သကုိ ည့္သည္။ သည္။

မျ္မ္ျကိဆဆ
္ ပ အစကိးု၇း၊ အုဳ္ဘက္အ ္ြဲုည့္အစာျ္းမ်္း ္ဆ္ည့္ ဘ္သ္ေုးေခါဆ္းေ

အေေက္ဆ္းအု္သည္။ သည္။

ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္စ္

ေျုည့္ုက္သည္။ သည္။

၃၀ မ

ိျ႔္ ဳျ္ေ

ဆ
္ ္

ျ
ိ ႔္ ဳျ္ေ

္ဆ္ရ္ကမ
္ မ

စသာျ္
အ

ကိဆ္ရ္ ၀ျ္ေ

ကိ႔ ္ဆ္သ
ည့္ က္

ကိဆ္သာျ္ည့္

ကိဆ္ေျရသာျ္ည့္
ူ

က္

္႔

ရ္ကခ်က္မ်္းကကိ

ဳူး

စကျ္ေခခမမမ်္းကကို မျ္မ္ ကိဆ္ဆပ

ျ
္ ္းး္ျ္ရဆ္

ဳာျ္ည့္ ္စ္၇း၊

မ

္း

(၂၈)

အ္းကစ္း၀ျ္ႀကသးဌ္ျမ္

မရ္ကမ စ္းကိအဳ္ေသ္

အေ ခအေျမ်္းကကိုေ

ြဲဳ
္ ါအစသရဆ္ခစ
ပ ္

(Full-length

း္ ေ ္း

report)

ကိဆ္ဆပေရး

ဆ္ ဳဳ္းဳါသာျ္သည္။
ဆ
္ ္

အေသးစက

္

ဆ
ကိ ရ
္ ္ု ခကမး္ ေ ခ္က္မမ
မ ်္း

ရက္ေျ႔အဳက

အ

အ္ရိပစကိက္း္်က္ရ္ကဳါသာျ္သည္။
္ခ္စ
ြဲ မ္းသဳ္ ဆ
ကိ ္မမအေ ခအေျ

က္

ကူးစက္မမ မျ္

းက္ေ

(၈)ဥသးေ

ဳကိ႔ဳက္

ကျဥသး

ိျ္႔ ဳျ္ေ

ျ္ေသ္ုေရ္ရါ စ္ေျ ခဆ္း

စ္ ကိဆ္ဆပးိပးသကိ႔ ကူးစက္ဳ်ပ႕ ္ပ႔သ္္ း ကိဆ္းဳသးုေသ

ရ္သသဥ

ဳူ ဳဆ္း ခဆ္း၇း၊ု မက်႕ ဳိရကလ္ျာျ္းဳါး ခဆ္း၇း၊

အေ ခအေျ

းူဥသးေရ
စ္ရဳ္ စ္ေျဳါသာျ္

ကိးရ္္းေစ ကိဆ္သာျ္ည့္

ကကိလ္အရၤါအစက

ာျ္ေ

(ဥဳမ္-

္ဆည့္္ က်း ဳသးျကဆ
ိ ္ဆပမ်္း

အ ခ္း ကိဆ္ဆပမ်္းဳက္
္က္ဳိပအရမ္္းာျ္း

စကမ္ည့္၀ဆ္ ကိဆေ
္ သ္
ရ္း၀ဆ္ေေက ဆ္ဳ္းေသ္

ဆ္းဳ

္မ်္းအ

ဆ
္ ္း

ကကိရကိျ္

ိကဆ္ဆပ

ရ္းမ်္းစ္္းာျ္း ရ္က ကိဆ္ဳါသာျ္ (ဥဳမ္-

က္ေးေေက္ဆ္းးကိဆ္း

က္သ္လ္မမျာျ္းဳါး ခဆ္း)သည္။

အခ်က်႕ေသ္

ရမေဳ္ဆ္ည့္မ္ေကာျည့္္း္်ဆ္ုေက္ဆ္းမ္ျ္သာျ္ည့္

သက္ႀကသးရ္လ္အကိအခ်က်းအစ္းျာျ္းဳါး ခဆ္း၇း၊

ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္ကူးစဳ္ခရ
ပ ကိဆ္မမအ ႉရ္လ္ကကိ

္ဆ္အ စ္မ်္းေသ္

အခ်က်႕ေသ္

ဆ
္ ္ ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္စ္ ကူးစဳ္မမကကိ ဳကိမကိ

ည့္သ
ြဲ ူ ္ဆည့္္

က်ျ္းမ္ေရးအေ ခအေျမ်္းမ္္

ျာျ္းဳါး ခဆ္း

(ဥဳမ္-

ဤမူ၀ါဒ အက်ဥ္းခ််ဳ္ကကို မျ္မ္ ဳာျ္
ကိဆု
္ ္ းိဳ္ကကိဆ္ေ

ျ္း စ္ေ မ္က္ေုးအ

ကိးရ္္းေစမာျ္ည့္ အေ ခအေျမ်္းစ္္းာျ္း ရ္ကေျဳါသာျ္ (ဥဳမ္-

ကကိလ္အေးးခ်ကျ္မ ဳာျ္ည့္သူမ်္း ဳ္း ခဆ္း၇း၊

ဆလ္ရ္လ္သူမ်္း ္ဆည့္္ေရ္ေ ္ေျဳကိဆ္ေကရသာျ္ည့္အ

အစကိုေုးု္

ဆည့္္မ္

္အဳကိဆ္း အစ္းဳကိးကိသ ခဆ္း ္ဆ္ည့္ အ၀း္ျ္ ခဆ္း)သည္။

သကိ႔ေသ္္းာျ္းု မျ္မ္ ကိဆ္ဆပ
အ္္္ရခ်က်႕႔

႔စ
္ြဲ ာျ္း

သသ

ဗ္ကိအ

ိပးမမမ်္းးာျ္း သကသကသ္သ္ မ်္း ဳ္းး္ ကိဆ္ဳါသာျ္သည္။

ဆ
္ ္ ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္စ္ အေ ခအေျကကိုေး်္ည့္ျာျ္းသက္သ္ျကိဆ္ေ ခု္ကသာျ္ည့္ အေေက္ဆ္း

