သို ့။ ။

ျ္မန္မမိုုု
န ံ အစိုိုး၇၊ အ၇ပနဘကနအဖြဲ ့အစစနိုး္ မိုး်ားႏုန့ ဘမသမေ၇၇ိုးေ၇ ုနိုးေ၇

အေ၇ၾကမုနိုးအ၇မ။ ။

ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပနစန တိုမ႔ျန ပမနေ၇

ေ၇မ ့၇ကန။ ။

၃၀ ္တနလ ၂၀၂၀

မုနရကန္မ

္ူ၀ ဒအက ဥနိုး ်ပန - ကရ
ို မ
ို မဗု
ို ိုးန ရပနစန တိုမ႔ျန ပမနေ၇
ဤ္ူ၀ ဒအက ဥနိုး ်ပနတုန
က မနိုး္မေ၇ရိုး
အ

ု
ို ရ
န မ ္ူ၀ ဒလိုအပန ကန္ မိုး်ားႏုန့ အ ု့နအလ္နိုး္ မိုး

ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပန်ားႏုနစ
့ ပနလ ဥနိုးးပသိုး ျ္မန္မ်ာိုုု
န ံရုန

ိုုနရမ ၀မနေ၇

စသစနတို႔်ားႏုနသ
့ ကန

ိုုနရမ ္ူ၀ ဒလိုအပန ကန္ မိုး်ားႏု့န အ ု့နအလ္နိုး္ မိုး

မုနရကန္မ

အရပနဘကနအဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး (CSOs)်ားႏုန့ ဘမသမေ၇ရိုးေ၇ ုနိုးေ၇

ိုုနေ၇မရသစန့

ရးႏ ကန္ မိုးကို

ိုုနရမနအတကန

အစိုိုးရ၊

္ရးႏ္ျဖစနလိုအပနေ၇သမ

မုနရကန္မ လိုပနုမနိုး္ မိုး၊ စသိုးပမိုးေ၇ရိုး၊ လူ္မေ၇ရိုး်ားႏု့န ်ာိုုနုံေ၇ရိုး

ဳစန့သုနိုးစဥနိုးစမိုးရ္စန့

ိုပ ကစၥရပန္ မိုး်ားႏု့နစပနလ ဥနိုးးပသိုး ေ၇တ႔

စမနေ၇ ခ္မ္ မိုးကို ျ္မန္မ်ာိုုနုံ

မုန္ မိုး အတူတက တမနိုးလးႏမနရုန

မုန္လ
မ ိုပနုမနိုး္ မိုး၊ အေ၇ကမုန အဳစနေ၇ဖမနေ၇

ိုုနသစန့

မုန္ မိုး

အေ၇ျ အေ၇မ္ မိုးကို ေ၇

ပူိုးတြဲပ အစသရုန စ
ံ မ

(Full-length

ိုးေ၇်ာိုးတုနျပဳမိုးပ သစန။

report)

တုန

အေ၇သိုးစတန

ရးႏုနိုးလုနိုးတုနျပဳမိုးပ သစန။

ျ္မန္မ်ာိုုု
န အ
ံ ေ၇ပခ ကရ
ို မ
ို မဗု
ို ိုးန ရပနစ၏
န က မနိုး္မေ၇ရိုး
၂၀၂၀

ျပစန့်ားႏစန၊

္တနလ

(၂၈)

အမိုးကစမိုး၀မနႀကသိုးဌမမ္းႏ

ရကနေ၇မ႔အဳ

ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပနစန

အတစနျပ် ြဲ့ပ သစန။

(်ာိုုနုျံ မိုးသမိုး်ားႏု့န ျ္မန္မ်ာိုုနုံသမ္ မိုးအပ အ၀ုန)
အမရိုံစိုကနလးႏ ကနရးႏပ သစန။

အ

ကူိုးစကန္မျ္မန

(၈)ဥသိုးေ၇တ႔ရးႏရေ၇ၾကမုနိုး

ဳို႔ဳကန

ကမဥသိုးတိုမန႔ျပမနေ၇

မနေ၇သမ ေ၇ရမရ ျဖစနေ၇မျ ုနိုး

က မနိုး္မေ၇ရိုး်ားႏုန့

ိုကနေ၇ရမကနလမသစန့

်ာိုုနုံေ၇တမန

္ မိုးစမပို္၍

ဗ

စသစနတို႔ေ၇ၾကမု့န
လမ္စန့

ိုအ

ု့န္းႏ

ပ ံ႕်ားႏံ႔ေ၇မ်ာိုုနပ သစန။ ေ၇ရမရ

မုနရကန္မေ၇်ားႏိုးေ၇ကိုးျ ုနိုး၊

လကနေ၇တ႔အေ၇ျ အေ၇မဳကန ေ၇လ မ့မစနိုးေ၇မ်ာိုုနပ သစန။

ဗိုုနိုးရပနစနသစန ျ္မန္မတစန်ာိုုနုံလိုံိုးသို႔ ကူိုးစကနပ ံ႕်ားႏံ႔သမိုး်ာိုုနးပသိုး ေ၇သ

