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COVID-19 ကူူးစက်ရ ောဂါကောလ အတငွ ်ူး မြ နြ် ောန ိုငင် ံရတောငပ်  ိုင ်ူး    

ရန ပ ်စွန ်ခွောထ ွက်ရမပ ူးတ ြ်ူးရ  ောင ် သြူ  ောူး ၏ 

 စောူးဝတ်ရနရ ူးရိုန်ူးက နြ် ှု 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ြွနမ်ပည်လူူ့အ ခွင့််အရ ူးရ ောင်ရ ူး  င်ူး 
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စာရင််းမပါသည့်် လကဗ်လာမ ာ်း 

 

COVID-19 ကူူးစက်ရ ောဂါကောလအတငွ်ူး မြန်ြောန ိုငင် ံရတ ောငပ် ိုင ်ူး    

ရ န ပ်စွန ်ခွောထွက်ရမ ပူးတ  ြ်ူးရ  ောင် သူြ ောူး ၏ 

 စောူးဝတ ်ရနရ ူး ရိုန်ူးကန်ြှု 
 

မူပ  ိုင်   - ြွန ်မပည ်လူူ့အခ ွ င့်် အရ  ူး ရ ောင် ရ  ူး   င််း 

ထိုတ်ရဝ သည ့််  က ်စ ွွဲ - ဇူလ ို င်လ၊ ၂၀ ၂၀ 

ထိုတ်ရဝ သူ  - ြွန ်မပည ်လူူ့အခ ွ င့်် အရ  ူး ရ ောင် ရ  ူး   င်ူး 

အင် တာန က ်စ ာမျက ်န  ာ - http://www.rehmonnya.org 

ဤအစ ီ  င်ခံစ ောတွ င် ပါ    သည ့်် ဓ ော တ်ပိုံြ ောူးန  င့်် သတ င်ူး အခ  က ် အ လက ်ြ ောူး အောူးလိုံ ူးသည ် 

ြွန ်မပည ်လူူ့အခ ွ င့််အ ရ  ူးရ ောင် ရ ူး  င် ူး၏ ြူပ  ိုင်မ စ ် သည ်။ 

 

http://www.rehmonnya.org/
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     မာတ ကာ 
 
 
 
 
 
 

5 >>  ကွင်ူး ဆင်ူးသိုရတသန ရ သ၏ ရမြပိုအံညွှနူ်း 

6 >>  အခန ်ူး (၁) န   ါန ်ူး 

10 >>  အခန ်ူး (၂) အစ ီ င်ခ ံစ ောမပြုစ ိုပို ံ

10 >> ကွင်ူးဆင်ူးသိုရတသန မပြုလိုပ်ပို ံ

13 >>  ခ ွွဲမခ ောူးသိုံူးသပ်မခငူ်း 

13 >>  ကန ် သတ်ခ  က၊် စ  န ်ရခေါ်ခ  ကြ် ောူး 

13 >>  က) သွောူး လောလှုပ်  ောူး ြှုဆ ိုင် ော ကန ် သတ်ခ ကန်  င့်် 

         စ  န ်ရခေါ် ြှုြ ောူး 

14 >>  ခ) က န ်ူးြောရ ူးန  င့်် လိုံခခ ြုရံ ူး ဆ ိုင် ော ကန ် သတ်ခ  က ်

         န  င့်် စ  န ်ရခေါ် ြှုြ ောူး 

 15 >> ဂ) ရြ ေ်ာလင့််ခ  ကဆ် ိုင် ော ကန ် သတ်ခ  ကန်  င့်် 

         စ  န ်ရခ ေါ်ြှုြ ောူး 

16 >>  အခနူ်း (၃) ရန ောကခ် ံသြ ိုင်ူး 

20 >>  အခန ်ူး (၄) ကကြုံရတွွေ့ရန သည့််အခ ကအ်ခွဲြ ောူး 

20 >>  သက်ရြွူးဝြူ်း ရက ောင်ူးဆ ိုင် ောအခက်အခ ွဲ 

23 >>  ရန  ပ်မပန ်ြ ောူးန  င့်် အသွောူး အလောကန ် သတ်မခ င်ူးဆ ိုင် ော အခက်အခ ွဲ 

27 >>  အခန ်ူး (၅) အကကံမပြုတ ိုက်တွန ်ူးခ  ကြ် ောူး 
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Acronyms & Abbreviations 
 

 မပငူ်းထန ် အဆိုပ် ရ  ောင် ရ  ောဂါ  မ စ ်ရစ တွဲ့်  က  ိုရ  ိုန ော ဗ ိုင််းရပ်စ ် - ၂ (SARS-CoV-2) 

 လမူှုအကျ  ြု ်းပပြု အရပ်ဖ က ် အဖ  ွဲ့ အ စ ည ််းမျာ်း (CSO) 

 လထူိုအ  ပြေ ပပြုအဖ  ွဲ့ အစ ည ််းမျ ာ်း (CBO) 

 က  ိုရ  ိုန ာဗ ိုင််းရပ်စ ် ပပင် ်းထန ်အ ဆို တ် ရာင် က ူ်းစက ်  ရ ာဂါ (COVID-19) 

 တ ိုင််း ရင် ်းသာ ်းလက ်န က ်က  ိုင် အဖ  ွဲ့အစ ည ််းမျာ ်း (EAOs) 

 အိုပ်စ ိုအလ ိုက ်  ဆ ်း န  ်းမှုမ ျာ်း (FGDs) 

 အ ထ   ထ အိုပ်ြေ ျြုပ် ရ်း ဦ်းစ  ်း ဌာ န (GAD) 

  န ရပ်စ  န  ်ြေ ာထ က ်  ပပ်း တ မ််း  ရ ာ င်ရ သူမျာ ်း (IDPs) 

 ရ  ွေ့ ရမပ ောင်ူး သွောူး လော ရန ထ ိုင် မခ င်ူး ဆ ိုင်  ော န  ိုင်ငံ တက ော အ ွွဲွေ့အစ ည ်ူး  (IOM) 

 က ရင် အမျ ြု ်းသာ ်းအစ ည ််း အရ ို ်း (KNU) 

 က ျန ််းမာ ရ်းန  င ် အာ်းက စ ာ်းဝန ်က က  ်းဌာန (MoHS) 

 မ  န ်ပပည ်သစ ်ပါ တ  (NMSP) 

 အစ  ို်းရမ ဟို တ် သာ အဖ  ွဲ့အစ ည ််း မျာ်း (NGO) 

 တက  ိုယ် ရက ာက  ယ် ရ်း ပစ စည ််း က  ရ ယာမ ျာ်း (PPE) 

 က မ္ာ က ျန ််းမာ ရ်း အဖ  ွဲ့ (WHO) 
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က င််း ဆင််း သို တ သန ဆာငရ်ွက်ြေ   သာ 

 နရာ ေသမျ ာ်း 
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အခန််း (၁) န ဒါန််း 
 

COVID-19 ကူူး စက်ရ ောဂါက ို တရ ိုတ်န  ိုင်ငံ၊ ဝူဟန ်မြ ြုွေ့၌ ၂၀၁၉  ီဇင်ဘောလတွင် စ တင်ရတွွေ့   ခွဲ့်သည် ။1 

အဆ ိုပါ ကူူးစ က်ရ ောဂါသည ် တစက်ြ ဘောလိုူံး သ ိုူ့ လ င်မြနစ် ွောပ ွံေ့န  ံူ့ခွဲ့်မပီူး ၂ ၀၂ ၀ ြတ်လ (၁၁)  က်ရန တွင် 

ကြ ဘော့်က နူ်း ြောရ ူးအ ွွဲွေ့အစညူ်း (WHO) က ကြဘောလိုံူးဆ ိုင် ောကပ်ရ ောဂါ အမ စ ်ရ ကညောခွဲ့်သည။် 

 

မြနြ်ောန  ိုင်ငံတွင် COVID-19 ကူူးစက်ရ ောဂါ လနူ ောက ို ၂ ၀၂ ၀ ြတလ် (၂၃)  က်ရန တွင် ပထြဦူးဆိုူံး 

ရတွွေ့   ခွဲ့်မပူီး ကူူးစက်ြှုစ တင်သည့််ရန ောကပ် ိုင်ူးတွင် န  ိုင်ငံရတေ်ာန  င့်် တ ိုင်ူး န  င့််မပညန် ယ်အစ  ိုူး ြ ောူး က 

ကူူးစက်ရ ောဂါ က ို ရက ေ်ာလွှောူး န  ိုင် န ်အတွက် သတ ထောူး လိုပ်ရဆောင်လောခ ွဲ့်သည်။ ဇူလ ိုင်လ (၃)  က်ရန  

                                                 
1 “Naming the Coronavirus Disease (COVID-19) and the Virus that Causes It,” World Health 

Organization, accessed 30 June 2020. 
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အထ  ကူူးစ ကသူ်စ ိုစ ိုရပါ င်ူး (၃၀၄) ဦူး၊ ရသဆိုူံး သူ (၆) ဦူးန  င့်် မပန ်လည်ရကောင်ူးြွနလ်ောသူ (၂၂ ၃) ဦူး     

ခ ွဲ့်သည်။2 

 

အမခ ောူးန  ိုင်ငံြ ောူး နည်ူးတူ မြနြ်ောန  ိုင်ငံတွင်လည်ူး ကူူးစက်ြှုက ို ထ န ်ူးခ  ြုပ် န ်အတွက ်လိုပ်ငနူ်းခ ွင်ြ ောူး  ပ် 

န ောူး မခ င်ူးန  င့်် အသွောူး အလောကန ် သတ်မခ င်ူး ြ ောူး လိုပ်ရဆောင်ခွဲ့် သမ င့်် စူီး ပွောူး ရ ူး ဆ ိုင် ော ထ ခ  ိုက်နစန် ော 

ြှုြ ောူး ကကူီး ြောူးခ ွဲ့်သည်။ ရ ောဂါထ န ်ူးခ  ြုပြ်ှု ြမပြုလိုပ်န  ိုင်ြခ  င်ူး မပည ်တွင်ူး မပည်ပ စူီး ပွောူး ရ ူး ထ ခ  ိုက်ြှုသည် 