မျ္မ္ ိကဆ္ဆပ၏

္္

ဳ်ပ႕ ္ပ႔ေျ ကိဆ္ဳါသာျ္သည္။ုေရ္ရါ

ကိ႔ေေက္ဆည့္္

း္မာျ္ည့္

က်ျ္းမ္ေရး ္ဆ္ည့္

ကိက္ေရ္က္း္သာျ္ည့္

္ဆ္ရ္ကမ
္ မေ ္းေက္း ခဆ္း၇း၊

မျ္မ္ ကိဆ္ဆပ
ိ

ကိဆ္ဆပေ

မ်္းစ္္ဳကိ္၍

စသာျ္

႔အ
္ ေ ခအေျဳက္ုေး်္ည့္ျာျ္းေျ ကိဆ္ဳါသာျ္သည္။

႔ရ
္ ္ကရေေက္ဆ္း

ေးလ္ဥ္ ဆည့္္

ခရသးသ္္းမ်္းကကိသ္း္်ဆ္

ိကဳါေရ္ရါမ္္

ျာျ္းဳါး ခဆ္း၇း၊

ျလ္စဳ္၀ဆ္ေဳါက္မ်္းရ္ကေျ ခဆ္း ဆ
္ ္ည့္
ဗကိဆ္းရဳ္စ္သာျ္ု မျ္မ္

အ

ကူးစက္ခပရသူ

းက္ရ္ကအခ်ကျ္အဳကု
ကိဆ္ဆပ

သကိ႔ေသ္္းာျ္း

အခ်က္အးက္မ်္းမ္္

ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္စ္

ာျ္ ဳ်ခြဲည့္ဳါသာျ္သည္။

( ကိဆ္ဆပ ခ္းသ္း ္ဆည့္္ု မျ္မ္ ကိဆ္ဆပသ္မ်္းအဳါအ၀ဆ္)

ဤစ္

္က္

ဆ္ ဳဳ္းဳါသာျ္သည္။

၂၀၂၀ု

ဳကိမကိ

ကိဆ္ရျ္အ

အစကိးရ၇း၊

္ဆ္ရ္က္မမ းိဳ္ဆျ္းမ်္း၇း၊ စသးဳ္္းေရး၇း၊ းူမမေရး ္ဆည့္္

ဳာျ္ည့္သဆ
္ ္းစဥ္းစ္းရမာျ္ည့္

မျ္မ္ ကိဆဆ
္ အ
ပ ေဳခ ကကရ
ိ ျ
ကိ ္ဗကဆ
ိ း္ ရဳ္စ၏
္ က်ျ္းမ္ေရး

ဓ္

္ဆ္မ်္း အ

္ဆ္မး
မ ိဳ္ဆျ္းမ်္း၇း၊ အေက္ဆ္ အဳာျ္ေ ္္ေ

ကိဳါကကစၥရဳ္မ်္း ္ဆည့္္စဳ္း်ဥ္းးဳသးုေ

ရ္ဆ္းးဆ္း

ဆ
ကိ ရ
္ ္ မူ၀ါဒးိကအဳ္ခ်က္မ်္း ္ဆ္ည့္ အခ္ဆ္အ
ည့္ းမ္းမ်္း

ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္ ္ဆ္စ
ည့္ ဳ္း်ဥ္းးဳသးု မျ္မ္ ကိဆဆ
္ ပရဆ္

အရဳ္ဘက္အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္း (CSOs) ္ဆ္ည့္ ဘ္သ္ေရးေခါဆ္းေ
က်ျ္းမ္ေရး

္ဆ္မ်္း

ကိဆ္ရ္ မူ၀ါဒးိကအဳ္ခ်က္မ်္း ္ဆည့္္ အခ္ဆည့္္အးမ္းမ်္း

္း ၂၀၂၀

မူ၀ါဒအက်ဥ္းခ််ဳ္ - ကကရ
ိ ျ
ကိ ္ဗကဆ
ိ း္ ရဳ္စ္
ဤမူ၀ါဒအက်ဥ္းခ််ဳ္

္ဆ္ရ္က္မမ

က
္ ္ုေရ္ရါဳကိးရ္ကသူ ္ဆည့္္

ကိဆ္ု္ သိေ

သျမ်္းးိဳ္ကကိဆ္ေ

ဳကေ

႔္ ိကဆ္ေ ခ

သက္ႀကသးရ္လ္အကိမ်္းသာျ္
ဳကိမ်္း ခဆ္း၇း၊ု မက်႕ ဳ

္ဆ္ု္က္း္်က္ု္ကသာျ္ည့္ သိေ

သသ

ဆ္းရြဲသ္းရဳ္ကက
္ ္မ်္း

္ဆ္

ခ််ကုည့္ ္ဆ္ည့္ က်ျ္းမ္ေုး၇း၊

္ဆ္ု္က္ေျသူမ်္း ဳူးေဳါဆ္း ဳ်စိဳ္းဳါသာျ္သည္။ IGC မ္ုေဆ္ေေကးအေဳ္က္အဳပဳပဳကိး ခဆ္း၇း၊
က
္ ္ ဥသးစသးး္ိပေ

္္ ခဆ္းမု္ကဳါသည္။ သကိည့္ေသ္္စ္

ျ္း ဳ်စိသူ သိေ

ဳါ၀ဆ္းိဳ္ကကိဆ္ေျသူမ်္း ဳါ၀ဆ္ဳါသာျ္သည္။ုေအ္ဆ္္ကျ္း ္ဆ္ည့္ Paul Minoletti မ္ဥသးေ

သသ

ခ်က်ုည့္မ္္ IGC ္ဆည့္္ အ ခ္းးိဳ္ဆျ္းမ်္း

္ဆ္္၍ Ali & Duncan Boughton, David Ney,
Deniz Okur, Guillem Riambau, Ian Porter, Kyan Htoo, Mai Hla Aye, Mary Callahan, Naing Htoo Aung, and
Richard Horsey ုကိ ည့္အဳါအ၀ဆ္ (မေ ္္ ဳဳ္းေသ္) သူမ်္း၏ ဳါ၀ဆ္ဳပဳကိးမ္ိုည့္မ်္းး ဆ္ည့္ု ဳ်စိဳ္းဳါသာျ္သည္။

