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စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း
COVID-19 ကူူးစက်ရ ောဂါကောလအတွင်ူး မြန်ြောနိုငင
် ံရတောင်ပင
ို ်ူး
ရန ပ်စွန ်ခွောထွကရ
် မပူးတြ်ူးရ ောင် သူြ ောူး၏
စောူးဝတ်ရနရ ူးရိုန်ူးကန်ြှု

ြွနမ် ပည်လူူ့အခွင့််အရ ူးရ ောင်ရ ူး င်ူး
ဇူလိုင် ၂၀၂၀
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စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း
COVID-19 ကူူးစက်ရ ောဂါကောလအတွင်ူး မြန်ြောနိုငင
် ံရတောင်ပင
ို ်ူး
ရန ပ်စွန ်ခွောထွက်ရမပူးတြ်ူးရ ောင် သူြ ောူး၏
စောူးဝတ်ရနရ ူးရိုန်ူးကန်ြှု
မူပိုင်

- ြွန်မပည်လူူ့အခွင့််အရ ူးရ ောင်ရ ူး င််း

ထိုတ်ရဝသည့်် က်စွွဲ

- ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၀

ထိုတ်ရဝသူ

- ြွန်မပည်လူူ့အခွင့််အရ ူးရ ောင်ရ ူး င်ူး

အင်တာနက်စာမျက်နာ

- http://www.rehmonnya.org

ဤအစီ င်ခံစောတွင် ပါ သည့်် ဓောတ်ပိုံြ ောူးနင့်် သတင်ူးအခ က်အလက်ြ ောူးအောူးလိုံူးသည်
ြွန်မပည်လူူ့အခွင့််အရ ူးရ ောင်ရ ူး င်ူး၏ ြူပိုင်မ စ်သည်။
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မာတကာ

5 >> ကွငူး် ဆင်ူးသိုရတသနရ သ၏ ရမြပိုအံ ညွှနူး်
6 >> အခန်ူး (၁) န ါန်ူး
10 >> အခန်ူး (၂) အစီ င်ခံစောမပြုစိုပိုံ
10 >> ကွင်ူးဆင်ူးသိုရတသန မပြုလပို ်ပိုံ
13 >> ခွွဲမခောူးသိုံူးသပ်မခင်ူး
13 >> ကန် သတ်ခ က်၊ စန်ရခေါ်ခ က်ြ ောူး
13 >> က) သွောူးလောလှုပ် ောူးြှုဆငို ်

ော ကန် သတ်ခ က်နင့််

စန်ရခေါ်ြှုြ ောူး

14 >>

ခ) က န်ူးြောရ ူးနင့်် လိုံခခြုံရ ူးဆင
ို ် ော ကန် သတ်ခ က်
နင့်် စန်ရခေါ်ြှုြ ောူး

15 >> ဂ) ရြ ော်လင်ခ့် က်ဆငို ်

ော ကန် သတ်ခ က်နင့််

စန်ရခေါ်ြှုြ ောူး

16 >>
20 >>

အခန်ူး (၃) ရနောက်ခံသြိုင်ူး
အခန်ူး (၄) ကကြုံရတွွေ့ရန သည့််အခက်အခွဲြ ောူး

20 >>
23 >>

27 >>

သက်ရြွူးဝြ်ူးရက ောင်ူးဆင
ို ် ောအခက်အခွဲ
ရန ပ်မပန်ြ ောူးနင့်် အသွောူးအလောကန် သတ်မခင်ူးဆိုင် ော အခက်အခွဲ

အခန်ူး (၅) အကကံမပြုတက
ို ်တန
ွ ်ူးခ က်ြ ောူး
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Acronyms & Abbreviations
မပင်ူးထန်အဆိုပ်ရ ောင်ရ ောဂါ မ စ်ရစတွဲ့် ကိုရိုနောဗိုင််းရပ်စ် - ၂ (SARS-CoV-2)
လူမှုအကျြု်းပပြုအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည််းမျာ်း (CSO)
လူထိုအ ပြေပပြုအဖွဲ့အစည််းမျာ်း (CBO)
ကိုရိုနာဗိုင််းရပ်စ် ပပင််းထန်အဆိုတ် ရာင် ကူ်းစက် ရာဂါ (COVID-19)
တင
ို ််းရင််းသာ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည််းမျာ်း (EAOs)
အိုပ်စိုအလိုက် ဆ်း န်းမှုမျာ်း (FGDs)
အ ထ ထအိုပ်ြေျြုပ် ရ်းဦ်းစ်းဌာန (GAD)
နရပ်စန ်ြောထက် ပပ်းတမ််း ရာင်ရသူမျာ်း (IDPs)
ရ ွေ့ရမပောင်ူးသွောူးလောရနထိုင်မခင်ူးဆိုင် ော နိုင်ငံတကောအ ွွဲွေ့အစည်ူး (IOM)
ကရင်အမျြု်းသာ်းအစည််းအရို်း (KNU)
ကျန််းမာ ရ်းနင်အာ်းကစာ်းဝန်ကက်းဌာန (MoHS)
မန်ပပည်သစ်ပါတ (NMSP)
အစို်းရမဟိုတ် သာအဖွဲ့အစည််းမျာ်း (NGO)
တကိုယ် ရကာကယ် ရ်း ပစစည််းကရယာမျာ်း (PPE)
ကမ္ာကျန််းမာ ရ်းအဖွဲ့ (WHO)
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ကင််းဆင််းသို တသန ဆာင်ရွက်ြေ သာ
နရာ ေသမျာ်း
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အခန််း (၁) နဒါန််း
COVID-19 ကူူးစက်ရ ောဂါကို တရိုတန
် ိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြြုွေ့၌ ၂၀၁၉ ီဇင်ဘောလတွင် စတင်ရတွွေ့ ခွဲ့်သည်။1
အဆိုပါကူူးစက်ရ ောဂါသည် တစ်ကြဘောလိုူးံ သိုူ့ လ င်မြန်စွောပ ွေ့ံ နံူ့ခွဲ့်မပီူး ၂၀၂၀ ြတ်လ (၁၁)

က်ရန တွင်

ကြဘောက
့် န်ူးြောရ ူးအ ွွဲွေ့အစည်ူး (WHO) က ကြဘောလိုံူးဆင
ို ် ောကပ်ရ ောဂါအမ စ် ရ ကညောခွဲ့်သည်။
မြန်ြောနိုင်ငံတွင် COVID-19 ကူူးစက်ရ ောဂါလူနောကို ၂၀၂၀ ြတ်လ (၂၃)
ရတွွေ့ ခွဲ့်မပီူး ကူူးစက်ြစ
ှု တင်သည့််ရနောက်ပိုင်ူးတွင် နိုင်ငံရတော်နင့််

က်ရန တွင် ပထြဦူးဆိုူးံ

တိုငူး် နင့််မပည်နယ်အစိုူး ြ ောူးက

ကူူးစက်ရ ောဂါကို ရက ော်လွှောူးနင
ို ် န်အတွက် သတထောူးလိုပ်ရဆောင်လောခွဲ့်သည်။ ဇူလိုင်လ (၃) က်ရန

1 “Naming the Coronavirus Disease (COVID-19) and the Virus that Causes It,” World Health
Organization, accessed 30 June 2020.
ဇူလိုင် ၂၀၂၀ | မွနပ် ြည်လအခွ
်ူ့ ရ ေးရ ောင်ရ ေးရှငေး်
ူ့ ငအ
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အထ ကူူးစက်သူစစ
ို ိုရပါင်ူး (၃၀၄) ဦူး၊ ရသဆိုူးံ သူ (၆) ဦူးနင့်် မပန်လည်ရကောင်ူးြွနလ
် ောသူ (၂၂၃) ဦူး
ခွဲ့်သည်။2
အမခောူးနိုင်ငံြ ောူးနည်ူးတူ မြန်ြောနိုင်ငံတွင်လည်ူး ကူူးစက်ြက
ှု ို ထန်ူးခ ြုပ် န်အတွက် လိုပ်ငန်ူးခွင်ြ ောူး ပ်
နောူးမခင်ူးနင့်် အသွောူးအလောကန် သတ်မခင်ူးြ ောူး လိုပ်ရဆောင်ခွဲ့် သမ င့်် စီူးပွောူးရ ူးဆင
ို ် ော ထခက
ို ်နစ်နော
ြှုြ ောူး ကကီူးြောူးခွဲ့်သည်။ ရ ောဂါထန်ူးခ ြုပ်ြှု ြမပြုလိုပ်နိုငြ
် ခ င်ူး မပည်တွငူး် မပည်ပ စီူးပွောူးရ ူးထခက
ို ်ြှုသည်
ဆက်လက်မြင်ြ
့် ောူးရနြည် မ စ်သည်။
စီူးပွောူးရ ူးထခက
ို ်ြက
ှု ို ကိုစောူးနင
ို ် န်အတွက် ၂၀၂၀ ဧမပီလ (၂၈) က်ရန တွင် Coronavirus Disease
2019 (COVID-19) ကောကွယ၊် ထန်ူးခ ြုပ်၊ ကိုသရ ူး အြ ြုူးသောူးအဆင့်် ဗဟိုရကော်ြတီက COVID-19
စီူးပွောူးရ ူး ထခက
ို ်ြှု သက်သောရ ူးစီြံခ က်ကို ခ ြတ်ခွဲ့်သည်။ ပန်ူးတိုင် (၇) ပ်၊ နည်ူးဗ ျူဟော (၁၀) ခ က်၊
လိုပ်ငန်ူးစဉ် (၃၆) ခ က်နင့်် လိုပ်ရဆောင်ခ က် (၇၆) ခ က်ပါဝင်ရသော အဆပ
ို ါစီြခ
ံ က်တွင် သောြန်
လက်လပ
ို ်လက်စောူး အြ်ရထောင်စိုြ ောူးကို အစောူးအရသောက်နင့်် ရငွရ ကူးရထောက်ပံ့်သည့်် အစီအစဉ်
အမပင် ရ ွေ့ရမပောင်ူးအရမခခ သူြ ောူးနင်သ
့် က်ဆင
ို ်ရသော စီြံခ က်ြ ောူးလည်ူး ပါဝင်သည်။ နင
ို ်ငံရတော်၏
အတိုင်ပင်ခပ
ံ ိုဂ္ြုလ် ရ ေါ်ရအောင်ဆန်ူးစို ကည်က "ြည်သက
ူ့ူ ိုြ ခ န်ြထောူးခွဲ့်သည့်် စီြခ
ံ က်" ဟိုဆက
ို ော
အဆိုပါစီြံခ က်ကို ခ ီူးက ျူူးခွဲ့်သည်။3