ဆက်လက်မြင့််ြောူး ရန ြည ်မ စသ်ည်။  
 

စ ီူးပွောူး ရ ူးထ ခ  ိုက်ြှုက ို ကိုစ ောူး န  ိုင် န ်အတွက် ၂ ၀၂ ၀ ဧမပီလ (၂၈)  က်ရန တွင် Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) ကောကွယ်၊ ထ န ်ူးခ  ြုပ၊် ကိုသရ ူး အြ  ြုူး သောူး အဆင့်် ဗဟ ိုရကောြ်တကီ COVID-19 

စ ီူးပွောူး ရ ူး ထ ခ  ိုက်ြှု သက်သောရ ူး စြီံခ  က်က ို ခ  ြ တ်ခ ွဲ့်သည်။ ပနူ်း တ ိုင် (၇)  ပ၊် နည်ူးဗ ျူဟော (၁၀) ခ  က၊် 

လိုပ်ငနူ်းစ ဉ် (၃၆) ခ  က်န  င့်် လိုပ်ရဆောင်ခ က် (၇၆) ခ  က်ပါ ဝင်ရသော အဆ ိုပါ စြီခံ  က်တွင် သောြန ် 

လက်လိုပ်လကစ် ောူး အ ြ်ရထောင်စ ိုြ ောူးက ို အစ ောူးအရသောကန်  င့်် ရငွရ ကူး ရထောကပ်ံ့်သည့်် အစ ီအစဉ် 

အမပင ် ရ  ွေ့ရမပောင်ူးအရမခခ  သူြ ောူး န  င့််သကဆ် ိုင်ရသော စြီံခ  က်ြ ောူးလညူ်း ပါ ဝငသ်ည်။ န  ိုင်ငံရတေ်ာ ၏ 

အတ ိုင်ပင်ခပံိုဂ္ ြုလ ် ရ ေါ် ရအောင်ဆနူ်း စ ို ကည်က "ြည်သူူ့က ိုြ  ခ  နြ်ထောူးခ ွဲ့်သည့်် စ ီြခံ  က"် ဟိုဆ ိုက ော 

အဆ ိုပါ စြီံခ  ကက် ို ခ  ီူးက ျူူးခ ွဲ့်သည်။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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သ ိုူ့ရသေ်ာ ြနွ ်မပည်လူူ့အခွင့််အရ ူး ရ ောင်ရ ူး   င်ူးက ရကောက်ခ ံ   ခွဲ့်ရသော အခ  က်အလက်ြ ောူး အ  စြီံ 

ခ  ကပ်ါ အခွင့််အရ ူး ြ ောူး က ို ရပူး အပ်ရ ေ်ာရဆောင် ောတွင် သောြန ်လက်လိုပလ်ကစ် ောူး လတူန ်ူးစောူး ြ ောူးက ို 

ခ  နထ်ောူး  စခ် ွဲ့်ရ ကောင်ူး ရတွွေ့    သည်။ ြနွန်  င့််က င်မပညန် ယ်ြ ောူး     ရန  ပ်စနွ  ခ် ွောထကွ်ရမပူး တ ြ်ူး ရ  ောင်   

သူြ ောူး ရန ထ ိုင်သည့်် ရက ူး   ောြ ောူး န  င့်် ြနွ ်မပည်သစ ်ပါ တီထ နူ်း ခ  ြုပ်ရ သ    ရက ူး   ောြ ောူး တွင် မပြုလို ပ် 

ခ ွဲ့်သည့်် ရတွွေ့ဆိုံရြူး မြန ်ူးြှုြ ောူးအ  COVID-19 ကူူးစ က်ရ ောဂါ ရ  ိုက်ခတ်ြှုရ ကောင့်် သောြန ်မပည်သတူ ိုူ့ ၏ 

ရန  စ ဉလ်ြူှုဘဝတွင် ထ ခ  ိုကန်စန် ောြှုြ ောူး စ ွော မ စ ်ရပေါ် ခ ွဲ့်သည်။ 

 

သက်ရြူွး ဝြ်ူး ရက ောင်ူးအလို ပက် ို ြလိုပ်က ိုင်န  ိုင်မခ င်ူး န  င့်် အရ ူး ရပေါ်အကအူညြီ ောူး ြ    မခ င်ူး တ ိုူ့ရ ကောင့်် 

သောြန ်လက်လိုပ်လကစ် ောူး မပည်သြူ ောူး အရန မ င့်် "ကိုန ်ူးရကောကစ်  ောြ   သည့်် လက်ဗလောအရန အ 

ထောူး" သ ိုူ့ ရ ောကလ်ိုနူီး ပါ ူး မ စခ် ွဲ့် သည်။ ရ ောဂါကူူး စကြ်ှုက ို တောူး ဆီူး န ်အတွက ် ရ သန တ အောဏောပ ိုင် 

ြ ောူး န  င့်် တ ိုင်ူး  င်ူးသောူးလကန်က်က ိုင်အ ွွဲွေ့အစညူ်း ြ ောူးက အသွောူး အလောကန ် သတ်ခ  ကြ် ောူး ခ  ြ တ်ခွဲ့် 

မပန ် ော အဆ ိုပါ တောူး မြစခ်  ကက် မပည်သတူ ိုူ့၏ စ ောူး ဝတ်ရန ရ ူး အခက်အခ ွဲက ို ပ ိုြ ို ကပတ်ည်ူးသွောူး 

ရစ ခ ွဲ့်သည်။ ၎ င်ူးမပင ်မပညပ်ြ  မပန ်လောသူြ ောူး အတွက် အသွောူး အလောကန ် သတ်သည့််စ ခနူ်း ြ ောူးက ို ရ သခ ံ 

မပည်သူြ ောူးကသော အဓ ကစ ီစဉရ်ပူးခ ွဲ့် သည့််အတွက ်ဘူူး ရလူး ော ရ ိုံဆင့်် မ စ ်ခွဲ့် သည်။ 
 

ရအောက်ရမခ မပညသူ်ြ ောူးအတွက် န  ိုင်ငံရတေ်ာအစ  ိုူး က အစောူး အရသောကြ် ောူး ရဝင ရပူး ခ ွဲ့်ရသေ်ာလညူ်း 

ရဝူး လရံခ ါ င်သီရသောရက ူး   ောြ ောူး သ ိုူ့ PPE ဝတစ် ိုကံွဲ့်သ ိုူ့ရသော ကောကွယ်ရ ူး ပစ စည်ူးြ ောူးက ို ရထောက် ပံ့် 

ရပူးန  ိုင်မခ င်ူး ြ   ရခ  ။ မပည်သြူ ောူး အရန မ င့်် အစ ောူး အစ ောမပတ်လပ်မခငူ်းန  င့်် အရမခခ ံလ ိုအပခ်  ကြ် ောူး ြ ူလို ံ



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

မခင်ူးတ ိုူ့က ို  င်ဆ ိုင်ရန  မပီူး အရ ူး ရပေါ်ကယဆ်ယ်ရ ူး  နပ်ိုံရငွအတွက ် ရ သခ ံလူြှုအ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူးန  င့်် 

အစ  ိုူး  ြဟိုတရ်သော အ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူးက ိုသော အကအူညီရတောင်ူးခ ံရန ခ ွဲ့် သည်။ 

 

ကွင်ူးဆင်ူးသိုရတသန မပြုလိုပခ် ွဲ့်သည့််ရ သ    မပည်သြူ ောူး အရန မ င့်် အစ  ိုူး ၏ အစ ောူး အရသောက် ရထောက် 

ပံ့်ရ ူး အစ ီအစ ဉတွ်င် ခ  န ်လ ပ်ခခံ ွဲ့် သည့််အမပင် သက်ရြွူးြှုလိုပင်န ်ူးြ ောူး ြလိုပက် ိုင်န  ိုင်မခ င်ူး န  င့်် အသွောူး အ 

လောကန ် သတ်မခ င်ူးတ ိုူ့ရ ကောင့်် "လက်ဗလော" မ စ ်လိုန ီူးပါူး အရမခအရန သ ိုူ့ ရ ောက်   ခ ွဲ့်သည်။ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

အခန််း (၂) အစီရင်ခံစာပပြုစိုပံို 
 

၁၉၉၅ ခ ိုန  စက်တည်ူးကပ င် ြနွ ်မပည ်လူူ့အခွင့််အရ ူး ရ ောင်ရ ူး   င်ူးက မြန ်ြောန  ိုင်ငံ    ြနွ ်လူြ  ြုူးတ ိုူ့၏ ဆန ဒ 

အသံက ို ြ တ်တြူ်း တင်ရကောက်ခခံ ွဲ့်မပူီး (၂ ၅) န  စ ် ကောရသော သတင်ူးအခ  ကအ်လက်ရကောက်ခ ံ စ ိုရဆောင်ူး 

မခင်ူးအရတွွေ့အကကြုကံ ို ဤအစ ီင်ခံစ ောတွင် အသိုူံး ခ  ထောူး သည်။ မြနြ်ောမပည်ရတောင်ပ ိုင်ူး     ြွနန်  င့််က င် 

မပညန် ယ်ြ ောူး န  င့်် တန သသော ီတ ိုင်ူးအတင်ွူး     တပ်ြရတေ်ာန  င့်် အမခ ောူး ရသော လကန် ကက် ိုင်အ ွွဲွေ့အစည် ူး 

ြ ောူး ၏ က ယ်မပန ် ြ ောူး မပောူး မပီူး စန စတ်က က ျူူးလနွခ် ွဲ့်ရသော လအူခွင့််အရ ူး ခ   ြုူး ရ ောကြ်ှုြ ောူးက ို ြ တ်တြ်ူး 

တင်ခွဲ့်သည်။ 

 

 

ကွင််းဆင််းသိုတတသန ပပြုလိုပ်ပံို 

ဤအစ ီ င်ခ ံစ ောမ စ ်ရမြောက်ရ ူးအတွက် ၂ ၀၂ ၀ ဧမပီလန  င့်် ရြလြ ောူး တွင် ကွင်ူး ဆင်ူး သိုရတသန ြ ောူး 