္ဆ္

းူဥသးေရ က်ဳ္
ဳကိမကိ

ာျ္း ခဆ္း၇း၊ (ေသ္း

ကိးရ္္းေစမာျ္ည့္ က်ျ္းမ္ေရး

းူမမ

က္

ကိဆ္ဆပေရး

ရဆ္

ပေုးအခ်က

္အ

သးခ််က၇း၊ု ေအအကိဆ္ဒသအက္စ္ ္ဆည့္္

သဘသေရ္ရါ ကြဲည့္သကိ႔ေသ္) ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္ကူးစက္မမအ ႉရ္လ္ကကိ

ကိဆ္ရ္ အေ ခအေျအခ်က်႕မ္္ု မဆည့္္မ္းစ္္ရ္ကေျ ခဆ္း)သည္။

းူမေ
မ ရး၇း၊ စသးဳ္္းေရး ္ဆ္ည့္ ဆ
ကိ ဆ
္ ေ
ပ ရး
ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္စ္ကကိ

ကိး၇း၊

ဆ
ကိ ရ
္ ္ ဳာျ္ည့္သ္ဆး္ စဥ္းစ္းရမာျ္ည့္အခ်က္မ်္း

ဆ
ကိ ေ
္ ရ္ဆ္းရ္

ဆ
္ ္

အမ်က်းသ္းက်ျ္းမ္ေရးေစ္ဆည့္္ေရ္္က္မမစျစ္၇း၊

က္အ္းေက္ဆ္းမ္ူုည့္မ်္း ္ဆည့္္

ခ်က

္

က္း္်က္ရ္ကဳါသာျ္သည္။

ကိဆ္ရ္းက္အ
ိ ဳ္ခ်က္မ်္းအေက္းုေု္းခ်လ္ခ်ာျ္ည့္ခ်ကျ္ုမ္ိုည့္မ်္း

အေက္ဆ္အေက္ဆ္အဳာျ္ေ ္္ေ

္ဆ္ရ္က္မာျ္

ကိဳါက ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္စ္၏ က်ျ္းမ္ေရး

္ဆ္ ႀကသးေးးသာျ္ည့္ ၀ျ္ဳိ

အ ဳာျ္ည့္အ၀ အေက္ဆ္အဳာျ္ေ ္္ေ
မေက္ေသးမသက္းအ
မျ္မ္ ကိဆ္ဆပ၏

ဆ
္ ္း

ကိး

ကိဆ္ႀက်ပေ

ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္စ္မ္္

အးိဳ္အကကိဆ္ ္ဆည့္္

ခရသးသ္္းကကဏမ်္းကကိ အမ်္း
းူ

ကိဆရ
္ ္ သက္ေရ္က္မမမ်္းကကိုေး္်္ည့္ခ်ရ္

၀ဆ္ေဆ္အဳါအ၀ဆ္
ဆ
္ ္ စသးဳ္္းေရး

ရဆ္း ္သး မ္်ဳ္ ္ပမမ
မ ်္း

္ခ္ြဲစမ္းသဳ္ ခဆ္း၇း၊

စသာျ္ည့္ကကစၥရဳ္မ်္းအဳါအ၀ဆ္

္္ စသာျ္ည့္ းမက်႕ႀကသး (၃) ခိ

ရ္က ္ဆည့္္ေျးဳသး စ္ဳါသာျ္သည္။ းက္ရ္ကအေ ခအေျ
စသးဳ္္းေရး

ဓ္

႔ရ
္ း္်က္ရ္ကဳါသာျ္သည္။ ဳကိ႔အ ဳဆ္ းူျ္အဳူးေကဳ္မ

facilities)မ္္ ရျ္ကျ
ိ ္၇း၊ မ ႉေးး၇း၊ုေျ ဳာျ္ေ

အ ဳာျ္ည့္အ၀

ု

ေရ္ရါကူးစက္ရ္းမ္းေေက္ဆ္းကကိ

အရဆ္းအ မစ္မ်္း
္ကိသချ္း

းစ္္္သ္္း ခဆ္းေေက္ဆည့္္
ိကး

ိကးရ္္းရ္္း

ခ်က်႕

ကိဆ္ရ္ အေဳ္က္အကူ ဳ်ဳစၥာျ္းမ်္း (ICU

ဆ
္ ္သ္အဓကက ရ္ကေျဳါသာျ္သည္။
စသးဳ္္းေရးကကဏအေဳခၚ၌

အ ိ

ကိဆ္ရ္ အက်က်းသက္ေရ္က္မမမ္္ ကိျ္ဳိ

္းကကက္သက္ေရ္က္မမမ်္း
္းိဳ္မမ (အဳာျ္ခ််ဳ္)ကကဏ ္ဆည့္္

ိပးသက္ေရ္က္ခြဲည့္ဳါသာျ္သည္။ သကိ႔ေသ္္းာျ္း အ ခ္းစသးဳ္္းေရးကကဏမ်္းကကိးာျ္း သက္ေရ္က္း္ ကိဆ္ဳါသာျ္သည္။