2 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar), Health Unit,
Department of Public Health, Ministry of Health and Sports, Myanmar, accessed 3 July 2020.
3“Myanmar Launches Sweeping COVID-19 Economic Relief Plan” The Irrawaddy, 29 April 2020
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သိုူ့ရသော် ြွန်မပည်လအ
ူူ့ ခွငအ
့်် ရ ူးရ ောင်ရ ူး င်ူးက ရကောက်ခံ

ခွဲ့်ရသော အခ က်အလက်ြ ောူးအ

စီြံ

ခ က်ပါ အခွင့််အရ ူးြ ောူးကို ရပူးအပ်ရ ော်ရဆောင် ောတွင် သောြန်လက်လိုပလ
် က်စောူးလူတန်ူးစောူးြ ောူးကို
ခ န်ထောူး စ်ခွဲ့်ရ ကောင်ူး ရတွွေ့

သည်။ ြွနန
် င့််က င်မပည်နယ်ြ ောူး ရန ပ်စန
ွ ခ
် ွောထွက်ရမပူးတြ်ူးရ ောင်

သူြ ောူးရနထိုင်သည့်် ရက ူး ောြ ောူးနင့်် ြွန်မပည်သစ်ပါတီထန်ူးခ ြုပ်ရ သ

ရက ူး ောြ ောူးတွင် မပြုလိုပ်

ခွဲ့်သည့်် ရတွွေ့ဆိုံရြူးမြန်ူးြှုြ ောူးအ COVID-19 ကူူးစက်ရ ောဂါရက
ို ်ခတ်ြှုရ ကောင့်် သောြန်မပည်သတ
ူ ိုူ့၏
ရန စဉ်လြ
ူ ှုဘဝတွင် ထခိုကန
် စ်နောြှုြ ောူးစွော မ စ်ရပေါ်ခွဲသ
့် ည်။
သက်ရြွူးဝြ်ူးရက ောင်ူးအလိုပက
် ို ြလိုပ်ကိုငန
် ိုင်မခင်ူးနင့်် အရ ူးရပေါ်အကူအညီြ ောူး ြ
သောြန်လက်လပ
ို ်လက်စောူးမပည်သြ
ူ ောူးအရနမ င့််

"ကိုန်ူးရကောက်စ ောြ သည့််

မခင်ူးတိုူ့ရ ကောင့််

လက်ဗလောအရနအ

ထောူး" သိုူ့ ရ ောက်လန
ို ူးီ ပါူး မ စ်ခွဲ့် သည်။ ရ ောဂါကူူးစက်ြှုကို တောူးဆီူး န်အတွက် ရ သနတ အောဏောပိုင်
ြ ောူးနင့်် တိုငူး် င်ူးသောူးလက်နက်ကိုငအ
်
ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူးက အသွောူးအလောကန် သတ်ခ က်ြ ောူး ခ ြတ်ခွဲ့်
မပန် ော အဆပ
ို ါတောူးမြစ်ခ က်က မပည်သတ
ူ ိုူ့၏ စောူးဝတ်ရနရ ူးအခက်အခွဲကို ပြ
ို ို ကပ်တည်ူးသွောူး
ရစခွဲ့်သည်။ ၎င်ူးမပင် မပည်ပြမပန်လောသူြ ောူးအတွက် အသွောူးအလောကန် သတ်သည်စ
့် ခန်ူးြ ောူးကို ရ သခံ
မပည်သြ
ူ ောူးကသော အဓကစီစဉ်ရပူးခွဲ့် သည်အ
့် တွက် ဘူူးရလူး ော ရိုံဆင့်် မ စ်ခွဲ့် သည်။
ရအောက်ရမခမပည်သူြ ောူးအတွက် နိုင်ငံရတော်အစိုူး က အစောူးအရသောက်ြ ောူး ရဝငရပူးခွဲ့်ရသော်လည်ူး
ရဝူးလံရခါင်သီရသောရက ူး ောြ ောူးသိုူ့ PPE ဝတ်စက
ိုံ ွဲ့်သိုူ့ရသော ကောကွယ်ရ ူးပစစည်ူးြ ောူးကို ရထောက်ပံ့်
ရပူးနိုင်မခင်ူး ြ ရခ ။ မပည်သြ
ူ ောူးအရနမ င့်် အစောူးအစောမပတ်လပ်မခင်ူးနင့်် အရမခခံလအ
ို ပ်ခ က်ြ ောူး ြ ူလိုံ
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မခင်ူးတက
ူ့ို ို င်ဆိုင်ရန မပီူး အရ ူးရပေါ်ကယ်ဆယ်ရ ူး န်ပိုံရငွအတွက် ရ သခံလူြအ
ှု
ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူးနင့််
အစူးို ြဟိုတရ
် သော အ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူးကိုသော အကူအညီရတောင်ူးခံရနခွဲ့် သည်။
ကွင်ူးဆင်ူးသိုရတသနမပြုလပ
ို ခ
် သ
ွဲ့် ည့််ရ သ မပည်သြ
ူ ောူးအရနမ င့်် အစိုူး ၏ အစောူးအရသောက် ရထောက်
ပံ့်ရ ူးအစီအစဉ်တွင် ခ န်လပ်ခခ
ံ ွဲ့် သည်အ
့် မပင် သက်ရြွူးြှုလိုပင
် န်ူးြ ောူး ြလိုပက
် ိုငန
် ိုင်မခင်ူးနင့်် အသွောူးအ
လောကန် သတ်မခင်ူးတူ့ရ
ို ကောင့်် "လက်ဗလော" မ စ်လန
ို ီူးပါူးအရမခအရနသိုူ့ ရ ောက် ခွဲ့်သည်။
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အခန််း (၂) အစီရင်ခံစာပပြုစိုပံို
၁၉၉၅ ခိုနစ်ကတည်ူးကပင် ြွန်မပည်လအ
ူူ့ ခွငအ
့်် ရ ူးရ ောင်ရ ူး င်ူးက မြန်ြောနိုင်ငံ ြွန်လြ
ူ ြုူးတိုူ့၏ ဆနဒ
အသံကို ြတ်တြ်ူးတင်ရကောက်ခခ
ံ ွဲ့်မပီူး (၂၅) နစ် ကောရသော သတင်ူးအခ က်အလက်ရကောက်ခံ စိုရဆောင်ူး
မခင်ူးအရတွွေ့အကကြုံကို ဤအစီ င်ခံစောတွင် အသိုူးံ ခ ထောူးသည်။ မြန်ြောမပည်ရတောင်ပိုငူး် ြွနန
် င့််က င်
မပည်နယ်ြ ောူးနင့်် တနသသော တ
ီ ိုင်ူးအတွငူး်

တပ်ြရတော်နင့်် အမခောူးရသောလက်နက်ကိုငအ
်
ွွဲွေ့အစည်ူး

ြ ောူး၏ က ယ်မပန် ြ ောူးမပောူးမပီူး စနစ်တက က ျူူးလွနခ
် ွဲ့်ရသော လူအခွင့််အရ ူးခ ြုူးရ ောက်ြှုြ ောူးကို ြတ်တြ်ူး
တင်ခွဲ့်သည်။

ကွင််းဆင််းသိုတတသန ပပြုလိုပ်ပံို
ဤအစီ င်ခံစောမ စ်ရမြောက်ရ ူးအတွက် ၂၀၂၀ ဧမပီလနင့်် ရြလြ ောူးတွင် ကွငူး် ဆင်ူးသိုရတသနြ ောူး
မပြုလိုပခ
် ွဲ့်မပီူး ြွန်မပည်နယ် ရြော်လမြြုင်၊ က ြုက်ြရ ော၊ ြို ိုံ၊ သံမ ျူဇ ပ်နင့်် ရ ူးမြြုွေ့နယ်ြ ောူး၊ က င်
မပည်နယ် ကောအင်ူးဆပ်ကကီူးမြြုွေ့နယ်၊ တနသသော ီတိုင်ူး ရ မ ျူမြြုွေ့နယ်နင့်် ြွန်မပည်သစ်ပါတီ ထန်ူးခ ြုပ် ော
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ရ သ ရ ွေ့ရမပောင်ူးအရမခခ ရက ူး ောြ ောူးတွင် သတင်ူးအခ က်အလက်ြ ောူး ရကောက်ခံ န်နင့်် မပည်သြ
ူ ောူး
နင့်် ရတွွေ့ဆရ
ိုံ ြူးမြန်ူး န် သိုရတသနဝန်ထြ်ူး (၅) ဦူးကို တောဝန်ရပူးခန် အပ်ခွဲ့်သည်။
အဆိုပါသိုရတသနဝန်ထြ်ူးြ ောူးက ရန ပ်စန
ွ ခ
် ွောထွက်ရမပူးတြ်ူးရ ောင် သူြ ောူး၊ ရ သခံမပည်သြ
ူ ောူး၊
ြွနည
် ည
ီ ွတရ
် ူး ပါတီအ ွွဲွေ့ဝင်ြ ောူး၊

ပ်ရက ူးအိုပခ
် ြုပ်ရ ူးြျူူးြ ောူး၊ တက်ကကလှုပ် ောူးသူြ ောူးနင့်် လူြှုအ

သင်ူးဝင်ြ ောူး၊ ကူညီရထောက်ပရ
ံ့် ူးအ ွွဲွေ့ဝင်ြ ောူး၊ လူထဝ
ို န်ရဆောင်ြှု ပံ့်ပူးို သူြ ောူးနင့်် အသွောူးအလောကန်
သတ်စခန်ူးြ ောူးြ ရစတနော့်ဝန်ထြ်ူးြ ောူးနင့်် ရတွွေ့ဆိုံမပီူး ရတွွေ့ဆရ
ိုံ ြူးမြန်ူးြှု (၃၆) ခိုကို မပြုလိုပ်ခွဲ့်သည်။
၎င်ူးမပင် လူဦူးရ