ေ၇လလမဥနျဖု့န

ရသိုးသမိုး္ မိုးကိုသမလးႏ ုန

ိုပ ေ၇ရမရ ္းႏမ

မစနိုးပ ိုးျ ုနိုး၊

မလနစပန၀ုနေ၇ပ ကန္ မိုးရးႏေ၇မျ ုနိုး်ာု
းႏ န့

ကူိုးစကန ံရသူ

လကနရးႏအ မနအဳ

်ာိုုနုံတကမ

သို႔ေ၇သမနလစနိုး

ဓမတန စ
ြဲ ္နိုးသပန်ာု
ို န္မအေ၇ျ အေ၇မ
အ ကနအလကန္ မိုး္းႏမ

ု
ို ရ
န မ ျ ္နိုးေ၇ျ မကန္္
မ မိုး

စ္န့၀ုန်ာိုုေ၇
န သမ

တရမိုး၀ုနေ၇ၾကျုမဳမိုးေ၇သမ

သသတုနိုးပတန္ မိုးအတုနိုး

ကိုရိုမမ

ိုံိုး္မ္ မိုးလစနိုး သသသမသမ ္ မိုးျပမိုးလမ်ာိုုနပ သစန။

ျ္မန္မ်ာိုုနုံတုန ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပနစန အေ၇ျ အေ၇မကို ေ၇လ မ့မစနိုးသကနသမမိုုနေ၇ျ ၇းႏသစန့ အေ၇ၾကမုနိုးတရမိုး္ မိုးစမလစနိုး ရးႏ်ာိုုနပ သစန (ဥပ္မရမသသဥတို
ျ္မန္မ်ာိုုနုံ၏

ပူျပုနိုးျ ုနိုး၊ ျ္်႕ျပိရလမမစနိုးပ ိုးျ ုနိုး၊
လူဥသိုးေ၇ရ

ဖ႔စ
ြဲ စနိုးတစနေ၇

အေ၇ျ အေ၇မတစနရပနျဖစနေ၇မပ သစန
ပို္ို

ိုိုးရမိုးေ၇စ်ာိုုနသစန့

(ဥပ္မ-

အျ မိုး်ာိုုနုံ္ မိုးဳကန
မကနပိုံအရ္းႏမလစနိုး

်ာိုုနုံတကမေ၇လေ၇ၾကမုနိုးလိုုနိုး

ကနသလန္မမစနိုးပ ိုးျ ုနိုး)။

အ ်႕ေ၇သမ

ရမေ၇ဳမုန့္းႏၾကစ့နလးႏ ုန ေ၇ကမုနိုး္မနသစန့

သကနႀကသိုးရလနအိုအ ်ိုးအစမိုးမစနိုးပ ိုးျ ုနိုး၊

ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပနကူိုးစပန ရ
ံ ်ာိုုန္မအ်ာႉရမလနကို

ဖုန့ျဖ်ိုးျပသိုးမု
ို နုံ္ မိုးတုနအျဖစန္ မိုးေ၇သမ

အ ်႕ေ၇သမ

က မနိုး္မေ၇ရိုးအေ၇ျ အေ၇မ္ မိုး္းႏမ

မစနိုးပ ိုးျ ုနိုး

(ဥပ္မ-

ကိုလနအရၤ အစတနအပိုုနိုး အစမိုးဳိုိုးကိုသျ ုနိုး်ားႏုန့ အ၀လမနျ ုနိုး)။
သို႔ေ၇သမနလစနိုး ျ္မန္မ်ာိုုနုံတုန ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပနစန ကူိုးစပန္မကို ပို္ို
အမ

မရ ်႕႔တ့သ
ြဲ ူ်ားႏု့န

ကိုလနအေ၇လိုး မန္ျပစန့သူ္ မိုးျပမိုးျ ုနိုး၊

ုလနရလနသူ္ မိုး်ားႏု့နေ၇ရမေ၇်ားႏေ၇မဳိုုနၾကရသစန့အတကန ေ၇ရမရ ပိုိုးရးႏသူ်ားႏု့န
လူဥသိုးေ၇ရ က ပနတစနိုးျ ုနိုး၊ (ေ၇သိုးတိုိုး၊
ပို္ို

ိုိုးရမိုးေ၇စ္စန့ က မနိုး္မေ၇ရိုး

ိုု၇
န မ လိုပနကိုုနေ၇

ဳေ၇တ႔်ာိုုနေ၇ျ

သကနႀကသိုးရလနအို္ မိုးသစန
ပို္ မိုးျ ုနိုး၊ ျ္်႕ျပ

ုနိုးရြဲသမိုးရပနကကန္ မိုးတုန

သိုး ်၊ ေ၇အအိုုနဒသအကနစန်ားႏု့န တသဘသေ၇ရမရ ကြဲ့သို႔ေ၇သမ) ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပနကူိုးစကန္မအ်ာႉရမလနကို

ိုုနရမ အေ၇ျ အေ၇မအ ်႕္းႏမ ျ္ု့န္မိုးစမရးႏေ၇မျ ုနိုး)။

ဤ္ူ၀ ဒ အက ဥနိုး ်ပနကို ျ္မန္မျပစန
အစို၇ေ၇၇ိုး၇မ

ိုိုးရမိုးေ၇စ္စန့ အေ၇ျ အေ၇မ္ မိုးစမလစနိုး ရးႏေ၇မပ သစန (ဥပ္မ-

ိုုန၇မ သိုေ၇တသမ္ မိုးလိုပနကိုုနေ၇

မုန၇ကနလးႏ ကန၇းႏသစန့ သိုေ၇တသသတ ် ့်ားႏုန့ က မနိုး္မေ၇၇ိုး၊

မုန၇ကနေ၇မသူ္ မိုး ပူိုးေ၇ပ ုနိုးျပ်စိုဳမိုးပ သစန။ ေ၇အမုန

မနိုး ်ားႏုန့ Paul Minoletti ္းႏဥသိုးေ၇

မုန္၍ Ali &

Duncan Boughton, David Ney, Deniz Okur, Guillem Riambau, Ian Porter, Kyan Htoo, Mai Hla Aye, Mary
Callahan, Naing Htoo Aung, and Richard Horsey တို ့အပ အ၀ုန (္ေ၇ဖမနျပဳမိုးေ၇သမ) သူ္ မိုး၏
ပ ၀ုနပံပိုိုး္းႏို ့္ မိုးးဖုန့ ျပ်စိုဳမိုးပ သစန။

