပပီ်း၊ ပပပောင််းလ မ မ ော်းထပ်ခေါ လ လ  ပဖစပ်လ  ရှှိပသောပကကောင  ်ခန  မ်နှ််း ခကခ် ပေါသည။် လ ုံပခ ြုံပ ်းအပခအပန မ ော်းနငှ  ်

ပပမပပငဖ်  ွဲ့ ပဖှိြုံ်းပ ်းမ ော်း မ ညပ်ငှိမပ်ခင််းမ ော်းနငှ  ်အ   ယောယစီခန််းမ ော်းသှိုံ   အသစပ် ောကလ်ောသ မ ော်းရှှိသလှိုံ  စခ် ှိန ်ည််းမေှာပင ်ယောယစီခန််းမ ော်းမ ှ

ပန ပ်ပပနသ် ော်းသ မ ော်းရှှိသည  ်သ င််းမ ော်းကှိုံလည််း ကကှိမဖ်နမ် ော်းစ ောကကော်းသှိပန ပေါသည။် ထှိုံ  ပကကောင  ်ထပ်မ  ှိုံ်း ပ ော်းလောသည  ်ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် ဦ်းပ  

(သှိုံ  ) ပပနလ်ညပ်ရ ွဲ့ပပပောင််း လောသ ဦ်းပ မညမ်ျှရှှိသညက်ှိုံ ခန  မ်နှ််း ခကပ်ေါသည။် 

 ပ်မပ ော်နငှ  ်AA  ှိုံ  အကကော်း ပဋှိပကခပကကောင  ်အှိုံ်းအှိမစ် န  ခ် ောခ   သ မ ော်း၊ ပန ပ်စ န  ခ် ောလောသ မ ော်းကှိုံ လကခ် ထော်း  သည  ် ပ်  ောခ အသှိုံင််းအဝှိုံင််းမမှှိသော်းစုံမ ော်းနငှ  ်

ပမနဆ်နစ် ောပ  ွဲ့လ ော်းပဖစပ် ော်းပနသည  ်လကန်ကက်ှိုံငပ်ဋှိပကခ စခ်ုံ အ  င််း ပှိ မ်ှိပနသည  ်အပခော်းအ ပ်သော်းမ ော်းအော်းလ ုံ်းအ  က ်လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ော 

လှိုံအပ်ခ ကမ် ော်းနငှ  ်ကောက ယပ်စောင ပ်ရှောကမ် ပပ်း န ်လှိုံအပ်ခ ကမ် ော်း ပမင မ်ော်းလောပစပေါသည။် ပဋှိပကခပဖစ်ပ ော်း ောပန ောမ ော်း၌  ှိုံကပ်  မ ော်းသည ်အ ပ်သော်းမ ော်း၏ 

သ ော်းလောလ ပ်ရှော်းမ မ ော်းနငှ  ် ပညောပ ်း၊ အသကပ်မ ်းဝမ််းပက ောင််း၊ ဝနပ်ဆောငမ် ၊ ပစ ်းနငှ  ်အမ ော်းပပညသ် သ ော်းလော ော အပခော်းပန ောမ ော်းသှိုံ   သ ော်းပ ောကခ် င  ်ှိုံ  ကှိုံ 

ဟန   ်ော်းလ ကရ်ှှိပေါသည။် ထှိုံ  ပပင ် ှိုံကပ်  မ ော်းပကကောင  ်ရှိုံဟငဂ် ော လ ထုံသညလ်ည််း သ ော်းလောနှိုံငမ် အကန  အ်သ မ် ော်း ပှိုံမှိုံရှှိခ  သည။် အ ပ်သော်းထှိခှိုံကမ်  သ င််း 

မ ော်းကှိုံ အထ ်းသပဖင  ်မင််းပပော်း၊ ပပမောကဦ််း၊ ဘ ်းသ်ီးပ ောငန်ငှ  ် ပသ ပ ောငပ်မှိြုံ ွဲ့နယမ် ော်းက  သှိုံ  ပသော  ှိုံကပ်  မ ော်းဆကလ်ကပ်ဖစပ် ော်းလ ကရ်ှှိသည ် နယပ်ပမမ ော်း၌ 

မကကောခဏကကော်းသှိ သည။် စောသငပ်က ောင််းမ ော်း၊ ဘောသောပ ်းဆှိုံင ်ော အပဆောကအ်အ ုံမ ော်း၌ လ ုံပခ ြုံပ ်း ပ်မ ော်းဝငထ် ကသ်ည  ်သ င််းမ ော်းလည််း 

ကကော်း ပေါသည။်  ှိုံကခ်ှိုံကမ် မ ော်း သှိုံ  မဟုံ  ်ပပေါကက်  ပစ  သ်ည ပ်စစည််းမ ော်းပကကောင  ်အ ပ်သော်းမ ော်း ပသပကကေဏ ်ော ခ  ကက သည။် ပဋှိပကခအ  င််း 

အ ပ်သော်းမ ော်း ပနေှာကယ်ကှက် ြူ်းလ နပ်ခင််းခ  သညဟ်ုံ သ င််းမ ော်း  င ်ပ  ွဲ့ ပေါသည။်  

 စခ် ှိန ်ည််းမေှာပင ်နှိုံငင် မ  ရှိုံဟငဂ် ောအမ ော်းစုံပေါဝငပ်သော ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် ဦ်းပ  ၁၂၈,၀၀၀ သည ်၂၀၁၂ ခုံနစှမ် ှစ င၍် ယောယစီခန််းမ ော်း  င ်ပနထှိုံင ်

လ ကရ်ှှိကကသည။် ၎င််း ှိုံ  အပပင ် ခှိုံငပ်ပညန်ယအ်  င််း အပခော်းပသော အက ပ်အ ည််းေုံကခခ စော်း သ မ ော်းနငှ  ်ပန ပ်စ န  ခ် ောပခင််းမရှှိပသော နှိုံငင် မ  ရှိုံဟငဂ် ော ခန  မ်နှ််း 

ဦ်းပ  ၄၇၀,၀၀၀ သညလ်ည််း လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ောအက အညမီ ော်း ဆကလ်ကလ်ှိုံအပ်လ ကရ်ှှိပေါသည။် ဆကလ်ကပ်ဖစပ် ော်း လ ကရ်ှှိပသော ပဋှိပကခပကကောင  ်

 ခှိုံငပ်ပညန်ယ၏်နယပ်ပမအမ ော်းစုံရှှိ လ ုံပခ ြုံပ ်းအပပခအပနမေှာ ဆှိုံ်း  ော်းလ ကရ်ှှိသပဖင  ်၂၀၁၇ ခုံနစှ ်ဩဂုံ လ်မှစ၍ ဘဂဂလော်းားပေ ရှ်နှိုံငင် ဘကသ်ှိုံ   ထ ကပ်ပပ်း 

သ ော်းကကသည  ်ရှိုံဟငဂ် ောေုံကခသညဦ််းပ  ၇၀၀,၀၀၀ ပက ော်အ  က ်လ ုံပခ ြုံပပီ်း ဂုံဏသ်ှိကခောရှှိစ ော မှိမှိဆနဒအပလ ောကပ်ပနလ်ောနှိုံငပ် ်းမေှာ ခကခ် လ က ်ရှှိပေါသည။်  

အခ ှိြုံ ွဲ့ပန ောမ ော်း၌ လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ောအဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းသည် အပ ်းပပေါ်အက အညပီပ်းပှိုံ  ပခင််းမ ော်းကှိုံ ယောယစီခန််းသစမ် ော်းသှိုံ   သ ော်းလောခ င  ်အကန   ်သ  ်

ပဖင  ်ပဆောင ် ကပ်နသည။် ၂၀၁၉ ဩဂုံ လ်အထှိ ICRC နငှ  ်ပမနမ်ောနှိုံငင် ကကကပ်ပခနအီသင််း ှိုံ  သည ်ပန ော ၆၀ ပက ော်မ ှပန ပ်စ န  ခ် ောလောသ ဦ်းပ  ၃၇,၅၀၀ နငှ  ်

 ပ်  ောခ အသှိုံင််းအဝှိုံင််းမ ော်းမ ှလ ဦ်းပ  ၁၂,၅၀၀ ထ သှိုံ   အပ ်းပပေါ်အက အညမီ ော်းကှိုံ သ ော်းပ ောကပ်ပ်းအပ်နှိုံငခ်   သည။် အပခော်းလ သော်းခ င််းစောနောမ  အဖ  ွဲ့အစည််း  

မ ော်းအ  က ်ပဋှိပကခေဏသ်င သ်ည ်ပန ောမ ော်းသှိုံ  သ ော်းလောခ င မ်ေှာ ရ ပ်ပထ ်းပသောလုံပ်ငန််းစဉ်မ ော်းရှှိပခင််းနငှ  ်ထှိခှိုံကခ်  သ မ ော်းကှိုံ ထှိပ  ွဲ့ ခ င ၊် လှိုံအပ်ခ ကမ် ော်း 

ဆန််းစစပ်လ လောခ င ၊် အက အညပီပ်းပ ်းအစအီစဉ်မ ော်း အပကောငအ်ထညပ်ဖော်ခ င န်ငှ   ်အက ှိြုံ်းသကပ် ောကမ် ကှိုံ ပစောင က်ကည ပ်လ လောခ င မ် ော်း လ ုံပလောကစ် ော 

မ ရှှိနှိုံငပ်လောကသ်ည်  အခ ှိနအ်နည််းငယသ်ော ရှှိပခင််းမ ော်းပကကောင  ်မပ မ ောရှှိပနဆ ပဖစသ်ည။်  

 စခ် ှိန ်ည််းမေှာပင ်ပဋှိပကခေဏသ်င သ်ည ပ်မှိြုံ ွဲ့နယမ် ော်း၌ လ သော်းခ င််းစောနောမ အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းသည ် ပက ်းလက ်ပေသပနလ ထုံအပေါအဝင ်အက အညလီှိုံအပ်သ  

မ ော်းထ  ပှိုံမှိုံက ယပ်ပန  စ် ောပ ောကရ်ှှိ န ်ပ ုံမနှအ်စအီစဉ်မ ော်း ပပနလ်ညစ် ငပ် ်းမေှာ အခကအ်ခ ရှှိပနဆ ပဖစသ်ည။် အထ ်းသပဖင  ်ပဋှိပကခေဏသ်င သ်ည ဧ် ှိယောမ ော်းသှိုံ   

လ သော်းခ င််းစောနောမ အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်း သ ော်းပ ောကခ် င က်ှိုံ အစှိုံ်း က ၂၀၁၉ ခုံနစှ ်ဇနန်ဝေါ ီလမစှ၍ သှိသောစ ော ကန  သ် ခ်  ပေါသည။် အက ှိြုံ်းဆကအ်ော်းပဖင  ်ယခငက် 

လ သော်းခ င််းစောနောမ နငှ  ်ဖ  ွဲ့ ပဖှိြုံ်းပ ်းအက အညမီ ော်းကှိုံ  ှိုံကရ်ှိုံက ်(သှိုံ  ) သ ယဝ်ှိုံက၍် ရှှိပနပသော  ခှိုံငပ်ပညန်ယအ်လယပ်ှိုံင််း ပက ်းလကပ်ေသမ ော်းမ ှခန  မ်နှ််းလ ဦ်းပ  

(၁) သှိန််းခန  မ်ေှာ ဝနပ်ဆောငမ် နငှ  ်အက အညမီ ော်းကှိုံ ယခုံအခေါ အကန  အ်သ ပ်ဖင သ်ော  ရှှိပ ော သည။် ပမောငပ် ော၊ ဘ ်းသ်ီးပ ောငန်ငှ  ် ပသ ပ ောငစ်သည  ်

ပပမောကပ်ှိုံင််းရှှိပမှိြုံ ွဲ့နယမ် ော်း၌ လကရ်ှှိပဖစပ်ပေါ်ပနပသောအပပခအပနမ ော်း ပကကောင  ်သ ော်းပ ောကခ် င အ်ခကအ်ခ ကှိုံ ပှိုံမှိုံဆှိုံ်း  ော်းပစပေါသည။် ယင််းအပပခအပနသည ်

ကမေ္ာ စော်းနပ် ှိကခော အစအီစဉ် (WFP) နငှ  ်ကကကပ်ပခနလီ ပ်ရှော်းမ  ှိုံ  ၏ လ ဦ်းပ  ၂၀၀,၀၀၀ခန  က်ှိုံ လစဉ်စော်းနပ် ှိကခောပထောကပ်   ပပ်းပခင််းမလှ  ၍ လှိုံအပ်ပန 
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1 ဤစာတြ်ြားတ င ်လူ ာြားတခ င်ြား၏ ရပခ ငခ် င မ်ြစ် ည  ်ြခြခကခ ယ်ြခြခညွှနြ်ားဆခ ပခ ငခ် င က်ခ  အ ခအြှတ်မပိုတ ာအာြားမြင  ်ရခ ဟငဂ်ျာြူဆလငြ်ျာြားဟ     ြားနှုနြ်ားပါ ည်။ ရခခ ငမ်ပည်နယ်တ င ်ရခ ဟငဂ်ျာနငှ  ်ရခ ဟငဂ်ျာ