(၁၄) ဦူးနင့်် (၁၅) ဦူး အသီူးသီူးပါဝင်ခွဲ့်သည့်် အိုပစ
် ိုလက
ို ်ရဆွူးရနွူးြှု (၂) ခို ကိုလည်ူး

မပြုလိုပခ
် ွဲ့်သည်။ အဆပ
ို ါရဆွူးရနွူးြှုြ ောူးတွင် ရန ပ်စန
ွ ်ခွောထွက်ရမပူးတြ်ူးရ ောင် သူြ ောူးအရ ူး လိုပ်
ရဆောင်ရနသည့်် ရကော်ြတီြ ောူး၊ ြွန်မပည် သစ်ပါတီ COVID-19 အရ ူးရပေါ်တိုံူ့မပန်ြှုရကော်ြတီြ ဝန်
ရဆောင်ြှုရပူးအပ်သြ
ူ ောူးနင့်် ဘောသောရ ူးရခါင်ူးရဆောင်ြ ောူးလည်ူး ပါဝင်ခွဲ့်သည်။
ကွင်ူးဆင်ူးသိုရတသနလိုပ်ငန်ူးကို ရြလတွင် စတင်ခွဲ့်မပီူး ကနဦူးအရနမ င့်် ရ ူးမြြုွေ့နယ် ြွန်မပည်သစ်ပါ
တီလက်ရအောက်ခံ ရန ပ်စန
ွ ခ
် ွောထွက်ရမပူးတြ်ူးရ ောင် သူြ ောူးရနထိုင် ကသည့်် ရက ူး ော (၃)

ောသိုူ့

သွောူးရ ောက်ကော သတင်ူးအခ က်အလက်စိုရဆောင်ူးခွဲ့်သည်။ တစ်မပြုင်နက်တည်ူးတွင် အရ ူးရပေါ်ကယ်
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ဆယ်ရ ူး န်ပိုံရငွကို အသိုူးံ မပြုမပီူး ရန ပ်စန
ွ ် ခွောထွက်ရမပူးတြ်ူးရ ောင် သူြ ောူးနင့်် မပည်ပြမပန်လောသူ
ြ ောူးကို ကူညီရထောက်ပံ့်ခွဲ့်သည်။
အဆိုပါခ ူးီ စဉ်တင
ွ ်

ရ ူးရခ ောင်ူး ောူး(အထက်)၊

ရ ူးရခ ောင်ူး ောူး(ရအောက်)၊

ကိုငူး် ရတော၊

ဓြမပါလ၊

ဝယ်ဇင်နင့်် ဂနီရက ူး ောြ ောူးြ ရ သခံ (၂၉) ဦူးနင့်် ရတွွေ့ဆက
ိုံ ော ရတွွေ့ဆရ
ိုံ ြူးမြန်ူးြှု (၁၇) ခိုနင့််
အိုပစ
် ိုလက
ို ်ရဆွူးရနွူးြှု (၂) ခို မပြုလိုပန
် ိုင်ခွဲ့်သည်။

ပ် ောရခါင်ူးရဆောင်ြ ောူးနင့်် မပည်ပြမပန်လောသည့််

အလိုပ်သြောူးြ ောူးကိုလည်ူး ရတွွေ့ဆိုံနိုငခ
် ွဲ့်သည်။ ရတွွေ့ဆိုံရြူးမြန်ူးြှုြ ောူးအမပင် ဗီ ီယန
ို င့်် ဓောတ်ပိုံြတ်
တြ်ူးြ ောူးကိုလည်ူး ရိုကက
် ူးူ ခွဲ့်မပီူး "COVID-19 ကောလအတွငူး် ရအောက်ရမခမပည်သူြ ောူး၏ စောူးဝတ်ရနရ ူး
ရိုနူး် ကန်ြှု" ဆသ
ို ည့်် ြတ်တြ်ူးရိုပ် င်ကိုလည်ူး ၂၀၂၀ ဇွန်လ (၁) က်ရန တွင် ထိုတ်လွှငန
့်် ိုငခ
် ွဲ့်သည်။
အဆိုပါရိုပ် င်တွင် COVID-19 ကောလအတွငူး် ရအောက်ရမခမပည်သြ
ူ ောူး၏ စန်ရခေါ်ြှုအခက်အခွဲြ ောူးနင့််
လိုအပ်ခ က်ြ ောူးကို ြီူးရြောင်ူးထိုူးမပသနိုငခ
် ွဲ့်သည်။ သိုရတသနဝန်ထြ်ူးြ ောူးအရနမ င့်် ြွန်မပည်သစ်ပါတီ
ထန်ူးခ ြုပ်ရ သ အမပင်ဘက် မပည်သလ
ူ ထ
ူ ြ
ို ောူးနင်လ
့် ည်ူး ရတွွေ့ဆံခ
ို ွဲ့်မပီူး ရတွွေ့ ြှု လော ်ြောြူ အတူတူပင်
မ စ်သည်။
အမခောူးရတွွေ့ဆရ
ိုံ ြူးမြန်ူးြှု (၁၉) ခိုကို ဧမပီလနင့်် ရြလအတွငူး် လိုပ်ရဆောင်ခွဲ့်မပီူး ရြလ ိုတယအပတ်တွင်
ကူညီရထောက်ပံ့်ရ ူးအ ွွဲွေ့ြ ောူးနင့််အတူ ြွန်မပည်သစ်ပါတီ၊ က င်အြ ြုူးသောူးအစည်ူးအရိုံူး (ရကအန်ယူ)
နင့်် ၎င်ူးတပ
ူ့ို ူူးတွအ
ွဲ ိုပခ
် ြုပ် ော ရ ူးမြြုွေ့
နယ် ရ သြ ောူးအပါအဝင် ရ သ (၆)
ခိုသိုူ့ ထပ်ြံ သွောူးရ ောက်ရလ့်လောခွဲ့်
သည်။ အဆပ
ို ါခ ူးီ စဉ်အတွငူး် က န်ူး
ြောရ ူးအသပညောရပူးမခင်ူးနင့််

ကော

ကွယ်ရ ူးပစစညူး် ြ ောူး မ န် ရဝမခင်ူးတူ့ို
ကို တနသသော ီတိုငူး် ရ မ ျူမြြုွေ့နယ်
ရ သ (၃) ခိုတိုူ့တွင် လိုပ်ရဆောင်ခွဲ့်
သည်။ ကောအင်ူးဆပ်ကကီူး၊ ြို ၊ိုံ ရြော်
လမြြုင်နင့်် က ြုက်ြရ ောမြြုွေ့နယ်ြ ောူး
အတွင်ူး

နိုင်ငံရ ူးပါတီြ ောူး၊

ပ် ော

ရခါင်ူးရဆောင်ြ ောူး၊ ြွန်မပည်သစ်ပါတီ
COVID-19 အရ ူးရပေါ်တိုံူ့မပန်ြှု ရကော်
ြတီနင့််

အမခောူးတောဝန် သူြ ောူးကို

လည်ူး ထပ်ြံရတွွေ့ဆံခ
ို သ
ွဲ့် ည်။

ဇူလိုင် ၂၀၂၀ | မွနပ် ြည်လအခွ
ူ့ ငအ
ူ့် ရ ေးရ ောင်ရ ေးရှငေး်

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း

မြန်ြောနိုင်ငံ တိုင်ူးနင့််မပည်နယ်ြ ောူးတွင် COVID-19 နင်စ
့် ပ်လ ဉ်ူးရသော အက ြုူးသက်ရ ောက်ြြ
ှု ောူးကို
အခ န်ကောလအလက
ို ် ရလ့်လောနိုင် န် သိုရတသနလိုပ်ငန်ူးက ည် ယ်ရသော်လည်ူး ြွန်မပည်သစ်ပါတီ
ထန်ူးခ ြုပ်ရ သ ရဝူးလံရခါင်သီရသော ရမပောင်ူးရ ွေ့အရမခခ ရက ူး ောြ ောူးြ မပည်သတ
ူ ိုူ့၏ ရန စဉ်ဘဝကို
ြတ်တြ်ူးတင်နိုင် န် ပြ
ို ို၍ အရ ူးကကီူးရ ကောင်ူး ရနောက်ပိုင်ူးတွင် သရဘောရပါက်လောခွဲ့်သည်။

ခွွဲပခာ်းသံ်းို သပ်ပခင််း
၂၀၂၀ ဧမပီလနင့်် ရြလအတွင်ူး ြွန်မပည်နယ်နင့်် ြွန်ရ သြ ောူးြ ရကောက်ခံ

လောရသော သတင်ူးအခ က်

အလက်ြ ောူးကို ဤအစီ င်ခံစောတွင် သိုံူးသပ်တင်မပထောူးသည်။ ြွန်မပည်လအ
ူူ့ ခွင့််အရ ူးရ ောင်ရ ူး င်ူး
၏ သိုရတသနဝန်ထြ်ူးြ ောူးက ပ် ောရခါင်ူးရဆောင်ြ ောူး၊ လူထဝ
ို န်ရဆောင်ြှု ပံပ
့် ိုူးသူြ ောူးနင့်် ပ်ရက ူးအိုပ်
ခ ြုပ်ရ ူးြျူူးြ ောူး၊ COVID-19 ဆင
ို ် ော အရ ူးရပေါ်တိုံူ့မပန်ကည
ူ ီြက
ှု ို လိုပက
် ိုင်ရဆောင် က်ရနသူြ ောူးနင့််
ရတွွေ့ဆိုံမပီူး ရြူးမြန်ူးြှု (၃၆) ကကြ် မပြုလိုပ်ခသ
ွဲ့် ည်။