လူ္ေ၇
မ ရိုး၊ စသိုးပမိုးေ၇ရိုး်ားႏုန့ ်ာု
ို ု
န ေ၇
ံ ရိုး
ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပနစနကို
လူ္မ

ကန

်ာိုုနုံေ၇ရိုး

ရုန

ံေ၇၇ိုးအ တနအ

ု
ို ရ
န မ ဳစန့သုနိုးစဥနိုးစမိုးရ္စန့အ ကန္ မိုး

ု
ို ေ၇
န ျဖရးႏုနိုးရမတုန

အ္ ်ိုးသမိုးက မနိုး္မေ၇ရိုးေ၇စမု့နေ၇ရးႏမကန္မစမစန၊

ကနအမိုးေ၇ကမုနိုး္းႏူ ့္ မိုး်ားႏု့န

တန

ကနလးႏ ကနရးႏပ သစန။

ိုုနရမလနအ
ို ပန ကန္ မိုးအၾကမိုး ေ၇၇ိုး လန စန့ မန၇္းႏို ့္ မိုး

အေ၇ကမုနအေ၇ကမုနအဳစနေ၇ဖမနေ၇

မုနရကန္စန

အိုပန ်ပန္မလ်ာႉရမိုးစံ မနစံစညမနိုး်ားႏုန့

က မနိုး္မေ၇ရိုး၊

လူ္မေ၇ရိုး၊

စသိုးပမိုးေ၇ရိုး်ားႏု့န

ပ ၀ုနေ၇မပ သစန။

ိုပ က ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပနစန၏ က မနိုး္မေ၇ရိုး

အျပစန့အ၀

ိုုရ
န မ သကနေ၇ရမကန္မ္ မိုးကို ေ၇လးႏ မ့ ရမတုန

္ မိုးစမ အက ်ိုးျဖစနဳမနိုး်ာိုုနေ၇သမ မစနိုးလ္နိုးအ ်႕ရးႏပ ေ၇သမနလစနိုး ၎တို ့္းႏမ လူ႔အဖ႔ြဲအစစနိုး်ားႏု့နအ္နေ၇ဳမုနစို္ မိုး၏ အေ၇ျ

ံစသိုးပမိုးေ၇ရိုး

လိုအပန ကန္ မိုး အေ၇ပခတုန ႀကသိုးေ၇လိုးသစန့ ၀မနဳိုတန၀မနပိုိုးကို သကနေ၇ရမကနေ၇စ်ာိုုနပ သစန။ ဳို႔အျပုန ဳိုကြဲ့သို႔ေ၇သမ မစနိုးလ္နိုး္ မိုး္းႏမ
အျပစန့အ၀ အေ၇ကမုနအဳစနေ၇ဖမနေ၇
္ၾကမေ၇သိုး္သကမလအတုနိုး
ျ္မန္မ်ာိုုနုံ၏

မုနရမန အလမနအ္ုနိုး ကန ြဲျ ုနိုး သို႔္

တိုိုးတကနလမ္မ္ မိုးရးႏေ၇သမနလစနိုး

လနစို်ားႏစန္ မိုးစမ

က မနိုး္မေ၇ရိုးစမစန္းႏမ ေ၇ရမရ စိုစ
ံ ္နိုးရးႏမေ၇ဖျ ုနိုး၊

ေ၇မမကနေ၇ၾကမုနိုးျပမန ေ၇ျ ရမ ံျ ုနိုး်ားႏုန့
အေ၇ျ အေ၇မ်ားႏုန့ ရုန

ကိုသေ၇ရိုး

ိုတန ္ျဖစန်ာိုုနသစန့အေ၇ျ အေ၇မ္ ်ိုးလစနိုး ရးႏ်ာိုုနပ သစန။
ရုနိုး်ားႏသိုးျ္းႏ်ပန်ားႏံ္္
မ မိုး

ဓမတန စ
ြဲ ္နိုးသပနျ ုနိုး၊

စသစန့ကစၥရပန္ မိုးအပ အ၀ုန

လစန

မသမိုးျ ုနိုးေ၇ၾကမု့န

ေ၇ရမရ ကူိုးစကနရမလ္နိုးေ၇ၾကမုနိုးကို

အရုနိုးအျ္စန္ မိုး

ိုုနႀက်ံေ၇တ႔ရလးႏ ကနရးႏပ သစန။ ဳို႔အျပုန လူမမအဳူိုးၾကပန္တနကိုသ မနိုး

ိုိုး

ိုိုးရမိုးရမိုး

်႕တြဲ့ေ၇မသစန့

ိုုနရမ အေ၇ဳမကနအကူျပ်ပစၥစနိုး္ မိုး (ICU

facilities)္းႏမ ရမနကမ
ို န၊ ္်ာႉေ၇လိုး၊ ေ၇မျပစနေ၇တမန စသစန့ း္်႕ႀကသိုး (၃) ိုတုနသမအဓက ရးႏေ၇မပ သစန။
ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပနစန္းႏမ

အလိုပနအကိုုန်ားႏု့န

၀ုနေ၇ုအပ အ၀ုန

ရးႏ်ားႏု့နေ၇မးပသိုးျဖစနပ သစန။ လကနရးႏအေ၇ျ အေ၇မတုန စသိုးပမိုးေ၇ရိုး
ရသိုးသမိုးကကဏ္ မိုးကို အ္ မိုး
စသိုးပမိုးေ၇ရိုး