မပြုလိုပခ် ွဲ့်မပူီး ြနွ ်မပညန် ယ် ရြေ်ာလမြ ြုင်၊ က  ြုက်ြရ ော၊ ြို ိုံ၊ သံမ ျူဇ ပ်န  င့်် ရ ူး မြ ြုွေ့န ယ်ြ ောူး၊ က င် 

မပညန် ယ်  ကောအင်ူး ဆ ပ်ကကူီး မြ ြုွေ့န ယ်၊ တန သသော ီတ ိုင်ူး ရ မ ျူမြ ြုွေ့န ယ်န  င့်် ြွန ်မပညသ်စပ်ါ တီ ထ န ်ူးခ  ြုပ် ော 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

ရ သ    ရ  ွေ့ရမပောင်ူး အရမခခ  ရက ူး  ောြ ောူး တွင် သတင်ူး အခ  ကအ်လက်ြ ောူး ရကောကခ် ံ နန်  င့်် မပည်သြူ ောူး 

န  င့်် ရတွွေ့ဆိုရံြူး မြန ်ူး န ် သိုရတသန ဝန ်ထြ်ူး (၅) ဦူးက ို တောဝန ်ရပူးခ န ် အပခ် ွဲ့်သည်။ 

 

အဆ ိုပါ သိုရတသန ဝန ်ထြ်ူးြ ောူး က ရန  ပစ်နွ  ခ် ွောထကွ်ရမပူးတ ြ်ူး ရ  ောင် သူြ ောူး ၊ ရ သခ ံမပည ်သူြ ောူး၊ 

ြွနည်ညီွတရ် ူး ပါ တီအ ွွဲွေ့ဝင်ြ ောူး ၊  ပ်ရက ူး အိုပခ်  ြုပ်ရ ူး ြ ျူူးြ ောူး ၊ တက်ကကလှုပ်  ောူး သူြ ောူးန  င့်် လြူှုအ 

သင်ူးဝ င်ြ ောူး ၊ ကညူီရထောက်ပံ့်ရ ူး အ ွွဲွေ့ဝင်ြ ောူး ၊ လထူိုဝန ်ရဆောင်ြှု ပံ့်ပ ိုူး သူြ ောူး န  င့်် အသွောူး အလောကန ်  

သတ်စခ နူ်း ြ ောူး ြ  ရစ တန ော့်ဝနထ်ြ်ူးြ ောူးန  င့်် ရတွွေ့ဆိုံမပီူး ရတွွေ့ဆိုရံြူး မြနူ်း ြှု (၃၆) ခ ိုက ို မပြုလိုပ်ခ ွဲ့်သည် ။ 

၎ င်ူးမပင ် လဦူူးရ  (၁၄) ဦူးန  င့်် (၁၅) ဦူး အသီူးသူီး ပါ ဝငခ် ွဲ့်သည့်် အိုပစ် ိုလ ိုက်ရဆွူး ရန ွူးြှု (၂) ခ ို က ိုလည် ူး 

မပြုလိုပခ် ွဲ့်သည်။ အဆ ိုပါ ရဆူွး ရန ွူးြှုြ ောူးတွင် ရန  ပ်စနွ ်ခွောထကွ်ရမပူး တ ြူ်း ရ  ောင် သူြ ောူး အရ ူး လိုပ် 

ရဆောင်ရန သည့်် ရကောြ်တြီ ောူး ၊ ြနွ ်မပည ် သစ ်ပါ တီ COVID-19 အရ ူး ရပေါ် တိုံူ့မပနြ်ှုရကောြ်တီြ  ဝန ် 

ရဆောင်ြှုရပူးအပ်သူြ ောူးန  င့်် ဘောသောရ ူး ရခ ါ င်ူး ရဆောင်ြ ောူးလည်ူး ပါ ဝငခ် ွဲ့်သည်။ 

 

ကွင်ူးဆင်ူးသိုရတသန လိုပ်ငနူ်းက ို ရြလတွင် စ တင်ခွဲ့်မပီူး ကနဦူးအရန မ င့်် ရ ူး မြ ြုွေ့န ယ်    ြနွ ်မပည ်သစပ် ါ 

တီလက်ရအောကခ် ံ ရန  ပ်စနွ ခ် ွောထကွ်ရမပူး တ ြ်ူး ရ  ောင် သူြ ောူး ရန ထ ိုင် ကသည့်် ရက ူး   ော (၃)   ောသ ိုူ့ 

သွောူး ရ ောကက်ော သတင်ူး အခ  က်အလကစ် ိုရဆောင်ူးခ ွဲ့်သည်။ တစ ်မပ ြုင်နက်တညူ်း တွင် အရ ူး ရပေါ်ကယ ်



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

ဆယ်ရ ူး  နပ်ိုံရငွက ို အသိုူံး မပြုမပီူး ရန  ပစ်နွ  ်ခ ွောထကွ်ရမပူး တ ြ်ူး ရ  ောင် သူြ ောူးန  င့်် မပညပ်ြ  မပန ်လောသူ 

ြ ောူး က ို ကူညီရထောကပ်ံ့်ခွဲ့်သည်။ 

 

အဆ ိုပါ ခ  ီူး စဉ်တင်ွ ရ ူး ရခ  ောင်ူး  ောူး(အထက်)၊ ရ ူး ရခ  ောင်ူး  ောူး(ရအောက်)၊ က ိုင်ူး ရတော၊ ဓြ မပါ လ၊ 

ဝယ်ဇင်န  င့်် ဂန ီရက ူး   ောြ ောူး ြ  ရ သခ ံ (၂၉) ဦူး န  င့်် ရတွွေ့ဆိုကံော ရတွွေ့ဆိုရံြူး မြန ်ူးြှု (၁၇) ခ ိုန  င့်် 

အိုပစ် ိုလ ိုက်ရဆွူးရန ွူးြှု (၂) ခ ို မပြုလိုပန်  ိုင်ခွဲ့်သည်။  ပ်  ောရခ ါင်ူးရဆောင်ြ ောူးန  င့်် မပညပ်ြ  မပနလ်ောသ ည့်် 

အလိုပ်သြောူးြ ောူးက ိုလည်ူး ရတွွေ့ဆိုံန ိုင်ခ ွဲ့်သည်။ ရတွွေ့ဆိုံရြူး မြနူ်း ြှုြ ောူး အမပင် ဗီ ီယ ိုန  င့်် ဓောတ်ပိုံြ တ် 

တြ်ူးြ ောူးက ိုလည်ူး ရ  ိုကက်ူူး ခ ွဲ့်မပူီး "COVID-19 ကောလအတွင်ူး ရအောက်ရမခ မပညသူ်ြ ောူး ၏ စ ောူးဝတ်ရန ရ ူး 

ရ ိုနူ်းကနြ်ှု" ဆ ိုသည့်် ြ တ်တြ်ူးရ ိုပ်  င်က ိုလည်ူး ၂၀၂၀ ဇွန ်လ (၁)  က်ရန  တွင် ထိုတ်လွှင့််န  ိုင်ခ ွဲ့်သည်။ 

 

အဆ ိုပါ ရ ိုပ်  င်တွင် COVID-19 ကောလအတွင်ူး ရအောက်ရမခ မပည်သြူ ောူး ၏ စ  န ်ရခ ေါ်ြှုအခ ကအ်ခွဲြ ောူး န  င့်် 

လ ိုအပခ်  ကြ် ောူးက ို ြူီး ရြောင်ူးထ ိုူးမပသန  ိုင်ခ ွဲ့်သည်။ သိုရတသန ဝန ်ထြ်ူးြ ောူး အရန မ င့်် ြနွ ်မပည်သစ ်ပါ တီ 

ထ န ်ူးခ  ြုပ်ရ သ အမပငဘ်က်    မပည ်သူလထူိုြ ောူး န  င့််လညူ်း ရတွွေ့ဆိုံခွဲ့်မပူီး ရတွွေ့   ြှု လော ်ြ ောြ ူအတူတူပ င် 

မ စ ်သည်။ 

 

အမခ ောူး ရတွွေ့ဆိုရံြူး မြန ်ူးြှု (၁၉) ခ ိုက ို ဧမပလီန င့်် ရြလအတွင်ူး လိုပ်ရဆောင်ခွဲ့်မပီူး ရြလ ိုတ ယအပတ်တွ င် 

ကူညီရထောကပ်ံ့်ရ ူး အ ွွဲွေ့ ြ ောူး န  င့််အတူ ြနွ ်မပည ်သစပ်ါ တီ၊ က င်အြ  ြုူးသောူး အစ ညူ်း အရ ိုံူး (ရကအန ်ယူ) 

န  င့်် ၎ င်ူးတ ိုူ့ပူူး တွွဲအိုပခ်  ြုပ် ော ရ ူး မြ ြုွေ့ 

န ယ်   ရ သြ ောူး အပါ အဝင် ရ သ (၆) 

ခ ိုသ ိုူ့ ထပြ် ံ သွောူး ရ ောက်ရလ့်လောခ ွဲ့် 

သည်။ အဆ ိုပါ ခ  ီူး စဉ်အတွင်ူး က နူ်း 

ြောရ ူး အသ ပည ောရပူး မခ င်ူးန  င့်် က ော 

ကွယ်ရ ူးပစ စညူ်း ြ ောူး မ န ် ရဝမခ င်ူးတ ိုူ့ 

က ို တန သသော ီတ ိုင်ူး ရ မ ျူမြ ြုွေ့န ယ်    

ရ သ (၃) ခ ိုတ ိုူ့တွင် လိုပ်ရဆောင်ခွဲ့် 

သည်။  ကောအင်ူးဆ ပ်ကကီူး၊ ြို ို၊ံ ရြေ်ာ 

လမြ ြုင်န  င့်် က  ြုကြ်ရ ောမြ ြုွေ့နယ်ြ ောူး 

အတွင်ူး    န  ိုင်ငံရ ူးပါ တီြ ောူး၊  ပ်  ော 

ရခ ါ င်ူးရဆောင်ြ ောူး၊ ြနွ ်မပည်သစ ်ပါ တီ 

COVID-19 အရ ူး ရပေါ်တိုံူ့မပန ်ြှု ရကော ်

ြတနီ  င့်် အမခ ောူး တောဝန ်   သူြ ောူး က ို 

လညူ်း ထပ်ြံရတွွေ့ဆိုံခွဲ့်သည်။ 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

