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 မတ်လ ၂၅ ရက္ ၂၀၂၀ ခုနစ္ မိုင္းတုံ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္္ RCSS/SSA ကိုတိုက္ခိုက္

ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ ကိုဗစ္-19 ေလာဂ္ 
ေဒါင္းကာလအတြင္း အခက္အခဲၾကဳံ 
ရွမ္း-ထိုင္း နယ္စပ္ေဒသတြင္ ေနထိုင္
သည့္ ဒုကၡသည္ IDPs မ်ားအား  ေငြ
ေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း
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The Border Consortium က ရွမ္းဒုကၡသည္ IDP မ်ားအား လစဥ္ေထာက္
ပံ့ေနၾက ဆန္ ရိကၡာေတြကုိ 2017 ေအာက္တိုဘာလ ကတည္းက အကုန္
လံုး ျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္ 
တြင္ေနထုိင္သူမ်ားထံ ႏွင့္ ေစတနာရွင္ ပုဂၢလိကမ်ားထံမွ အနည္းငယ္မၽွ 
ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိေနခဲ့တာပါ။ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပက္ တစိုက္မတ္
မတ္ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း ႏွင့္ အစဥ္တစိုက္တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးေနျခင္းေၾကာင့္ 
မိမိတုိ႔ ေနရပ္ထံ မျပန္နိုင္ေသးသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ယခုလုိ ေထာက္ပံ့ေ
နခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဆန္ ရိကၡာျပတ္လတ္ျခင္း

၆ လစာအတြက္ဆန္လိုအပ္္

ရရွိခဲ့ 
(SSRC 1 JAN 2020 မွ 30 APR 2020 ထိ)

ဆန္

13,028

လိုအပ္ရန္

မတ္လ 26 ရက္ 2020 ေန႔ကစၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္
 ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္ေနသည့္ နယ္
စပ္တေလၽွာက္ ဒုကၡသည္စခန္းတည္ရွိရာ ေဒသ
အပါအဝင္ ကိုဗစ္-19 ျပန႔္ပြါးမႈ ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္
အတြက္ ေလာဂ္ေဒါင္း လုပ္လိုက္ပါတယ္။ IDPs 
မ်ားလည္း ထိုင္းနိုင္ငံထဲသို႔ ေန႔စဥ္ အလုပ္ဝင္ေ
ရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳလုပ္နိုင္ေတာ့ပါ။ ဒုကၡသ
ည္မ်ားဟာ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ၎တို႔ေနထို
င္ရပ္တည္နိုင္ေရး အတြက္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့တာဟာ
 2 ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ 

နယ္စပ္ေဒသ ပိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ 
ရိကၡာျပတ္လတ္ျခင္း

ဒုကၡသည္စခန္း ေကာ္မတီဝင္မ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး အရာရွိမ်ားက ကိုဗစ္-19 ႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ အသိပညာ ေပးျခင္း ႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား သင္တန္းေပးပါတယ္။
 ဒုကၡသည္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုလည္း စစ္ေဆးေပးပါတယ္။ အသစ္ေရာက္လာသူ
ရွိပါက quarantine လုပ္ပါတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ ကိုဗစ္-19 ေရာဂါ အရိပ္လကၡဏာၿပ 
လူနာ မရွိေသးလို႔ ကံေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ေဆးခန္း ၌ေရာဂါျပင္းထန္သူလူနာမ်ားအား ကုသရန္ လိုအပ္သ
ည့္ေဆးဝါးႏွင့္ ပစၥည္း ျပည့္စုံမႈ မရွိပါ။ အေရးေပၚ အေျခအေနေတြမွာ ထိုင္းေဆး႐ုံကို
ပဲ ျပန္ညႊန္းရပါတယ္။ အခုလို ေလာဂ္ေဒါင္း အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ နယ္စပ္တေလ်ူာက္အ
ကုန္ပိတ္ထားေသာ ေျကားအေရးေပၚလူနာအတြက္လည္း အခက္ၾကဳံေနရပါတယ္။ ရိ
ကၡာျပတ္လတ္မႈဟာ ဒုကၡသည္မ်ားရဲ့ က်န္းမာေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါတယ္။ အႏၲ
ရာယ္ရွိေရာဂါ အခံရွိသူမ်ား အလြန္ဆိုးရြားလာနိုင္သည့္ျပင္ ေဆး႐ုံသို႔ဆက္သြယ္ကု
သဖို႔ရာလည္း မလြယ္ကူပါ။

က်န္းမာေရး အေျခအေန

လြိဳင္ေကာ္ဝမ္း ဒုကၡသည္စခန္းမွ 40 ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ တစ္လလ်ူင္ 
10 ရက္ခန႔္ လက္ဘက္ၿခံမွာ အလုပ္လုပ္ရင္း ပုံမွန္ဘတ္ 1400 ဝင္ေငြရေနခဲ့တာပါ။ 
ဃခုအခါဒီဝင္ေငြမရရွိေသာေျကာ.သူတို႔မိသားစုမ်ား  ေက်ြးေမြးရန္ အခက္အခဲ
 ၾကဳံေနရပါတယ္။

ဒုကၡသည္ IDPs မ်ားအတြက္ အေရးေပၚ စားႏွပ္ရိကၡာမ်ား ေထာ
က္ပံ့နိုင္ရန္အတြက္ SSRC မွ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ သည္။

shanstaterefugeecommittee@gmail.com

www.shanrefugees.org

+66(0) 82 189 0684
Shan State Refugee Committee –Thai Border

Shan State Refugee Committee (Thai Border) - SSRC
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