ြဟ တ် ူ ြူဆလငြ်ျာြား ရှခတ ာတကကာင  ်အချခိုျို့တနရာြျာြားတ င ်တယဘ ယျအာြားမြင  ်ြူဆလငြ်ျာြားဟ  ာ    ြားပါ ည်။ ဤအ   ြားအနှုန်ြားကခ  မပည်တ ာငစ်  ြမတမြနြ်ာနခ ငင် တတာ်အစခ ြားရက မပငြ်ား နစ် ာ 

ကန  က် က် ာြားပါ ည်။  

သ မ ော်းအ  က ်လ သော်းခ င််းစောနောမ အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ ကဏ္ဍပပေါင််းစ ုံ အက အည ီပပ်းနှိုံငမ် ကှိုံ အခကအ်ခ မ ော်းဆက၍်ပဖစပ်စပေါသည။် ဤသညမ်ေှာ 

 ခှိုံငပ်ပညန်ယအ်  င််းရှှိ လ  အသှိုံင််းအဝှိုံင််း အော်းလ ုံ်း၏ ဘဝမ ော်းအပပေါ်  ဆှိုံ်း  ော်းစ ော ှိုံကရ်ှိုံကထ်ှိခှိုံကပ်စပေါသည။်  

အပ ်းပေါသည  ်သ ော်းလောခ င က်န  သ် မ် မ ော်းအပပင ်အစှိုံ်း က  ခှိုံငပ်ပည်နယရ်ှှိ (ပုံဏ္ော်းကျွန််း၊ ပပမောကဦ််း၊ ပက ောကပ် ော်၊ မင််းပပော်း) ပမှိြုံ ွဲ့နယမ် ော်း၌ မှိုံဘှိုံင််းဖုံန််း 

အင ်ောနကဝ်နပ်ဆောငမ်  ပဖ ပ် ောကမ် ပကကောင  ်လုံပ်ငန််း ပဆောင ် ကပ် ်းဆှိုံင ်ော အခကအ်ခ မ ော်းရှှိသည  ်ှိုံင ်လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ော အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းသည ်

လ သော်းခ င််း စောနောမ အက အညပီပ်းအပ်ပနသညမ် ော်းကှိုံ ပမ င်  ငပ်ဆောင ် က ်န ်ဆကလ်ကက်ကှိြုံ်းပမ််းလ က်ရှှိသည။် 

  

ေက ်ကကေ ်က   ာ္ျမိဳ႔က ၀ါး  ေ ်ာက္စမက   ် သ် အဖ (ဓ  ကပံု - OCHA) အေရ ေပပကိဳ႔က္ိဳ႔ကေရ ပ ပ္စက   ် ် ဖမကျေ၀ါး စာက   
(ဓ  ကပံု - UNHCR) 

ရြေ ုံင ်န ှင  ် ြေျင််း ပည်နယ်မျာ်းအတွက် ဒနာက်ဆက်တွွဲ လူသာ်းြေျင််းစာနာမှုဆ ုံင ်ရာ တ ုံ   ပန်ဒရ်း စီမ က န််း (SRP) 

၂၀၁၉ ခုံနစှ ်မ လ်၌ ပဋှိပကခမ ော်းပကကောင  ်ထှိခှိုံကခ် စော်း သ မ ော်း ှိုံ်းပ ော်းလောပခင််း၊ မှိုံ်း ောသဝီင ်နန််ီးကပ်လောပခင််း၊ ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် မ ော်းသည ်မှိုံ်း ောသ ီ

မကုံနဆ် ုံ်းမအီထှိ ပန ပ်ပပနန်ှိုံငဖ် ယ်မရှှိပခင််းနငှ  ်အပ အ  က ်ပှိုံမှိုံမ ော်းပပော်း လောဖ ယရ်ှှိပခင််း ှိုံ  ကှိုံပထောကဆ်၍ ပမနမ်ောနှိုံငင် ရှှိ လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ော 

အသှိုံင််းအဝှိုံင််းသည ် ခှိုံငပ်ပညန်ယ ်အစှိုံ်း အဖ  ွဲ့၊ ICRC နငှ  ်ပမနမ်ောနှိုံငင် ကကကပ်ပခနအီသင််း၊ WFP နငှ  ်ပေသခ အ ပ်ဘကလ် မ  အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ ပ  ပှိုံ်းက ည ီ

ပနသညမ် ော်းကှိုံ ပပည စ် ုံပစပ ်းအ  က ်အသစပ် ောကရ်ှှိလောသည  ်ပန ပ် စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် မ ော်း၏ လှိုံအပ်ခ ကမ် ော်း ကှိုံအက အညပီပ်း န ်(၆) လကကော 

ပဆောင ် ကမ်ည  ်လ သော်းခ င််း စောနောမ ဆှိုံင ်ော ပနောကဆ်က ်     ုံ  ပပနပ် ်းစမီ ကှိန််းကှိုံ ပ ်းဆ  ခ  ပေါသည။်  

ပန ပ်စ န  ခ် ောမ မ ော်းလကရ်ှှိအပနအထော်းအ ှိုံင််း ဆကလ်ကရ်ှှိပနမညဆ်ှိုံသည ယ် ဆခ ကပ်ဖင  ်၆ လအ  င််း လ သော်းခ င််းစောနောမ လှိုံအပ်သ ဦ်းပ မေှာ ၇၁,၀၀၀ 

ထကပ်ှိုံနှိုံငသ်ညဟ်ုံ လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ော အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းက ခန  မ်နှ််းခ  သည။် ပန ပ်စ န  ခ် ောလ ကရ်ှှိသ  ၃၃,၀၀၀ ဦ်းအပပင ်မုံ သ် ုံ ောသမီ ှိုံငမ် ီ င ်လ ဦ်းပ  

၁၁,၀၀၀ ခန  မ်ေှာ ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငန်ှိုံငပ်ပီ်း ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် မ ော်းကှိုံ  ပ်  ောခ မှိသော်းစုံမ ော်း အ  င််းမ ှလ ဦ်းပ  ၂၇,၀၀၀ ခန  မ်ေှာလည််း အက အညမီ ော်း 

လှိုံအပ်နှိုံငပ်ေါသည။်  

လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ော   ုံ  ပပနပ် ်းစမီ ကှိန််း (HRP) အ  က ်စုံစုံပပေါင််းလှိုံအပ်ခ က ်အပမ ှိကနပ်ေေါ်လော ၂၀၂.၂ သန််းမ ှ၂၁၄.၄ သန််းသှိုံ    ှိုံ်းပမ င က်ော ၂၀၁၉ 

ပမနမ်ောနှိုံငင်  HRP  င ်ပဖော်ပပပေါ ပနောကဆ်က ်  လ သော်းခ င််းစောနောမ  ဆှိုံင ်ော   ုံ  ပပနပ် ်းစမီ ကှိန််းကှိုံ ထည ်သ င််းခ  ပေါသည။်  ခှိုံငပ်ပညန်ယမ် ှထှိခှိုံကခ် စော်း သ ဦ်းပ  

၃၅,၀၀၀ ခန်  ကှိုံ အသကက်ယဆ်ယ်ပ ်းလုံပ်ငန််းမ ော်းမ ှစဆ်င  ်အက အညပီပ်း န ်၂၀၁၉ ခုံနစှ ်ဇ နလ်  င ် နပ် ုံပင  အပမ ှိကနပ်ေေါ်လော ၅ သန််းကှိုံ OCHA 

စမီ ခန  ခ်  ပသော အပ ်းပပေါ်   ုံ  ပပနပ် ်းဗဟှိုံ နပ် ုံပင  (CERF) နငှ  ်ပမနမ်ောနှိုံငင် လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ော  နပ် ုံပင  (MHF) မ ှစဆ်င  ်အပမ ှိကနပ်ေေါ်လော ၃.၅ သန််းနငှ  ်

၁.၅ သန််း အသ်ီးသ်ီးခ  ပဝခ ထော်းပပ်းခ  သည။် ထှိုံခ  ပဝခ ထော်းပပ်းပခင််းမ ော်းသည ်ခ င််းပပညန်ယရ်ှှိ ပလကဝ်ပမှိြုံ ွဲ့နယက်ှိုံ ဦ်း ည ်ခ  ပခင််းမရှှိပေါ။ ပလက်ဝပမှိြုံ ွဲ့နယ ် င ်
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1 ဤစာတြ်ြားတ င ်လူ ာြားတခ င်ြား၏ ရပခ ငခ် င မ်ြစ် ည  ်ြခြခကခ ယ်ြခြခညွှနြ်ားဆခ ပခ ငခ် င က်ခ  အ ခအြှတ်မပိုတ ာအာြားမြင  ်ရခ ဟငဂ်ျာြူဆလငြ်ျာြားဟ     ြားနှုနြ်ားပါ ည်။ ရခခ ငမ်ပည်နယ်တ င ်ရခ ဟငဂ်ျာနငှ  ်ရခ ဟငဂ်ျာ

ြဟ တ် ူ ြူဆလငြ်ျာြား ရှခတ ာတကကာင  ်အချခိုျို့တနရာြျာြားတ င ်တယဘ ယျအာြားမြင  ်ြူဆလငြ်ျာြားဟ  ာ    ြားပါ ည်။ ဤအ   ြားအနှုန်ြားကခ  မပည်တ ာငစ်  ြမတမြနြ်ာနခ ငင် တတာ်အစခ ြားရက မပငြ်ား နစ် ာ 

ကန  က် က် ာြားပါ ည်။  

MHF  နပ် ုံပင ပဖင  ်ပဆောင ် ကလ် ကရ်ှှိပသော စမီ ကှိန််းသည ်ထပ်မ ပ ောကရ်ှှိလော ပသော ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် မ ော်းအ  ကပ်ေါ   ုံ  ပပနအ်က အညပီပ်းပနသည  ်

အ  က ်အဆှိုံပေါစမီ ကှိန််း ဆကလ်ကပ်ဆောင ်  ကန်ှိုံင ်န ် နပ် ုံပင  အပမ ှိကနပ်ေေါ်လော ၃၀၀,၀၀၀ ထပ်မ ခ  ပဝပပ်းပခင််းကှိုံ ဩဂုံ လ်  ငအ် ညပ်ပြုံခ  သည။်   

 ခှိုံငပ်ပညန်ယန်ငှ  ်ခ င််းပပညန်ယ ်ှိုံ  အ  က ်ပနောကဆ်က ်   လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ော  ုံ  ပပနပ် ်းစမီ ကှိန််း (SRP)အပပင ် သကဆ်ှိုံင ်ောအောဏောပှိုံင ်

အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်ပ ်းပပေါင််းည ှိန  ှိင််းပခင််း နငှ  ်ဆကသ် ယပ်ဆောင ် ကပ်ခင််း မ ော်းပပြုံလုံပ်နှိုံင ်နလ်ည််း အစှိုံ်း မခှ င ပ်ပြုံခ  ပပီ်း ပေသ စခ်ုံခ င််းစ ီ ငလ်ည််း လ သော်းခ င််း 

စောနောမ ဆှိုံင ်ောအဖ  ွဲ့အစည််း အနည််းငယပ်ဖင သ်ောပဆောင ် က ်န ်သ မ် ှခ်  ပေါသည။် 

 

SRP ရန်ပ ုံဒငလွ ုံအပ်ြေျက်မျာ်း 

ကဏ္ဍ ဦ်းတညလ်ဦူ်းဒရ 

စုံစုံဒပေါင််း 

ဒနရပ်စွန  ်ြွော 

တ မ််းဒ ှာငသ် ူ

 

အ ြော်းပဋ ပကခ  ဏ်သင သ်ည  ်

အနတရာယက်ျဒရာက ်လယွသ်ူ

 

ရန်ပ ုံဒငလွ ုံအပ်ြေျကမ်ျာ်း 

(ကန်ဒ ေါ်လာ) 

ပညောပ ်း ၁၁,၀၃၈ 

 

၀.၅၈သန််း 

စော်းနပ် ှိကခော ဖ လ ုံပ ်း ၆၀,၂၀၈ 

 

၃.၇သန််း 

က န််းမောပ ်း ၆၃,၇၇၄ 

 

၁.၁သန််း 

အောဟော  ၁၆,၀၇၇ 

 

၀.၆၈သန််း 

ကောက ယပ်စောင ပ်ရှောကပ် ်း ၇၁,၇၇၄ 

 

၂သန််း 

အြခ ြားအကာ/အစာြားအစာ 

ြဟ တတ် ာပစစညြ်ားြျာြား 

၅၁,၀၀၀ 

 

၁.၃သန််း 

တရ၊ပတဝ်နြ်ားကျငန်ငှ  ်

တစက်ခ ယတ်ရ န်  ရှငြ်ားတရြား 

၆၃,၂၇၄ 

 

၂.၈သန််း 

စုံစုံဒပေါင််း   ၁၂.၂သန််း 

 
 
 

 

 

 

 

 

၇,၀၀၀ ၄,၀၀၀

၃၃,၀၀၀ ၂၇,၀၀၀

၄၅,၀၀၀ ၁၉,၀၀၀

၁၀,၀၀၀ ၆,၀၀၀

၄၅,၀၀၀ ၂၇,၀၀၀

၃၈,၀၀၀ ၁၃,၀၀၀

၃၉,၀၀၀ ၂၄,၀၀၀
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1 ဤစာတြ်ြားတ င ်လူ ာြားတခ င်ြား၏ ရပခ ငခ် င မ်ြစ် ည  ်ြခြခကခ ယ်ြခြခညွှနြ်ားဆခ ပခ ငခ် င က်ခ  အ ခအြှတ်မပိုတ ာအာြားမြင  ်ရခ ဟငဂ်ျာြူဆလငြ်ျာြားဟ     ြားနှုနြ်ားပါ ည်။ ရခခ ငမ်ပည်နယ်တ င ်ရခ ဟငဂ်ျာနငှ  ်ရခ ဟငဂ်ျာ