 

မြနြ်ောန  ိုင်ငံ တ ိုင်ူးန  င့််မပညန် ယ်ြ ောူး တွင် COVID-19 န  င့််စပလ် ဉ်ူး ရသော အက  ြုူးသက်ရ ောက်ြှုြ ောူး က ို 

အခ  န ်ကောလအလ ိုက ် ရလ့်လောန  ိုင် န ် သိုရတသန လိုပ်ငန ်ူးက  ည်  ယ်ရသေ်ာလည်ူး ြနွ ်မပညသ်စ ်ပါ တီ 

ထ န ်ူးခ  ြုပ်ရ သ    ရဝူးလရံခါ င်သီရသော ရမပောင်ူးရ  ွေ့အရမခ ခ  ရက ူး   ောြ ောူး ြ  မပည ်သူတ ိုူ့၏ ရန စ ဉဘ်ဝက ို 

ြ တ်တြူ်း တင်န  ိုင် န ်ပ ိုြ ို၍ အရ ူး ကကီူးရ ကောင်ူး ရန ောကပ် ိုင်ူးတွင် သရဘောရပါ ကလ်ောခ ွဲ့်သည်။ 

 

ခွွဲပခာ်းသံို်းသပပ်ခင််း 

၂ ၀၂၀ ဧမပီလန  င့်် ရြလအတွင်ူး ြွန ်မပညန် ယ်န  င့်် ြနွ ်ရ သြ ောူး ြ  ရကောကခ် ံ    လောရသော သတင်ူး အခ က် 

အလကြ် ောူးက ို ဤအစ ီ င်ခ ံစောတွင် သိုံူးသပတ်င်မပထောူး သည်။ ြနွ ်မပည်လူူ့အခ ွင့််အရ ူး ရ ောင်ရ ူး   င်ူး 

၏ သိုရတသနဝနထ်ြူ်း ြ ောူးက  ပ်  ောရခ ါ င်ူး ရဆောင်ြ ောူး၊ လထူိုဝန ်ရဆောင်ြှု ပံ့်ပ ိုူး သူြ ောူးန  င့််  ပရ်က ူး အိုပ် 

ခ  ြုပ်ရ ူးြ ျူူးြ ောူး ၊ COVID-19 ဆ ိုင် ော အရ ူး ရပေါ် တိုံူ့မပနက်ညူီြှုက ို လိုပက် ိုင်ရဆောင်  က်ရန သူြ ောူး န  င့်် 

ရတွွေ့ဆိုံမပီူး ရြူး မြန ်ူးြှု (၃ ၆) ကက ြ် မပြုလိုပ်ခ ွဲ့်သည်။     လောရသော အခ က်အလက်ြ ောူး က ို မြန ်ြော သ ိုူ့ြဟိုတ် 

ြွန ်ဘောသောြ  အဂသလ ပဘ်ောသောသ ိုူ့ မပန ်ဆ ိုမပီူး သတင်ူး အခ ကအ်လကြ် ောူးက ို ရခါ င်ူးစ ဉန်  င့်် ရန  ောရ သ 

အလ ိုက ်ခ ွွဲမခ ောူးြ တ်တြ်ူး မပြုခ ွဲ့်သည်။ 

 

ကန့််သတ်ခ က်၊ စ န်တခေါ်ခ က်မ ာ်း 

ကွင်ူးဆင်ူးသိုရတသန လိုပ်ရဆောင်ရန စဉ်အတွင်ူး ြနွ ်မပည်လူူ့အခွင့််အရ ူး ရ ောင်ရ ူး   င်ူး၏ အ ွွဲွေ့ဝင်ြ ောူး 

အရန မ င့််  ရဝူးလရံခါ င်သီရ သ    မပည်သြူ ောူး ထြံ  သတင်ူးအခ က်အလက် ြ ောူး      န ် အခက်အခ ွဲန  င့်် 

စ  န ်ရခ ေါ်ြှုြ ောူး စ ွောက ို ကကြုံရတွွေ့ခ ွဲ့် က သည်။ 

 

က) သွာ်းလာလှုပ်ရ ာ်းမှုဆ ိုင်ရာ ကန့််သတ်ခ ကန် င့်် စ န်တခေါ်မှုမ ာ်း 

ကူူးစက်ရ ောဂါ ၏ သရဘောသဘောဝရ ကောင့်် လထူိုန  င့််ရတွွေ့ဆိုမံခင်ူးသည် စ  န ်ရခ ေါ်ြှုတစ ်ခို မ စရ်န သည်။ 

ြွန ်မပညန် ယ်အစ  ိုူး  န  င့်် တ ိုင်ူး  င်ူးသောူး လကန် ကက် ိုင်အ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူး ၏ အသွောူး အလောကန ်သတ်ခ က် 

ရ ကောင့်် ခ  ီူး သွောူး လောခ ွင့််  န ် ကက ြုတင်ခွင့််ရတောင်ူး မခ င်ူး ြ ောူး    လောခ ွဲ့်သည်။ ြွန ်မပညသ်စပ်ါ တီထ နူ်း 

ခ  ြုပ်ရ သအရတေ်ာြ ောူး ြ ောူး တွင် ဓောတ်ပိုံန  င့်် ဗီ ီယ ိုရ  ိုက်ကူူး မခင်ူးက  ို တောူး မြစထ်ောူး မပူီး ရ  ိုကက်ူူးခ ွင့််မပ ြု 

ရသေ်ာလည်ူး သတင်ူးထိုတ်မပနခ် ွင့််ြမပြုသည့််အမ စ ်အပ က ် အရတေ်ာြ ောူး ြ ောူးလညူ်း    ခွဲ့်သည်။ ရ မ ျူမြ ြုွေ့ 

န ယ်ရမြောက်ပ ိုင်ူး တွင် ရမြမြ ြုပြ် ိုင်ူးမပဿန ော မ စ ်ပွောူး ရန သည့်် အတွက် လိုံခခ ြုရံ ူး ဆ ိုင် ော အခကအ်ခွဲြ ောူး 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

လညူ်း    ရန မပန ်သည်။ က နူ်းြောရ ူး ဝန ်ကကူီး ဌောန န  င့်် ရ သဆ ိုင် ော COVID-19 အရ ူး ရပေါ် တိုံူ့မပန ်ရ ူး 

ရကောြ်တြီ ောူး ထြံ  သတင်ူး အခ  ကအ်လက်      န၊် အထူူး သမ င့်် ြ နက်န ်ရသော အခ  ကအ်လက်မ စ ် န ် 

ြ ောလညူ်း စ  န ်ရခေါ် ြှုတစခ် ို မ စ ်ရန သည်။ 

 

ခ) က န််းမာတရ်းန င့်် လံိုခခြံုတရ်းဆ ိုင်ရာ ကန့််သတ်ခ က်န င့်် စ နတ်ခေါ်မှုမ ာ်း 

ကူူးစက်ရ ောဂါ ကောလအတွင်ူး မြနြ်ောန  ိုင်ငံရတောင်ပ ိုင်ူးသ ိုူ့ ခ  ီူးသွောူး  မခ င်ူးသည်လညူ်း က နူ်း ြောရ ူး 

ဆ ိုင် ောစ  န ်ရခ ေါ်ြှုတစ ် ပ ် မ စသ်ည်။ ရန  ပစ်နွ  ခ် ွောထကွ်ရမပူးတ ြ်ူး ရ  ောင် သူြ ောူး ၊ မပည်ပြ  မပန ်လောသူ 

ြ ောူး ၊ အသွောူးအလောကန ် သတ်စ ခန ်ူးြ  ရစ တန ော့်ဝန ်ထြူ်း ြ ောူးန  င့်် ထ ရတွွေ့ရမပောဆ ိုမခင်ူး သည ် စ ွန ်စ ောူး ြှု 

တစ ်ခို မ စ ်သည်။ ထ ိုူ့ရ ကောင့်် ရ ောဂါ ကူူးစက်မပန  ပ်ွောူးြှု ြမ စ ်ရစ  န ် တ က ရသောကောကွယ်ရ ူးန ညူ်း လြ်ူး 

ြ ောူး က ို စန စ ်တက လ ိုကန် ော န ် အ ွွဲွေ့ဝငြ် ောူးက ို ြွန ်မပည်လူူ့အခ ွင့််အရ ူး ရ ောင်ရ ူး   င်ူးက ညွှန ် ကောူး ခ ွဲ့် 

သည့််အမပင ် လ ိုအပ်ရသော အကောအကွယ်ပစ စည်ူးြ ောူးက ိုလည်ူး လိုံလိုံရလောက်ရလောက ် ရထောက်ပံ့်ရပူး 

အပ်ခွဲ့်သည်။ ကွင်ူးဆင်ူးကောလအတွင်ူး "အန တ ောယ်ြမ စရ်အောင် မပြုြူလိုပ်က ိုင်မခ င်ူး" ြူဝါ  က ို 

အမြွဲစ ွွဲက ိုင်ခ ွဲ့်သည်။ က နူ်း ြောရ ူး န  င့်် လိုံခခ ြုရံ ူး က စ စက ိုလည်ူး ဦူးစ ောူး ရပူး အမ စ ်သတ်ြ တ်ခွဲ့်သည်။ 

 

 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

ဂ) တမ ာ်လင့််ခ ကဆ် ိုင်ရာ ကန့််သတ်ခ က်န င့်် စ န်တခေါ်မှုမ ာ်း 

ြွန ်မပညလ်ူူ့အခွင့််အရ ူး ရ ောင်ရ ူး   င်ူးသည် မပည့််စ ိုံကကယဝ်သည့်် အ ွွဲွေ့အစည်ူး တစခ် ိုမ စ ်သမ င့်် ကူညီ 

ရထောက်ပံ့်ြှုြ ောူး မပြုလိုပန်  ိုင်စ ွြူ်း   မပီူး ရ သခ ံတ ိုူ့၏ လ ိုအပခ်  ကြ် ောူး က ို မ ည ့််ဆညူ်း ရပူးန  ိုင်သညဟ်ို ရ သ 

ခ ံမပည်သတူ ိုူ့၏ ယိုံ ကညထ်င်မြင်ရန ြှုသည်လည်ူး ကွင်ူး ဆင်ူးသိုရတသနဝနထ်ြူ်း ြ ောူးအတွက ်ရမ   င်ူး  