လောရသော အခ က်အလက်ြ ောူးကို မြန်ြော သိုူ့ြဟိုတ်

ြွန်ဘောသောြ အဂသလပ်ဘောသောသိုူ့ မပန်ဆိုမပီူး သတင်ူးအခ က်အလက်ြ ောူးကို ရခါင်ူးစဉ်နင့်် ရန ောရ သ
အလိုက် ခွွဲမခောူးြတ်တြ်ူးမပြုခွဲ့်သည်။

ကန့််သတ်ခ က်၊ စန်တခေါ်ခ က်မ ာ်း
ကွင်ူးဆင်ူးသိုရတသနလိုပ်ရဆောင်ရနစဉ်အတွငူး် ြွန်မပည်လအ
ူူ့ ခွင့််အရ ူးရ ောင်ရ ူး င်ူး၏ အ ွွဲွေ့ဝင်ြ ောူး
အရနမ င့်် ရဝူးလံရခါင်သီရ သ မပည်သြ
ူ ောူးထံြ သတင်ူးအခ က်အလက်ြ ောူး

န် အခက်အခွဲနင့််

စန်ရခေါ်ြှုြ ောူးစွောကို ကကြုံရတွွေ့ခွဲ့် က သည်။

က) သွာ်းလာလှုပ်ရာ်းမှုဆိုင်ရာ ကန့််သတ်ခ က်နင့်် စန်တခေါ်မှုမ ာ်း
ကူူးစက်ရ ောဂါ၏ သရဘောသဘောဝရ ကောင့်် လူထန
ို င့််ရတွွေ့ဆမိုံ ခင်ူးသည် စန်ရခေါ်ြှုတစ်ခို မ စ်ရနသည်။
ြွန်မပည်နယ်အစူးို နင့်် တိုငူး် င်ူးသောူးလက်နက်ကိုင်အ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူး၏ အသွောူးအလောကန် သတ်ခ က်
ရ ကောင့်် ခ ူးီ သွောူးလောခွင့််

န် ကကြုတင်ခွင့်ရ
် တောင်ူး မခင်ူးြ ောူး

လောခွဲ့်သည်။ ြွန်မပည်သစ်ပါတီထန်ူး

ခ ြုပ်ရ သအရတော်ြ ောူးြ ောူးတွင် ဓောတ်ပိုံနင့်် ဗီ ီယရ
ို က
ို ်ကူးူ မခင်ူးကို တောူးမြစ်ထောူးမပီူး ရက
ို က
် ူူးခွင့််မပြု
ရသော်လည်ူး သတင်ူးထိုတ်မပန်ခွင့််ြမပြုသည်အ
့် မ စ်အပ က် အရတော်ြ ောူးြ ောူးလည်ူး ခွဲသ
့် ည်။ ရ မ ျူမြြုွေ့
နယ်ရမြောက်ပိုငူး် တွင် ရမြမြြုပ်ြင
ို ်ူးမပဿနော မ စ်ပွောူးရနသည့််အတွက် လိုံခခြုံရ ူးဆင
ို ် ော အခက်အခွဲြ ောူး
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လည်ူး

ရနမပန်သည်။ က န်ူးြောရ ူးဝန်ကကီူးဌောနနင့်် ရ သဆင
ို ် ော COVID-19 အရ ူးရပေါ်တိုံူ့မပန်ရ ူး

ရကော်ြတီြ ောူးထံြ သတင်ူးအခ က်အလက်

န်၊ အထူူးသမ င့်် ြန်ကန်ရသော အခ က်အလက်မ စ် န်

ြောလည်ူး စန်ရခေါ်ြှုတစ်ခို မ စ်ရနသည်။

ခ) က န််းမာတရ်းနင့်် လံိုခခံြုတရ်းဆိုင်ရာ ကန့််သတ်ခ က်နင့်် စန်တခေါ်မှုမ ာ်း
ကူူးစက်ရ ောဂါကောလအတွငူး် မြန်ြောနိုင်ငံရတောင်ပိုင်ူးသူ့ို ခ ီူးသွောူး မခင်ူးသည်လည်ူး က န်ူးြောရ ူး
ဆင
ို ် ောစန်ရခေါ်ြှုတစ် ပ် မ စ်သည်။ ရန ပ်စန
ွ ခ
် ွောထွက်ရမပူးတြ်ူးရ ောင် သူြ ောူး၊ မပည်ပြ မပန်လောသူ
ြ ောူး၊ အသွောူးအလောကန် သတ်စခန်ူးြ ရစတနော့်ဝန်ထြ်ူးြ ောူးနင့်် ထရတွွေ့ရမပောဆမို ခင်ူးသည် စွန် စောူးြှု
တစ်ခို မ စ်သည်။ ထိုူ့ရ ကောင့်် ရ ောဂါကူူးစက်မပန ပ
် ွောူးြှု ြမ စ်ရစ န် တက ရသောကောကွယ်ရ ူးနည်ူးလြ်ူး
ြ ောူးကို စနစ်တက လက
ို န
် ော န် အ ွွဲွေ့ဝင်ြ ောူးကို ြွန်မပည်လအ
ူူ့ ခွင့််အရ ူးရ ောင်ရ ူး င်ူးက ညွှန် ကောူးခွဲ့်
သည့််အမပင် လိုအပ်ရသော အကောအကွယ်ပစစည်ူးြ ောူးကိုလည်ူး လိုံလိုံရလောက်ရလောက် ရထောက်ပံ့်ရပူး
အပ်ခသ
ွဲ့် ည်။

ကွင်ူးဆင်ူးကောလအတွင်ူး

"အနတ ောယ်ြမ စ်ရအောင်

မပြုြူလပ
ို ်ကိုင်မခင်ူး"

ြူဝါ ကို

အမြွဲစက
ွွဲ ိုငခ
် ွဲ့်သည်။ က န်ူးြောရ ူးနင့်် လိုံခခြုံရ ူးကစစကိုလည်ူး ဦူးစောူးရပူးအမ စ် သတ်ြတ်ခသ
ွဲ့် ည်။
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ဂ) တမ ာ်လင့််ခ က်ဆိုင်ရာ ကန်သ
့် တ်ခ က်နင့်် စန်တခေါ်မှုမ ာ်း
ြွန်မပည်လူ့အ
ူ ခွငအ
့်် ရ ူးရ ောင်ရ ူး င်ူးသည် မပည်စ
့် ိုံကကယ်ဝသည့်် အ ွွဲွေ့အစည်ူးတစ်ခိုမ စ်သမ င့်် ကူညီ
ရထောက်ပြ
ံ့် ှုြ ောူး မပြုလိုပန
် ိုငစ
် ွြူး် မပီူး ရ သခံတိုူ့၏ လိုအပ်ခ က်ြ ောူးကို မ ည်ဆ
့် ည်ူးရပူးနိုင်သည်ဟို ရ သ
ခံမပည်သတ
ူ ိုူ့၏ ယိုံ ကည်ထင်မြင်ရနြှုသည်လည်ူး ကွငူး် ဆင်ူးသိုရတသနဝန်ထြ်ူးြ ောူးအတွက် ရမ

င်ူး

ခက်သည့်် အခက်အခွဲတစ်ခို မ စ်ရနသည်။ ြွန်မပည်လအ
ူူ့ ခွင့််အရ ူးရ ောင်ရ ူး င်ူးသည် ကူညီရထောက်ပံ့်
ရ ူးအ ွွဲွေ့အစည်ူးတစ်ခို ြဟိုတ်ရ ကောင်ူး၊ ြွန်မပည်လအ
ူူ့ ခွငအ
့်် ရ ူးရ ောင်ရ ူး င်ူးအရပေါ် လွွဲြောူးရသော
ရြ ော်လင့််ခ က်ထောူးမခင်ူးရ ကောင့်် နောူးလည်ြလ
ှု ွဲမွ ခင်ူး၊ စတ်ြသက်ြသောမ စ်မခင်ူးနင့်် အြ က်ရ ါသမ စ်
မခင်ူးြ ောူး ြမ စ်ပွောူးသင့််ရ ကောင်ူး အကကြ်ကကြ် င်ူးမပခွဲ့် သည်။
ြွန်မပည်သစ်ပါတီနင့်် ရ သခံမပည်သြ
ူ ောူး

ွင့််လစ်ထောူးသည့်် အသွောူးအလောကန သ
် တ်စခန်ူးြ ောူးက

လည်ူး ြွန်မပည်လူ့အ
ူ ခွင့််အရ ူးရ ောင်ရ ူး င်ူးကို အကူအညီရတောင်ူးခံလောခွဲ့် ော ကူညြ
ီ ှုတက
ို ရ
် ိုကလ
် ိုပ်
ရဆောင်ြရပူးနိုင်သမ င့်် အခက်ကကြုံခွဲ့် က သည်။