ြဟ တ် ူ ြူဆလငြ်ျာြား ရှခတ ာတကကာင  ်အချခိုျို့တနရာြျာြားတ င ်တယဘ ယျအာြားမြင  ်ြူဆလငြ်ျာြားဟ  ာ    ြားပါ ည်။ ဤအ   ြားအနှုန်ြားကခ  မပည်တ ာငစ်  ြမတမြနြ်ာနခ ငင် တတာ်အစခ ြားရက မပငြ်ား နစ် ာ 

ကန  က် က် ာြားပါ ည်။  

လူသာ်းြေျင််းစာနာမှုဆ ုံင ်ရာ တ ုံ   ပန်ဒရ်း  

အစှိုံ်း ၊ အ ပ်ဘကလ် မ အဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်း (CSOs)၊ ICRC နငှ  ်ပမနမ်ောနှိုံငင် ကကကပ်ပခနအီသင််း ှိုံ  သည ်စော်းနပ် ှိကခော၊ အပ ်းပပေါ်လှိုံအပ်ပသောအှိမသ် ုံ်းပစစည််းမ ော်းနငှ  ်

အပ ်းပပေါ်အမှိုံ်းအကောမ ော်းကှိုံ ပထောကပ်  ပပ်းပခင််း၊ အှိမသ်ောမ ော်း ပဆောကလ်ုံပ်ပပ်းပခင််း၊ ပသောကသ် ုံ်းပ နငှ က် န််းမောပ ်းပစောင ပ်ရှောကမ်   ရှှိပစ နပ်ဆောင ် ကပ်ပ်း 

ပခင််းစပသော  ကနဦ်းအပ ်းပပေါ်  ုံ  ပပနပ် ်းလုံပ်ငန််းမ ော်းကှိုံ ပရှ ွဲ့ န််းမပှဆောင ် ကလ် ကရ်ှှိသည။် 

 ခှိုံငပ်ပညန်ယအ်စှိုံ်း အဖ  ွဲ့၏အဆှိုံအ  ပဋှိပကခေဏသ်င သ်ည  ်ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် မ ော်းအ  က ်ပပနလ်ညပ်န ောခ  ထော်းမည ပ်န ော ၉ ခုံ (ပုံဏ္ော်းကျွန််း  င ်၂ 

ခုံ၊ ပပမောကဦ််း  င ်၂ ခုံ၊ မင််းပပော်း  င ်၁ ခုံ၊ ဘ ်းသ်ီးပ ောင ် င ်၂ ခုံ၊  ပသ ပ ောင ် င ်၂ ခုံ) ၌ အမှိုံ်းအကောပဆောကလ်ုံပ်မ မ ော်းပပီ်းစ်ီးပပီ်းပဖစပ်ကကောင််း သှိရှှိ ပေါသည။် 

ပဘ်းကင််းလ ုံပခ ြုံပပီ်း ပညောပ ်းနငှ  ်က န််းမောပ ်းဝနပ်ဆောငမ် မ ော်းလကလ်မှ််းမပီသော ပန ောမ ော်း၌ ထှိုံစခန််းမ ော်းကှိုံ ညပ်ဆောက ်န ် ခှိုံငပ်ပညန်ယအ်စှိုံ်း အဖ  ွဲ့က 

ဆ ုံ်းပဖ ပ်  ်းခ ယခ်  သည။် သှိုံ   ော  င ်ပအောက ်ှိုံဘောလ ၂၄  ကပ်န  ထှိ အသစပ်ဆောကလ်ုံပ်ထော်းပသော အဆှိုံပေါားပပနလ်ညပ်န ောခ ထော်းပ ်းပန ောမ ော်းသှိုံ   ပန ပ် 

စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် မ ော်းအော်း ပပနလ်ညပ်န ောခ ထော်း ပခင််းမရှှိပသ်းပေါ။ ပန ောစ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် မ ော်းနငှ  ်ပ  ွဲ့ဆ ုံပဆ ်းပန ်း နန်ငှ  ်မညသ်ည ပ်ပနလ်ညပ်န ော 

ခ ထော်းမ မဆှိုံ စှိ ဆ်နဒအပလ ောကသ်ောပဖစပ်စပ ်းအ  က ်သ င််းအခ ကအ်လကမ် ော်းမျှပဝ န ်ကုံလသမဂဂအဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းက  ှိုံက ် န််းခ  သည။်  

ICRC နငှ  ်ပမနမ်ောနှိုံငင် ကကကပ်ပခနအီသင််း ှိုံ  သည ်လကရ်ှှိပဖစပ် ော်းလ က်ရှှိပသော AA နငှ  ် ပ်မပ ော် ှိုံ  အကကော်း  ှိုံကပ်  မ ော်းပကကောင  ်ထှိခှိုံကခ် စော်း သ ဦ်းပ  

၅၀,၀၀၀ ကှိုံ အက အညပီပ်းခ  ပေါသည။် ယင််း၌ ထှိခှိုံကခ် စော်း သ ဦ်းပ  ၄၄,၈၀၀ အ  က ်စော်းနပ် ှိကခော၊ ၄၀,၃၀၀ အ  က ်အစော်းအစောမဟုံ ပ်သော ပစစည််းမ ော်း၊ 

၃၁,၅၀၀ အ  က ်အမှိုံ်းအကော၊ ပ နငှ ပ် ဝ်န််းက ငသ်န  ရ်ှင််းပ ်းအက အညမီ ော်းကှိုံ ပပ်းအပ်ပခင််းမ ော်း ပေါဝငခ်  သည။် က န််းမောပ ်းနငှ  ်အော်းကစော်းဝနက်က်ီးဌောနနငှ  ်

ပ ်းပပေါင််းပဆောင ် ကမ် ပဖင  ်ကကကပ်ပခနကီပ  ပှိုံ်းပသော ပ  ွဲ့လ ော်းပဆ်းခန််းမ ော်းမ ှစဆ်င  ်ထှိခှိုံကခ် စော်း သ ဦ်းပ  ၁၆,၃၀၀ သည ်က န််းမောပ ်းပစောင ပ်ရှောကမ် မ ော်း 

 ရှှိခ  ပေါသည။် ထှိုံ  ပပင ်ကကကပ်ပခနလီ ပ် ရှော်းမ သည ်၂၀၁၇ ခုံနစှမ်ှစ ငခ်  သည  ်ပဋှိပကခေဏသ်င သ် ဦ်းပ  ၈၀,၀၀၀ အ  က ် ခှိုံငပ်ပညန်ယပ်ပမောကပ်ှိုံင််းရှှိ 

ပမှိြုံ ွဲ့နယမ် ော်း  င ်လစဉ်စော်းနပ် ှိကခောပထောကပ်  မ မ ော်းကှိုံ ဆကလ်ကပ်ပ်းခ  ပေါသည။် ဆကလ်က၍် ICRC သည ်အ ပ်သော်းမ ော်း၏အပပခအပနကှိုံ ပစောင က်ကည လ် က ်

ရှှိကော အပပညပ်ပညဆ်ှိုံင ်ော လ သော်းခ င််းစောနောပထောကထ်ော်းမ  ဥပပေနငှ အ်ည ီပ  ွဲ့ ရှှိခ ကမ် ော်းနငှ  ်အကက ပပြုံခ ကမ် ော်းကှိုံ သကဆ်ှိုံင ်ောအဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းနငှ မ်ျှပဝပခင််း၊ 

 ပ်  ောအသှိုံင််းအဝှိုံင််းမ ော်း  ငဆ်ှိုံငက်က ြုံပ  ွဲ့လောနှိုံငပ်ပခရှှိသည  ်အနတ ောယမ် ော်းပလျှော ခ နှိုံငမ်ည  ်နည််းလမ််းမ ော်း ရှောပဖ ပခင််း၊ က  က ောသ ော်းသ မှိသော်းစုံမ ော်းအော်း 

ပပနလ်ညဆ်ကသ် ယပ်ပ်းပခင််းမ ော်းကှိုံ ပဆောင ် ကလ် ကရ်ှှိပေါသည။် WFP ကလည််း လ ဦ်းပ  ၄,၆၀၀ အ  က ်စော်းနပ် ှိကခော ၇၆ မကထ် စ ်န ်ပထောကပ်  ခ  သည။် 

OCHA နငှ  ်သကဆ်ှိုံင ်ောကဏ္ဍ၊ အစုံအဖ  ွဲ့မ ော်း၏ ဦ်းပဆောငမ် ပဖင်   ခှိုံငပ်ပညန်ယအ်လယပ်ှိုံင််းရှှိ ပန ော ၆၀ ခန်    င ်ကဏ္ဍပပေါင််းစ ုံလ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ော 

  ုံ  ပပနပ် ်းအ  က ်မှိ ဖ်ကအ်ဖ  ွဲ့စည််းပပေါင််း ၁၅ ခုံပက ော်ပဖင  ်ပပေါင််းစပ် ည ှိန ှိင််းပဆောင ် ကလ် ကရ်ှှိပေါသည။် UNHCR နငှ  ်MIAG  မှိ ဖ်ကအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းသည ်

 ခှိုံငပ်ပညန်ယ ်ပပမောကပ်ှိုံင််း  င ်အသစပ် ောကရ်ှှိလောပသော ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် မ ော်းအော်း အစှိုံ်း ၏  ုံပပနမ် နငှ  ်ကကကပ်ပခန ီလ ပ်ရှော်းမ ၏ပ  ပှိုံ်းမ မ ော်း  င ်

ပ ်းပပေါင််း  ုံ  ပပနန်ှိုံငပ် ်းအ  က ်အန်ီးကပ်ပ ်းပပေါင််းပဆောင ် ကလ် ကရ်ှှိသည။် ခ င််းပပညန်ယ ်ပလကဝ်ပမှိြုံ ွဲ့နယရ်ှှိ လ ဦ်းပ  ၅,၀၀၀ (ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် နငှ  ်

 ပ်  ောခ မှိသော်းစုံမ ော်း) ကှိုံ အက အညပီပ်း န ်MHF က Triangle Génération Humanitaire (TGH) နငှ  ်ယင််း၏မှိ ဖ်ကအ်ဖ  ွဲ့ ပဖစပ်သော Global Family  ှိုံ  ကှိုံ 

 နပ် ုံပင ပပ်းလ ကရ်ှှိသည။် ထှိုံသှိုံ  ပဆောင ် က ်ော  င ်ပညောပ ်း၊ စော်းနပ် ှိကခောဖ လ ုံပ ်း၊ က န််းမောပ ်း၊ အောဟော ပဖည  ်င််းပ ်း၊ အမှိုံ်းအကောနငှ  ်အစော်းအစော 

မဟုံ ပ်သော ပစစည််းမ ော်း၊ ပ ၊ ပ ်ဝန််းက ငန်ငှ  ် စက်ှိုံယပ် သန  ရ်ှင််းပ ်းနငှ  ်ကောက ယပ်စောင ပ်ရေှာကပ် ်းလုံပ်ငန််းမ ော်း ပေါဝငပ်ေါသည။်  

သှိုံ   ော  င ် ခှိုံငန်ငှ ခ် င််းပပညန်ယအ်  င််း လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ော အက အညမီ ော်းလှိုံအပ်လ ကရ်ှှိသ မ ော်း အ  က ်ကက်ီးမော်းက ယပ်ပန  စ် ော  ုံ  ပပနအ်က အည ီ

ပပ်း န ်သ ော်းလောနှိုံငခ် င မ်ေှာ အဟန  အ် ော်းပဖစလ် ကရ်ှှိပေါသည။်  လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ော   ုံ  ပပနမ် မ ော်းပဆောင ် က ်ော  င ်လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ော 

ဝနထ်မ််းမ ော်းအ  က ်အစှိုံ်း မှထုံ ပ်ပနပ်သော သ ော်းလောခ င က်န  သ် ခ် ကမ် ော်း၊ ပဋှိပကခနငှ ဆ်ကစ်ပ်ပသော လ ုံပခ ြုံပ ်းအဟန  အ် ော်း မ ော်းပဖစသ်ည  ်ညမထ က ် 

အမှိန  ၊် မှိုံ်း  ောသ န််းမ မ ော်းပခင််းနငှ  ်ခ ီ်းလမ််းက ောပဝ်းပခင််းစပသော ပထောကပ်  ပှိုံ  ပဆောငပ် ်း ဆှိုံင ်ောစှိနပ်ခေါ်မ မ ော်း၊ ပပပောင််းလ ပဖစပ်ပေါ်ပနပသော ပန ပ်စ န  ခ် ောမ မ ော်းသည ်

အဓှိကစှိနပ်ခေါ်မ  ပဖစပ်နပေါသည။် အသကက်ယဆ်ယပ် ်းလုံပ်ငန််းမ ော်းပဆောင ် က ်ော၌ ပနေှာင ပ်န်ှးကကန  က်ကောမ မ ော်းပကကောင  ်လ သော်း ှိုံ  ၏ဆင််း   ေုံကခကှိုံ 