စသိုးပမိုးေ၇ရိုးကကဏအေ၇ပခၚ၌

အ်ာိုတနလကကကမသကနေ၇ရမကန္မ္ မိုး

ိုုနရမ အက ်ိုးသကနေ၇ရမကန္မ္းႏမ ကိုမနဳိုတနလိုပန္မ (အဳစန ်ပန)ကကဏ်ားႏု့န

ိုံိုးသကနေ၇ရမကန ြဲ့ပ သစန။ သို႔ေ၇သမနလစနိုး အျ မိုးစသိုးပမိုးေ၇ရိုးကကဏ္ မိုးကိုလစနိုး သကနေ၇ရမကနလမ်ာိုုနပ သစန။

ိုုနရမ ၀မနဳိုပ၀
န မနပိုိုး္းႏမ ျ္်႕ျပ်ားႏု့န ေ၇က ိုးလကနရးႏ ေ၇မ႔စမိုးလိုပနသမိုး္ မိုး၊ ေ၇က ိုးလကနေ၇ဒသရးႏ ေ၇ျ္လမ္ြဲ့္ မိုးအပ အ၀ုန

လူတမနိုးစမိုးအေ၇ပခတုန ္တမနတ

သကနေ၇ရမကန္မ္ မိုး ၾက်ံေ၇တ႔လမရ္စနျဖစနပ သစန။ ျ္မန္မ်ာိုုနုံအေ၇မျဖု့န တုနိုးက ပနသစန့ ဗိုုနိုးရပနစန

တိုကနဖ ကနေ၇ရိုးမစနိုးလ္နိုး္ မိုး (ဥပ္မ- ျပစနသူ္ မိုးသမိုးလမ္မကို သသတုနိုးပတန္ မိုးစမ သို႔္
(lockdown))ကို

ုနိုးရြဲသမိုး

က ု့နသိုံိုးအေ၇ကမုနအဳစနေ၇ဖမနလမ္စန

ိုပ က ျ္မန္မ်ာိုုနုံရးႏ

ိုတန လေ၇ပ ုနိုး္ မိုးစမ ပတနပုနကမန႔သမန႔ျ ုနိုး

အ္နေ၇ဳမုနစို

အ္ မိုးအျပမိုး္းႏမ

က ေ၇ရမကနလမ္စန့

စသိုးပမိုးေ၇ရိုး ၀မနဳိုတန၀မနပိုိုးကို ေ၇တမုန့ ံ်ာိုုန္စန့ အေ၇ျ အေ၇မတုန ္ရးႏပ ။ အ္နေ၇ဳမုနစိုအ္ မိုးအျပမိုး္းႏမ ၀ုနေ၇ု္ရးႏဘြဲ သသတုနိုးပတန္ မိုးစမ
သ႔္
ို

ိုတန လေ၇ပ ုနိုး္ မိုးစမ ရးႏုနသမနရပနတစန်ာိုု္
န စန ္

ကမန႔သတနပတနပုန္မ

(lockdown)

ိုတနပ ။ ျ္မန္မ်ာိုုနုံ အစိုိုးရအေ၇မျဖု့နလစနိုး တိုုနိုးျပစနအတုနိုး အသမိုးအလမ

ေ၇ၾကမု့န ျပစနသ္
ူ မိုး၏

၀ုနေ၇ု

ဖံ႔းဖ်ိုးျပသိုး်ာိုုနုံ္ မိုးတုန က ု့နသိုံိုး ြဲသ
့ စန့ ၇းႏိုပနေ၇ဳိုးမကနမြဲေ၇သမစသိုးပမိုးေ၇ရိုး
အေ၇ကမုနအဳစနေ၇ဖမန ေ၇

ိုုနရမအ ုနိုး ုနိုးၾကမိုး ပူိုးေ၇ပ ုနိုးေ၇

အစိုိုးရ၏ အေ၇ကမုနအဳစနေ၇ဖမန်ာိုုန္မ စ္နိုးပကမိုး္းႏမ အ
က မနိုး္မေ၇ရိုး
လိုပနေ၇

ရုန

ိုုနရမ

ိုုနရမ ၾကမိုး၀ုနေ၇

ေ၇လ မ့ပ ိုးသကနသမေ၇စရမန ေ၇
မုနရကန္္
မ ်ိုးက့သ
ြဲ ို႔ေ၇သမ ေ၇

ုန
ို တိုမန႔ျပမနရမတုန
၀မနေ၇

မုန္မ်ားႏု့န

အစိုိုးရ္

အျ မိုးေ၇သမ

အစိုိုးရ္ မိုးတုန

အဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး၊

(CSOs)၊

ပို္ို

အဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုးအၾကမိုး

တိုမန႔ျပမနေ၇

အရပနဘကနအဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး္းႏ

ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပနစနအတကန

မုနရသစန့ အေ၇ျ အေ၇မ္ မိုးဳကန

မုနရကန္္
မ မိုးကို

တိုမန႔ျပမနေ၇

ေ၇ပ ုနိုးစပနစးႏ်ာမုနိုးေ၇

၎တို႔၏

မုနရကနေ၇

၀မနေ၇

အဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး

တိုုနိုးရုနိုးသမိုး

အေ၇ရိုးႀကသိုးပ သစန။

လိုပနေ၇

အမိုးေ၇ပိုးရမေ၇ရမကနေ၇စ္စနျဖစနပ သစန။ ဳို႔အျပုန အ ်႕ေ၇ဒသ္ မိုးတုန အစိုိုးရ၏ လကနလးႏ္နိုး္သေ၇