ိုတယအကကြ်ကွငူး် ဆင်ူးသိုရတသန လိုပ်ရဆောင် ော

တွင် သတင်ူးအခ က်အလက် ြ ရဝြှု ြမပြုလိုပ်မခင်ူးြ ောူး၊ ကူညီရထောက်ပံ့်ြှု ြ
စတ်ပ က်မခင်ူးြ ောူးကလ
ို ည်ူး ကကြုံရတွွေ့ခွဲ့်သည်။
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အခန််း (၃) တနောက်ခံသမင
ို ််း
COVID-19 ကူူးစက်ရ ောဂါသည် ၂၀၂၀ ခိုနစ် အရစောပိုငူး် ကောလကတည်ူးကပင် ကြဘောတစ်ဝန်ူးလိုံူး
သန်ူးရပါင်ူးြ ောူးစွောရသော လူသောူးတိုူ့၏ ရန စဉ်ဘဝကို အခက်ကကြုံရစမပီူး လူြစ
ှု ီူးပွောူးကစစြ ောူးကို အလွန်
အလွနထ
် ခက
ို န
် စ်နောရစခွဲ့်သည်။ ရ ောဂါကူူးစက်ြှုကို ထန်ူးခ ြုပ် န်အတွက် အစူးို ြ ောူးက ကန် သတ်
ထန်ူးခ ြုပ်ြှုြ ောူးကို မပြုလိုပလ
် ော သမ င့်် ထခက
ို ်လွယ်သြ
ူ ောူးမ စ်သည့်် လယ်သြောူးြ ောူး၊ က ပန်ူးလိုပ်သောူး
ြ ောူး၊ အမခောူးနည်ူးမ င့်် သန်စြ
ွ ်ူးသူြ ောူးနင့်် သက်ကကီူး ယ်အြ
ို ောူးအတွက် အရ ူးရပေါ်အရမခအရနမ စ်လော
ခွဲ့်သည်။
မြန်ြောနိုင်ငံတွင်လည်ူး အသွောူးအလောကန် သတ်မခင်ူးြ ောူးရ ကောင့်် လယ်ယောလိုပ်ငန်ူးခွင် ြဝင်ရ ောက်နိုင်
သည့််အမပင် သစ်ရတောြ ောူးတွင် ဟင်ူးစောူး ောရ စ
ွ ောူးရသောက်နိုင် န်လည်ူး ခက်ခခ
ွဲ ွဲ့်သည်။ က ပန်ူးအလိုပ်
သြောူးြ ောူး အလိုပအ
် ကိုင် ဆိုူးံ ရှုူးံ ခွဲ့်သည်။
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အထက်ပါအရမခအရနြ ောူးရ ကောင့်် ြလိုလောူးအပ်ရသော လူြစ
ှု ီူးပွောူးထခက
ို ်ြြ
ှု ောူး မ စ်လောခွဲ့်မပီူး သွောူးလောြှု
ပတ်ပင်မခင်ူး (Lockdown) ရ ကောင့်် ြွနန
် င်က
့်
င်မပည်နယ် မပည်သလ
ူ ထ
ူ ြ
ို ော ြ ောူးစွော အောူးမ စ်ခွဲ့် သည်။
ထိုင်ူးနိုင်ငက
ံ ွဲ့်သိုူ့ရသော အြ်နူးီ ခ င်ူးနိုင်ငြ
ံ ောူးက လိုပ်ငန်ူးခွင်ြ ောူးကို ပတ်ပင်လက
ို ်သမ င့်် ရ ွေ့ရမပောင်ူးအ
လိုပ်သြောူးြ ောူးစွော အလိုပ်လက်ြွဲ့်မ စ်မပီူး ရန ပ်မပန်ခွဲ့် က သည်။
ြွန်မပည်နယ်တွင် ရန ပ်မပန် ရ ွေ့ရမပောင်ူးအလိုပ်သြောူး ြ ောူးစွော ခွဲ့်မပီူး ၂၀၂၀ ဧမပီလ ပထြအပတ်တွင် ရန
ပ်မပန်လောသူစစ
ို ိုရပါင်ူး (၁၅,၅၀၀) အထ လောခွဲသ
့် ည်။ 4
ြွန်မပည်နယ် ရ ူးမြြုွေ့နယ်အတွင်ူး ရန ပ်စန
ွ ်ခွောထွက်ရမပူးတြ်ူးရ ောင် သူြ ောူးအရနမ င့််လည်ူး အဆပ
ို ါ
ရန ပ်မပန်ြ ောူးကို ကူညီရထောက်ပန
ံ့် ိုင် န် ရိုနူး် ကန်ခွဲ့် သည်။ ြွန်မပည်သစ်ပါတီထန်ူးခ ြုပ်ရက ူး ောြ ောူး
မ စ်သည့်် ဝယ်ဇင်၊ ဝယ်ရပါင်နင့်် ဓြမပါလရက ူး ောြ ောူးတွင် ရန ပ်မပန်လောသူ (၄၀) ြ (၆၀) ဦူးရ အသီူးသီူး
ကမပီူး ၎င်ူးတက
ိုူ့ ို က န်ူးြောရ ူးရစောင့််ရ ောက်ြှုရပူး န်နင့်် အစောူးအရသောက်ရထောက်ပံ့် န် ရ သခံြ ောူး
က ြတတ်နိုင်ဘွဲ မ စ်ရန ကသည်။

4 “Myanmar’s Mon State Consolidates Quarantine Centers for Returning Migrants”, The
Irrawaddy, 06 April 2020.
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လူြှုအ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူးနင့်် ကူညီရထောက်ပံ့်ရ ူးအ ွွဲွေ့ြ ောူးအရနမ င့််လည်ူး ၎င်ူးတအ
ူ့ို ောူးကူညီ န် သကကသန်
ပတ် က် ည်နင့်် အသွောူးအလောကန် သတ်မခင်ူးစသည့်် ထန်ူးခ ြုပ်ြှုြ ောူး ရနသမ င့်် အကူအညီလိုအပ်ြှု
ြော အရ ူးရပေါ်အရမခအရနအထ မ စ်လောခွဲသ
့် ည်။
ရြလရနောက်ဆူးိုံ အပတ်တွင် ြွန်မပည်သစ်ပါတီက ၎င်ူးတိုူ့၏နယ်စပ်ဂတ်ြ ောူးမ စ်သည့်် ဘို ောူးသိုံူးဆူ
ဂတ်နင့်် ဂ ပန်ရ တွငူး် ရက ူး ောဂတ်စခန်ူးြ ောူးြတဆင့်် ရ ွေ့ရမပောင်ူးအလိုပ်သြောူးြ ောူး မပန်လည်ဝင်
ရ ောက်လောမခင်ူးကို ပတ်ပင်ခသ
ွဲ့် ည်။ ဇွန်လ (၁၀) က်ရန တွင် တ ောူးြဝင်လြ်ူးရ ကောင်ူးြ မပန်လည်ဝင်
ရ ောက်လောသူြ ောူးနင့်် ၎င်ူးတအ
ူ့ို ောူး လက်ခံထောူးသူြ ောူးအရနမ င့်် တ ောူးဥပရ အ

အမပစ်ရပူးခံ

ြည်မ စ်ရ ကောင်ူး Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကောကွယ်၊ ထန်ူးခ ြုပ်၊ ကိုသရ ူး အြ ြုူးသောူး
အဆင့်် ဗဟိုရကော်ြတီက ထိုတမ် ပန်ခွဲ့်သည်။5
မပည်ပရ ောက် ရ ွေ့ရမပောင်ူးအလိုပ်သြောူးအောူးလိုံူး မြန်ြောနိုငင
် ံသိုူ့ မပန်လောမခင်ူးြဟိုတဘ
် ွဲ နင
ို ်ငံ ပ်မခောူး
တွင် ရသောင်တင်မပီူး က
ို ခပင်လယ်ရဝရနသည့််သြ
ူ ောူးလည်ူး က န် ရနသည်။ အလိုပ်လက်ြွဲ့်မ စ်မခင်ူးနင့််
အရထောက်အထောူးြွဲ့်ြှုရ ကောင့်် ရနထိုင်ြှု ကပ်တည်ူးမခင်ူးတိုူ့ရ ကောင့်် ြွန်မပည်နယ်ြ အသက် (၂၂) အ ယ်
ရ ွေ့ရမပောင်ူးအလိုပ်သြောူးတစ်ဦူးအပါအဝင် အလိုပ်သြောူး (၈) ဦူး ြရလူး ောူးနိုင်ငံတွင် ြြကိုယ်ြြ အဆိုူးံ
စီ င်ခွဲ့်သည်။6

5 “Illegal Returnees and Those Who Assist Them Will Be Punished”, HURFOM, 15 June 2020.
6
“Myanmar Seeks to Fly Illegal Migrants Home from Malaysia as More Suicides Reported
Amid COVID-19,” The Irrawaddy, 23 June 2020.
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ကူူးစက်ရ ောဂါမပန် ပွောူးြည်ကို စိုူး ြ်သမ င့်် ၂၀၂၀ ဧမပီလ (၅) က်ရန ြစမပီူး ြွန်မပည်သစ်ပါတီနင့်် ရ ူး
မြြုွေ့နယ်အရထွရထွအိုပ်ခ ြုပ်ရ ူးဦူးစီူးဌောနက မပင်ူးထန်ရသော အသွောူးအလောကန် သတ်ြှုြ ောူးကို ခ ြတ်ခွဲ့်
သည်။ မပည်သလ
ူ ထ
ူ ြ
ို ောူးအရနမ င့်် နစစဓူဝကစစ ပ်ြ ောူး လိုပ်ရဆောင် န် အခက်အခွဲမ စ်လောခွဲ့်သည်။
ရ မ ျူမြြုွေ့နယ် ြွန်မပည်သစ်ပါတီနင့်် ရကအန်ယူ ပူူးတွွဲထန်ူးခ ြုပ်ရ သ မပည်သြ
ူ ောူးအရနမ င့်် ရက ူး ော
ြ ောူးကို ပတ်ပင်ထောူးမခင်ူးရ ကောင့်် အလိုပလ
် ပ
ို က
် ိုင်ခွင့်် ဆိုူးံ ရှုူးံ မပီူး အနီူးအနောူးပတ်ဝန်ူးက င် ရတောရတောင်
ြ ောူးြ ဟင်ူးစောူး ောရ ွမခင်ူးကလ
ို ည်ူး လိုပက
် ိုင်ခွင့်် ြ

ခွဲ့်ရခ ။

ယခိုအခါတွင် ြိုူးလည်ူးက လောမပီမ စ်သမ င့်် စောူးဝတ်ရနရ ူးအရမခအရနသည် တစ်ရန ထက်တစ်ရန
ပိုြိုဆူးို ောူးလောခွဲ့်သည်။