ပှိုံမှိုံဆှိုံ်း  ော်းပစပေါသည။် သှိုံ   ော  င ်စမီ ကှိန််းေဇီှိုံင််းပ ်းဆ  စဉ်အ  င််း ပဖစ်လောနှိုံငပ်ပခရှှိပသော သ ော်းလောခ င  ်အခကအ်ခ မ ော်းနငှ  ်စှိနပ်ခေါ်မ မ ော်းကှိုံ ထည သ် င််းစဉ််းစော်း 

ခ  ပခင််းပကကောင  ်ပနောကဆ်က ်   လ သော်းခ င််းစောနောမ  ဆှိုံင ်ော  ုံ  ပပနပ် ်းစမီ ကှိန််း (SRP)   င ်ပဖော်ပပထော်းပသော လှိုံအပ်လ ကရ်ှှိသ မ ော်းထ သှိုံ   ပ  ပှိုံ်းမ မ ော်း ပ ောကရ်ှှိ 

ပစခ  ပေါသည။် အခ ှိြုံ ွဲ့အပပခအပနမ ော်း  င ်မှိ ဖ်ကအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းမ ှစဆ်င  ်သ ယဝ်ှိုံက၍် ပဆောင ် ကပ်ခင််းက  သှိုံ  ပသော နည််းလမ််းမ ော်းကှိုံ အသ ုံ်းပပြုံ၍ 

ပ  ပှိုံ်းမ မ ော်းလုံပ်ပဆောငခ်  ပေါသည။် 
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1 ဤစာတြ်ြားတ င ်လူ ာြားတခ င်ြား၏ ရပခ ငခ် င မ်ြစ် ည  ်ြခြခကခ ယ်ြခြခညွှနြ်ားဆခ ပခ ငခ် င က်ခ  အ ခအြှတ်မပိုတ ာအာြားမြင  ်ရခ ဟငဂ်ျာြူဆလငြ်ျာြားဟ     ြားနှုနြ်ားပါ ည်။ ရခခ ငမ်ပည်နယ်တ င ်ရခ ဟငဂ်ျာနငှ  ်ရခ ဟငဂ်ျာ

ြဟ တ် ူ ြူဆလငြ်ျာြား ရှခတ ာတကကာင  ်အချခိုျို့တနရာြျာြားတ င ်တယဘ ယျအာြားမြင  ်ြူဆလငြ်ျာြားဟ  ာ    ြားပါ ည်။ ဤအ   ြားအနှုန်ြားကခ  မပည်တ ာငစ်  ြမတမြနြ်ာနခ ငင် တတာ်အစခ ြားရက မပငြ်ား နစ် ာ 

ကန  က် က် ာြားပါ ည်။  

 အရ ေးရ ေါ်အခြအရေမ  ေးအတငွ ေး  ည ရ ေး  

မ တဖ်ကအ်ဖွွဲွဲ့အစည််းမျာ်း -   ခှိုံငပ်ပညန်ယ ် င ်UNICEF၊ Save the Children၊ လ မ ပ ်း ောပပေါင််းစည််းမ စင ်ော (CSI)၊ People in Need၊ Christian Aid (CA)၊ 

သဇငလ် မ ဖ  ွဲ့ ပဖှိြုံ်းပ ်းအဖ  ွဲ့ (TCDI)၊ ပဖြူစငပ်စ နောလ မ ပ ်းအဖ  ွဲ့ (PSSAG) နငှ  ်ခ င််းပပညန်ယ ် င ်Triangle Génération Humanitaire၊ Global Family နငှ  ်Christian 

Aid  ှိုံ  ပဖစ်သည။် 

အကအူညီရ ေး ေ ဦေးတည ထ ေးသမူ  ေး - ၁၁,၀၃၈ (တနရပ်စ န  ခ် ာတခြြ်ားတရှာင ် ူ ူ ဦြားတရ ၆,၇၅၃ နငှ  ် အမခာြားပဋခပက္ဒဏ ်င  ်ည ်

အနတရာယက်ျတရာကလ် ယ ်ြူျာြားဦြားတရ၄,၂၈၅) 

တ ု ုံ့ခ ေ မှုလ ု ငေ ေးမ  ေး - 

• ပပညန်ယပ်ညောပ ်းဦ်းစ်ီးဌောန (SED)၊ ပမှိြုံ ွဲ့နယပ်ညောပ ်းရ ုံ ်းမ ော်း (TEOs)နငှ  ်ပ ်းပပေါင််းကော UNICEF သည ်စောသငပ်က ောင််းပပေါင််း ၆၀ ရှှိ 

ကပလ်းသ ငယ ်၁၀,၁၂၀ ဦ်းကှိုံ အခမ  ပက ောင််းသ ုံ်းပစစည််းကှိ ှိယောမ ော်း (ELPs)နငှ  ်ပဋှိပကခေဏသ်င သ်ည  ်ပမှိြုံ ွဲ့နယမ် ော်းပဖစပ်သော စစပ်  ၊ 

ပပေါကပ် ော၊ ပုံဏ္ော်းကျွန််း၊ ပပမောက်ဦ်း၊ ပက ောကပ် ော်၊ ဘ ်းသ်ီးပ ောငန်ငှ  ် ပသ ပ ောင ်ှိုံ  ၌ စောသငပ်က ောင််းသ ုံ်းသငပ်ထောကက် ပစစည််း ၉၉ ခုံ  

ပပ်းအပ်ခ  ပေါသည။် 

• ပဋှိပကခေဏသ်င သ်ည  ်ပမှိြုံ ွဲ့နယ ်၁၀ ခုံမ ှပညောပ ်းဝနထ်မ််း ၃၀ ဦ်း ( စ်ပမှိြုံ ွဲ့နယလ်ျှင ်၃ ဦ်းစ)ီ၊ လ မ ဝနထ်မ််းဦ်းစ်ီးဌောနဝနထ်မ််း ၄ ဦ်းကှိုံ 

ဆ ောပဖစသ်င ်န််း (ToT) ပပ်းခ  ပပီ်း UNICEF ၏ ပ  ပှိုံ်းမ ပဖင  ်ပမှိြုံ ွဲ့နယပ်ညောပ ်းရ ုံ ်းမ ော်းမစှီစဉ်ပသော မှိုံင််းအနတ ောယအ်သှိပညောပပ်းပ ်းသင ်န််း၌ 

စောသငပ်က ောင််းပပေါင််း ၆၀ မ ှဆ ောဦ်းပ  ၆၀၀  ကပ် ောကခ်  ပေါသည။် 

• ပဋှိပကခေဏသ်င သ်ည  ်ပမှိြုံ ွဲ့နယ ်၁၀ ခုံရှှိ ကပလ်းသ ငယမ် ော်းအ  က ်လ မ စှိ ပ်ှိုံင််းဆှိုံင ်ောပ  ပှိုံ်းက ညမီ ၊ သငက်ကော်းမ နငှ  ်

က န််းမောပပ ော်  ငပ် ်းဆှိုံင ်ော ဆ ောပဖစသ်င ်န််းပပ်း န ်UNICEF သည ်ကပလ်း သ ငယက်ောက ယပ်စောင ပ်ရှောကပ် ်းအစအီစဉ်နငှ  ်

ပ ်းပပေါင််းပဆောင ် ကက်ော Save the Children  ှိုံ  ၏ နည််းပညောပ  ပှိုံ်းမ ပဖင  ်ပမှိြုံ ွဲ့နယပ်ညောပ ်းနငှ  ်လ မ ဝနထ်မ််းဦ်းစ်ီးဌောန ှိုံ  မ ှဝနထ်မ််း ၃၀ ဦ်းကှိုံ 

စက ်ငဘ်ောလ ၁၈-၂၀ ၌ ပပညန်ယအ်ဆင  ်ဆ ောပဖစသ်င ်န််းပပ်းခ  သည။်  

• ပက ောကပ် ော်နငှ  ်ပပမောကဦ််းပမှိြုံ ွဲ့နယမ် ော်းမ ှအစှိုံ်း ဆ ော/ဆ ောမ ဦ်းပ  ၁၀၀ (ဆ ော ၂၅ ဦ်း၊ ဆ ောမ ၇၅ ဦ်း) သည ်သငက်ကော်းပ ်းနငှ  ်

က န််းမောပပ ော်  ငပ် ်းသင ်န််း ှိုံ  ကှိုံ  ရှှိခ  ပေါသည။် (Save the Children နငှ  ်CSI) 

• လ ထုံအ  င််းမ ှပစ နော ဝနထ်မ််း ၃၂ ဦ်း (အမ ှိြုံ်းသော်း ၁၅ ဦ်း၊ အမ ှိြုံ်းသမီ်း ၁၇ ဦ်း) ှိုံ  ကှိုံ ပ  ်းခ ယ ်ခန  အ်ပ်ကော သငက်ကော်းပ ်း၊ 

က န််းမောပပ ော်  ငပ် ်း၊ ကပလ်းသ ငယက်ောက ယပ်စောင ပ်ရှောကပ် ်း/ လ မ  စှိ ပ်ှိုံင််းဆှိုံင ်ောပ  ပှိုံ်းက ညမီ စပသော အပကကောင််းအ ောမ ော်းအော်း 

သငက်ကော်းပပ်းခ  သည။် ၎င််း ှိုံ  သည ်အုံပ်ထှိန််းပစောင ပ်ရှောကသ် မ ော်းအော်း ပပနလ်ညသ်င ်န််းပပ်းသ ော်းမည။် (Save the Children နငှ  ်CSI) 

• စောအုံပ်မ ော်းပဖန  ပ်ဝပခင််း၊ လ မ စှိ ်ပှိုံင််းဆှိုံင ်ောပ  ပှိုံ်းက ညမီ ၊ အုံပ်ထှိန််းပစောင ပ်ရှောကပ်ခင််းစသည  ်သင ်န််း မ ော်းကှိုံ ၂၀၁၉ ေဇီငဘ်ောလ  င ်

စ ငလ်ုံပ်ပဆောငသ် ော်းမညပ်ဖစသ်ည။် 

 

  စာ်းနပ်ရ ကခာ ဖူလ ုံဒရ်း  

မိတ ဖက အဖွ ွဲ့အစည ေးမ  ေး - : FAO၊ WFP၊ Myanmar Heart Development Organization (MHDO)၊ Triangle Génération Humanitaire (TGH)၊ 

Raiki Community Development Foundation (RCDF)၊ People for People (PfP) 

အကအူညီရ ေး ေ ဦေးတည ထ ေးသမူ  ေး - : ၇၅,၂၀၈ 

တ ု ုံ့ခ ေ မှုလ ု ငေ ေးမ  ေး - 

• အပ ်းပပေါ်စော်းနပ် ှိကခောအက အည ီ- ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် ဦ်းပ  ၁၂,၀၀၀ 
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1 ဤစာတြ်ြားတ င ်လူ ာြားတခ င်ြား၏ ရပခ ငခ် င မ်ြစ် ည  ်ြခြခကခ ယ်ြခြခညွှနြ်ားဆခ ပခ ငခ် င က်ခ  အ ခအြှတ်မပိုတ ာအာြားမြင  ်ရခ ဟငဂ်ျာြူဆလငြ်ျာြားဟ     ြားနှုနြ်ားပါ ည်။ ရခခ ငမ်ပည်နယ်တ င ်ရခ ဟငဂ်ျာနငှ  ်ရခ ဟငဂ်ျာ

ြဟ တ် ူ ြူဆလငြ်ျာြား ရှခတ ာတကကာင  ်အချခိုျို့တနရာြျာြားတ င ်တယဘ ယျအာြားမြင  ်ြူဆလငြ်ျာြားဟ  ာ    ြားပါ ည်။ ဤအ   ြားအနှုန်ြားကခ  မပည်တ ာငစ်  ြမတမြနြ်ာနခ ငင် တတာ်အစခ ြားရက မပငြ်ား နစ် ာ 

ကန  က် က် ာြားပါ ည်။  

•  ပ်  ောခ မှိသော်းစုံမ ော်းအ  င််းမှ ပဋှိပကခေဏသ်င သ် ဦ်းပ  ၁၅,၀၀၀ အ  က ်အောဟော ပပည ဝ်ပသော အစော်းအစောအမ ှိြုံ်းမ ှိြုံ်းကှိုံ 

စှိုံကပ် ှိြုံ်းထုံ လ်ုံပ်နှိုံငပ်စ နအ်  က ်အပ ်းပပေါ် စှိုံကပ် ှိြုံ်းပ ်းပစစည််းမ ော်း (သ်ီးနှ မ ှိြုံ်းပစ မ ော်း၊ စှိုံကပ် ှိြုံ်းပ ်းကှိ ှိယောမ ော်း၊ ဇီဝပပမဩဇောမ ော်း) 

ပ  ပှိုံ်းပခင််း 

 ခှိုံငပ်ပညန်ယ ်ဘ ်းသ်ီးပ ောင၊် ပက ောကပ် ော်၊ မင််းပပော်း၊ ပပမောကဦ််း၊ ပပေါကပ် ောပမှိြုံ ွဲ့နယမ် ော်းရှှိ ပန ပ်စ န  ခ် ော  ှိမ််းပရှောငသ် မ ော်း၏ လကင်င််းစော်းနပ် ှိကခော 