မုန္္
မ မိုးကို
(CBOs)၊
ိုတနေ၇သမ

စမနေ၇ ခ္မ္ မိုးရးႏပ သစန။

သဘမ၀ေ၇ဘိုးအ်ာႉရမလနကိုရုန

မုနရကန္မ္းႏမ ပို္၍

ဳို႔အျပုန

လကနမကနကိုုန

ိုုနရမ္ မိုး်ားႏု့န အစိုိုးရ္

မုနရကနရမတုနလစနိုး

မုနရကနရမတုန

ေ၇စတမမအေ၇လ မကန

ိုုနရမ

လူဳိုအေ၇ျ ျပ်

ပိုရၢလကကကဏ္ မိုး၊

စးႏ်ာမုနိုးေ၇

ကန ကုနိုး္ြဲ့ျ ုနိုးတို႔ေ၇ၾကမု့န

ိုိုးရမိုးလးႏ ကနရးႏပ သစန။

သကန

အဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး္းႏမလစနိုး အေ၇ရိုးပ သစန့ အ မနိုးကကဏ္ မိုး္းႏ ပ ၀ုနလးႏ ကနရးႏပ သစန။ အစိုိုးရဌမမ

ကမကလန္မးႏ္ မိုး္ရရးႏပ က

မုနရကန ကန္ မိုးကို

ိုုနရလးႏ ကနရးႏပ သစန။ လုနိုးစမနေ၇ ခ္မ္ မိုး္းႏမ

အေ၇ရိုးပ သစန့

အရပနဘကနအဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး

ိုတနေ၇သမ

မုနရကန္မ အစဥနအ

ု့နတိုုနိုးတုန စမနေ၇ ခ္မ္ မိုး်ားႏု့န ရုန

အဓကက သစန့ ေ၇ဒသံသ၇

မုနရမတုန ျ္မန္မ်ာိုုနုံအစိုိုးရသမ္က

ကိုလသ္ရၢ/်ာိုုနုံတကမ

လိုပနေ၇

မုနရကနရမတုန

မုနရကန်ာိုုနစ္နိုး္ရးႏပ ။

အရုနိုးအျ္စန္ မိုးကုနိုး္ြဲ့ေ၇မျ ုနိုး်ားႏုန့ အစိုိုးရဌမမ
ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပနစနကို

ဳ ိုကန္မကို

ိုုနရမတုန

သုန့ေ၇လ မနသစန့

မုန္မ္ မိုးသစန ေ၇ရမရ ျပမနပမိုး္မကိုပ
မုနရကန်ာိုုန္မအေ၇ျ အေ၇မ္းႏမ လကနရးႏ

ပဋပကက္ မိုးေ၇ၾကမု့န အကမန႔အသတန္ မိုးစမ ရးႏေ၇မပ သစန (ဥပ္မ- ရ ိုုနျပစနမလနေ၇ဒသ၊ ပလကန၀ း္်႕႔မလန၊ ရးႏ္နိုးျပစနမလနေ၇ျ္မကနပိုုနိုးေ၇ဒသ)။
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်ာိုုနုံအ္ မိုးစို်ားႏု့န ်ာမုနိုးလးႏဥနပ က ျ္မန္မ်ာိုုနုံရးႏ ျပစနသူ္ မိုးသစန အစိုိုးရအဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုးအေ၇ပခ်ားႏု့န ်ာိုုနုံသမိုးအ ုနိုး ုနိုး အျပမနအလးႏမန
လိုံၾကစ့န္မမစနိုးပ ိုးၾကပ သစန။
အ

လုနိုးအေ၇ျ အေ၇မ္းႏမ

ကိုရမ
ို မဗိုုနိုးရပန၏

အ်ာၧရမလနကို

ဳေ၇ရမကနစမရုန

ိုုနေ၇ျဖရးႏုနိုးရမတုန

မန႔အတမိုးျဖစနေ၇စပ သစန။ သို႔ေ၇သမနလစနိုး လူဳိုလိုံၾကစန္မျ္ု့န္ မိုးးပသိုး အေ၇ရိုးပ သစန့ အ မနိုးကကဏ္ မိုးတုန ရပနတစနေ၇မသစန့

ပိုရၢ်လန္ မိုးလစနိုးရးႏပ သစန (ဥပ္မ- ်ာိုုနုံေ၇တမန အတိုုနပုန ံပိုရၢ်လန (ေ၇ဒခေ၇အမုန
ဘမသမေ၇ရိုးေ၇ ုနိုးေ၇

မနိုးစၾို ကစန)၊ သ္ၼတ၊ ရပနကကနေ၇က ိုးရမ ဥကၠ႒္ မိုး၊

မုန္ မိုး)။

ျ္မန္မ်ာိုုု
န အ
ံ စိုးို ရ၊ အရပနဘကနအဖြဲ႔အစစနိုး္ မိုး်ားႏုန၊့ ဘမသမေ၇ရိုးေ၇ ုနိုးေ၇
ေ၇လ မ့ပ ိုးသကနသမေ၇စ္စန့မစနိုးလ္နိုး္ မိုးကို