ောသူ ောသောူးြ ောူး အြ ောူးစိုသည် လယ်သြောူးြ ောူးနင့်် လက်လပ
ို ်လက်စောူး

ြ ောူးမ စ်သမ င့်် ဆန် ကခောမပတ်လပ်မခင်ူးြ ောူး၊ ဝင်ရငွြ မခင်ူးြ ောူးကို ကကြုံရတွွေ့ရန သည်။ တမ ည်ူးမ ည်ူး
နင့်် စောူးနပ် ကခောမပတ်လပ်ြည့်် အနတ ောယ်နင့််လည်ူး င်ဆိုင်ရန သည်။
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အခန််း (၄) ကကံြုတတွွေ့တနရသည့််အခက်အခွဲမ ာ်း
ဤအခန်ူးတွင် ရအောက်ရမခမပည်သလ
ူ ထ
ူ ြ
ို ောူး ကကြုံရတွွေ့ခစ
ံ ောူးရန သည့်် အဓကစူးို ြ်ြှု (၂) ခို အရ ကောင်ူး
မ စ်သည့်် သက်ရြွူးဝြ်ူးရက ောင်ူးအခက်အခွဲနင့်် ရန ပ်မပန်လောသူြ ောူးနင့်် အသွောူးအလောကန် သတ်မခင်ူး
ဆင
ို ် ောအခက်အခွဲတိုူ့ကို သိုူးံ သပ်တင်မပသွောူးြည် မ စ်သည်။ ယခိုတင်မပခ က်ြ ောူးသည် ရန ပ်စွန ်ခွော
ထွက်ရမပူးတြ်ူးရ ောင် သူြ ောူး၏ ဆနဒစကောူးသံြ ောူးကို တက
ို ်ရက
ို ်ရ ော်မပထောူးသမ င့်် ၎င်ူးတိုူ့၏အခက်
အခွဲြ ောူးကို သက်ဆင
ို ်သြ
ူ ောူးက ကောူးသနိုငြ
် ည်ဟို ရြ ော်လင်ပ
့် ါသည်။

သက်တမွ်းဝမ််းတက ာင််းဆိုင်ရာအခက်အခွဲ
ဧမပီလြစတင်၍ ြွန်မပည်သစ်ပါတီသောြက ရကအန်ယူပါ အသွောူးအလောကန် သတ်မခင်ူး၊ ရက ူး ောတစ်ခို
ြတစ်ခိုသိုူ့ သွောူးလောြှုကို ပတ်ပင်မခင်ူး၊ အနီူးအနောူးရတောရတောင်ြ ောူးြ ဟင်ူးစောူး ောရ ွမခင်ူးကို တောူးမြစ်
မခင်ူးြ ောူး က င့််သိုံူးလောခွဲ့်သည်။ နိုင်ငံရတော်အစိုူး က ပိုံြန်ဝင်ရငွြ သူြ ောူးအတွက် အရမခခံအစောူးအ
ရသောက် ရထောက်ပံ့်မခင်ူးကို မပြုလပ
ို ်ခွဲ့်ရသော်လည်ူး ရဝူးလံရခါင်သီရ သြ ောူးနင့်် ြွန်မပည်သစ်ပါတီထန်ူး
ခ ြုပ်ရ သက မပည်သြ
ူ ောူးြော အဆပ
ို ါရထောက်ပံ့်ြက
ှု ို ြ

ခွဲ့်ရခ ။7
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ကိုနူး် ရကောက်စ ောြ သည့်် "လက်ဗလော" အရမခအရနသိုူ့ တမ ည်ူးမ ည်ူးရ ောက် ရတော့်ြည်မ စ်ရ ကောင်ူး
ောသူ ောသောူးြ ောူးက ရမပော ကောူးခွဲ့်မပီူး ြူးို တွငူး် ကောလတွင် ပိုြခ
ို က်ခလ
ွဲ ောြည်ကို စိုူး ြ်ရန ကသည်။
“တမ ည်ူးမ ည်ူးနွဲ စောူး ြွဲ့် ရသောက် ြွဲ့် ဘဝကို ရ ောက်ရတော့်ြယ်။ ဆင်ူး ွဲတောကရန "လက်ဗလော" အရန
အထောူးကို ရ ောက်ရတော့်ြယ်။

ီရ ောဂါက ကျွန်ရတော်တက
ိုူ့ ို သပ်သပ်ခွွဲမခောူးလက
ို ်တောပွဲ။ ဥပရ

(ကန် သတ်ခ က်) အသစ်ရတွရ ကောင့််လည်ူး အလိုပ်လပ
ို ် ိုူ့ အဆင်ြရမပဘူူး။ ြသောူးစိုကို ဘယ်လို ော
ရကျွူးြလွဲ။ အခိုရတော့် ရမ ရလ ော့်ြှုရတွ တစ်ခ ြုွေ့ လောပါမပီ။ ါရပြယ့်် သပ်ရနောက်က ရနမပီ။ ြိုူးက လော
မပီရလ။ ရနွ ောသီြော အစောူးအစော စိုရဆောင်ူး ိုူ့ ကျွန်ရတော်တိုူ့ အလိုပ်လပ
ို ်ခွင့်် ြ ခွဲဘ
့် ူးူ ရလ" ဟို ြွန်မပည်
နယ် ရ ူးမြြုွေ့နယ်ရတောင်ပိုင်ူး ဗလယ် ိုန် က
ို ်ရက ူး ောြ အသက် (၄၄) အ ယ် နိုငဆ
် န်ူးဦူးက ရမပောပါသည်။
“ကျွန်ရတော့်် ောသောူးရတွကိုယစ
် ောူး အစိုူး နွဲ ြွန်မပည်သစ်ပါတီကို ရတောင်ူးဆခ
ို င်တောကရတော့် ီလိုခက်ခွဲ
တွဲ့်အခ န်ြော အလိုပ်လိုပခ
် ွင့်် ရပူးပါ။ က န်ူးြောရ ူး၊ ပညောရ ူးနွဲ လူြှုရ ူးအခွင့််အရ ူးရတွကလ
ို ည်ူး အသ
အြတ်မပြုရပူးပါ" ဟို နိုင်ဆန်ူးဦူးက ရတောင်ူးဆခ
ို ွဲ့်သည်။
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ရ ူးမြြုွေ့နယ်အရ ွေ့ က် ရ ွေ့ရမပောင်ူးအရမခခ ရက ူး ောတစ်ခိုြ ြစန်ူးစန်ူးရအူးက "ကရလူးရတွက စောူးစ
ောရတောင်ူး င် ြ ဘူူးလိုူ့ ကျွန်ြဘယ်လိုရမပောထွကြ
် လွဲ။ သူတိုူ့ကို လိုံလိုံရလောက်ရလောက် ြရကျွူး
နိုင်ဘူူးဆတ
ို ော သတယ်။ ီအခ န်က ကျွန်ြအတွက် အခက်ခဆ
ွဲ ူးိုံ ပွဲ။ ကျွနြ
် ခင်ပွနူး် က လွနခ
် တ
ွဲ့် ွဲ့် (၂) နစ်က
တည်ူးက ကျွန်ြကို ကရလူး (၃) ရယောက်နွဲ ထောူးသွောူးတယ်။ ကိုယဟ
့်် ောကိုယပ
် ွဲ ောရ စ
ွ ောူးရသောက်ရန
တယ်။ တံမြက်စည်ူးပင်ရတွ ရ ောင်ူးတယ်၊ ောဘောခခံရတွြော အလိုပ်လပ
ို ်တယ်" ဟို ရမပောသည်။
“ကျွန်ြရ ော က
ီ ြုက်စြ
ွွဲ ွနက
် တစ် ောလိုံူးရ ော ဧမပီလ ိုတယအပတ်ကစမပီူး အလိုပ်လပ
ို ်လူ့ို ြ ရတော့်ဘူူး။
ဟင်ူးစောူးလည်ူး

ောလိုူ့ြ ရတော့်ဘူးူ ။ အြ်နီူးနောူးခ င်ူးက ဆန် (၁၀) ကီလို(ဂ ြ်) ရလောက်ကည
ူ ီတယ်။

ရက ူး ောရကော်ြတီကလည်ူး (၁၀) ကီလရ
ို လောက် ထပ်ရပူးတယ်။ သူတိုူ့ရတွကိုလည်ူး ရက ူးဇူူးတင်
ပါတယ်။ လူရတွက စတ်ထောူးရကောင်ူးမပီူး ကျွနြ
် တြ
ိုူ့ သောူးစိုကို ကူညီ ကတယ်" ဟို ြစန်ူးစန်ူးရအူးက
ရက ူးဇူူးတင်စကောူးရမပောပါသည်။
“ ီအသွောူးအလောကန် သတ်တောက ကျွန်ြတိုူ့ငယ်ဘဝကို မပန်သတ ရစတယ်။ ငယ်ငယ်က ဗြောစစ်သောူး
ရတွ သတ်ြောကိုရ ကောက်မပီူး ရတောထွဲြော ပိုနူး် ခွဲ့် တယ်။ အခိုရတော့် အွဲလိုမပန်ခစ
ံ ောူးရန တယ်။ အမပင်
ထွက် င် ရ ောဂါကူူးြော စူးို ရန တယ်။ အဆူးို ဆိုူးံ ကရတော့် ီ ောြော တွဲ့်ကျွန်ြတအ
ိုူ့ ောူးလိုူးံ အလိုပ်အကိုင်
ြ ကရတော့်တောပွဲ" ဟို ြစန်ူးစန်ူးရအူးက ရမပောပါသည်။
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စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း