ဖ လ ုံပ ်းနငှ  ်အောဟော လှိုံအပ်ခ ကအ်  က ်ပပညန်ယအ်စှိုံ်း ၊ ပဘ်းအနတ ောယဆ်ှိုံင ်ောစမီ ခန  ခ်  မ ဦ်းစ်ီးဌောန (လ မ ဝနထ်မ််း၊ ကယဆ်ယပ် ်းနငှ  ်ပပနလ်ညပ်န ော 

ခ ထော်းပ ်း ဝနက်က်ီးဌောန)၊ ပမှိြုံ ွဲ့နယအ်ောဏောပှိုံငမ် ော်း၊ ICRC နငှ  ်ပ ်းပပေါင််းပဆောင ် ကပ်နပသော မှိ ဖ်ကအ်ဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်အန်ီးကပ်ည ှိန ှိင််းလ က ်WFP သည ်

မ လ်မစှ င၍်   ုံ  ပပနပ်ဆောင ် ကလ် ကရ်ှှိပေါသည။် လုံပ်ပဆောငမ် မ ော်း  င ်အပ ်းပပေါ် စော်းနပ် ှိကခောအက အညပီပ်းပခင််းမ ော်း ပေါဝငပ်ေါသည။် WFP သည ်

ပ မ််းမျှအော်းပဖင  ်ပန ပ်စ န  ခ် ော  ှိမ််းပရှောငသ် ဦ်းပ  ၄,၄၀၀ ထ  လစဉ်အက အညပီပ်းခ  ပပီ်း၊ စက ်ငဘ်ောလမကုံနမ် ီအသက ်၅ နစှပ်အောက ်ကပလ်းသ ငယဦ််းပ  

၁,၁၅၀၊ ကှိုံယဝ်နပ်ဆောငန်ငှ န် ှိုံ   ှိုံကမ်ှိခငဦ််းပ  ၂၃၀ အပေါအဝင ်ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ်  ခန  မ်နှ််းဦ်းပ  ၁၁,၇၀၀ ကှိုံ က ညနီှိုံငခ်  သည။် ပလကဝ်ပမှိြုံ ွဲ့နယ၌် 

အသစပ် ောကရ်ှှိလောသည  ်ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောင ်သ မ ော်းအ  က ်အက အညလီှိုံအပ်ပနသ မ ော်းကှိုံ အက အညပီပ်း န ်WFP သည ်ခ ီ်းသ ော်းလောခ င  ်ရှှိပ ်း 

အ  က ်ခ င််းနငှ  ်ခှိုံငပ်ပညန်ယအ်စှိုံ်း မ ော်းထ  အသှိပပ်းလ  ွဲ့ပဆော်ပခင််းမ ော်း ဆကလ်ကလ်ုံပ်ပဆောငခ်  သည။် WFP သည ်အပခော်းဧ ှိယောမ ော်း  င ်ကှိုံယ ်ှိုံငပ်ဖန  ပ်ဝ 

ပပ်းပသော်လည််း ဘ ်းသ်ီးပ ောငပ်မှိြုံ ွဲ့နယ ်  ငမ်  Myanmar Heart Development Organization (MHDO) နငှ  ်ပ ်းပပေါင််းပဆောင ် ကပ်ေါသည။် စော်းနပ် ှိကခော၏ ၈၈% 

ကှိုံ ပေသ  င််းမ ှဝယယ် ပခင််းပဖစပ်ပီ်း  ခှိုံငပ်ပညန်ယအ်  င််း စှိုံကပ် ှိြုံ်းထုံ လ်ုံပ်ပသောဆနက်ှိုံသော အမ ော်းအော်းပဖင ပ်ဖန  ပ်ဝပေါသည။် 

အောဟော ပပည ဝ်ပသော စော်းနပ် ှိကခောပှိုံမှိုံထုံ လ်ုံပ်နှိုံငပ် ်းနငှ  ်အစော်းအစောစ ုံလငစ် ောစော်းနှိုံငပ် ်းကှိုံ အပလ်းထော်းကော ပဋှိပကခေဏသ်င သ်ည  ် ပ်  ောခ မှိသော်းစုံမ ော်း၏ 

အှိမပ်ထောငစ်ုံစော်းနပ် ှိကခောဖ လ ုံပ ်းနငှ  ်အောဟော ပပည ဝ်ပ ်း ှိုံ  ကှိုံ ပမ င  ်င ်န ်FAO က  ည ် ယပ်ဆောင ် ကလ် ကရ်ှှိပေါသည။် ပ ်းပပေါင််းပဆောင ် ကပ် ်း မှိ ဖ်က ်

အဖ  ွဲ့အစည််း မ ော်းပဖစက်ကပသော Myanmar Heart Development Organization (MHDO) နငှ  ်People for People (PfP)  ှိုံ  နငှ အ်  လုံပ်ကှိုံငသ်ည  ်ဤပဆောင ် က ်

ခ ကမ် ော်းသည ် ခှိုံငပ်ပညန်ယအ်လယပ်ှိုံင််း ပပမောကဦ််းနငှ ပ်က ောကပ် ော်၊  ခှိုံငပ်ပညန်ယပ်ပမောကပ်ှိုံင််း ဘ ်းသ်ီးပ ောငန်ငှ  ် ပသ ပ ောငပ်မှိြုံ ွဲ့နယမ် ော်းအ  င််းရှှိ 

 ပ်  ောခ မှိသော်းစုံမ ော်းမ ှစှိုံက်ပ ှိြုံ်းပ ်းလုံပ်ကှိုံငသ် ၊ သှိုံ  မဟုံ  ်စော်းနပ် ှိကခောထုံ လ်ုံပ်သ  အနတ ောယက် ပ ောကလ် ယသ်ည  ်အှိမပ်ထောငစ်ုံ ၃,၀၀၀ကှိုံ အပထောကအ်ပ   

ပဖစပ်စခ  ပေါသည။် သ်ီးနှ စ ုံမ ှိြုံ်းပစ မ ော်း၊ ဇီဝပပမဩဇောမ ော်း၊ (ပပေါက ် ်း၊ ပဂေါ် ပပော်း က  သှိုံ  ပသော) စှိုံကပ် ှိြုံ်းပ ်းကှိ ှိယောမ ော်းအစရှှိသည  ်အသကက်ယစ်ှိုံကပ် ှိြုံ်းပ ်းသ ုံ်း 

ပစစည််းမ ော်းကှိုံ ပပမက ကင်ယ ်မ ော်း  င ်သ်ီးနှ စှိုံကပ် ှိြုံ်းနှိုံငပ်စ နန်ငှ  ်အစော်းအစောစ ုံလငစ် ောစော်းနှိုံငပ် ်းအ  က် အောဟော ရှှိပသောစော်းနပ် ှိကခော ထုံ လ်ုံပ် န ်

ကျွမ််းက ငစ်ှိုံကပ် ှိြုံ်းပ ်းသင ်န််းကှိုံ FAO က ပ  ပှိုံ်းပပ်းလ ကရ်ှှိပပီ်း အသက ်၅ နစှပ်အောက ်ကပလ်းသ ငယ၊် အောဟော ခ ှိြုံ ွဲ့   နှိုံငပ်ပခရှှိပသော ကှိုံယဝ်နပ်ဆောငန်ငှ  ်

နှိုံ   ှိုံကမ်ှိခငမ် ော်းအပေါအဝင ်အနတ ောယ ်က ပ ောကလ် ယသ်ည မ်ှိသော်းစုံမ ော်းကှိုံ အက ှိြုံ်းရှှိပစပေါသည။်  

ဆကဆ် ပ ်းအပပခအပန သဟဇော ပဖစပ်စ န ်FAO သည ်ပပညန်ယန်ငှ ပ်မှိြုံ ွဲ့နယအ်ဆင မ် ော်း  င ်အန်ီးကပ်ပ ်းပပေါင််း ည ှိန ှိင််းပခင််းနငှ  ်အသှိပညောမျှပဝပခင််းမ ော်းကှိုံ 

စဉ်ဆကမ်ပပ လ်ုံပ်ပဆောင၍် ပေသ  ၌ လုံပ်ပဆောငလ် ကရ်ှှိကကသည  ်လ သော်းခ င််းစောနောမ ဆှိုံင ်ော အပခော်းအဖ  ွဲ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်အန်ီးကပ်လက်   ပဆောင ် က ်

လ ကရ်ှှိပေါသည။် အသစ ်ပ ောကရ်ှှိလောပသော ပန ပ်စ န  ခ် ော ှိမ််းပရှောငသ် မ ော်းအ  က ်FAO ၏ ကကော်းဝငက် ညပီပ်းမ သည ် စန်ှိုံင ်စ်ပှိုံငစ်ှိုံက ်ပ ှိြုံ်းပ ်းသမော်း 

မ ော်း၏ စှိုံကပ် ှိြုံ်းပ ်းအပပခခ  အသကပ်မ ်းဝမ််းပက ောင််းမ မ ော်း ပပနလ်ည ်ညပ်ဆောကပ် ်းကှိုံ ဦ်းစော်းပပ်းလ က ် ခှိုံငပ်ပညန်ယရ်ှှိ FAO ၏ လုံပ်ပဆောငပ်နဆ  

အပခော်းအပ ်းပပေါ်  ုံ  ပပနပ် ်း အစအီစဉ်နစှခ်ုံ အပပေါ် ညပ်ဆောကထ်ော်းပခင််းပဖစသ်ည။်   

 

  ကျန််းမာဒရ်း  

မိတ ဖက အဖွ ွဲ့အစည ေးမ  ေး -  WHO၊ ကျနြ်ားြာတရြားနငှ အ်ာြားကစာြားဝနက်က ြားဌာန (MoHS)၊ Mercy Malaysia၊ Myanmar Health Assistant Association၊ 

Relief International နငှ  ်UNFPA၊ချငြ်ားမပညန်ယအ်တ က်Christian Aid 

အကအူညီရ ေး ေ ဦေးတည ထ ေးသမူ  ေး - ၆၃,၇၇၄ (တနရပ်စ န  ခ် ာတခြြ်ားတရှာင ်ဦူြားတရ ၄၄,၅၆၆ နငှ  ် ပဋခပက္ဒဏ ်င  ်ည ် အနတရာယက်ျတရာကလ် ယ ်ဦူြားတရ

၁၉,၂၀၈) 



  

မြနြ်ာ - တပ်ြတတာ်နငှ  ်ရက္ခိုင တ်ပ်တတာ် (AA) တခ  အကကာြားမြစပ် ာြားတ ာ ပဋခပက္ | 8 

 

  
1 ဤစာတြ်ြားတ င ်လူ ာြားတခ င်ြား၏ ရပခ ငခ် င မ်ြစ် ည  ်ြခြခကခ ယ်ြခြခညွှနြ်ားဆခ ပခ ငခ် င က်ခ  အ ခအြှတ်မပိုတ ာအာြားမြင  ်ရခ ဟငဂ်ျာြူဆလငြ်ျာြားဟ     ြားနှုနြ်ားပါ ည်။ ရခခ ငမ်ပည်နယ်တ င ်ရခ ဟငဂ်ျာနငှ  ်ရခ ဟငဂ်ျာ

ြဟ တ် ူ ြူဆလငြ်ျာြား ရှခတ ာတကကာင  ်အချခိုျို့တနရာြျာြားတ င ်တယဘ ယျအာြားမြင  ်ြူဆလငြ်ျာြားဟ  ာ    ြားပါ ည်။ ဤအ   ြားအနှုန်ြားကခ  မပည်တ ာငစ်  ြမတမြနြ်ာနခ ငင် တတာ်အစခ ြားရက မပငြ်ား နစ် ာ 

ကန  က် က် ာြားပါ ည်။  

တ ု ုံ့ခ ေ မှုလ ု ငေ ေးမ  ေး - 

• ပ  ွဲ့လ ော်းပဆ်းခန််းမ ော်းမ ှစဆ်င  ်အပ ်းပပေါ်အပပခခ က န််းမောပ ်းပစောင ပ်ရှောကမ်  

• အပ ်းပပေါ်လ နောလ  ပပပောင််းပ ်း ပ  ပှိုံ်းက ညမီ  

• လှိငမ် ဆှိုံင ်ောနငှ မ် ှိြုံ်းဆကပ် ော်းက န််းမောပ ်း အခ င အ်ပ ်းမ ော်းဆှိုံင ်ော (SRHR) လုံပ်ငန််းမ ော်း 

• Inter-agency emergency health kits ပပ်းပဝပခင််း 

• ပ ောဂေါမ ော်းကှိုံပစောင က်ကည ပ်ခင််း  

Mercy Malaysia  သည ်တမြာကဦ်ြားနငှ  ်တကျာကတ်တာ်မြခို ျို့နယြ်ျာြားရှခ ဦြားတည ်ာြားတ ာ အကျခိုြားခ စာြားခ င ရ်ှခ  ူ၁၃,၀၀၀ အာြား တရ ျို့လျာြားတဆြားခနြ်ားြျာြားြတှစဆ်င  ်

အတမခခ ကျနြ်ားြာတရြားတစာင တ်ရှာကြ်ှု တပြားခ  ပါ ည။် ပ  ပခ ြားကညူ ြှု၌ မြခို ျို့နယန်စှခ် စလ  ြားတ င ်လနူာဦြားတရ ၂၀ အတ က ်လစဉ်အတရြားတပေါ်လနူာလွှ တမပာငြ်ားမခငြ်ားလညြ်ား 