္ဆ္ မ

ျ္

သက္ေရ္က္မမမ်္း ေက်ပေ

႔း
္ ္ရမာျ္ စ္ဳါသာျ္သည္။ ု မျ္မ္ ကိဆ္ဆပအေျ ဆည့္္

ကိက္ ်က္ေရးျာျ္းးမ္းမ်္း (ဥဳမ္-ု ဳာျ္သူမ်္းသ္္းး္မမကကိ သသ

ဆ္းဳ

္မ်္းစ္္ သကိ႔မ္ိ

္ းေဳါဆ္းမ်္းစ္္ ဳက

က်ဆည့္္သိပးအေက္ဆ္အဳာျ္ေ ္္း္မာျ္

ကိဳါကု မျ္မ္ ကိဆ္ဆပရ္က

္၀ျ္ဳကိးကကို ေ

ဆ
္ ္ မရ္ကဳါသည္။ အကမ္ေဳ္ဆ္စိအမ်္းအ ဳ္းမ္္ ၀ဆ္ေဆ္မရ္ကဘြဲ သသ

သကိ႔မ္ိ

္ းေဳါဆ္းမ်္းစ္္ ရ္ဆ္သျ္ရဳ္

ကျ္႔သ

္ဳက

္ဳဆ္မမ

္ပ႔း က်း ဳသး ကိဆ္ဆပမ်္း

(lockdown)ု

ာျ္ ကိဆမ
္ ာျ္ မ္ိ

ေေက္ဆည့္္ု ဳာျ္သမ
ူ ်္း၏

္ဆ္ရ္

ရဆ္

ိကဆ္ရ္

ကဆ
ိ ္

ိျ္႔ ဳျ္ရ္

၀ျ္ေ

ဆ
္ ္

ကိဆ္ရ္ ေက္း၀ဆ္ေ

က္

အစိကးရမ္ိ

ဆည့္္

ကိဆ္း

္ဆ္ရ္က္မမ
မ ်က်းကြဲည့္သကိ႔ေသ္ုေ

အ ခ္းေသ္

္မ်္းစ္္

္ဆ္ရ္က္ရ္

ဆ
္ ္

္ဆ္ရ္က္ခ်က္မ်္းကကိ

အစကိးရမ်္း

္ဆ္

အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္း၇း၊

ဳကိမကိ

အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္းအေက္း
အရဳ္ဘက္အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္းမ္

ိျ္႔ ဳျ္ေ

္ဆ္ရ္က္မမ
မ ်္းကကိ

ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္စ္အ

က
္ ္

္ဆ္ရသာျ္ည့္ အေ ခအေျမ်္းဳက္ ု ေဳါဆ္းစဳ္ာျ္က ကဆ
မ ္းေ

္ဆ္ရက
္ ္ေ

ိကဆ္ရ္

းူဳိအေ ခ ဳ်

ဳိရၢးကကကကဏမ်္း၇း၊

ာျ္က မကဆ္းေ
ိျ္႔ ဳျ္ေ

ကိးရ္္းး္်က္ရ္ကဳါသာျ္သည္။

သက္

(CSOs)၇း၊

္ဆ္ရ္က္ရ္

္ဆ္ရ္က္ရ္

က္ ကဆ္းမြဲည့္ ခဆ္း

ကိ႔ေေက္ဆည့္္

ကိဆ္ရး္်က္ရ္ကဳါသာျ္သည္။ လဆ္းစကျ္ေခခမမမ်္းမ္္

အေရးဳါသာျ္ည့္

အရဳ္ဘက္အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္း

္ေသ္

္ဆ္ရ္က္မမ အစဥ္အ

ဆ
္ ္

္ဆ္ရ္က္မမမ္္ ဳကိ္၍

၀ျ္ေ

အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္း

ကိဆ္းရဆ္းသ္း

အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္းမ္္းာျ္း အေရးဳါသာျ္ည့္ အချ္းကကဏမ်္းမ္ ဳါ၀ဆ္း္်က္ရ္ကဳါသာျ္သည္။ အစကိးရဌ္ျ

းိဳ္ေ

ဆ္းဳ

ဆ
္ ္း အသ္္းအး္

ေး်္ည့္ဳါးသက္သ္ေစရျ္ုေ

္ဆ္ စကျ္ေခခမမမ်္း ္ဆည့္္ ရဆ္

အဓကကက်သာျ္ည့္ုေဒသပသု

္ဆ္မမ ္ဆည့္္

ဆ
္ ္ု မျ္မ္ ကိဆ္ဆပအစကိးရသ္မက

ကိးသမရၢ/ ကိဆ္ဆပ

ဳကခကိက္မမကုကိ

ကိဆ္ရ္အခ်ဆ္းခ်ဆ္းေက္း ဳူးေဳါဆ္းေ

အစကိးရ၏ အေက္ဆ္အဳာျ္ေ ္္ ိကဆ္မမ စ္မ္းဳက္းမ္္ အ
က်ျ္းမ္ေရး

၀ဆ္ေဆ္

ကိဆ္း ဳာျ္အ

က်ေရ္က္း္မာျ္ည့္

္ဆ္ရ္က္ ိကဆ္စ္မ္းမရ္ကဳါသည္။

အရဆ္းအ မစ္မ်္းကဆ္းမြဲည့္ေျ ခဆ္း ္ဆ္ည့္ အစကိးရဌ္ျ
ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္စ္ကကိ

အမ်္းအ ဳ္းမ္္

္ဳါသည္။ု မျ္မ္ ကိဆ္ဆပ အစကိးရအေျ ဆည့္္းာျ္း

္ဆ္ က်ဆည့္္သိပးခြဲည့္သာျ္ည့္ ု္ိဳ္ေဳ္းျက္ျြဲေသ္စသးဳ္္းေရး

အေက္ဆ္အဳာျ္ေ ္္ုေ

အကမ္ေဳ္ဆ္စိ

္ဳဆ္ကျ္႔သျ္႔ ခဆ္း

စသးဳ္္းေရး ၀ျ္ဳိ

္ဆ္ည့္ခပ ကိဆ္မာျ္ည့္ အေ ခအေျ

ဆ္းရြဲသ္း

ဆ္းက်ဳ္သာျ္ည့္ ဗကိဆ္းရဳ္စ္

(lockdown))ကကိ

းိဳ္ေ

ည့္ြဲေျသာျ္ည့္

ကိဆ္ရ္ ၀ျ္ဳိဳ၀
္ ျ္ဳကိးမ္္ု မက်႕ ဳ ္ဆည့္္ုေက်းးက္ရ္ကုေျ႔စ္းးိဳ္သ္းမ်္း၇း၊ုေက်းးက္ေဒသရ္ကုေ မလ္မြဲည့္မ်္းအဳါအ၀ဆ္