အမရိုစ
ံ က
ို လ
န ပ
ို ေ၇
န

မုန္ မိုးအတကန အႀကံျပ်တုနျပ ကန္ မိုး

မုနျ ုနိုး

-

ကရ
ို ိုမမဗု
ို နိုးရပနစနကို

ရုန

ိုုနတိုကန ိုကနရမနအတကန

တုနိုးက ပနေ၇သမ မစနိုးလ္နိုး္ မိုး (ဥပ္မ - တစန်ာိုုနုံလိုံိုးအတိုုနိုးအတမျဖု့န ကမလရးႏစနၾကမ အသမိုးအလမ ကမန႔သတနပတနပုနဳမိုးျ ုနိုးnationwide

lockdown)ကို

အျပစန့အ၀

အေ၇ကမုနအဳစနေ၇ဖမနေ၇

ကန ြဲလ္န့္စနျဖစနပ သစန။ လုနိုးမစနိုးကို အေ၇ကမုနအဳစနေ၇ဖမနေ၇
ဳ ိုကန္မ္ မိုး္းႏမ

အလမနတရမ

မစနိုးလ္နိုး္ မိုးကို

ႀကသိုး္မိုး်ာိုုနပ သစန။

အေ၇လိုးဳမိုးလိုပနေ၇

လူဳိုက မနိုး္မေ၇ရိုးေ၇စမု့နေ၇ရးႏမကန္မ

မုနရကန်ာိုုန္စန

ဳို႔ေ၇ၾကမု့န

သကန

မုနသု့နပ သစန။

၀မနေ၇

မုန္မေ၇ပိုးေ၇မရသစန့

ဌမမ္ မိုးတုန

ေ၇ရးႏ႕တုနေ၇ဖမနျပ ေ၇
ြဲ့ သမလိုပနုမနိုး
လူ္မေ၇ရိုး

ိုုနရမ

ဘိုမနိုးႀကသိုး္ မိုး)၊

အက ်ိုး

မုနရမတုန

ိုးကမန္ မိုး ျပ်လိုပနေ၇ပိုးျ ုနိုး

အေ၇သိုးစတနစမရုနိုးကို၊

ကန္ မိုး်ားႏုန့

လလနကူသစန့

လိုံၾကစနရသစန့

မုနျ ုနိုး၊ ႀက်ံေ၇တ႕လမရ်ာိုုနသစန့

မနေ၇စ္စန့ ပိုရၢ်လန္ မိုးျဖု့န စးႏ်ာမုနိုးလိုပနေ၇

ရပနကကနေ၇က ိုးရမေ၇စ ိုး္ မိုး၊

လကနေ၇

က မနိုး္မေ၇ရိုး

ိုုနရမ

ိုုနသူ္ မိုးအမိုးလိုံိုးအေ၇မျဖု့န ေ၇လ မ့ပ ိုးသကနသမေ၇စသစန့

ု
ို နရမ ေ၇စတမမ့၀မနဳ္နိုး္ မိုးျဖု့န ကမကလနေ၇ရိုးလိုပနုမနိုး္ မိုးကို လိုပနေ၇

မုနေ၇ရိုးလိုပု
န မနိုး္ မိုး်ားႏု့န

အလမနတရမ

ပ
ို ကလစနိုး စသိုးပမိုးေ၇ရိုး်ားႏု့န လူ္မေ၇ရိုး

ဳိုသို႔လိုပနေ၇

အ်ာႉရမလန္ မိုးကို ေ၇လ မ့မစနိုးေ၇စရမန ျဖစန်ာိုုေ၇
န ျ ရးႏသစန့ ေ၇ရမရ ျပမန႔ပမိုး္မျ္မန
ေ၇ရသမန႔ပို႔ေ၇

မုနရကနရမန္းႏမ ျ္မန္မ်ာိုုနုံအတကန

ဘတနစနကမိုး္းႏတနတိုုန္ မိုး၊
စသစနတို႔

ိုုနရမ ျဖစန်ာု
ို နေ၇ျ

အေ၇ကမုနအဳစနေ၇ဖမနေ၇

မုနျ ုနိုး (ဥပ္မ-

ပ ၀ုနပ သစန။

(္းႏတန ကန-

အက ်ိုးသကနေ၇၇မကန္းႏို ့၊

စသိုးပမိုးေ၇ရိုး်ားႏု့န

မုနရကန္္
မ မိုး်ားႏု့န

အျပစန့အစိုံေ၇ဖမနျပဳမိုးသစန့ ပူိုးတြဲပ အစသရုန ံစမတုန ဖတနရ်ာ
မ ိုုနပ သစန။) အေ၇ျ အေ၇မ ပို္ို

ေ၇ရးႏ႕တမနိုး္းႏ

ပူိုးတြဲ စန့ မနျ ုနိုး္ မိုးကို

ိုိုးရမိုးလမျ ုနိုး်ားႏု့အ
န စသ ပို္ိုတုနိုးက ပနးပသိုး

ကိုမနက စရတန္ မိုးေ၇သမ မစနိုးလ္နိုး္ မိုးလစနိုး လိုအပနလမ်ာိုုနပ သစန။
ေ၇ပ ုနိုးစပနစ်ာမ
းႏ ုနိုးျ ုနိုး်ာု
းႏ န့

အရုနိုးအျ္စန္ မိုး ေ၇ပ ုနိုးစစနိုးလပ
ို ေ၇
န

အစိုိုးရအေ၇မျဖု့န (“အဳူိုးကစၥရပန္ မိုး
သကန

ိုုနသစန့

အေ၇ရိုးတႀကသိုးလိုအပနလးႏ ကနရးႏပ သစန။

အေ၇ကမုနအဳစနေ၇ဖမနေ၇
ေ၇အမကနေ၇ျ ေ၇ဒသအ

မုနရမန

မုနရကနေ၇ရိုး

ုန့တုန

စ္နိုးေ၇

မုနရစနကို ျ္းႏုနတ
့ ုနျ ုနိုး

စသစနတို႔်ားႏုန့ ေ၇ပ ုနိုးစပနစးႏ်ာမုနိုးေ၇

အရပနဖကနအဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုးအေ၇မျဖု့နလစနိုး

-

ပဳ၀သအေ၇မအဳမိုးအရသမ္က

၎တို႔အဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုးအ ုနိုး ုနိုးအၾကမိုး