ပါဝငပ်ါ ည။် အဆခ ပါလ ပ်ငနြ်ားကခ  မြနြ်ာနခ ငင် လ ူာြားချငြ်ားစာနာြှုဆခ ငရ်ာရနပ်  တင  (MHF) အကအူည မြင  ်လ ပ်တဆာငပ်ါ ည။် 

တမြာကဦ်ြား၊ ြငြ်ားမပာြား၊ တကျာကတ်တာ်၊ ပ ဏ္ာြားကျွနြ်ား၊ ရတ  တတာင၊် ဘြူား  ြားတတာငမ်ြခို ျို့နယြ်ျာြားရှခ ပဋခပက္ဒဏ ်င  ် ြူျာြားအာြား အတမခခ ကျနြ်ားြာတရြားတစာင တ်ရှာကြ်ှု

တပြားရန ်က န််းမောပ ်းနငှ အ်ော်းကစော်းဝနက်က်ီးဌောန၏ တရ ျို့လျာြား တဆြားခနြ်ားလညပ်တြ်ှု က နက်ျစရခတက်ခ  WHO က ပ  ပခ ြားတပြားခ   ည။် ယငြ်ားကျနြ်ားြာတရြားအြ  ျို့ြျာြား ည ်

တစာစ ြားစ ာ တငြ်ားရယမူခငြ်ားနငှ  ်တ   မပနတ်ဆာငရ် ကမ်ခငြ်ားစနစ ်(EWARS) ြတှစဆ်င  ်ကြူားစကန်ခ ငတ် ာတရာဂါ တစာင က်ကည မ်ခငြ်ားြျာြားကခ လညြ်ား တဆာငရ် ကခ်  ပါ ည။် 

မြခို ျို့နယက်ျနြ်ားြာတရြားဌာနြျာြား ခ    Inter-agency emergency health kits ကခ လညြ်ား WHO က တပြားတဝခ   ည။် လခ အပ်ပါကအ   ြားမပိုနခ ငရ်န ်ကျနြ်ားြာတရြား 

ပစစညြ်ားြျာြားကခ  အ င်  ာြားရှခမပ ြား က  ြဂဂအတရြားတပေါ် တ   မပနတ်ရြားဗဟခ ရနပ်  တင  (CERF) က ပ  ပခ ြားတပြားပါ ည။် 

တမြာကဦ်ြားမြခို ျို့နယတ် င ်လခငြ်ှုဆခ ငရ်ာနငှ  ်ြျခိုြားဆကပ် ာြားကျနြ်ားြာတရြား အခ င အ်တရြားြျာြားဆခ ငရ်ာ (SRHR) လ ပ်ငနြ်ားြျာြား တဆာငရ် ကရ်ာ၌ Relief International ၏ 

တရ ျို့လျာြားအြ  ျို့ြျာြားအာြား UNFPA  ည ်CERF ကညူ ပ  ပခ ြားြှု တစစ်ခတတ်စပ်ခ ငြ်ားနငှ အ်တ ူပ  ပခ ြားကညူ တပြားခ  ပါ ည။် UNFPA ၏ ြခတြ်ကအ်ြ  ျို့ြျာြား ည ်SRHR 

လ ပ်ငနြ်ားဆခ ငရ်ာ အတရြားပါ ည က်ခစစြျာြားအတကကာငြ်ား အ ခပညာတပြားလ ပ်ငနြ်ားြျာြားကခ  တဆာငရ် ကလ်ျကရ်ှခပါ ည။်  ခ  မပင ်တစက်ခ ယရ်ည ်  ြားပစစည်ြားြျာြား၊ အနတရာယ်

ကငြ်ားစ ာြ ြားြ ာြားနခ င်တရြား အတ ကပ်စစညြ်ားြျာြား၊ မြန  တ်ဝ ည အ်ချခနတ် င ်လ ူ နငှ တ်ခ ကရ်ခ က ်ခတတ ျို့ ခ င ရ် ည အ်ခါတခ ငြ်ား လကလ်ြှြ်ားြ တ ာကျနြ်ားြာတရြား တစာင တ်ရာှက်

ြှုလ ပ်ငနြ်ားြျာြား အတကကာငြ်ားကခ လညြ်ား အ ခတပြားလျကရ်ှခပါ ည။် UNFPA  ည်တစခ်ါ   ြားတြ ြား  တ်ြျာြား၊ အဓြမမပိုကျင ခ် ရလျှင ်   ြားရ ည ပ်စစညြ်ားြျာြား၊ တဆြားခနြ်ား

   ြားြ ြားြ ာြားပစစညြ်ားြျာြားအပါအဝင ်အြ  ျို့အစညြ်ားအချငြ်ားချငြ်ားဆခ ငရ်ာ အတရြားတပေါ်အတမခအတနတ ငအ်   ြားမပိုရ ည  ်ြျခိုြားဆကပ် ာြားကျနြ်ားြာတရြားပစစညြ်ားအစ  ကခ  ရခခ င်

မပညန်ယ ်ပဋခပက္ဒဏ ်င  ်ည မ်ြခို ျို့နယြ်ျာြားရှခ မြခို ျို့နယတ်ဆြားရ  ြျာြားနငှ  ်ြခတြ်က ်အြ  ျို့အစညြ်ားြျာြား ခ   တပြားအပ်ခ  ပါ ည။် UNFPA  ည်အတရြားတပေါ်ကျနြ်ားြာတရြား

တစာင တ်ရှာကြ်ှုလခ အပ်တ ာအြျခိုြား ြ ြားနငှ ်ြခနြ်ားကတလြားငယြ်ျာြားအတ က်အတရြားတပေါ်လနူာလွှ တမပာငြ်ားြှုြျာြားကခ ကညူ တပြားခ  ပါ ည။်ကျနြ်ားြာတရြားတစာင ်တရှာကြ်ှု

တပြားမခငြ်ားဆခ ငရ်ာတမြပ  ြျာြားနငှ ်လနူာလွှ တမပာငြ်ားြှုဆခ ငရ်ာလြြ်ားတကကာငြ်ားြျာြားတရြားဆ   ာြား မြင ်UNFPA နငှ ်ြခတြ်ကအ်ြ  ျို့အစညြ်ားြျာြား ည်တနရပ်စ န  ခ် ာတခြြ်ား

တရှာင ်ည ်တနရာြျာြားတ င်ကျာြားြအတမခမပိုလခငပ်ခ ငြ်ားဆခ ငရ်ာအကကြြ်ားြကြ်ှုြျာြားကခ တြာ်  တ၍်တလျာ နညြ်ားတစတရြားအတ က်လ  မခ ိုတရြားဆခ ငရ်ာ တငြ်ားအချက်

အလကြ်ျာြားပ  ြနှတ်ကာကယ်လူျကရ်ှခမပ ြားအနတရာယြ်လှ နတ်မြာကလ်ာ ြူျာြားအတ က်ရရှခနခ ငတ် ာဝနတ်ဆာငြ်ှုြျာြားကခ အ ခတပြားမခငြ်ားနငှ ်အချခနြ် တ   မပနြ်ှုြျာြား

ရရှခတစရန်တ ချာတစမခငြ်ားတခ  ကခ တဆာငရ် ကလ်ျကရ်ှခပါ ည။်ဘြူား  ြားတတာငန်ငှ ်ရတ  တတာငမ်ြခို ျို့နယြ်ျာြားရှခ ခခခ ကခ် စာြားရ ြူျာြားအတ က်ကျနြ်ားြာတရြားနငှ ်

အာဟာရမပည ဝ်ြှုဆခ ငရ်ာလ ပ်ငနြ်ားြျာြားကခ MoHS နငှ အ်တူMyanmar Health Assistant Association က ပ  ပခ ြားတပြားလျကရ်ှခပါ ည။် အဆခ ပါလ ပ်ငနြ်ားြျာြားကခ  

CERF နငှ ်MHF ြဟ တ ်ည  ်ရနပ်  တင မြင တ်ဆာငရ် ကပ်ါ ည။် 

 

  အာဟာရ  

မိတ ဖက အဖွ ွဲ့အစည ေးမ  ေး - WFP  ည ်Myanmar Heart Development Organization (MHDO)၊ (People for People (PFP) နငှ ပ်ြူားတပါငြ်ား ည )် People 

In Need တခ  နငှ ပ်ြူားတပါငြ်ား၍ ြငြ်ားမပာြားနငှ တ်မြာကဦ်ြားမြခို ျို့နယ၊် Christian Aid နငှ ပ်ြူားတပါငြ်ား၍ ဘြူား  ြားတတာငန်ငှ  ် တကျာကတ်တာ်မြခို ျို့နယ၊် Triangle Génération 

Humanitaire (TGH)၊ Global Family တခ  နငှ  ်ပြူားတပါငြ်ား၍ ချငြ်ားမပညန်ယတ် င ်လ ပ်ငနြ်ားြျာြားတဆာငရ် ကလ်ျကရ်ှခပါ ည။် 

အကအူညီရ ေး ေ ဦေးတည ထ ေးသမူ  ေး - ၁၆,၀၇၇ (တနရပ်စ န  ခ် ာတခြြ်ားတရှာင ်ဦူြားတရ ၉,၉၇၃ နငှ  ် ပဋခပက္ဒဏ ်င  ်ည ် အနတရာယက်ျတရာကလ် ယ ်ဦူြားတရ

၆,၁၀၄) 
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1 ဤစာတြ်ြားတ င ်လူ ာြားတခ င်ြား၏ ရပခ ငခ် င မ်ြစ် ည  ်ြခြခကခ ယ်ြခြခညွှနြ်ားဆခ ပခ ငခ် င က်ခ  အ ခအြှတ်မပိုတ ာအာြားမြင  ်ရခ ဟငဂ်ျာြူဆလငြ်ျာြားဟ     ြားနှုနြ်ားပါ ည်။ ရခခ ငမ်ပည်နယ်တ င ်ရခ ဟငဂ်ျာနငှ  ်ရခ ဟငဂ်ျာ

ြဟ တ် ူ ြူဆလငြ်ျာြား ရှခတ ာတကကာင  ်အချခိုျို့တနရာြျာြားတ င ်တယဘ ယျအာြားမြင  ်ြူဆလငြ်ျာြားဟ  ာ    ြားပါ ည်။ ဤအ   ြားအနှုန်ြားကခ  မပည်တ ာငစ်  ြမတမြနြ်ာနခ ငင် တတာ်အစခ ြားရက မပငြ်ား နစ် ာ 

ကန  က် က် ာြားပါ ည်။  

တ ု ုံ့ခ ေ မှုလ ု ငေ ေးမ  ေး - 

• တစတနာ ဝန ်ြြ်ားဦြားတရ၈၀အာြားတလ ကျင  ်ငတ်နြ်ားတပြားမခငြ်ား(ကျာြား၂၀၊ြ၆၀) 

• ြခခငြ်ျာြားအာြားပ  ပခ ြားတပြားတ ာအြ  ျို့(ကခ ယဝ်နတ်ဆာငန်ငှ ်နခ  တခ ကြ်ခခင်၁,၂၀၀၊အ က်၅နစှတ်အာကက်တလြား ငူယ်၂,၄၀၀) 

• တြ ြားကငြ်ားစနငှ ် ကတလြား ငူယအ်စာတကျွြားမခငြ်ား အ ခအမြငမ်ြြှင တ်ငတ်ရြား (အြျခိုြား ာြားဦြားတရ ၂,၀၀၀ နငှ ် အြျခိုြား ြ ြားအ ပ် ခနြ်ား

တစာင တ်ရှာက ်ဦူြားတရ၆,၀၀၀) 

• ဆခ ြားရ ာြားစ ာအာဟာရချခို ျို့တ  ြှုခ စာြားတနရတ ာ ကတလြားြျာြားကခ  လ ူ အတမခမပိုရှာတြ မခငြ်ားနငှ ် လွှ တမပာငြ်ားမခငြ်ား (အ က် ၅ နစှတ်အာက်

ကတလြား ငူယ်တယာကျ်ာြားတလြား၃,၀၀၀နငှ ်ြခနြ်ားကတလြား၃,၀၀၀) 

• လွှ တမပာငြ်ားတပြားမခငြ်ားအတ ကအ်တ ာကအ်ပ  တပြားမခငြ်ား(အ က်၅နစှတ်အာက်ကတလြား ငူယဦ်ြားတရ၆၀၀) 

• တနာကဆ်ကတ်     ာြားတရာကတ်လ လာမခငြ်ားနငှ ်တဆ ြားတန ြားအကက မပိုမခငြ်ား(အ က်၅နစှတ်အာက်ကတလြား ငူယဦ်ြားတရ၆၀၀) 

• WFP ြှအာြားလ  ြားလွှြြ်ားမခ ိုအပခ တဆာငြ်ားမြည စ် ကစ်ာတကျွြားမခငြ်ားအစ အစဉ်(BSFP) ကခ အဓခကပ  ပခ ြားမပ ြားကခ ယဝ်နတ်ဆာငန်ငှ ်နခ  တခ ကြ်ခခင်၁,၃၅၂