ျ္းစ္းအေဳခ

ဆ
္ ္

္ မ စ္ ကိဆ္သာျ္ည့္အေ ခအေျမ်က်းးာျ္း ရ္က ကိဆ္ဳါသာျ္သည္။

လ္စိ ္စ္မ်္းစ္္

က်ျ္းမ္ေရးစျစ္မ္္ုေရ္ရါစိစ
ပ မ္းရ္္ေ ္ ခဆ္း၇း၊

အေ ခအေျ ္ဆ္ည့္ ရဆ္

စသးဳ္္းေရး ္ဆည့္္

ကို ည့္မ္္ းူ႔အ ႔္ြဲအစာျ္း ္ဆည့္္အကမ္ေဳ္ဆ္စိမ်္း၏ အေ ခခပစသးဳ္္းေရး

္ဆ္ရျ္ အး္ျ္အမဆ္းခက္ခြဲ ခဆ္း သကိ႔မ္ိ

ကိသေရး

းူမမေရး၇း၊

္၀ျ္ဳကိးကကိ သက္ေရ္က္ေစ ကိဆ္ဳါသာျ္သည္။ ဳိက႔အ ဳဆ္ ဳိကကြဲည့္သကိ႔ေသ္ ျာျ္းးမ္းမ်္းမ္္

က္း္မမမ်္းရ္ကေသ္္းာျ္း

ေျ္က္ေေက္ဆ္း ဳျ္ုေ ခရ္ခပ ခဆ္း ္ဆ္ည့္

က်ျ္းမ္ေရး၇း၊
ဳါ၀ဆ္ေျဳါသာျ္သည္။

မ်္းစ္္ အက်က်း စ္ဳျ
္ ္း ကိဆ္ေသ္ ျာျ္းးမ္းအခ်က်႕ရ္ကဳါေသ္္းာျ္း ၎
းကိအဳ္ခ်က္မ်္း အေဳခ

အိဳ္ခ််ဳ္မမလ ႉရ္းစပခ်ကျ္စပာျညျ္း ္ဆ္ည့္

ဳကိ႔အ ဳဆ္
္ဆ္မမ
မ ်္းကကိ
(CBOs)၇း၊

းက္ျက္ကကိဆ္

ကိဆ္ရ္မ်္း ္ဆည့္္ အစကိးရမ္ိ

ဆ
္ း
္ ာျ္း

္ေသ္

စကျ္ေခခမမမ်္းရ္ကဳါသာျ္သည္။

သဘ္၀ေဘးအ ႉရ္လ္ကကိရဆ္
အေရးႀကသးဳါသာျ္သည္။

ကိဆ္ရ္

ဆ
္ ္

သဆ္ည့္ေး်္္သာျ္ည့္

2

က္က္လ္မမ္မ်္းမရရ္ကဳါက

၎

ကိ႔၏ု

ေစ

ျ္အေး်္က္

အ္းေဳးရ္ေရ္က္ေစမာျ္ စ္ဳါသာျ္သည္။ ဳကိ႔အ ဳဆ္ အခ်က်႕ေဒသမ်္း
ဳဋကဳကကမ်္းေေက္ဆည့္္ အကျ္႔အသ
ကိဆ္ဆပအမ်္းစိ ္ဆည့္္