တနရပ်ပပန်မ ာ်းနင့်် အသွာ်းအလာကန့််သတ်ပခင််းဆိုင်ရာအခက်အခွဲ
အမပည်မပည်ဆိုင် ော ရ ွေ့ရမပောင်ူးလိုပ်သောူးအ ွွဲွေ့အစည်ူး (IMO) ၏ အခ က်အလက်ြ ောူးအ ၂၀၂၀ ြတ်လ
(၂၂) က်ြ ဇွန်လ (၁၀) က်ရန အတွင်ူး ရ ွေ့ရမပောင်ူးလိုပ်သောူး တစ်သန်ူးနီူးပါူး မြန်ြောနိုင်ငံသိုူ့ မပန်လည်ဝင်
ရ ောက်လောရ ကောင်ူး သ သည်။8 ြွန်မပည်နယ်သိုူ့လည်ူး အထူူးသမ င့်် ထိုင်ူးနိုင်ငံြ ရ ွေ့ရမပောင်ူးအလိုပ်သ
ြောူး အြ ောူးအမပောူး ရန ပ်မပန်လောခွဲ့် ကမပီူး ဧမပီလ ပထြအပတ်အထတွင်ပင် အလိုပ်သြောူး (၁၅,၅၀၀)
ရက ော် ရန ပ်မပန်လောခွဲ့် ကသည်။ ရြလနင့်် ဇွနလ
် ြ ောူးတွင် ထအ
ို ရ အတွကထ
် က် ပြ
ို ိုြ ောူးမပောူးစွော ရန ပ်
မပန်လော ကြည်ြော ြလွွဲဧကန်ပင်မ စ်သည်။9
ယခင်က (၁၄) က်သော အသွောူးအလောကန် သတ်ထောူး ောြ ဧမပီလ (၁၇) က်ရန ြစ၍ က်ရပါင်ူး (၂၁)
တိုင်ရအောင် အသွောူးအလောကန် သတ်မပီူး (၇) က်ရနအြ်တွင် သီူးသန် ရနထိုင် ြည်ဟို က န်ူးြောရ ူးနင့််
အောူးကစောူးဝန်ကကီူးဌောနက ရ ကညောခွဲ့်သည်။10 ကန် သတ်ခ က်ကို ခ ြုူးရ ောက်ပါက ဥပရ အတိုင်ူး မပင်ူး
ထန်စွော အရ ူးယူခံ ြည် မ စ်သည်။ ရ ူးမြြုွေ့နယ်ြ အသက် (၃၂) အ ယ် အြ ြုူးသောူးတစ်ဦူးက အသွောူးအ
လောကန် သတ်ခ က်ကို ခ ြုူးရ ောက်ြသမ င့်် ရထောင် ဏ် (၃) လ အမပစ်ရပူးခံခွဲ့် သည်။11
ရတွွေ့ဆိုံရြူးမြန်ူးခွဲ့်သူြ ောူး၏ (၆၃) ောခိုငန
် ှုနူး် က ရန ပ်မပန်လောသူြ ောူးနင့်် အသွောူးအလောကန် သတ်စခန်ူး
ြ ောူးအရ ကောင်ူးကို ထည့််သွင်ူးရမပော ကောူးခွဲ့် ကသည်။ ရန ပ်မပန်လောသူြ ောူးထွဲတွင် ခွွဲမခောူးဆက်ဆံမခင်ူးခံ
ရန သည်ဟို ထင်မြင်ယူဆရနသူြ ောူးလည်ူး ရနမပီူး ပ် ောရဘူးကင်ူးရ ူးအတွက် အသွောူးအလောကန်
သတ်စခန်ူးတွင် ခ ြတ်ထောူးသည့်် စည်ူးြ ဉ်ူးစည်ူးကြ်ူးြ ောူးနင့််ပတ်သက်၍လည်ူး အမငင်ူးပွောူးြှုြ ောူး ရန
ခွဲ့်သည်။
က ြုက်ြရ ောမြြုွေ့နယ် တ နောရက ူး ောအိုပ်ခ ြုပ်ရ ူးြျူူး ြသန်ူးရဌူးက "အဓက စန်ရခေါ်ြှုကရတော့် ရနမပန်
လောသူရတွက မြဝတီြော ရဆူးစစ်ခခ
ံ ွဲ့်မပီူးမပီ။ အွဲ ါကို ောရ ောက်ရတော့် ရနောက်ထပ် (၁၄) က် သီူးသန် ရန
ခိုင်ူးတယ်။ ါရ ကောင့်် သူတက
ိုူ့ ြရနခ င်ဘူးူ ။ အိုပခ
် ြုပ်ရ ူးြျူူးနွဲ

ပ် ောလူကကီူးရတွက အရတော်ရလူးကို

င်ူးမပရန တယ်။ ါရပြယ့်် သူတိုူ့ကလည်ူး ရ ောဂါသည်ြဟိုတ်ဘူူးဆိုမပီူး မပန်ရစော ကတက် ကတယ်။
ညဘက်ရတွ ခိုူးထွက်တယ်။ ဘယ်ဟောက လိုပ်သင့််တယ်၊ ဘောက ြလိုပ်သင်ဘ
့် ူးူ ဆတ
ို ော သူတိုူ့ ြသဘူူး။

8
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9
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Irrawaddy, 06 April 2020.
10
“Announcement for 21 Days Facility Quarantine and 7 Days Home Quarantine,” Global
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တစ်ခ ြုွေ့ (၁၄) က် အသွောူးအလောကန် သတ်မပီူး တွဲ့်သူ
ရတွက စခန်ူးကို မပန်လောမပီူး ကျွနြ
် တက
ိုူ့ ို မပန်ကည
ူ ီ
တောြ ြုူးလည်ူး တယ်" ဟို င်ူးမပပါသည်။
က ြုက်ြရ ောမြြုွေ့နယ် ြယ်ဂရရ
ို က ူး ောြ တက်ကက
လှုပ် ောူးသူ နိုင်ရ ဝင်ူးကလည်ူး အသွောူးအလောကန်
သတ်မခင်ူးနင်စ
့် ပ်လ ဉ်ူးမပီူး အလောူးတူမပဿနောြ ောူးကို
င်ဆိုင်ခွဲ့် ရ ကောင်ူး ရမပောမပပါသည်။
“အခက်အခွဲရတွ အြ ောူးကကီူးကကြုံ တယ်။ သူတက
ိုူ့
ရ ောဂါမ စ်ရနတောလည်ူး ြဟိုတ်ဘူူး၊ မပီူးရတော့် ရ ောဂါ
လကခဏော ရနတွဲ့်သူရတွလည်ူး ြဟိုတဘ
် ူးူ ၊ အွဲ ါကို
ဘောလိုူ့ ကန် သတ်စခန်ူးြော (၂၁) ရန လွဲဆတ
ို ော မပန်
လောသူရတွက ြသဘူူး။ တစ်ခ ြုွေ့က ရ ောဂါကို အရ ကောင်ူးမပမပီူး သူတိုူ့ကို ခွွဲမခောူးတယ်လိုူ့ မြင်တယ်။ နော ီ
ဝက်ရလောက် င်ူးမပ တောြ ြုူးလည်ူး တယ်" ဟို နိုင်ရ ဝင်ူးက မပန်ရမပောမပပါသည်။
အမခောူးစန်ရခေါ်ြှုတစ်ခိုြော ရန ပ်မပန်ြ ောူးအတွက် အရထောက်အပံ့်နင့်် န်ပိုံရငွကစစ မ စ်သည်။ အသွောူးအ
လောကန် သတ်စခန်ူးတွင် ြမ စ်ြရန ရနထိုင် ြည်ဟို ထိုတ်မပန်ထောူးရသော်လည်ူး အစိုူး က ကန် သတ်စ
ခန်ူးကို ပံ့်ပူးို ကူညြ
ီ ှု အောူးနည်ူးခွဲသ
့် ည်။ အဆပ
ို ါစခန်ူးြ ောူးအရနမ င့်် ရ သခံအ ပ် က်အ
နင့်် ပ် ောအလျူ င်ြ ောူးအရပေါ်တွင်သော ြခ
ီ ိုရန သည်။
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“ရန ပ်မပန်လောသူရတွကို အစိုူး စောသင်ရက ောင်ူးရတွြော ထောူး,ထောူးတယ်။ အစူးို က ဘောြ ြရထောက်
ပံ့်ဘူးူ ။ အပူခ န်တိုင်ူးစက်နွဲ နောရခါင်ူးစည်ူးရတောင် ြရပူးဘူူး။ အသွောူးအလောကန် သတ်စခန်ူးြော ကူညီ
လိုပ်ကိုင် ိုူ့ ရစတနော့်ဝန်ထြ်ူးလည်ူး ြ ဘူူး။ အစူးို ဆီက တောဆလ
ို ိုူ့ ညွှန် ကောူးခ က်ပွဲ တယ်။ တစ်မခောူး
ဘောြြ ဘူူး။ ရန ပ်မပန်ရတွအတွက် အစောူးအရသောက်က သူတိုူ့ြသောူးစိုဝင်ရတွ ပိုူ့ရပူးတယ်" ဟို နိုင်ရ
ဝင်ူးက ရမပောပါသည်။
“အစူးို က လက်ရတွွေ့က က ဘောြြရထောက်ပဘ
ံ့် ူးူ ။ က ြုက်ြရ ောမြြုွေ့နယ်က ရက ူး ောအောူးလိုံူးလိုလပ
ို ွဲ
ရန ပ်မပန်ရတွကို လက်ခံ ိုူ့ သူတိုူ့က န်ူးြောရ ူးကို ရစောင့််ရ ောက် ိုူ့ အခက်အခွဲမ စ်ရနတယ်။ ြွန်အ ွွဲွေ့အ
စည်ူးတစ်ခက
ို အပူတိုငူး် စက်လျူတယ်၊ ရနောက်ြန
ွ ်အ ွွဲွေ့တစ်ခိုက လက်ရဆူး ည်တိုူ့ နောရခါင်ူးစည်ူးတိုူ့
လက်ကြ်ူးစောရစောင်တိုူ့ လောရပူးတယ်။ ကျွန်ရတော်တိုူ့ ောြောရတော့် အစိုူး ထိုတ်မပန်ခ က်ရတွကို ရတော်
ရတော်ရလူးလက
ို ်နော ကတော ရတွွေ့ တယ်။ အစူးို က ဘောြြရထောက်ပဘ
ံ့် ူးူ ဆရ
ို ပြယ့််ရပါူ့ရလ။ ထိုတ်မပန်
ခ က်ရတွကို အတအက လိုကန
် ောနိုင် ိုူ့အတွက်

ောသူ ောသောူးရတွကို (ရ ောဂါကောကွယ်ရ ူးဆင
ို ် ော)

ပစစည်ူးက ယောရတွ ရထောက်ပရ
ံ့် ပူး ိုူ့ အစူးို ကို ရတောင်ူးဆခ
ို င်ပါတယ်" ဟို နိုင်ရ ဝင်ူးက ရြတတော ပ်ခံ
ပါသည်။
“စခန်ူးြော အလိုအပ်ဆူးိုံ ကရတော့် နောရခါင်ူးစည်ူးပွဲ။ ရစတနော့်ဝန်ထြ်ူးရတွ ော ရန ပ်မပန်ရတွပါ နောရခါင်ူး
စည်ူးဝတ်သင့််တယ်ရလ။ နောရခါင်ူးစည်ူးရတွက လွယ်လွယန
် ွဲ လည်ူး ဝယ်ြ ရတော့် အစိုူး က လိုလ
ံ ံို
ရလောက်ရလောက် ရထောက်ပံ့်ရပူးနိုင် င် ရကောင်ူးြယ်။ ါြ လူတိုင်ူး ဝတ်နိုင်ြောရလ။”
"အစူးို ရထောက်ပြ
ံ့် ှုြ တွဲ့်