ဦြား၊အ က်၆လြှ၅၉လအရ ယက်တလြား၃,၀၅၂ဦြားတခ    တရာကရ်ှခခ   ည။် 

ဘြူား  ြားတတာင၊်တကျာကတ်တာ်၊ြငြ်ားမပာြား၊တမြာကဦ်ြား၊တပါကတ်တာ၊ပ ဏ္ာြားကျွနြ်ားနငှ ်ရတ  တတာငမ်ြခို ျို့နယြ်ျာြားရှခအ က်၆လြှ၂၃လအတ ငြ်ားရှခလကတ်တလာ

အာဟာရမပည ဝ်ြှုလခ အပ်လျကရ်ှခတ ာကတလြား ငူယြ်ျာြား၊ကခ ယဝ်နတ်ဆာငန်ငှ ်နခ  တခ ကြ်ခခငြ်ျာြားအတ က်ရခခ ငမ်ပညန်ယအ်စခ ြားရအြ  ျို့၊ တဘြားအနတရာယဆ်ခ ငရ်ာ

စ ြ ခန  ခ်  ြှုဦြားစ ြားဌာန(လြူှုဝန ်ြ်ြား၊ကယဆ်ယတ်ရြားနငှ ်မပနလ်ညတ်နရာချ ာြားတရြားဝနက်က ြားဌာန)၊မြခို ျို့နယအ်ာဏာပခ ငြ်ျာြား၊ပြူားတပါငြ်ားတဆာငရ် က ်ြူခတြ်က်

အြ  ျို့အစညြ်ားြျာြားနငှ ်အန ြားကပ်ညြှခနှုခငြ်ားကာWFP  ည်၂၀၁၉ြတလ်ြစှ၍ကညူ တပြားလျက်ရှခပါ ည။်တဆာငရ် ကတ်န ည လ် ပ်ငနြ်ားြျာြားတ င်ကခ ယဝ်နတ်ဆာငန်ငှ ်

နခ  တခ ကြ်ခခငြ်ျာြား၊အ က်၆လြှ၅၉လအရ ယ်ကတလြား ငူယြ်ျာြားအာြားအာြားလ  ြားလွှြြ်ားမခ ိုအပခ တဆာငြ်ားမြည စ် ကစ်ာတကျွြားမခငြ်ားအစ အစဉ် (BSFP)၊တြ ြားကငြ်ားစနငှ ်

၂နစှတ်အာကက်တလြား ငူယြ်ျာြားအစာတကျွြားမခငြ်ား(IYCF) မြြှင တ်ငတ်ရြားဆခ ငရ်ာကျနြ်ားြာတရြားနငှ ်အာဟာရပညာတပြားအစ အစဉ်တခ  ပါဝငပ်ါ ည။် WFP ည်

ကခ ယဝ်နတ်ဆာငန်ငှ န် ခ  တခ ကြ်ခခင်၂၃၃ဦြား၊ အ က်၅နစှတ်အာကက်တလြား ငူယ်၁,၁၅၀ဦြားတခ  အတ က်တဆာငရ် ကတ်ပြားနခ ငခ်  ပါ ည။်ပဋခပက္နငှ ်ရှခရငြ်ားစ  

အတကကာငြ်ားရငြ်ားြျာြားတကကာင ်အစာြားအတ ာက်ပ  စ တမပာငြ်ားလ လာ မြင ်အ က်၆လြှ၅၉လအရ ယက်တလြား ငူယြ်ျာြား၊ကခ ယဝ်နတ်ဆာငန်ငှ ်နခ  တခ ကြ်ခခင်

ြျာြား၏အာဟာရအတမခအတနဆခ ြားရ ာြားလာြှုကခ  က ်ာတစရနအ်တ က်အာဟာရမြည တ်ငြ်ားတရြားပ  ပခ ြားြှုြျာြား ည်အတရြားပါတ ာလ ပ်ငနြ်ားြျာြားမြစပ်ါ ည။်WFP 

 ည်ဘြူား  ြားတတာငမ်ြခို ျို့နယတ် င်MHDO နငှ ြ်ခတြ်ကတ်ဆာငရ် ကလ်ျကရ်ှခမပ ြားအမခာြားတနရာြျာြားတ င်တခ ကရ်ခ ကမ်ြန  တ်ဝမခငြ်ားလ ပ်ငနြ်ားြျာြားကခ တဆာငရ် က်ပါ ည။်

အာြားမြည အ်ာဟာရြှုန  ြ်ျာြားြာှတဒ တ ငြ်ားဝယယ်၍ူြရနခ င ်မြင ်နခ ငင် မခာြားြဝှယယ်၍ူမြန  တ်ဝ  ာြားြည်မြစ် ည။် 

 

  ကာကယွဒ်စာင ဒ် ှာကဒ်ရ်း  

မိတ ဖက အဖွ ွဲ့အစည ေးမ  ေး - ရခခ ငမ်ပညန်ယတ် င ်Save the Children၊ UNHCR၊ UNICEF၊ UNFPA၊ DRC၊ CFSI၊ PIN၊ Relief International၊ 

ချငြ်ားမပညန်ယတ် င ်Triangle Génération Humanitaire (TGH)၊ Global Family နငှ  ်Raiki Community Development Foundation (RCDF) 

အကအူညီရ ေး ေ ဦေးတည ထ ေးသမူ  ေး - ၇၁,၇၇၄ (တနရပ်စ န  ခ် ာတခြြ်ားတရှာင ်ဦူြားတရ၄၄,၅၆၆ နငှ  ်ရပ်ရ ာခ ြခ ာြားစ ြျာြားတ ငြ်ားြ ှပဋခပက္ဒဏ ်င  ်ည ်

အနတရာယက်ျတရာကလ် ယ ်ဦူြားတရ၂၇,၂၀၈) 

တ ု ုံ့ခ ေ မှုလ ု ငေ ေးမ  ေး - 

တယဘ ယျကာက ယတ်စာင တ်ရှာကတ်ရြားအရ ဦြားစာြားတပြားလ ပ်ငနြ်ားြျာြား၌ အနတရာယက်ျတရာကလ် ယ ်ြူျာြားအာြား ကာက ယတ်စာင တ်ရှာကြ်ှုတပြားရာတ င ်တတ ျို့ ကက ိုလာနခ င်

တမခရှခ ည  ်အနတရာယြ်ျာြားကခ တြာ်  တတ်လျှာ ချရန ်ရပ်ရ ာအ ခ ငြ်ားအဝခ ငြ်ားနငှ  ်နှ ြားတနာှတခ ငပ်ငမ်ခငြ်ားြျာြားနငှ ၊်  ကက်က ြားရ ယအ်ခ ြျာြား၊ ြ နစ် ြြ်ား ြူျာြား၊ အြျခိုြား ြ ြား

ဦြားတဆာင ်ည  ်အခြတ် ာငစ် ြျာြားနငှ  ်အနတရာယက်က ိုရ ည  ်ကတလြား ငူယြ်ျာြားအပါအဝင ်အ ြူားလခ အပ်ချကရ်ှခ ြူျာြားအာြား ဦြားတညအ်ကအူည တပြားမခငြ်ားတခ   

ပါဝငပ်ါ ည။်  

ကျာြားြအတမခမပို အကကြြ်ားြကြ်ှု (GBV) တ င်ဦြားစာြားတပြားလ ပ်ငနြ်ားြျာြားြာှ အြျခိုြား ြ ြားနငှ  ်ြခနြ်ားကတလြားြျာြားအတ က ်လြူှုစခတပ်ခ ငြ်ားဆခ ငရ်ာနငှ  ်လွှ တမပာငြ်ားြှုဆခ ငရ်ာ 

ပ  ပခ ြားကညူ ြှုြျာြား၊ မြခို ျို့နယ ်၆ ခ တ င ်တဘြားကငြ်ားလ  မခ ိုြှုအက မြတမ်ခငြ်ားနငှ  ်အြျခိုြား ြ ြားအ   ြားအတဆာငပ်စစညြ်ားြျာြားကခ  မြန  တ်ဝတပြားမခငြ်ားတခ   မြစက်ကပါ ည။် 
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1 ဤစာတြ်ြားတ င ်လူ ာြားတခ င်ြား၏ ရပခ ငခ် င မ်ြစ် ည  ်ြခြခကခ ယ်ြခြခညွှနြ်ားဆခ ပခ ငခ် င က်ခ  အ ခအြှတ်မပိုတ ာအာြားမြင  ်ရခ ဟငဂ်ျာြူဆလငြ်ျာြားဟ     ြားနှုနြ်ားပါ ည်။ ရခခ ငမ်ပည်နယ်တ င ်ရခ ဟငဂ်ျာနငှ  ်ရခ ဟငဂ်ျာ

ြဟ တ် ူ ြူဆလငြ်ျာြား ရှခတ ာတကကာင  ်အချခိုျို့တနရာြျာြားတ င ်တယဘ ယျအာြားမြင  ်ြူဆလငြ်ျာြားဟ  ာ    ြားပါ ည်။ ဤအ   ြားအနှုန်ြားကခ  မပည်တ ာငစ်  ြမတမြနြ်ာနခ ငင် တတာ်အစခ ြားရက မပငြ်ား နစ် ာ 

ကန  က် က် ာြားပါ ည်။  

တမြာကဦ်ြားမြခို ျို့နယရ်ှခ ဘ နြ်ားကက ြား တကျာငြ်ား ၅ တကျာငြ်ားတ င ်လ ူ နငှ တ်တ ျို့ဆ  တဆ ြားတန ြားမခငြ်ားလ ပ်ငနြ်ားြျာြား၊ တဘြားကငြ်ားလ  မခ ိုြှုအက မြတမ်ခငြ်ားနငှ  ်အြျခိုြား ြ ြားအ   ြား 

အတဆာငပ်စစညြ်ားြျာြားမြန  တ်ဝမခငြ်ားတခ  ကခ  တဆာငရ် ကခ်  ကကပါ ည။် 

လ ူ အတမခမပို ကာတ နြ်ားဆရာြျာြားနငှ  ်ပြူားတပါငြ်ား၍အပနြ်ားတမြတြျာ်တမြတရြားလှုပ်ရှာြားြှုြျာြားြှတစဆ်င  ်စခတက်ျနြ်ားြာ တရြားနငှ  ်လြူှုစခတပ်ခ ငြ်ားဆခ ငရ်ာပ  ပခ ြားကညူ ြှု 

(MHPSS) တခ  ကခ  ကတလြား ငူယ ်ကာက ယတ်စာင တ်ရှာကတ်ရြား ဦြားစာြားတပြား လ ပ်ငနြ်ားြျာြားအမြစ ်ဆကလ်က်လ ပ်တဆာငလ်ျကရ်ှခပါ ည။် ကတလြားတပျာ်တနရာ   ြား

ပစစညြ်ားြျာြား မြန  တ်ဝမခငြ်ား၊ အတြာ်ြပါဘ အ ပ် ခနြ်ား နူငှ  ်က  က ာတနမပ ြား အနတရာယက်ျတရာကန်ခ ငတ်မခရှခတ ာ ကတလြား ငူယြ်ျာြားအပါအဝင ် ခခခ က်လ ယတ် ာ 

ကတလြားြျာြားအတ က ်လြူှုစခတ်ပခ ငြ်ားဆခ ငရ်ာပ  ပခ ြားကညူ တရြား၊ လွှ တမပာငြ်ားတပြားတရြားနငှ  ်အနတရာယြ်ျာြား တြာ်  တတ်လျှာ ချတရြားစတ ာ ကကခိုတငက်ာက ယတ်ရြားလ ပ်ငနြ်ားြျာြား 

ပါဝငပ်ါ ည။် 

ရခခ ငမ်ပညန်ယတ် င ်နစှဆ်နြ်ားပခ ငြ်ားြစှ၍ တခ ြားပ ာြားလာ ည  ်ြခ ငြ်ားအနတရာယမ်ြစရ်ပ်ြျာြားတကကာင  ်(မြစရ်ပ ်၂၃ ခ တ င ်လ ူ၁၁ ဦြားတ ဆ  ြားမပ ြား ၁၈ ဦြား မပငြ်ား နစ် ာဒဏရ်ာ

ရရှခခ   ည)် ြခ ငြ်ားအနတရာယအ် ခပညာတပြားလ ပ်ငနြ်ားြျာြားကခ  တခ ြားချ ျို့ မြြှင တ်င၍် အဓခကဦြားစာြားတပြားတဆာငရ် ကလ်ျကရ်ှခပါ ည။်  

ကာက ယတ်စာင တ်ရှာကတ်ရြားဆခ ငရ်ာ တ   မပနြ်ှုလ ပ်ငနြ်ားြျာြားတ င ်တအာကပ်ါတခ  ပါဝငပ်ါ ည။်  

• လခ အပ်ချကြ်ျာြား  ခရှခနခ ငရ်နန်ငှ  ်ကာက ယတ်စာင တ်ရှာကတ်ရြားဆခ ငရ်ာ အနတရာယြ်ျာြားကခ  တြာ်  တ၍် တလျှာ ချရန ်

ရပ်ရ ာအ ခ ငြ်ားအဝခ ငြ်ားနငှ တ်ဆ ြားတန ြားတခ ငပ်ငမ်ခငြ်ား။ (ဤတ င ်အနတရာယြ်ျာြားကခ  တြာ်  တ၍် တလျှာ ချရန ်ကျာြားြအတမခမပို အကကြြ်ားြကြ်ှု 