္ဆ္ အစကိးရ၏ းက္း္မ္းမသေ

လဆ္းအေ ခအေျမ္္

ကကိရျ
ကိ ္ဗကိဆ္းရဳ္၏

ကိဆ္ဆပေ

္္ အ

အ ၧရ္လ္ကကိ

ကိဆ္ဳဆ္ခပဳိရၢက်း္ (ေဒခေအ္ဆ္

ဳကေရ္က္စ္္ရဆ္

ေး်္ည့္ဳါးသက္သ္ေစမာျ္ည့္ျာျ္းးမ္းမ်္းကကိ

အ္ရိစ
ပ က
ကိ း
္ ဳ
ိ ေ
္

ဆ္းက်ဳ္ေသ္ ျာျ္းးမ္းမ်္း (ဥဳမ္ nationwide

lockdown)ကကိ

စ္ ကိဆ္ဆပးိပးအ

အ ဳာျ္ည့္အ၀

အး္ျ္

ရ္

ျာျ္းးမ္းမ်္းကကိ

ကိဆ္းအ

းူဳိက်ျ္းမ္ေရးေစ္ဆည့္္ေရ္္က္မမ

ဆ
ကိ ္ရ္ုေစ

-

္ဆ္ေရးးိဳဆ
္ ျ္းမ်္း ္ဆည့္္

၀ျ္ေ

္ဆ္မမေဳးေျရသာျ္ည့္

ုေရ္႕

ဆ
္ ္ေ ္္ ဳခြဲေ
ည့္ သ္းိဳ္ဆျ္း
ကိဆ္ရ္

အက်က်း

သက္

္ဆ္သဆည့္္ဳါသာျ္သည္။

အေသးစက

္စ္ရဆ္းကကိ၇း၊

ဳိကသကိ႔းိဳ္ေ

ြဲဳ
္ ါအစသရဆ္ခပစ္

ဆ
္ ္

က်ျ္းမ္ေရး

္ဳက

က
္ ္

္ဳဆ္ဳ္း ခဆ္း-

က
္ ္

အး္ျ္

ရ္
ကိဆ္ရ္

္ဆ္ရ္

ဆ
္ ္

လိပေကာျ္ရသာျ္ည့္

္ဆ္ ခဆ္း၇း၊ ႀက်ပေ

႕္ း္ရ ကိဆ္သာျ္ည့္

ဘ

္စ္က္းမ္

စသာျ္

ကိဆ္ရ္ု စ္ ဆ
ကိ ္ေ ခ

အေက္ဆ္အဳာျ္ေ ္္ေ

ကိ႔

ကိဆ္မ်္း၇း၊ု

ေရ္႕

ဳါ၀ဆ္ဳါသာျ္သည္။

(မ္

အက်က်းသက္ေု္က္မ္ိုည့္၇း၊

္ဆ္ရ္က္မမ
မ ်္း ္ဆည့္္

္ရမ ကိဆ္ဳါသာျ္သည္။) အေ ခအေျ ဳကိမကိ

္

္ဆ္ ခဆ္း (ဥဳမ္-

ဳူး

ျ္းမ္
္ခ်က္-

စသးဳ္္းေရး ္ဆည့္္

ြဲခ
္ ်ာျ္ည့္ခ်ကျ္ ခဆ္းမ်္းကကိ

ကိးရ္္းး္ ခဆ္း ္ဆည့္အ
္ ာျသ ဳကိမကိ

ဆ္းက်ဳ္းဳသး

္မ်္းေသ္ ျာျ္းးမ္းမ်္းးာျ္း းကိအဳ္း္ ကိဆ္ဳါသာျ္သည္။

ေဳါဆ္းစဳ္ာျ္က ကဆ
မ း္ ခဆ္း ဆ
္ ္ည့္

အရဆ္းအ မစ္မ်္းုေဳါဆ္းစာျ္းးိဳေ
္

အစိကးရအေျ ဆည့္္ (“အဳူးကကစၥရဳ္မ်္း
ကိဆ္သာျ္ည့္

အးည္ေဳါဆ္းစိပဳါ၀ဆ္ေသ္

အဳူးအေးးေဳးးိဳ္ေ

္ဆ္ရျ္

ေအ္က္ေ ခေဒသအ

အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္း၏

ဆ္ည့္

္ဆ္ရ္က္ေရး
ဆ
္ ္

စသာျ္

းညမ္းးခ်ပ ကိဆ္ရျ္

၎

အေက္ဆ္အဳာျ္ေ ္္ေ

္ဆ္ရ္ကသ
္ ာျ္ည့္

စ္မး္ ေ

္ဆ္ရာျ္ကုကိ မ္ဆ္ည့္

က္ အစကိးရမ္ိ

ကိ႔ ္ဆ္ုည့္ ေဳါဆ္းစဳ္ာျ္က မကဆ္းေ

ကိ႔အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္းအခ်ဆ္းခ်ဆ္းအေက္း
လ ႉရ္းမ္္

ဆ္ ခဆ္း

-

ာျ္ေဳ္ဆ္ရျ္
္ဆ္ရ္ကမ
္ မကကိးာျ္း

အရဳ္ဘက္အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္း
ကူာျသေ

(CSOs)၇း၊

္ဆ္ရ္က္ေဳးရျ္းာျ္း

ကိဆ္းရဆ္းသ္း

းကိအဳ္ဳါသာျ္သည္။

းူဥသးေရအေျအဳ္းအရဳါုေက္ဆ္းမ္ျ္းိပေး္က္စ္္
ဳူးေဳါဆ္းေ

Covid-19ု ေရ္ရါ

စ္ရဳ္ကကိ

္ေသ္ အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္း၇း၊ ဳိရၢးကကကကဏ၇း၊

္ဆ္ရ္က္ရျ္ ဆ
္ ္ည့္

ဳဳ၀သအေျအဳ္းအရသ္မက

လ ႉရ္း

အေက္ဆ္အဳာျ္ေ ္္ေ

းိကအဳ္ဳါသာျ္သည္။ု မျ္မ္ ကိဆ္ဆအ
ပ စကိးရအေျ ဆည့္္

အရဳ္ က္အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္းအေျ ဆည့္္းာျ္း

အဓကကက်သာျ္ည့္ မူ၀ါဒခ်မ္

႔ကိ ဆည့္္

အေက္ဆ္အဳာျ္ေ ္္ေ

းူဳိအေ ခ ဳ်အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္း (CBOs)၇း၊ ကိးသမရၢ/ ကိဆ္ဆပ
းက္ျက္ကကိဆ္အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္း

္ဆ္ ခဆ္း

ကိဆ္ရ္ စသမပချ္႔ခေ
္ြဲ ရးစျစ္”ု (Incident Management System) ကြဲည့္သကိ႔ေသ္) ဌ္ျေဳါဆ္းစိပ ္ဆည့္္

ႀကသးးကိအဳ္း္်က္ရ္ကဳါသာျ္သည္။ု

္ဆ္ရ္က္ရျ္

က္က္လ္ဳကျ္းခ််ဳ္ကိသေရး

းကိအဳ္ဳါသာျ္သည္။
ဗ္ကိေက္္မ

သကြဲည့္သကိ႔ေသ္

္ေရးအ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ္ ဳပည့္ဳကိးေဳးရျ္ းိကအဳ္ဳါသာျ္သည္။

းက္ရ္က အိဳခ
္ ််ဳ္ေရးလ ႉရ္းမ်္းကကိ အသိးပ ဳ် ခဆ္း - က်ျ္းမ္ေရး ္ဆည့္္ အ္းက္း၀ျ္ႀကသးဌ္ျ (က်ျ္းမ္ေရး၀ျ္ေ
အေဳ္ေဳ္အိဳ္ခ််ဳ္ေရးဥသးစသးဌ္ျ
ိျ္႔ ဳျ္ရဆ္