အေ၇ကမုနအဳစနေ၇ဖမနေ၇

မုနရကနသစန့

လ်ာႉရမိုး္းႏမ

Covid-19

တစနေ၇ဳမုနရမန
မုနရကန္မကိုလစနိုး

အရပနဘကနအဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး

(CSOs)၊

ိုတနေ၇သမ အဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး၊ ပိုရၢလကကကဏ၊ တိုုနိုးရုနိုးသမိုး

မုနရကနရမန်ာု
းႏ န့

လည္နိုးး ်ံ်ာိုုနရမန

လ်ာႉရမိုးတစနရပနကို
အေ၇ကမုနအဳစနေ၇ဖမနေ၇

လိုအပနပ သစန။ ျ္မန္မ်ာိုုနုအ
ံ စိုိုးရအေ၇မျဖု့န

လူဳိုအေ၇ျ ျပ်အဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး (CBOs)၊ ကိုလသ္ရၢ/်ာိုုနုံတကမ အစိုိုးရ္
လကနမကနကိုုနအဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး

အဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး၏

ိုုနရမ စသ္ံ မန႔ ေ၇
ြဲ ရိုးစမစန” (Incident Management System) ကြဲ့သို႔ေ၇သမ) ဌမမေ၇ပ ုနိုးစ်ာ
ိုံ းႏု့န

အလညမေ၇ပ ုနိုးစိုံပ ၀ုနေ၇သမ

အဳူိုးအေ၇လိုးေ၇ပိုးလိုပနေ၇

မုနျ ုနိုးတ႔ျို ဖု့န

ကူစသေ၇

လိုအပနပ သစန။

လူဥသိုးေ၇ရအေ၇မအဳမိုးအရပ ေ၇ကမုနိုး္မနလိုံေ၇လမကနစမ
ပူိုးေ၇ပ ုနိုးေ၇

ေ၇ရမရ

မုနရကနေ၇ပိုးရမနလစနိုး
မုနရကနရမန

လိုအပနပ သစန။

ကမကလနဳမနိုး ်ပနကိုသေ၇ရိုး

ဗ

ိုေ၇ကမန္တသကြဲ့သို႔ေ၇သမ

လကနရးႏ အိုပန ်ပနေ၇ရိုးလ်ာႉရမိုး္ မိုးကို အသိုိုးံ ျပ်ျ ုနိုး - က မနိုး္မေ၇ရိုး်ားႏု့န အမိုးကမိုး၀မနႀကသိုးဌမမ (က မနိုး္မေ၇ရိုး၀မနေ၇

မုန္မလိုပနုမနိုး္ မိုး)်ားႏုန့

အဓကက သစန့ ္ူ၀ ဒ ္းႏတနေ၇ရိုးအဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္းႏ ပံ့ပိုိုးေ၇ပိုးရမန လိုအပနပ သစန။

အေ၇ဳေ၇ဳအိုပန ်ပနေ၇ရိုးဥသိုးစသိုးဌမမ
တိုမန႔ျပမနရုန

(ေ၇ဒသ

ိုုနရမအစိုိုးရအဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုးကို ေ၇ပ ုနိုးစပနစးႏ်ာမုနိုးျ ုနိုး)္ မိုး္းႏမ

ိုုန ေ၇ျဖရးႏုနိုးရမတုန အေ၇ရိုးပ ေ၇သမ အ မနိုးကကဏ္ မိုး္းႏ

ဥသိုးစသိုးဌမမကြဲ့သ႔ို

အသိုံိုးျပ်သု့နသစန့

ပ ၀ုနလးႏ ကနရးႏပ သစန။

အျ မိုးအဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုးလစနိုးရးႏပ သစန။

စသ္ံကမနိုး္ မိုးသစန ေ၇မရမေ၇ဒသအ္ မိုးအျပမိုးတုန ေ၇က ိုးရမအ

လုနိုးဌမမ၏

ု့န ေ၇ကမန္တသ္ မိုးကို

သတုနိုးအ ကနအလကန္ မိုး ္းႏ ေ၇၀ရမ်ားႏုန့ ေ၇က ိုးရမလူဳို္ မိုးကို လးႏံ်႕ေ၇

ကိုရိုမမဗိုုနိုးရပနစနကို

သို႔ေ၇သမနလစနိုး ေ၇က ိုးလကနေ၇ဒဖံ႕းဖ်ိုးေ၇ရိုး
NCDDP

်ားႏု့န ျ္စ္နိုးေ၇ရမုနက့သ
ြဲ ို႔ေ၇သမ
ဖ႔စ
ြဲ စနိုးဳမိုးရးႏးပသိုးျဖစနပ သစန။

မနရမတုန လုနိုးေ၇ကမန္တသ္ မိုးကို အသိုံိုးျပ််ာိုုနပ သစန။

3

်ာု
ို ု
န အ
ံ တု
ို ပ
န ုန ပ
ံ ရ
ို ်လန
ၢ ၊ အရပနဘကနအဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး်ားႏုန့ ဘမသမေ၇ရိုးေ၇ ုနိုးေ၇
ဗ