ခ က်သည့်် အခ ကအ်ခွဲတစခ် ို မ စ ်ရနသည်။ ြနွ ်မပည်လူူ့အခွင့််အရ ူး ရ ောင်ရ ူး   င်ူးသည ် ကူညီရထောက်ပံ့် 

ရ ူး အ ွွဲွေ့အစညူ်း တစခ် ို ြဟိုတ်ရ ကောင်ူး၊ ြနွ ်မပည်လူူ့အခ ွင့််အရ ူး ရ ောင်ရ ူး   င်ူး အရပေါ် လွွဲြ ောူး ရသ ော 

ရြ ေ်ာလင့််ခ က်ထောူး မခ င်ူး ရ ကောင့်် န ောူး လည်ြှုလွွဲမခ င်ူး၊ စ  တ်ြသက်ြသောမ စ ်မခ င်ူးန  င့်် အြ က်ရ ါ သမ စ ် 

မခင်ူးြ  ောူး ြမ စ ်ပွောူး သင့််ရ ကောင်ူး အကက ြ်ကက ြ ်  င်ူးမပခ ွဲ့် သည်။  

 

ြွန ်မပည ်သစပ်ါ တီန  င့်် ရ သခ ံမပည ်သူြ ောူး  ွင့််လ စ ်ထောူး သည့်် အသွောူး အလောကန  သ်တ်စခ နူ်း ြ ောူး က 

လညူ်း ြွန ်မပညလ်ူူ့အခ ွင့််အရ ူးရ ောင်ရ ူး   င်ူးက ို အကအူညီရတောင်ူးခ ံလောခ ွဲ့် ော ကူညြီှုတ ိုကရ်  ိုကလ်ို ပ် 

ရဆောင်ြရပူးန  ိုင်သမ င့်် အခက်ကကြုံခွဲ့် က သည်။  ိုတ ယအကက ြ်ကွငူ်း ဆင်ူးသိုရတသန လိုပ်ရဆောင် ော 

တွင် သတင်ူးအခ  က်အလက် ြ ရဝြ ှု ြမပြုလိုပ်မခ င်ူးြ ောူး ၊ ကညူီရထောက်ပံ့်ြှု ြ    သမ င့်် ရ သခ ံြ ောူးက 

စ  တ်ပ က်မခ င်ူးြ  ောူး က ိုလညူ်း ကကြုရံတွွေ့ခွဲ့်သည်။ 

 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အခန််း (၃) တနောကခ်ံသမ ိုင််း 
 

COVID-19 ကူူးစ က်ရ ောဂါ သည် ၂၀၂၀ ခ ိုန  စ ် အရစ ောပ ိုင်ူးကောလကတညူ်းကပ င် ကြ ဘောတစ ်ဝနူ်း လိုံူး    

သန ်ူးရပါ င်ူး ြ ောူးစ ွောရသော လသူောူး တ ိုူ့၏ ရန စဉ်ဘဝက  ို အခ က်ကကြုံရစ မပီူး လြူှုစ ီူးပွောူးက စ စြ ောူးက ို အလွန ် 

အလွနထ် ခ  ိုကန် စန် ောရစခ ွဲ့်သည။် ရ ောဂါ ကူူးစ ကြ်ှုက ို ထ နူ်း ခ  ြုပ် န ်အတွက ် အစ  ိုူး  ြ ောူးက ကန ် သ တ် 

ထ န ်ူးခ  ြုပြ်ှုြ ောူး က ို မပြုလိုပလ်ော သမ င့်် ထ ခ  ိုက်လွယ်သူြ ောူး မ စ ်သည့်် လယ်သြောူး ြ ောူး ၊ က ပနူ်း လိုပ်သောူး 

ြ ောူး ၊ အမခ ောူးနည်ူး မ င့်် သနစ်ြွ်ူးသူြ ောူးန  င့်် သက်ကကီူး   ယ်အ ိုြ ောူး အတွက ် အရ ူး ရပေါ်အရမခအရန မ စ ်လော 

ခ ွဲ့်သည်။ 

 

မြနြ်ောန  ိုင်ငံတွင်လညူ်း အသွောူးအလောကန ် သတ်မခ င်ူး ြ ောူး ရ ကောင့်် လယ်ယောလိုပ်ငန ်ူးခ ွင် ြဝင်ရ ောက်န  ိုင် 

သည့််အမပင ် သစ ်ရတောြ ောူး တွင် ဟင်ူးစ ောူး   ောရ စွ ောူး ရသောကန်  ိုင် န ်လည်ူး ခ ကခ် ွဲခ ွဲ့်သည်။ က ပန ်ူးအလိုပ် 

သြောူး ြ ောူး အလိုပအ်က ိုင် ဆိုူံး ရ ှုူံး ခ ွဲ့်သည်။ 

 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

အထကပ်ါအရမခအရနြ ောူး ရ ကောင့်် ြလ ိုလောူးအပ်ရသော လြူှုစ ီူးပေွာူး ထ ခ  ိုက်ြှုြ ောူး မ စလ်ောခ ွဲ့်မပီူး သွောူး လောြှု 

ပ တ်ပင်မခ င်ူး (Lockdown) ရ ကောင့်် ြွနန်  င့််က င်မပည်န ယ်    မပည်သလူထူိုြ ော ြ ောူးစ ွော  အောူး မ စ ်ခွဲ့် သည်။ 

ထ ိုင်ူးန  ိုင်ငံကွဲ့်သ ိုူ့ရသော အ ြ်နူီး ခ  င်ူးန  ိုင်ငံြ ောူးက လိုပ်ငနူ်းခ ွင်ြ ောူး က ို ပ တ်ပငလ် ိုက်သမ င့်် ရ  ွေ့ရမပောင် ူး အ 

လိုပ်သြောူး ြ ောူးစ ွော အလိုပ်လကြ်ွဲ့်မ စ ်မပီူး ရန  ပ်မပနခ် ွဲ့် က သည။် 

 

ြွန ်မပညန် ယ်တွင် ရန  ပ်မပန ်ရ  ွေ့ရမပောင်ူးအလိုပ်သြောူး ြ ောူး စ ွော   ခ ွဲ့်မပီူး ၂ ၀၂ ၀ ဧမပီလ ပထြအပတ်တွင် ရန 

 ပ်မပနလ်ောသူစ ိုစ ိုရပါ င်ူး (၁၅,၅၀၀) အထ     လောခ ွဲ့်သည်။ 4 

 

ြွန ်မပညန် ယ် ရ ူး မြ ြုွေ့န ယ်အတွင်ူး    ရန  ပ်စနွ ်ခွောထကွ်ရမပူး တ ြ်ူး ရ  ောင် သူြ ောူး အရန မ င့််လည်ူး အဆ ိုပ ါ 

ရန  ပ်မပနြ် ောူးက ို ကူညီရထောက်ပံ့်န  ိုင် န ် ရ ိုနူ်း ကနခ် ွဲ့် သည်။ ြွန ်မပည်သစပ်ါတီထ န ်ူးခ  ြုပ်ရက ူး   ောြ ောူး 

မ စ ်သည့်် ဝယ်ဇင်၊ ဝယ်ရပါ င်န  င့်် ဓြမပါ လရက ူး   ောြ ောူးတွင် ရန  ပ်မပန ်လောသူ (၄ ၀) ြ   (၆ ၀) ဦူးရ  အသီူးသူီး 

    ကမပီူး ၎ င်ူး တ ိုူ့က ို က နူ်း ြောရ ူး ရစ ောင့််ရ  ောကြ်ှုရပူး  နန်  င့်် အစောူး အရသောက်ရထောကပ်ံ့် န ် ရ သခ ံြ ောူး 

က ြတတ်န  ိုင်ဘွဲ မ စ ်ရန  ကသည်။ 

 

                                                 
4 “Myanmar’s Mon State Consolidates Quarantine Centers for Returning Migrants”, The 

Irrawaddy, 06 April 2020. 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

လြူှုအ ွွဲွေ့အစ ညူ်း ြ ောူး န  င့်် ကညူီရထောက်ပံ့်ရ ူးအ ွွဲွေ့ြ ောူး အရန မ င့််လညူ်း ၎ င်ူးတ ိုူ့အောူးကညူ ီန ် သကကသန ် 

ပ တ် က်  ည်န  င့်် အသွောူးအလောကန ် သတ်မခ င်ူးစ သည့်် ထ န ်ူးခ ြုပ်ြှုြ ောူး    ရန သမ င့်် အကူအညလီ ိုအပ်ြှု 

ြ ော အရ ူး ရပေါ်အရမခအရနအထ  မ စ ်လောခ ွဲ့်သည်။ 

 

ရြလရန ောက်ဆိုူံး အပတတွ်င် ြွန ်မပည ်သစပ်ါ တီက ၎ င်ူး တ ိုူ့၏န ယ်စ ပ်ဂ တ်ြ ောူး မ စ ်သည့်် ဘို ောူး သိုံူး ဆူ 

ဂ တ်န  င့်် ဂ ပန ်ရ တွင်ူး ရက ူး   ောဂ တ်စ ခန ်ူးြ ောူးြ တဆင့်် ရ  ွေ့ရမပောင်ူးအလိုပ်သြောူး ြ ောူး မပနလ်ညဝ်င် 

ရ ောက်လောမခင်ူးက ို ပ တ်ပင်ခ ွဲ့်သည်။ ဇွန ်လ (၁၀)  က်ရန  တွင် တ ောူးြဝ င်လြူ်း ရ ကောင်ူးြ  မပန ်လညဝ်င် 

ရ ောက်လောသူြ ောူးန  င့်် ၎ င်ူးတ ိုူ့အောူး လက်ခ ံထောူး သူြ ောူး အရန မ င့်် တ ောူး ဥပရ အ  အမပစ ်ရပူးခ ံ  

ြည ်မ စ ်ရ ကောင်ူး  Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကောကွယ်၊ ထ နူ်း ခ  ြုပ်၊ ကိုသရ ူး အြ  ြုူး သောူး 

အဆင့်် ဗဟ  ိုရကောြ်တီက ထိုတ်မပနခ် ွဲ့်သည်။5  

 

