
 

 • • No.6, Natmauk Road • P.O Box 650 Yangon • Republic of the Union of Myanmar • Phone: (95-1)542910~19 • Fax: (95-1) 545634 • 

 

 

 

 

မြန်ြာနှိိုငင်ရံ ှိ ပဋှိပက္ခဒဏ်ခံရသည ်နနရာြ ာျား၌ လတူစသ်န်ျားခန  ် 

လသူာျားခ ငျ်ားစာနာြှုအက္ူအညြီ ာျား လှိိုအပ်လ က္်ရ ှိ 

 

(ရနက်ုန ်- ၂၀၂၁ ခုနစှ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၂၇ ရက)် ကုလသမဂ္ဂနငှ  ်လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆိငုရ်ာ မိတ်ဖက်အဖ  ွဲ့အစည်ား မျာားက 

၂၀၂၁ ခုနစှအ်တ က် လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆိုငရ်ာတ ု  ပြနမ်ှုအစီအစဉ် (HRP) ကိ ု ထတု်ပြနခ်  ြါသည်။ အဆိုြါ 

လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆိငုရ်ာတ ု  ပြနမ်ှုအစီအစဉ်သည် ကချင၊် ကရင၊် ြ ခူားအရ ှွဲ့ ြုိငာ်း၊ ရခုိငန်ငှ  ် ချငာ်းပြည်နယ် 

ရတာငြုိ်ငာ်း ှိ ထခိိုက်လ ယ်လူဦားရရ ၉၄၅,၀၀၀ ခန  အ်တ က် လူသာားချငာ်းစာနာမှုအကူအညီနငှ  ် ကာက ယ ်

ရစာင ရ် ှာက်ရရားဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာား ရဆာငရ် က်နိငုရ်န ် အရမရိကနရ် ေါ်လာ ၂၆၇.၅ သနာ်းကို အသ ုားပြြုမည် 

ပဖစ်ြါသည်။ 

 

“အလိုအြ်ဆ ုားသူရတ ကိ ု လသူာားချငာ်းစာနာမှုအကူအညီရတ  အပြည အ်ဝရြားနိငုဖုိ်   ဘယ်လုိရည်မှနာ်းထာားတယ် 

ဆိုတာကိ ုလူသာားချငာ်းစာနာမှုဆိုငရ်ာတ ု  ပြနမ်ှုအစအီစဉ်မှာ ရဖာ်ပြထာားြါတယ်”ဟု ပမနမ်ာနိငုင်  ှိ ကလုသမဂ္ဂဌာရန 

ကုိယ်စာားလှယ်နငှ  ် လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆိငုရ်ာည ိနှုငိာ်းရရားတာဝနခ်  မစစတာ Ola Almgren က ရပြာကကာားခ  သည်။ 

ထို  ပြင ် လသူာားချငာ်းစာနာမှုဆိုငရ်ာတ ု  ပြနမ်ှုအစီအစဉ်သည် ကာက ယ်ရစာင ရ် ှာက်ရရားနငှ  ် လူ  အခ င အ်ရရား 

ရလားစာားမှုတုိ  ကုိ အာားလ ုားြါဝငသ်ည ်တ ု  ပြနရ်ရားကကိြုားြမ်ားချက်တ င ် အဓိကထာားထည ်သ ငာ်းထာားသည အ်ရကကာငာ်းကိ ု

ပဖည ်စ က်ရပြာကကာားခ  ြါသည်။  

 

COVID-19 ကပ်ရ ောဂါရ ကောင  ် လူသောားချငာ်းစောနောမှုဆ ိုင ်ောတ ို  ပပနရ်ဆောင ွ်က်မှုမျောားက ို ၂၀၂၀ ခိုနစှ်အတွငာ်း 

လ ိုက်ရလျောညီရ  ွ ရဆောင ွ်က်ခ   သည ်အရလျောက် ၂၀၂၁ လူသောားချငာ်းစောနောမှုဆ ိုင ်ောတ ို  ပပနမ်ှုအစီအစဉ်သည် 

အမျ  ားသောားအဆင မ် တ်ဖက်အဖွ ွဲ့အစည်ားမျောားနငှ  ် ရေသခ အ ပ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည်ားမျောား၏ ယမနန်စ်ှမှခ ိုငမ်ောခ  သည  ်

ပူားရပါငာ်းရဆောင ွ်က်ခ  မှုအရပေါ်တွင ် တည်ရဆောက် ောားပါသည်။ ထို  ပြင ် အဆိုြါတ ု  ပြနမ်ှုအစီအစဉ်သည် ရရ ှည် 

ဖ  ွဲ့ ဖဖိြုားမှုစီမ ကိနာ်းမူရဘာငမ်ျာားနငှ  ် ချိတ်ဆကမ်ှုမျာားကုိြါ တုိားပမ င လု်ြ်ရဆာငရ်န ်ရည်သနထ်ာားြါသည်။ “ပမနမ်ာနိငုင်  

အစိုားရ၊ ရ သခ မိတ်ဖက်မျာားနငှ  ် အနာီးကြ်ြူားရြါငာ်းရဆာငရ် က်ရငာ်း လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆိုငရ်ာတ ု  ပြနမ်ှုအစီအစဉ် 

မှာထည ်သ ငာ်းထာားတ  ရနရာရတ ဆကီ ယာယီစခနာ်းရတ မာှ ကာလ ှည်ကကာရနထိငုရ်နကကရသူဦားရရ ၂၅၀,၀၀၀ 