ကိက္ခကိက္ရျ္အ

ျ္ေစမာျ္ည့္ ဳိရၢက်း္မ်္း ဆည့္္ ာျ္က မကဆ္းးိဳ္ေ

းကျ္မ်္းု ဳ်းိဳ္ေဳး ခဆ္း

း္လ္ကူသာျ္ည့္

ကိဆ္

ကိဆ္သူမ်္းအ္းးိပးအေျ ဆည့္္ုေး်္ည့္ဳါးသက္သ္ေစသာျ္ည့္

ရဳ္ကက
္ ္ေက်းရ္္ေစ်းမ်္း၇း၊

းက္ေ

ရဆ္

ဳ
ကိ ါကးာျ္း စသးဳ္္းေရး ္ဆည့္္ းူမမေရး

ျ္ည့္၀ျ္ဳမ္းမ်္း ဆည့္္ က္က္လ္ေရးးိဳ္ဆျ္းမ်္းကကိ းိဳ္ေ

ဆ
္ ္

က္မ်္း ္ဆ္ည့္

အ ဳာျ္ည့္အစိပေ ္္ ဳဳ္းသာျ္ည့္ ဳူး
ကိျ္က်စရက

ာျ္ေျသာျ္ည့္

ဆ္ ဳခ်က္မ်္း

္ဆ္ရ္က္ရျ္မ္္ု မျ္မ္ ကိဆ္ဆပအ

္ဆ္ရ္က္ ကိဆ္မာျ္

ဳကိ႔ေေက္ဆည့္္

ဘိျ္းႀကသးမ်္း)၇း၊

ဌ္ျမ်္း

က
္ ္ အႀကပ ဳ်

္ ဆည့္္ က္းရ္ာျ္ေက္ အသ္္းအး္ ကျ္႔သ

အ ႉရ္လ္မ်္းကကိုေး်္ည့္ျာျ္းေစရျ္ု စ္ ကိဆေ
္ ခရ္ကသာျ္ည့္ုေရ္ရါ ဳျ္႔ဳ္္းမမ မျ္
ေရသျ္႔ဳကိ႔ေ

္ဆ္ ရဳ္

ဆ
္ ္

၇း၊ ရဳ္ကက
္ ္ေက်းရ္္ ဥကၠ႒မ်္း၇း၊

ကကရ
ိ ကိျ္ဗကဆ
ိ ္းရဳ္စ္ကကိ

အေက္ဆ္အဳာျ္ေ ္္ေ

ႀကသးမ္း ကိဆ္ဳါသာျ္သည္။

အေးးဳ္းးိဳ္ေ

္ဆ္မ်္းအ

္ဆ္ ခဆ္း

ခက္ခြဲးကမည့္မ
္ ာျ္ စ္ဳါသာျ္သည္။ လဆ္းျာျ္းကကိ အေက္ဆ္အဳာျ္ေ ္္ေ
ဳကခကိက္မမမ်္းမ္္

ျ္းစိေကာျ္)၇း၊ သမၼ

ိကဆ္ေ ရ္ဆ္းရ္

္ဆ္မ်္း)သည္။

မျ္မ္ ကိဆဆ
္ အ
ပ စကးိ ရ၇း၊ အရဳ္ဘက္အ ္ြဲ႔အစာျ္းမ်္း ္ဆ္၇း၊ည့္ ဘ္သ္ေရးေခါဆ္းေ

အေရး

ကိဆ္ဆပသ္းအခ်ဆ္းခ်ဆ္း အ ဳျ္အး္ျ္

္း စ္ေစဳါသာျ္သည္။ သက႔ေ
ိ သ္္းာျ္း းူဳိလိပေကာျ္မမ မဆည့္္မ်္းးဳသး အေရးဳါသာျ္ည့္ အချ္းကကဏမ်္း

ဘ္သ္ေရးေခါဆ္းေ

သက္

္ဆ္ရ္က္ ကိဆ္မမအေ ခအေျမ္္ းက္ရ္က

ကမဆ္းလ္ဥ္ဳါကု မျ္မ္ ကိဆ္ဆပရ္ကု ဳာျ္သူမ်္းသာျ္ အစကိးရအ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္းအေဳခ ္ဆည့္္

ဳိရၢက်း္မ်္းးာျ္းရ္ကဳါသာျ္ (ဥဳမ္-

းူမမေရး

္ဆ္မမမ်္းသာျ္ုေရ္ရါ ဳျ္ဳ္္ းမမကကိဳါ

္မ်္းစ္္ ရ္ကေျဳါသာျ္ (ဥဳမ္- ရခကိဆ္ ဳာျ္ျလ္ေဒသ၇း၊ ဳးက္၀ းမက်႕႔ျလ္၇း၊ ရ္မ္း ဳာျ္ျလ္ေ မ္က္ဳကိဆ္းေဒသ)သည္။

လိပေကာျည့္္မမျာျ္းဳါးေကဳါသာျ္သည္။
အ္ျ္႔အ

းိဳ္ေ

ကိဆ္ု ေ ရ္ဆ္းရ္

(ေဒသ

ကိဆ္ရ္အစကိးရအ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္းကကိုေဳါဆ္းစဳ္ာျ္က မကဆ္း ခဆ္း)မ်္းမ္္