အသွောူးအလောကန် သတ်စခန်ူးရတွ

တယ်။

ကန် သတ်စခန်ူးတစ်ခိုကို

နောရခါင်ူးစည်ူး (၂၀) ရလောက်ပွဲ အစူးို က ရထောက်ပန
ံ့် ိုင်တယ်။ စခန်ူးအရတော်ြ ောူးြ ောူးရတော့် ရထောက်ပြ
ံ့် ှု
ြ ကပါဘူူး။ အခ ြုွေ့စခန်ူးရတွက လူ (၇၀) ရက ော် တယ်၊ ါကို နောရခါင်ူးစည်ူးက အခို (၂၀) ပွဲ တယ်ရလ။
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ီအရ အတွကက
် ရစတနော့်ဝန်ထြ်ူးရတွအတွက်ရတောင် ြရလောက်ဘူးူ ။ တစ်ရန တောအတွက်ရတောင်
ြရလောက်ဘူးူ ။ အပူတိုင်ူးစက် တွဲ့်စခန်ူးက ၊ ြ တွဲ့်စခန်ူးက ြ ဘူူး။ အစိုူး ရထောက်ပြ
ံ့် ှုကရတော့် ရတော်
ရတော်ရလူးနည်ူးတယ်။
“ရန ောထိုငခ
် င်ူးနွဲ ရသောက်ရ ရတွလည်ူး လိုအပ်တောပွဲ။ ရစတနော့်ဝန်ထြ်ူးရတွလည်ူး က န်ူးြောရ ူးအသ
သပ်ြမပည်စ
့် ိုံဘူးူ ။ က န်ူးြောရ ူးဝန်ထြ်ူးရတွလည်ူး လိုံလိုံရလောက်ရလောက် ြ ဘူူး။ လိုအပ်ခ က်ရတွက
အြ ောူးကကီူးပါပွဲ။ တစ်ခ ြုွေ့စခန်ူးရတွဆို အစောူးအရသောက်အတွက်ပါ ပူရန တယ်။ ပွင့််ပွငလ
့်် င်ူးလင်ူး
ရမပော

င် လိုအပ်ခ က်ရတွက ြရ ြတွကန
် ိုင်ဘူးူ ။ ခဏခဏရတော့် ရမပောြရနခ င်ဘူးူ ရပါူ့ဗ ော"
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အခန််း (၅) အကကံပပြုတက
ို ်တန
ွ ်း် ခ က်မ ာ်း
နိုင်ငံတတာ်အစို်းရနင့်် တင
ို ််းရင််းသာ်းလက်နက်ကိုင်အဖွွေ့ွဲ အစည််းမ ာ်းသ့်ို
ရ ွေ့ရမပောင်ူးအရမခခ ရက ူး ောြ ောူး ကန် သတ်ခ က်ြ ောူးကို ရမ ရလ ော့်ရပူး န်
လူသောူးခ င်ူးစောနောရထောက်ထောူးြှု အကူအညီြ ောူးကို ကန် သတ်ခ က်ြထောူးဘွဲ
ခွင့််မပြုရပူး န်နင့်် ရ ွေ့ရမပောင်ူးအရမခခ ရက ူး ောြ ောူးသိုူ့ ကူညီရထောက်ပံ့် န်လောရ ောက်သည့််
အ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူးကို ပံ့်ပူးို ြှု ရပူး န်
တိုင်ူး င်ူးသောူးလက်နက်ကိုင်အ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူး၏ တင်ူး ကပ်ရသော
အသွောူးအလောကန် သတ်ခ က်ြ ောူးကို ရမ ရလ ော့်ရပူး န်
ရဝူးလံရခါင်သီရသော တိုငူး် င်ူးသောူးရ သြ ောူး၊ ရ ွေ့ရမပောင်ူးအရမခခ ရက ူး ောြ ောူးနင့််
စစ်ရဘူး ဏ်ခခ
ံ ွဲ့် သည့််ရ သြ ောူးအတွက် လူသောူးခ င်ူးစောနောရထောက်ထောူးြှု အကူအညီြ ောူး
ရပူးအပ်နိုင် န် နိုင်ငံရတော်အစူးို သီူးသန် န်ပိုံရငွြ ောူး ထောူး

န်

တိုင်ူး င်ူးသောူးရ သ ဝန်ရဆောင်ြှုပံ့်ပူးို သူြ ောူး၊ တိုင်ူး င်ူးသောူးလက်နက်ကိုင်အ ွွဲွေ့ြ ောူး၏
က န်ူးြောရ ူးဝန်ထြ်ူးြ ောူး၊ လူအ
ူ့ ခွင့််အရ ူးကောကွယ်ရစောင့််ရ ောက်သူြ ောူးနင့််
သတင်ူးရထောက်ြ ောူးကို ရစောင့်် ကည့််မခင်ူး၊ အမပစ်ရပူးမခင်ူးနင့်် ထပါူးရနောင့််ယက်မခင်ူးြ ောူးကို
အဆိုံူးသတ် န်
ရဝူးလံရခါင်သီရ သနင့်် တိုင်ူး င်ူးသောူးလက်နက်ကိုင် ထန်ူးခ ြုပ်နယ်ရမြြ ောူး
ရန ပ်စွန် ခွောထွက်ရမပူးတြ်ူးရ ောင် သူြ ောူး၊ ရမပောင်ူးရ ွေ့ခိုလသ
ှုံ ူြ ောူးနင့််
သောြန်ရအောက်ရမခမပည်သြ
ူ ောူး၏ ဆနဒအသံြ ောူးကို ရ ော်ထတ
ို တ
် င်မပရပူးရနသည့််
တိုင်ူး င်ူးသောူးြီ ီယောြ ောူး၏ ဝက်ဆို ်ြ ောူးကို ပတ်ပင်မခင်ူး ြမပြု န်
နပ်သည်ဥ
့် ပရ ြ ောူးကို အဆိုူးံ သတ်မပီူး စောနယ်ဇင်ူးလွတ်လပ်ခွင့််နင့််
လွတ်လပ်စွောထိုတ်ရ ော်ရမပောဆခ
ို ွင့််ကို အောူးရပူးသည့်် ဥပရ ြ ောူးကို မပဋ္ဌောန်ူး န်
အစူးို ထန်ူးခ ြုပ်ရ သြ ောူးတွင် ကူညီရထောက်ပံ့်ြှုရပူးအပ်သည်န
့် ည်ူးတူ
တိုင်ူး င်ူးသောူးလက်နက်ကိုင်ြ ောူးထန်ူးခ ြုပ်သည့်် ရ သြ ောူးတွင်လည်ူး သောတူညီြ
ရထောက်ပက
ံ့် ည
ူ ီ န်
က န်ူးြောရ ူးရစောင့််ရ ောက်ြှု၊ လူသောူးခ င်ူးစောနောရထောက်ထောူးြှုနင့််
က န်ူးြောရ ူးအသပညောရပူးြှုြ ောူး မပြုလပ
ို ် ောတွင် လူနည်ူးစိုတင
ို ်ူး င်ူးသောူးအောူးလိုူးံ
ပါဝင်နိုင်ရစ န်
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စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း

နိုင်ငံတကာအလှူရင်မ ာ်း၊ အပပည်ပပည်ဆိုင်ရာ အစို်းရမဟိုတတ
် သာ အဖွွေ့ွဲ အစည််းမ ာ်းနင့််
ဌာနဆိုင်ရာအဖွွေ့ွဲ အစည််းမ ာ်း
နိုင်ငံရတော်အစိုူး နင့်် တပ်ြရတော်က အမပည်မပည်ဆိုင် ော လူအခွင့််အရ ူးဥပရ နင့််
စံနန
ှု ူး် ြ ောူးအတိုင်ူး လက
ို န
် ောရဆောင် က် န်အတွက် အောူးရပူး န်
COVID-19 ဆင
ို ် ော ကူညီရထောက်ပြ
ံ့် ှု မပြုလိုပ်ရနသည့်် အမပည်မပည်ဆင
ို ် ော
အ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူးအရနမ င့်် ြြတိုူ့၏ ကူညီရထောက်ပြ
ံ့် ှုသည် အတတ်ကောလက
လူူ့အခွငအ
့်် ရ ူးခ ြုူးရ ောက်ြက
ှု ို ခံခွဲ့် သူြ ောူးနင့်် မပည်တွငူး် စစ်သောူးရကောင်မ စ်ခွဲ့် ူးူ သူ
ယ် ကဉ်ခလ
ံ ူ့အ
ူ သိုငူး် အဝိုငူး် ြ ောူးထံသိုူ့ ရ ောက် နိုင် န်အတွက် အောူးထိုတ် န်
COVID-19 နင့််စပ်လ ဉ်ူးရသော နယ်စပ်မ တ်ရက ော်အကူအညီြ ောူး ရပူးအပ်မခင်ူး၊
တိုင်ူး င်ူးသောူးလက်နက်ကိုင်အ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူး၏ က န်ူးြောရ ူးဌောနြ ောူးနင့််
တိုင်ူး င်ူးသောူးလူထအ
ို ရမခမပြု ဝန်ရဆောင်ြပ
ှု ံ့်ပူးို သည့််အ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူးအောူး သောတူညြ
ီ ှု
ရထောက်ပံ့်မခင်ူးသည် ရန ပ်စန
ွ ခ
် ွောထွက်ရမပူးတြ်ူးရ ောင် သူြ ောူးနင့််
ပဋပကခရ သ မပည်သြ
ူ ောူးအတွက် ြ ြမ စ်အကူအညီြ ောူး မ စ်သည့််အတွက်
ဆက်လက်လပ
ို ်ရဆောင်သွောူး န်
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