အြါအဝင ်ရနရြ်စ န  ခ် ာသူ ခန  မှ်နာ်းရပခ ၃၃၆,၀၀၀ ဦားအတ က် ရရ ှည်တည်တ  မယ အ်ရပဖရ ှိရအာငက်ကိြုားြမ်ားမှုဟာ 

အလ နအ်ရရားြါြါတယ်” ဟု Mr. Almgren က ဆိုြါသည်။  

 

“လ နခ်  တ  နစ်ှရတ မှာ ရြားအြ်ခ  တ   အကူအညီရတ န   ြူားရြါငာ်းရဆာငရ် က်မှုရတ အတ က် အလှူ ငှရ်တ န   အဖ  ွဲ့ဝငန်ိငုင်  

ရတ ကို ရကျားဇူားတင ်ှိြါတယ်” ဟု Mr. Almgren က ရပြာကကာားရငာ်း COVID-19 ကြ်ရရာဂ္ါအပြင ်

မှနာ်းဆ၍မရရသာ အပခာားရပမပြငအ်ရပခအရနမျာားကိလုိကု၍် ချိနည် ိရဆာငရ် က်ရသည ် တ ု  ပြနမ်ှုအစီအစဉ်မျာား 

လုြ်ရဆာငန်ိငုရ်စရန ်ကူညီရြားခ  သည  ်ရင ရကကားရထာက်ြ  ရြားမှုမျာားကုိ အသအိမှတ်ပြြုခ  ြါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနစှ်တ င ်

လူသာားချငာ်းစာနာမှုအရပခအရနအတ က် COVID-19 တ ု  ပြနရ်ရားအြါအဝင ်စုစုရြါငာ်းရနြ် ုရင  လိုအြ်ချက်၏ ၆၇ 

ရာခုိငန်ှုနာ်းပဖစ်သည ် အရမရကိနရ် ေါ်လာ ၁၈၅ သနာ်းကို HRP မှတဆင  ်အသ ာုးပြြုခ  ြါသည်။ အဆိုြါအကအူညီသည် 
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ြဋြိကခ ဏခ် စာားရသည ်ရနရာမျာားမှ လူရြါငာ်းမျာားစ ာအတ က် အရပြာငာ်းအလ ရကာငာ်းတစ်ခုကို ရဆာငက်ကဉ်ားရြား 

နိငုခ်  သည်။ လူသာားချငာ်းစာနာမှုအကူအညီလုိအြ်ရနရသာ လူတစ်သနာ်း၏ ရလားြ ုတစ်ြ သုည် အရပခခ ကျနာ်းမာရရား 

ဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာားကို လက်လမှ်ားမီရ ှိခ  သည်။ လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆိုငရ်ာအဖ  ွဲ့အစည်ားမျာားသည် အမျိြုားသမီားမျာားနငှ  ်

ကရလားငယ် ၈၃,၀၀၀ ရကျာ်အတ က် အာဟာရအကူအညီ၊ လူရြါငာ်း ၂၄၀,၀၀၀ ခန  အ်တ က် ယာယီတ မျာားနငှ  ်

အရပခခ အမိသ် ုားြစစည်ားမျာား၊ လူဦားရရ ၃၉၀,၀၀၀ ခန  အ်တ က် သန   ်ှငာ်းရသာရသာက်သ ုားရရ၊ ကရလားငယ် ၇၅,၀၀၀ 

ဦားအတ က် အရရားကကီားြညာရရားအရထာက်အြ  မျာားကုိ ရြားအြ်နိငုခ်  သည်။ 

 

ရဖာ်ပြြါအကူအညီမျာားရြားအြ်နိငုရ်သာ်လည်ား သသိာထင ်ှာားသည ် လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆိုငရ်ာအခက်အခ မျာားကိ ု

၂၀၂၁ ခုနစှ်တ င ် ဆက်လကရ်ပဖ ှငာ်းကကရမည်ပဖစ်ြါသည်။ “၂၀၂၀ ခုနစှ်မှာ ရငဆ်ိုငက်က ြုရတ ွဲ့ ခ  ရတာရတ အရြေါ် 

အရပခခ ဖြီား အြ်ုချြုြ်ရရားအဖ  ွဲ့ရတ ၊ ရ သခ မိတ်ဖက်အဖ  ွဲ့ရတ န   အနာီးကြ်ြာူးရြါငာ်းဖြီား ယခုနစှ်အတ ငာ်း 

ြုိမိုလုြ်ရဆာငန်ိငုရ်အာင ် ကကိြုားြမ်ားကကရြါမယ်။ အရရားအကကီားဆ ုားတစ်ချက်အရနန   မိမိတုိ  ရ   လသူာားချငာ်းစာနာမှု 

အကူအညီရတ အမျာားကကီားလိအုြ်ရနသူရတ ဆကီိ ု ရဘားကငာ်းစ ာန   သ ာားရရာက်ခ င ရ် ှိဖုိ  ြါ” ဟု Mr. Almgren က 

ရပြာကကာားခ  ြါသည်။ 

      ==== 

၂၀၂၁ လူသောားချငာ်းစောနောမှုဆ ိုင ်ော တ ို  ပပနမ်ှုအစီအစဉ်က ိုဖတ်ရှု န ်ဤလငခ် က် ို နှ ပ်ပါ။  

 

ဆက်သ ယ်ရမားပမနာ်းရန ်

ရအားဝငာ်း၊ NIO၊ UNIC Yangon/ UNRCO 

wina@un.org၊ ဖုနာ်း +၉၅ ၉၄၂၁၀၆၀၃၄၃ 

 

Valijon Ranoev, OCHA Myanmar 

ranoev@un.org၊ ဖုနာ်း +၉၅ ၉၇၉၇၀၀၇၈၁၅ 
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