ဆ
္ ္ အေရးဳါေသ္ အချ္းကကဏမ်္းမ္

ဳါ၀ဆ္း္်က္ရ္ကဳါသာျ္သည္။

္ဆ္မမးိဳ္ဆျ္းမ်္း) ္ဆ္ည့္
ကကိရကိျ္ဗကိဆ္းရဳ္စ္ကကိ

သကိ႔ေသ္္းာျ္းုေက်းးက္ေဒ ္ပ႕း က်းေရး

3

ဥသးစသးဌ္ျကြဲည့္သ႔ကိ

အသိပး ဳ်သဆည့္္သာျ္ည့္

အ ခ္းအ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္းးာျ္းရ္ကဳါသာျ္သည္။

စသမပကကျ္းမ်္းသာျ္ုေျရ္ေဒသအမ်္းအ ဳ္း
သ

္ဆ္ုေက်းရ္္အ

ဆည့္္ုေက္္မ

ဆ္းအခ်က္အးက္မ်္း မ္်ေ၀ရ္ ္ဆ္ုည့္ ေက်းရ္္းူဳိမ်္းကကိ း္ပ်႕ေ

ဆ
ကိ ဆ
္ အ
ပ
ဗ္ကိအ

လဆ္းဌ္ျ၏

ဆ
္ ္

ကိဆ္ဆပေ

ခ် ဳ ခဆ္း ္ဆ္ုည့္ ေျ္က္

္္

္္ရ္

ကိဆ္ဳဆ္ခပဳိရၢက်း္မ္

က္သလ
္ ္ေ

ဆည့္္မ်္း

္ဆ္

္ြဲ ာျ္းဳ္းရ္ကးဳသး စ္ဳါသာျ္သည္။
႔စ

ဆ
္ ္ လဆ္းေက္္မ

သမ်္းကကိ အသိပး ဳ် ကိဆ္ဳါသာျ္သည္။

္ဆ္မ်္း၏ းူမေမ သဇ္ကကိ အသိးပ ဳ် ခဆ္း -

အေရးႀကသးသာျ္ည့္

ိပးအေ ခအေျမ်္းကကို ဳာျ္သူးူဳိသကိ႔

မက်႕ျလ္၇း၊ုေက်းရ္္/ရဳ္ကက
္ ္အ
ဳကေရ္က္စ္္

အ

ဳိပမ္ျ္

မူ၀ါဒ
ဆ္ ဳ ခဆ္းမ်္း

အရဳ္ဘက္အ ႕္ြဲ အစာျ္းမ်္း ္ဆည့္္

္ဆ္ရက
္ ္ ကိဆ္ရျ္ ဆ
္ ္ည့္

္ဆည့္္ု မစကမ္းေရ္ဆ္ကည့္သ
ြဲ ကိ႔ေသ္

သမ်္းကကိ

ဆ
ကိ ဳ
္ ဆ္ခဳ
ပ ရ
ိ ်ၢက း္၇း၊ အရဳ္ဘက္အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္း ္ဆ္ည့္ ဘ္သ္ေရးေခါဆ္းေ
ဆည့္္

NCDDP

အေက္ဆ္အဳာျ္ေ ္္ေ

ကိဆ္ရ္

ိပး

က္းက္းိဳ္ေ

က
္ ္

၎

္္

္ခ်က္မ်္းကကိ
္ဆ္သဆည့္္ဳါသာျ္သည္။

ဘ္သ္ေရးေခါဆ္းေ

္ဆ္ရ္က္ ကိဆ္ရျ္အ

ကိဆဆ
္ ပေ

ကိ႔၏

္ဆ္မ်္းသာျ္
းူမမေသဇ္ကကိ

အသိပး ဳ်သဆည့္္ဳါသာျ္သည္။
က်ျ္းမေရးေစ္ဆည့္္ေရ္္က္မမ

ကဆ
ိ ရ
္ ္ အေ ခခပအေ

က်ျ္းမ္ေရးေစ္ဆည့္္ေရ္္က္မမ

ကိဆရ
္ ္

ကကရကလ္မ်္း ( ္္ေခါဆ္းစာျ္း၇း၊ ၀
ကိး မ္ဆ္ေ
ည့္ ဳ္က္ဳပည့္ ိကဆ္ရျ္အ
က္းက္ းက္

ေ
္ြဲ

းူမေ
မ ရး ္ဆ္ည့္ စသးဳ္္းေရး

က
္ ္

္က္အအိမ
ပ ်္း ္ဆ္ည့္ ဳစၥာျး္ ကကရလ
က ္မ်္းကကိ

အေ ခခပအေ

္က္အအိပမ်္း ္ဆည့္္

ဳစၥာျ္းကုကလ္မ်္း

ဳ္မေ

္္၇း၊ ဳိရၢးကကုေ

းရိပမ်္း၇း၊ ကိဆ္ဆပ

စ္ကကိလ္ေရက္က္လ္ေရး

ကိ႔ကကိ က်ျ္းမ္ေရး၀ျ္ဳမ္းမ်္းအ္း

က္အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္း၇း၊ ဳိရၢးကက ဳရ္က

အ ႔အ
္ြဲ စာျ္းမ်္း ္ဆည့္္

္ဆ္ရ္က္သဆည့္္ဳါသာျ္သည္။
ဆ
ကိ ရ
္ ္ က်္းကျ္ေဳးမမမ်္းကကိ းိဳေ
္

ျာျ္းးမ္းမ်္းကကိ
ကိး

အဳူးသ ဆ္ည့္

္ရိပ၇း၊ က္က္လ္ေရးမ်က္မ္ျ္၇း၊ုေရ္႕ ိပးခါးစာျ္း (ေအဳရ္ျ္)) စသာျ္

္ဆ္ေဳး ခဆ္း -ု မျ္မ္ ကိဆ္ဆပအစကိးရအေျ ဆည့္္ စသးဳ္္းေရးးိဳ္ဆျ္းမ်္း၇း၊

စကိက္ဳ်က်းေမ္း မ ေရးးိဳဆ
္ ျ္းမ်္း ္ဆည့္္ အကမ္ေဳ္ဆ္စိမ်္းကကိ းူမမေရး ္ဆ္ည့္ စသးဳ္္းေရး
္ပ႔း က်း

းကိ မ္ဆ္ေ
ည့္ ဳး ခဆ္း -ု မျ္မ္ ိကဆ္ဆပ အစကိးရအေျ ဆည့္္

က္မမဘက္သာျ္ု

က္းက္ရ္္ေ ္သဆည့္္ဳါသာျ္သည္။
ေခ်းေဆ္ ဳျ္းာျ္ေဳး

ဳ္သာျ္ည့္က္းကကိုေရည႕

ကိဆ္ရ္ က်္းကျ္ေဳးမမမ်္းးိဳ္ေ
ဥဳမ္

္ဆ္ ကိဆရ
္ ျ္ု စ္ ိကဆ္ေ ခ

စ္ရဳ္အေျ ဆည့္္ု မျ္မ္ည့္စကိက္ဳ်က်းေရး

ကိဆ္းေဳး ခဆ္း၇း၊ုေခ်းေဆ္အမ်က်းအစ္း ္ဆည့္္ုေခ်းေဆ္

ကိး မဆည့္္ေဳး ခဆ္း၇း၊ုေက်းးက္ေဒသရ္က စကိက္ဳ်က်းေမ္း မ ေရးအကမေ
္ ဳ္ဆ္စိမ်္းသကိ႔ လ္လသေဆ္ခ်ေဳးသာျ္ အစသအစဥ္မ်္း ခ်မ္
စသာျ္

ဳမ္ကကကိ

္းိဳ္ေ

္ဆ္ ခဆ္း

ကိ႔ကကိ ဳာျ္ည့္သဆ
္ ္းစဥ္းစ္းသဆည့္္ဳါသာျ္သည္။
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