ိုအ

ု့နတုန

ျပျ ုနိုး်ားႏုန့ ေ၇မမကန

်ာိုုနုံေ၇တမန

အေ၇ရိုးႀကသိုးသစန့

ိုံိုးအေ၇ျ အေ၇မ္ မိုးကို ျပစနသူလူဳိုသို႔

ျ္်႕မလန၊ ေ၇က ိုးရမ/ရပနကကနအ
ဳေ၇ရမကနစမ

အတိုုနပုန ံပိုရၢ်လန္းႏ

မုန္ မိုး၏ လူ္ၾမ သဇမကို အသိုိုးံ ျပ်ျ ုနိုး - ်ာိုုု
န ံေ၇တမန

ကနသလနေ၇

ု့န္ မိုးတုန

္ူ၀ ဒ

ပိုံ္းႏမနတုနျပျ ုနိုး္ မိုး

အရပနဘကနအဖ႕ြဲ အစစနိုး္ မိုး်ားႏု့န

မုနရကန်ာိုုနရမန်ာု
းႏ န့

အေ၇ကမုနအဳစနေ၇ဖမနေ၇

မုနရကန်ာိုုနရမနအတကန

ိုုနရမ

ိုံိုးျဖတန ကန္ မိုးကို

ကနလကနလိုပနေ၇

မုနသု့နပ သစန။

ဘမသမေ၇ရိုးေ၇ ုနိုးေ၇

မုန္ မိုးသစန

၎တို႔၏

လူ္မၾသဇမကို

အသိုံိုးျပ်သု့နပ သစန။
က မနိုး္ေ၇ရိုးေ၇စမု့နေ၇ရးႏမကန္မ

ုန
ို ရမ အေ၇ျ

က မနိုး္မေ၇ရိုးေ၇စမု့နေ၇ရးႏမကန္မ

ိုုရ
န မ

အ
ံ ေ၇

အေ၇ျ

မကနအအို္
ံ မိုး်ားႏုန့ ပစၥစိုးန ကရလမ္ မိုးကို တိုးို ျ္းႏုနေ၇
့ ပိုးျ ုနိုး - ျ္မန္မ်ာိုုနုံ အစိုိုးရအေ၇မျဖု့န

ံအေ၇

မကနအအိုံ္ မိုး်ားႏု့န

ပစၥစနိုးက၇လမ္ မိုး

အဳူိုးသျဖုန့တစနကိုလနေ၇ရကမကလနေ၇ရိုး

ကရလမ္ မိုး (်ားႏမေ၇ ုနိုးစစနိုး၊ ၀တနရိုံ၊ ကမကလနေ၇ရိုး္ ကန္းႏမန၊ ေ၇ရးႏ႕ဖိုံိုး ိုးစစနိုး (ေ၇အပရမန)) စသစနတို႔ကို က မနိုး္မေ၇ရိုး၀မနဳ္နိုး္ မိုးအမိုး
တိုိုးျ္းႏုနေ၇
့ ဳမကနပံ့်ာိုုနရမနအတကန တပန္ေ၇တမန၊ ပိုရၢလက ေ၇
ကနလကန လကနတေ၇
ြဲ
လူ္ေ၇
မ ရိုး်ားႏုန့ စသိုးပမိုးေ၇ရိုး

ိုးရိုံ္ မိုး၊ ်ာိုုနုံတကမအဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး၊ ပိုရၢလက ပရ

တ အဖ႔အ
ြဲ စစနိုး္ မိုး်ားႏု့န

မုနရကနသု့နပ သစန။
ု
ို ရ
န မ က မိုးကမနေ၇ပိုး္္
မ မိုးကို လိုပေ၇
န

မုနေ၇ပိုးျ ုနိုး - ျ္မန္မ်ာိုုနုံအစိုိုးရအေ၇မျဖု့န စသိုးပမိုးေ၇ရိုးလိုပနုမနိုး္ မိုး၊

စိုကနပ ်ိုးေ၇္ိုးျ္ ေ၇ရိုးလိုပု
န မနိုး္ မိုး်ားႏု့န အ္နေ၇ဳမုနစို္ မိုးကို လူ္မေ၇ရိုး်ားႏုန့ စသိုးပမိုးေ၇ရိုး
မစနိုးလ္နိုး္ မိုးကို
ဖံ႔းဖ်ိုးတိုိုးတကန္မဘကနသစန

ကနလကနရးႏမေ၇ဖသု့နပ သစန။
ေ၇ ိုးေ၇ုျပမနလစနေ၇ပိုး

ပနသစန့ကမလကို ေ၇ရည႕

ိုုနရမ က မိုးကမနေ၇ပိုး္္
မ မိုးလိုပနေ၇

မုန်ာိုုရ
န မန ျဖစန်ာိုုနေ၇ျ

ဥပ္မတစနရပနအေ၇မျဖု့န ျ္မန္မ့စိုကနပ ်ိုးေ၇ရိုး
ိုုနိုးေ၇ပိုးျ ုနိုး၊ ေ၇ ိုးေ၇ုအ္ ်ိုးအစမိုး်ားႏု့န ေ၇ ိုးေ၇ု

တိုိုးျ္ု့နေ၇ပိုးျ ုနိုး၊ ေ၇က ိုးလကနေ၇ဒသရးႏ စိုကနပ ်ိုးေ၇္ိုးျ္ ေ၇ရိုးအ္နေ၇ဳမုနစို္ မိုးသို႔ လမလသေ၇ု ေ၇ပိုးသစန အစသအစဥန္ မိုး

ပ္မကကို

္းႏတနလိုပနေ၇

မုနျ ုနိုး

စသစနတို႔ကို ဳစန့သုနိုးစဥနိုးစမိုးသု့နပ သစန။
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