မပညပ်ရ ောက် ရ  ွေ့ရမပောင်ူးအလိုပ်သြောူး အောူးလိုံူး မြန ်ြောန  ိုင်ငံသ ိုူ့ မပနလ်ောမခင်ူး ြဟိုတဘ်ွဲ န  ိုင်ငံ ပ်မခောူး 

တွင် ရသောင်တင်မပီူး  ိုကခပင်လယ်ရဝရန သည့််သူြ ောူး လညူ်း က န ်   ရန သည်။ အလိုပ်လက်ြွဲ့်မ စ ်မခ င်ူး န  င့်် 

အရထောက်အထောူးြွဲ့်ြှုရ ကောင့်် ရန ထ ိုင်ြှု ကပတ်ညူ်း မခင်ူး တ ိုူ့ရ ကောင့်် ြွန ်မပညန် ယ်ြ  အသက် (၂ ၂) အ  ယ် 

ရ  ွေ့ရမပောင်ူးအလိုပ်သြောူး တစ ်ဦူးအပါအဝင ်အလိုပ်သြောူး (၈) ဦူး ြရလူး   ောူးန  ိုင်ငံတွင် ြ ြ က ိုယ်ြ ြ  အဆိုူံး 

စ ီ 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. 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

ကူူးစက်ရ ောဂါ မပန ် ပွောူးြညက် ို စ  ိုူး  ြ်သမ င့်် ၂ ၀၂၀ ဧမပလီ (၅)  က်ရန ြ စ မပူီး ြနွ ်မပည်သစ ်ပါတီန  င့်် ရ ူး 

မြ ြုွေ့န ယ်အရထွရထအွိုပ်ခ ြုပ်ရ ူးဦူးစူီး ဌောနက မပင်ူး ထန ်ရသော အသွောူး အလောကန ် သတ်ြှုြ ောူးက ို ခ  ြ တ်ခ ွဲ့် 

သည်။ မပည ်သူလထူိုြ ောူး အရန မ င့်် န  စ စဓူဝက စ စ ပြ် ောူး လိုပ်ရဆောင် န ် အခက်အခွဲမ စ ်လောခ ွဲ့်သည်။  

 

ရ မ ျူမြ ြုွေ့န ယ်    ြွန ်မပညသ်စပ်ါတီန  င့်် ရကအန ်ယူ ပူူးတွွဲထ နူ်းခ  ြုပ်ရ သ    မပည ်သူြ ောူးအရန မ င့်် ရက ူး   ော 

ြ ောူး က ို ပ တ်ပငထ်ောူး မခ င်ူးရ ကောင့်် အလိုပလ်ိုပက် ိုင်ခွင့်် ဆိုူံးရ ှုူံး မပီူး အနူီး အန ောူး ပတဝ်န ်ူးက င်    ရတောရတ ော င် 

ြ ောူး ြ  ဟင်ူးစ ောူး   ောရ ွမခ င်ူးက ိုလညူ်း လိုပက် ိုင်ခွင့်် ြ    ခွဲ့်ရခ  ။ 

 

ယခ ိုအခ ါ တွင် ြ ိုူးလညူ်း က လောမပီမ စ ်သမ င့်် စ ောူး ဝတ်ရန ရ ူးအရမခအရန သည ် တစ ်ရန ထက်တစ ်ရန  

ပ ိုြ ိုဆ ိုူး   ောူး လောခ ွဲ့်သည်။   ောသူ  ောသောူး ြ ောူး အြ ောူးစ ိုသည ် လယ်သြောူးြ ောူးန  င့်် လက်လိုပ်လကစ် ောူး 

ြ ောူး မ စ ်သမ င့်် ဆန ်  ကခောမပတ်လပ်မခ င်ူး ြ ောူး ၊ ဝင်ရငွြ   မခ င်ူးြ ောူး က ို ကကြံုရတွွေ့ရန  သည်။ တမ ည်ူး မ ညူ်း 

န  င့်် စ ောူးန ပ်  ကခောမပတ်လပြ်ည ့်် အန တ ောယ်န  င့််လည်ူး  င်ဆ ိုင်ရန သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အခန််း (၄) ကကံြုတတွွေ့တနရသည့််အခကအ်ခွဲမ ာ်း 
 

ဤအခန ်ူးတွင် ရအောက်ရမခ မပည်သလူထူိုြ ောူး ကကြံုရတွွေ့ခစံ ောူးရန  သည့်် အဓ ကစ  ိုူး   ြြ်ှု (၂) ခ ို အရ ကောင်ူး 

မ စ ်သည့်် သက်ရြူွး ဝြ်ူး ရက ောင်ူး အခက်အခ ွဲန  င့်် ရန  ပ်မပန ်လောသူြ ောူးန  င့်် အသွောူးအလောကန ်သတ်မခ င် ူး 

ဆ ိုင် ောအခက်အခ ွဲတ ိုူ့က ို သိုူံးသပ်တင်မပသေွာူး ြည် မ စသ်ည။် ယခ ိုတင်မပခ  က်ြ ောူးသည ် ရန  ပစ် ွန ်ခွ ော 

ထကွ်ရမပူး တ ြူ်း ရ  ောင် သူြ ောူး၏ ဆနဒစကောူးသံြ ောူးက ို တ ိုက်ရ  ိုက်ရ ေ်ာမပထောူးသမ င့်် ၎ င်ူးတ ိုူ့၏အခက် 

အခွဲြ ောူး က ို သက်ဆ ိုင်သူြ ောူးက  ကောူး သ န  ိုင်ြညဟ်ို ရြ ေ်ာလင့််ပါသည်။ 

 

သက်တမွ်းဝမ််းတက ာင််းဆ ိုင်ရာအခက်အခွဲ 

ဧမပီလြ စ တင်၍ ြနွ ်မပည်သစ ်ပါ တီသောြက ရကအန ်ယူပါ အသွောူး အလောကန ် သတ်မခ င်ူး၊ ရက ူး   ောတစ ်ခို 

ြ တစခ် ိုသ ိုူ့ သွောူး လောြှုက ို ပ တ်ပင်မခ င်ူး၊ အန ီူးအန ောူး ရတောရတောင်ြ ောူး ြ  ဟငူ်း စ ောူး   ောရ ွမခငူ်းက ို တောူး မြစ ် 

မခင်ူးြ  ောူး က င့််သိုံူးလောခ ွဲ့်သည်။ န  ိုင်ငံရတေ်ာအစ  ိုူး က ပိုံြ နဝ်င်ရငွြ   သူြ ောူးအတွက ် အရမခ ခအံစ ောူးအ 

ရသောက် ရထောကပ်ံ့်မခင်ူး က ို မပြုလိုပ် ခ ွဲ့်ရသေ်ာလညူ်း ရဝူးလရံခါ င်သီရ သြ ောူးန  င့်် ြွန ်မပညသ်စပ်ါ တီထ န ် ူး 

ခ  ြုပ်ရ သက မပည ်သူြ ောူးြ ော အဆ ိုပါ ရထောကပ်ံ့်ြှုက ို ြ    ခွဲ့်ရခ  ။7 

 

                                                 
7 “Thousands of Families Apply for Govt Aid from NMSP Controlled Area,” Network Media 

Group, 28 June 2020. 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

ကိုနူ်း ရကောကစ်  ောြ   သည့်် "လက်ဗလော" အရမခ အရန သ ိုူ့ တမ ည်ူး မ ညူ်း ရ ောက်   ရတော့်ြည်မ စ ်ရ ကောင်ူး 

  ောသူ  ောသောူး ြ ောူးက ရမပော ကောူးခ ွဲ့်မပီူး ြ ိုူး တွင်ူး ကောလတွင် ပ ိုြ ိုခက်ခ ွဲလောြည်က ို စ  ိုူး  ြ်ရန  ကသည်။ 

 

“တမ ည်ူး မ ညူ်း န ွဲ  စ ောူး  ြွဲ့် ရသောက် ြွဲ့် ဘဝက  ို ရ ောက်ရတော့်ြယ်။ ဆင်ူး  ွဲတောကရန "လကဗ်လော" အရန 

အထောူးက ို ရ ောက်ရတော့်ြယ်။  ီရ ောဂါက ကျွန ်ရတေ်ာတ ိုူ့က ို သပ်သပ်ခ ွွဲမခ ောူး လ ိုက်တောပွဲ။ ဥပရ  

(ကန ် သတ်ခ က်) အသစ ်ရတွရ ကောင့််လည်ူး အလိုပ်လိုပ်  ိုူ့ အဆင်ြရမပဘူူး ။ ြ  သောူးစ ိုက ို ဘယ်လ ို  ော 

ရကျွူးြလွဲ။ အခိုရတော့် ရမ ရလ ော့်ြှုရတွ တစခ်   ြုွေ့    လောပါ မပီ။  ါရပြ ယ့်် သ ပ်ရန ောက်က ရန မပီ။ ြ ိုူးက လော 

မပီရလ။ ရန ွ ောသီြ ော အစ ောူးအစော စ ိုရဆောင်ူး  ိုူ့ ကျွန ်ရတေ်ာတ ိုူ့ အလိုပ်လိုပ်ခ ွင့်် ြ ခ ွဲ့်ဘူူး ရလ" ဟ ို ြွန ်မပည ် 

န ယ် ရ ူး မြ ြုွေ့နယရ်တောင်ပ ိုင်ူး ဗလယ် ိုန ်  ိုက်ရက ူး   ောြ  အသက ်(၄၄) အ  ယ် န  ိုင်ဆနူ်း ဦူး က ရမပောပါ သည် ။ 

 

 “ကျွန ်ရတော့််  ောသောူး ရတွက ိုယ်စောူး အစ  ိုူး န ွဲ  ြနွ ်မပည ်သစပ်ါ တီက ို ရတောင်ူး ဆ ိုခ  င်တောကရတော့်  ီလ ိုခကခ် ွဲ 

တွဲ့်အခ   န ်ြ ော အလိုပ်လိုပခ် ွင့်် ရပူး ပါ ။ က နူ်း ြောရ ူး၊ ပည ောရ ူးန ွဲ  လြူှုရ ူး အခ ွင့််အရ ူး ရတွက ိုလည်ူး အသ  