တဘငြ်ားကငြ်ားလ  မခ ိုတရြား စစတ်ဆြားမခငြ်ားြျာြား ပါဝင ်ည။်) 

• အ ြူားလခ အပ်ချကရ်ှခ ြူျာြားအတ က ်လခ အပ်ချကန်ငှ က်ခ ကည် တ ာအကအူည ြျာြားတပြားမခငြ်ား။ 

•  ခခခ ကလ် ယ ်အြျခိုြား ြ ြား၊ ြခနြ်ားကတလြား၊ တစာင တ်ရှာက ်ြူ  ၊ ြခ ာြားစ နငှ က်  က ာ  ာြားတ ာ ကတလြား ငူယ၊်  ကက်က ြားရ ယအ်ခ နငှ  ်

ြ နစ် ြ်ြား ြူျာြားကခ  ရှာတြ ကာ အ ကက်ယ ်တစာင တ်ရှာကြ်ှုအကအူည ြျာြားရှခရာ ခ   လွှ တမပာငြ်ားတပြားမခငြ်ားတခ  ကခ တဆာငရ် ကရ်န ်

တဝြားက ာတ ာတနရပ်တရွှျို့တမပာငြ်ားစခနြ်ားြျာြားအ ခ   ာြားတရာက ် ည အ်ြ  ျို့ြျာြားြတှစဆ်င ်လြူှုစခတပ်ခ ငြ်ားဆခ ငရ်ာပ  ပခ ြားကညူ ြှုနငှ  ်

လွှ တမပာငြ်ားတပြားြှုဆခ ငရ်ာ အကအူည ြျာြား တပြားမခငြ်ား 

• အြျခိုြား ြ ြားနငှ ြ်ခနြ်ားကတလြားြျာြားအတ က ်အြျခိုြား ြ ြားအ   ြားတဆာငပ်စစညြ်ားြျာြား မြန  တ်ဝတပြားမခငြ်ား 

• လ ူ အတမခမပို ကာတ နြ်ားဆရာြျာြားကခ  တ ာကပ်  မခငြ်ားမြင  ်အပနြ်ားတမြလ ပ်ငနြ်ားြျာြားကခ  တဆာငရ် ကမ်ခငြ်ား၊ ကတလြား ငူယြ်ျာြားကခ  

ကာက ယတ်စာင ်တရှာကမ်ခငြ်ားဆခ ငရ်ာ အ ခပညာတပြားလ ပ်ငနြ်ားြျာြားနငှ တ်  ကာ ကတလြားတပျာ်တနရာ   ြားပစစညြ်ားြျာြားမြန  တ်ဝမခငြ်ား 

 

  စြေန််းတငွ််းည  နှု င််းဒဆာငရွ်က ်ြေင််း၊ စြေန််းစမီ ြေန  ်ြွေွဲ ြေင််း၊ မီှြေ ုံရာဒနရာ / စာ်းနပ်ရ ကခာ မဟုံတဒ်သာပစစည််းမျာ်း  

မိတ ဖက အဖွ ွဲ့အစည ေးမ  ေး - ရခခ ငမ်ပညန်ယတ် င ်UNHCR၊ LWF၊ IOM၊ PIN၊ RI နငှ  ်WVI၊ ချငြ်ားမပညန်ယတ် င ်Triangle Génération Humanitaire (TGH) 

နငှ  ်Global Family  

အကအူညီရ ေး ေ ဦေးတည ထ ေးသမူ  ေး - ၅၁,၀၀၀ (တနရပ်စ န  ခ် ာတခြြ်ားတရှာင ်ဦူြားတရ၃၈,၀၀၀ နငှ  ်ရပ်ရ ာခ  ြခ ာြားစ ြျာြားြ ှပဋခပက္ဒဏ ်င  ်ည ်

အနတရာယက်ျတရာကလ် ယ ်ဦူြားတရ၁၃,၀၀၀) 

တ ု ုံ့ခ ေ မှုလ ု ငေ ေးမ  ေး - လကရ်ှခလ ပ်တဆာငခ်ျကြ်ျာြားြာှ အစခ ြားရနငှ  ်ကကကတ်မခန လှုပ်ရှာြားြှုတခ  က တဆာငရ် ကလ်ျက ်ရှခတ ာတ   မပနြ်ှုြျာြားကခ  

 ပ်တဆာငြ်ားတပြားမခငြ်ားမြစ် ည။် ယငြ်ားလ ပ်တဆာငခ်ျကြ်ျာြားြာှ တအာကပ်ါအတခ ငြ်ား 

မြစပ်ါ ည။် 

• တနရပ်စ န  ခ် ာတခြြ်ားတရှာင ်ြူျာြားနငှ  ်ရပ်ရ ာခ ြခ ာြားစ ြျာြားအတ က ်မခငတ် ာင၊် အခပ်ရာ၊ တစာင၊် အဝတ ်အ ည၊် တရပ  ြား၊ ပလတစ်တစတ်ရပ  ြား၊ 

ြ ြားြခ တချာင ်  ြားပစစညြ်ားြျာြား စ ည  ်စာြားနပ်ရခက္ာြဟ တတ် ာ ပစစညြ်ား ြျာြား  ပ်တဆာငြ်ားတပြားတဝမခငြ်ား 

• ြခ ြားရာ  ကကခိုတငမ်ပငဆ်ငရ်န ်တနရပ်စ န  ခ် ာတခြြ်ားတရှာင ်ြူျာြားအာြား တာတပေါ်လင၊် ကကခိုြား၊ ဝါြားလ  ြား၊ အတမခခ ကခရခယာတနဆ်ာပလာြျာြားစ ည  ်

အတရြားတပေါ်အြခ ြားအကာ မပနလ်ညမ်ပငဆ်ငတ်ရြားပစစညြ်ားြျာြား  ပ်တဆာငြ်ားကူည ပ  ပခ ြားတပြားမခငြ်ား 

• လကတ်တ ျို့လ ပ်ကခ ငရ်ာတ င ်အတ ာကအ်ကမူြစတ်စြည  ်လခ အပ်ချက/်က ာဟချကြ်ျာြားကခ   ခတစရန ်စခနြ်ား အတမခအတနြျာြား၊ 

လဦူြားတရစာရငြ်ားြျာြားကခ  စ စညြ်ားမခငြ်ားနငှ  ်မြန  တ်ဝမခငြ်ား 



  

မြနြ်ာ - တပ်ြတတာ်နငှ  ်ရက္ခိုင တ်ပ်တတာ် (AA) တခ  အကကာြားမြစပ် ာြားတ ာ ပဋခပက္ | 11 

 

  
1 ဤစာတြ်ြားတ င ်လူ ာြားတခ င်ြား၏ ရပခ ငခ် င မ်ြစ် ည  ်ြခြခကခ ယ်ြခြခညွှနြ်ားဆခ ပခ ငခ် င က်ခ  အ ခအြှတ်မပိုတ ာအာြားမြင  ်ရခ ဟငဂ်ျာြူဆလငြ်ျာြားဟ     ြားနှုနြ်ားပါ ည်။ ရခခ ငမ်ပည်နယ်တ င ်ရခ ဟငဂ်ျာနငှ  ်ရခ ဟငဂ်ျာ

ြဟ တ် ူ ြူဆလငြ်ျာြား ရှခတ ာတကကာင  ်အချခိုျို့တနရာြျာြားတ င ်တယဘ ယျအာြားမြင  ်ြူဆလငြ်ျာြားဟ  ာ    ြားပါ ည်။ ဤအ   ြားအနှုန်ြားကခ  မပည်တ ာငစ်  ြမတမြနြ်ာနခ ငင် တတာ်အစခ ြားရက မပငြ်ား နစ် ာ 

ကန  က် က် ာြားပါ ည်။  

• အတရြားတပေါ်တ   မပနြ်ှုကခ  အကျခိုြားမြစ်  နြ်ားတရြားအတ က ်လကရ်ှခလူ  အတမခမပိုစ ြ ခန  ခ်  ြှုြ  ျို့စညြ်ားပ  ကခ  အ   ြားချမခငြ်ား 

 

  ဒရ၊ ပတဝ်န််းကျငန်ငှ  ်တစက် ုံယရ်ည်သန  ် ှင််းဒရ်း (WASH)  

မိတ ဖက အဖွ ွဲ့အစည ေးမ  ေး - CFSI၊ DRC၊ PIN၊ Christian Aid၊ CDN (ZOA)၊ CSOs၊ MRCS ၊ PLAN၊ RI၊ UNICEF၊ ACF၊ WVI၊ SCI၊ CDA၊ ARC၊

Triangle Génération Humanitaire (TGH) နငှ  ်Global Family  

အကအူညီရ ေး ေ ဦေးတည ထ ေးသမူ  ေး - တနရပ်စ န  ခ် ာတခြြ်ားတရှာင ် ူ၃၁,၆၂၉ ဦြား (၂၀၁၉ ခ နစှ ်တအာကတ်ခ ဘာလ ၁၅ ရကတ်န  အ ခ တနာကဆ်  ြားရရှခတ ာ 

စာရငြ်ားအရ အြျခိုြား ာြား၁၄,၂၀၉ဦြား၊အြျခိုြား ြ ြား၁၇,၄၂၀ဦြား) 

တ ု ုံ့ခ ေ မှုလ ု ငေ ေးမ  ေး 

• ြခ ြားတရ ခ တလာှငမ်ခငြ်ားမြင အ်တရြားတပေါ်တရရရှခတရြားအတ ကက်ညူ တပြားမခငြ်ား 

• တရအရညအ်တ  ြားစစတ်ဆြားမခငြ်ားနငှ  ်တရ န  တ်ဆြားမပာြား/တဆြား  ပ်နငှ  ်တရစစမ်ြန  တ်ဝမခငြ်ား 

• ြ နစ် ြ်ြားြျာြားအ   ြားမပိုနခ ငတ် ာ အတရြားတပေါ်အခြ ်ာြျာြား တ ာကပ်  တပြားမခငြ်ား 

• တစက်ခ ယရ်ည ်  ြားပစစညြ်ားြျာြားမြန  တ်ဝမခငြ်ားနငှ  ်အတရြားတပေါ်တစက်ခ ယရ်ည ်န  ရ်ှငြ်ားြှု တငြ်ားစကာြားြျာြားကခ  ြျှတဝတပြားမခငြ်ား 

• မြန  တ်ဝမပ ြားချခနက်ာလ တစာင က်ကည စ်စတ်ဆြားမခငြ်ား 

• အတရြားတပေါ်အခြ ်ာြျာြား တဆာကလ် ပ်တပြားမခငြ်ား 

• တစက်ခ ယရ်ည ်န  ရ်ှငြ်ားြှုအတ က ်ပညာတပြားမခငြ်ား 

• လကရ်ှခအ   ြားမပို၍ြရတ ာအခြ ်ာြျာြားအာြား မြခိုချမခငြ်ားနငှ  ်ြခလလ ာြျာြားအာြားစ ပ်  တမ်ခငြ်ား 

MHF ၏ WASH လ ပ်ငနြ်ားစ ြခတြ်ကြ်ျာြား (CDA၊ CDN၊ Christian Aid၊ People in Need)  ည ်တကျာကတ်တာ်၊ တမြာကဦ်ြား၊ ြငြ်ားမပာြား၊ ပ ဏ္ာြားကျွနြ်ား

မြခို ျို့နယြ်ျာြားတ င ်အခြ ်ာတဆာကလ် ပ်ရန ်လခ အပ်ချကြ်ျာြား ဆနြ်ားစစတ်လ လာမခငြ်ားနငှ စ် ြ ကခနြ်ားတရြားဆ  မခငြ်ားတခ  ကခ  MHF ၏ ရနပ်  တင မြင  ်လကရ်ှခလ ပ်တဆာင်

လျကရ်ှခ ည။် တကျာက်တတာ်၊ တမြာကဦ်ြား၊ ြငြ်ားမပာြား၊ ပ ဏ္ာြားကျွနြ်ား၊ ရတ  တတာင၊် ဘြူား  ြားတတာငမ်ြခို ျို့နယြ်ျာြားရှခ တနရပ်စ န  ခ် ာတခြြ်ားတရှာငလ်ာ ဦူြားတရ ၁၂,၈၀၀ 

အတ က ်တစက်ခ ယရ်ည ်န  ရ်ှငြ်ားတရြား   ြားပစစညြ်ား အစ   ၃,၅၀၀ ကခ  တကျြားလက်တဒ ြ  ျို့ မြခိုြားတခ ြားတကတ်ရြားဦြားစ ြားဌာနနငှ အ်တ ူUNICEF က တခ ကရ်ခ ကမ်ြန  မ်ြ ြား

ခ  ပါ ည။်   ာြားလာတရြားအတ က ်ခ င မ်ပိုြခန  က်ျ ညန်ငှ  ်တမပခိုငန်က ်တစက်ခ ယရ်ည ်န  ရ်ှငြ်ားတရြား   ြားပစစညြ်ား အစ   ၃,၀၀၀ ကခ  (CERF ၏ ရနပ်  တင နငှ  ်UNICEF ၏ 

လွှ တမပာငြ်ားြှုြတှဆင )် MHF WASH ြခတြ်ကြ်ျာြားက  ပ်တဆာငြ်ားတပြားတဝ  ာြားြညမ်ြစပ်ါ ည။် 

 