အြ တ်မပြုရပူးပါ" ဟ ို န  ိုင်ဆနူ်း ဦူးက ရတောင်ူး ဆ ိုခ ွဲ့် သည်။ 

 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

ရ ူး မြ ြုွေ့နယ်အရ  ွေ့ က် ရ  ွေ့ရမပောင်ူးအရမခခ  ရက ူး   ောတစခ် ိုြ  ြ စ နူ်းစ နူ်း ရအူး က "ကရလူး ရတွက စ ောူးစ 

 ောရတောင်ူး င် ြ   ဘူူး လ ိုူ့ ကျွန ်ြ ဘယ်လ ိုရမပောထကွြ်လွဲ။ သူတ ိုူ့က ို လိုံလိုံရလောက်ရလောက် ြရကျွူး 

န  ိုင်ဘူူးဆ ိုတော သ တယ်။  ီအခ  န ်က ကျွန ်ြအတွက ်အခက်ခ ွဲဆိုူံး ပွဲ။ ကျွနြ်ခ င်ပွနူ်းက လနွခ် ွဲ့်တွဲ့် (၂) န  စက် 

တည်ူးက ကျွန ်ြက ို ကရလူး (၃) ရယောက်န ွဲ  ထောူးသွောူး တယ်။ က ိုယ့််ဟောက ိုယ်ပွဲ   ောရ စွ ောူး ရသောက် ရန   

တယ်။ တံမြကစ် ညူ်း ပငရ်တွ ရ ောင်ူးတယ်၊  ောဘောခခံရတွြ ော အလိုပ်လိုပ်တယ်" ဟ ို ရမပောသည်။ 

 

“ကျွန ်ြရ ော  ီက  ြုကစ် ွွဲြွနက် တစ ်  ောလိုံူးရ ော ဧမပီလ ိုတ ယအပတ်ကစ မပီူး အလိုပ်လိုပ်လ ိုူ့ ြ ရတော့်ဘူူး ။ 

ဟင်ူးစ ောူးလညူ်း   ောလ ိုူ့ြ ရတော့်ဘူူး ။ အ ြန် ီူးန ောူးခ  င်ူးက ဆန ် (၁၀) ကီလ ို(ဂ ြ်) ရလောကက်ညူီတယ်။ 

ရက ူး   ောရကောြ်တကီလည်ူး (၁၀) ကီလ ိုရလောက ် ထပ်ရပူးတယ်။ သူတ ိုူ့ရတွက ိုလညူ်း ရက ူး ဇူူး တင် 

ပါ တယ်။ လရူတွက စ  တ်ထောူးရကောင်ူးမပူီး ကျွနြ်တ ိုူ့ြ သောူးစ ိုက ို ကူညီ ကတယ်" ဟ ို ြ စန ်ူးစ နူ်း ရအူး က 

ရက ူး ဇူူးတင်စကောူးရမပောပါသည်။ 

 

“ ီအသွောူး အလောကန ် သတ်တောက ကျွန ်ြတ ိုူ့ငယ်ဘဝက  ို မပန ်သတ  ရစ တယ်။ ငယ်ငယ်က ဗြ ောစ စသ်ောူး 

ရတွ သတ်ြ ောက ိုရ ကောက်မပီူး ရတောထွဲြ ော ပိုနူ်း ခ ွဲ့် တယ်။ အခ ိုရတော့် အွဲလ ိုမပနခ်စံ ောူး ရန  တယ်။ အမပင် 

ထကွ်  င် ရ ောဂါ ကူူး ြ ော စ  ိုူး ရန  တယ်။ အဆ ိုူး ဆိုူံး ကရတော့်  ီ  ောြ ော   တွဲ့်ကျွန ်ြတ ိုူ့အောူး လိုူံး အလိုပ်အက ိုင် 

ြ    ကရတော့်တောပွဲ" ဟ ို  ြ စနူ်း စန ်ူးရအူးက ရမပောပါသည်။ 

 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

တနရပ်ပပန်မ ာ်းန င့်် အသွာ်းအလာကန့််သတ်ပခင််းဆ ိုင်ရာအခက်အခွဲ 

အမပည ်မပည်ဆ ိုင် ော ရ  ွေ့ရမပောင်ူးလိုပ်သောူးအ ွွဲွေ့အစည်ူး (IMO) ၏ အခ  ကအ်လက်ြ ောူးအ  ၂ ၀၂ ၀ ြတလ် 

(၂ ၂)  က်ြ  ဇွန ်လ (၁၀)  က်ရန အတွင်ူး ရ  ွေ့ရမပောင်ူးလိုပ်သောူး တစ ်သ န ်ူးန ီူးပါူး မြန ်ြောန  ိုင်ငံသ ိုူ့ မပန ်လညဝ်င် 

ရ ောက်လောရ ကောင်ူး သ  သည်။8 ြနွ ်မပညန် ယ်သ ိုူ့လညူ်း အထူူးသမ င့်် ထ ိုင်ူးန  ိုင်ငံြ  ရ  ွေ့ရမပောင်ူးအလိုပ်သ 

ြောူး အြ ောူးအမပောူး ရန  ပ်မပနလ်ောခ ွဲ့် ကမပီူး ဧမပလီ ပထြအပတ်အထ တွင်ပင် အလိုပ်သြောူး (၁၅,၅၀၀) 

ရက ေ်ာ ရန  ပ်မပန ်လောခ ွဲ့် ကသည။် ရြလန  င့်် ဇွနလ်ြ ောူး တွင် ထ ိုအရ အတွကထ်က ်ပ ိုြ ိုြ ောူး မပောူး စ ွော ရန  ပ် 

မပန ်လော ကြည်ြ ော ြလွွဲဧကနပ်င်မ စ ်သည်။9 

 

ယခ င်က (၁၄)  က်သော အသွောူး အလောကန ် သတ်ထောူး  ောြ  ဧမပီလ (၁၇)  က်ရန ြ စ ၍  က်ရပါ င်ူး (၂ ၁) 

တ ိုင်ရအောင် အသွောူး အလောကန ်သတ်မပီူး (၇)  က်ရန အ ြ်တွင် သီူးသန ် ရန ထ ို င် ြညဟ်ို က န ်ူးြောရ ူး န  င့်် 

အောူး ကစ ောူးဝန ်ကကူီး ဌောနက ရ ကညောခ ွဲ့်သည်။10 ကန ် သတ်ခ  ကက် ို ခ   ြုူး ရ ောကပ်ါက ဥပရ အတ ိုင်ူး မပင်ူး 

ထနစ် ွော အရ ူး ယူခ ံ ြည် မ စသ်ည်။ ရ ူး မြ ြုွေ့န ယ်ြ  အသက ်(၃ ၂) အ  ယ် အြ  ြုူး သောူး တစ ်ဦူးက အသွောူး အ 

လောကန ် သတ်ခ  က်က ို ခ   ြုူး ရ ောက်ြ သမ င့်် ရထောင် ဏ ်(၃) လ အမပစ ်ရပူးခခံ ွဲ့် သည်။11 

 

ရတွွေ့ဆိုံရြူး မြန ်ူးခ ွဲ့်သူြ ောူး ၏ (၆၃)  ောခ  ိုင်န ှုနူ်း က ရန  ပ်မပန ်လောသူြ ောူးန  င့်် အသွောူး အလောကန ်သတ်စခ နူ်း 

ြ ောူး အရ ကောင်ူးက ို ထည့််သွင်ူးရမပော ကောူးခ ွဲ့် ကသည်။ ရန  ပ်မပနလ်ောသူြ ောူး ထွဲတွင် ခ ွွဲမခ ောူး ဆကဆ်ံမခ င်ူးခ ံ 

ရန  သညဟ်ို ထင်မြငယူ်ဆရနသူြ ောူး လည်ူး    ရန မပူီး  ပ်  ောရဘူးကငူ်း ရ ူးအတွက် အသွောူးအလောကန ်  

သတ်စခ နူ်း တွင် ခ  ြ တ်ထောူး သည့်် စ ညူ်း ြ ဉ်ူးစည်ူးကြ်ူးြ ောူးန  င့််ပတ်သက၍်လည်ူး အမငင်ူးပွောူး ြှုြ ောူး    ရန 

ခ ွဲ့်သည်။ 

 

က  ြုကြ်ရ ောမြ ြုွေ့န ယ် တ န ောရက ူး   ောအိုပ်ခ  ြုပ်ရ ူး ြ ျူူး ြ သနူ်းရဌူးက "အဓ က စ  န ်ရခ ေါ်ြှုကရတော့် ရန မပန ် 

လောသူရတွက မြဝ တီြ ော ရဆူးစ စခ်ခံ ွဲ့်မပီူး မပီ။ အွဲ ါက ို   ောရ ောက်ရတော့် ရန ောက်ထပ် (၁၄)  က ် သီူးသန ် ရန 

ခ  ိုင်ူး တယ်။  ါ ရ ကောင့်် သူတ ိုူ့က ြရနခ  င်ဘူူး ။ အိုပခ်  ြုပ်ရ ူးြ ျူူးန ွဲ   ပ်  ောလကူကူီး ရတွက အရတေ်ာရလူးက  ို 

  င်ူးမပရန  တယ်။  ါ ရပြယ့်် သူတ ိုူ့ကလည်ူး ရ ောဂါသညြ်ဟိုတ်ဘူူးဆ ိုမပီူး မပန ်ရစ ော ကတက ်ကတယ်။ 

ညဘက်ရတွ ခ  ိုူးထကွ်တယ်။ ဘယ်ဟောက လိုပ်သင့််တယ်၊ ဘောက ြလိုပ်သင့််ဘူူး ဆ ိုတော သူတ ိုူ့ ြသ ဘူူး ။ 

                                                 
8 International Organization for Migration, IOM Myanmar COVID-19 Response Situation 

Report 8, 12 June 2020. 
9 “Myanmar’s Mon State Consolidates Quarantine Centers for Returning Migrants,” The 

Irrawaddy, 06 April 2020. 
10 “Announcement for 21 Days Facility Quarantine and 7 Days Home Quarantine,” Global 

New Light of Myanmar, 17 April 2020. 
11 “Returnee jailed for three months for breaching COVID-19 quarantine law,” HURFOM 23 

April 2020 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

တစ ်ခ  ြုွေ့ (၁၄)  က ် အသွောူး အလောကန ် သတ်မပူီး တွဲ့်သူ 

ရတွက စခန ်ူးက ို မပန ်လောမပူီး ကျွနြ်တ ိုူ့က ို မပန ်ကညူီ 

တောြ  ြုူး လည်ူး    တယ်" ဟ ို   င်ူး မပပ ါသည်။ 

 

က  ြုကြ်ရ ောမြ ြုွေ့န ယ် ြယဂ်ရ  ိုရက ူး   ောြ  တက်ကက 

လှုပ်   ောူး သူ န  ိုင်ရ  ဝငူ်း ကလညူ်း အသွောူးအလောကန ် 

သတ်မခ င်ူးန  င့််စ ပ်လ ဉ်ူး မပီူး အလောူး တူမပဿန ောြ ောူးက ို 

 င်ဆ ိုင်ခွဲ့် ရ ကောင်ူး ရမပောမပပါသည်။ 

 

“အခက်အခ ွဲရတွ အြ ောူး ကကူီး ကကြုံ တယ်။ သူတ ိုူ့က 

ရ ောဂါ မ စ ်ရန တောလည်ူး ြဟ ိုတ်ဘူူး၊ မပီူး ရတော့် ရ ောဂါ 

လကခဏော   ရန တွဲ့်သူရတွလည်ူး ြဟိုတဘ်ူူး ၊ အွဲ ါက ို 

ဘောလ ိုူ့ ကန ် သတ်စ ခန ်ူးြ ော (၂ ၁) ရန  လွဲဆ ိုတော မပန ် 

လောသူရတွက ြသ ဘူူး ။ တစခ်   ြုွေ့က ရ ောဂါက ို အရ ကောင်ူးမပမပီူး သူတ ိုူ့က ို ခ ွွဲမခ ောူး တယ်လ ိုူ့ မြငတ်ယ်။ န ော  ီ 

ဝ က ရ်လောက ်  င်ူးမပ တောြ  ြုူးလညူ်း    တယ်" ဟ ို န  ိုင်ရ  ဝင်ူးက မပန ်ရမပောမပပါ သည်။ 

 

အမခ ောူးစ  န ်ရခေါ် ြှုတစခ် ိုြ ော ရန  ပ်မပန ်ြ ောူးအတွက ် အရထောကအ်ပံ့်န င့််  နပ်ိုံရငွက စ စ မ စ ်သည်။ အသွောူးအ 

လောကန ် သတ်စခ နူ်း တွင် ြမ စြ်ရန ရန ထ ိုင် ြညဟ်ို ထိုတ်မပန ်ထောူး ရသေ်ာလညူ်း အစ  ိုူး က ကန ် သတ်စ 

ခ နူ်း က ို ပံ့်ပ ိုူးကူညြီှု အောူးနည်ူးခ ွဲ့်သည်။ အဆ ိုပါစခ နူ်း ြ ောူးအရန မ င့်် ရ သခ ံအ ပ် က်အ  ွွဲွေ့အစ ညူ်း ြ ောူး 

န  င့််  ပ်  ောအလ ျူ  င်ြ ောူးအရပေါ်တွင်သော ြ ခီ  ိုရန  သည်။ 

 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

“ရန  ပ်မပနလ်ောသူရတွက ို အစ  ိုူး စ ောသင်ရက ောင်ူးရတွြ ော ထောူး,ထောူး တယ်။ အစ  ိုူး  က ဘောြ  ြရထောက် 

ပံ့်ဘူူး ။ အပူခ   န ်တ ိုင်ူးစကန် ွဲ  န  ောရခ ါ င်ူးစည်ူး ရတောင် ြရပူး ဘူူး ။ အသွောူး အလောကန ် သတ်စခ နူ်းြ ော ကညူီ 

လိုပ်က ိုင်  ိုူ့ ရစ တန ော့်ဝနထ်ြူ်း လည်ူး ြ   ဘူူး။ အစ  ိုူး  ဆီက  တောဆ ိုလ ိုူ့ ညွှန ် ကောူးခ  ကပ်ွဲ    တယ်။ တစ ်မခ ောူး 

ဘောြ ြ ဘူူး ။ ရန  ပ်မပန ်ရတွအတွက ်အစ ောူးအရသောကက် သူတ ိုူ့ြ သောူးစ ိုဝငရ်တွ ပ ိုူ့ရပူး တယ်" ဟ ို န  ိုင်ရ   

ဝင်ူးက ရမပောပါသည်။ 

 

“အစ  ိုူး  က လက်ရတွွေ့က က  ဘောြ ြရထောက်ပံ့်ဘူူး ။ က  ြုကြ်ရ ောမြ ြုွေ့န ယ်က ရက ူး   ောအောူးလိုံူးလ ိုလ ိုပွဲ 

ရန  ပ် မပန ်ရတွက ို လက်ခ ံ ိုူ့ သူတ ိုူ့က န ်ူးြ ောရ ူး က ို ရစ ောင့််ရ  ောက်  ိုူ့ အခက်အခွဲမ စ ်ရန တယ်။ ြွန ်အ ွွဲွေ့အ 

စ ညူ်း တစ ်ခိုက အပူတ ိုင်ူးစ ကလ် ျူတယ်၊ ရန ောကြ်နွ ်အ ွွဲွေ့တစခ် ိုက လက် ရဆူး ည်တ ိုူ့ န  ောရခါင်ူးစည်ူးတ ိုူ့ 

လကက်ြူ်း စ ောရစ ောင်တ ိုူ့ လောရပူး တယ်။ ကျွန ်ရတေ်ာတ ိုူ့  ောြ ောရတော့် အစ  ိုူး ထိုတ်မပန ်ခ က်ရတွက ို ရတေ်ာ 

ရတေ်ာရလူး လ ိုက်န ော ကတော ရတွွေ့ တယ်။ အစ  ိုူး  က ဘောြ ြရထောက်ပံ့်ဘူူး ဆ ိုရပြ ယ့််ရပါ ူ့ရလ။ ထိုတ်မပန ် 

ခ  က် ရတွက ို အတ အက လ ိုကန် ောန  ိုင်  ိုူ့အတွက ်   ောသူ  ောသောူး ရတွက ို (ရ ောဂါကောကယ်ွရ ူးဆ ိုင် ော) 

ပစ စည်ူးက   ယောရတွ ရထောက်ပံ့်ရပူး   ိုူ့ အစ  ိုူး  က ို ရတောင်ူး ဆ ိုခ  င်ပါ တယ်" ဟ ို န  ိုင်ရ  ဝငူ်း က ရြတတော ပ်ခ ံ 

ပါ သည်။ 

 

“စခ နူ်း ြ ော အလ ိုအပဆ်ိုူံးကရတော့် န  ောရခ ါ င်ူး စညူ်း ပွဲ။ ရစတန ော့်ဝန ်ထြူ်း ရတွ ော ရန  ပ်မပန ်ရတွပါ န  ောရခါ င်ူး 

စ ညူ်း ဝတ်သင့််တယ်ရလ။ န  ောရခ ါ င်ူး စည်ူး ရတွက လယ်ွလွယ်န ွဲ လညူ်း ဝယ်ြ ရတော့် အစ  ိုူး က လိုလံိုံ 

ရလောက် ရလောက် ရထောက်ပံ့်ရပူး န  ိုင် င် ရကောင်ူးြယ။်  ါ ြ  လတူ ိုင်ူး ဝတန်  ိုင်ြ ောရလ။”  

 

"အစ  ိုူး  ရထောက်ပံ့်ြှုြ တွဲ့် အသွောူး အလောကန ် သတ်စ ခနူ်း ရတွ    တယ်။ ကန ် သတ်စခန ်ူးတစခ် ို က ို 

န  ောရခါ င်ူးစ ညူ်း (၂၀) ရလောကပ်ွဲ အစ  ိုူး  က ရထောက်ပံ့်န  ိုင်တယ်။ စ ခန ်ူးအရတေ်ာြ ောူး ြ ောူး ရတော့် ရထောက်ပံ့်ြ ှု 

ြ  ကပါ ဘူူး ။ အခ   ြုွေ့စခ နူ်း ရတွက လူ (၇၀) ရက ေ်ာ    တယ်၊  ါက ို န  ောရခါ င်ူးစ ညူ်းက အခ ို (၂ ၀) ပ ွဲ  တယ်ရလ။ 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

 ီအရ အတွကက် ရစတန ော့်ဝန ်ထြူ်း ရတွအတွက်ရတောင် ြရလောက်ဘူူး ။ တစ ်ရန  တောအတွက်ရတောင် 

ြရလောကဘ်ူူး ။ အပူတ ိုင်ူးစက် တွဲ့်စခနူ်း က  ၊ ြ တွဲ့်စခ နူ်းက ြ ဘူူး ။ အစ  ိုူး ရထောက်ပံ့်ြှုကရတော့် ရတေ်ာ 

ရတေ်ာရလူးနညူ်း တယ်။ 

 

“ရန  ောထ ိုင်ခ င်ူးန ွဲ  ရသောက်ရ ရတွလညူ်း လ ိုအပ်တောပွဲ။ ရစ တန ော့်ဝန ်ထြူ်း ရတွလညူ်း က နူ်း ြောရ ူး အသ  

သ ပ်ြမပည့််စ ိုံဘူူး ။ က နူ်း ြောရ ူးဝနထ်ြ်ူးရတွလည်ူး လိုံလိုံရလောက်ရလောက် ြ   ဘူူး။ လ ိုအပ်ခ  က်ရတွက 

အြ ောူး ကကီူးပါပွဲ။ တစခ်   ြုွေ့စခ နူ်းရတွဆ ို အစ ောူး အရသောက်အတွက်ပါ ပူရန  တယ်။ ပွင့််ပွင့််လင်ူးလင်ူး 

ရမပော  င် လ ိုအပ်ခ  က်ရတွက ြရ ြတကွန်  ိုင်ဘူူး ။ ခဏခဏရတော့် ရမပောြရန ခ  င်ဘူူး ရပါ ူ့ဗ ော" 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

အခန််း (၅) အကကံပပြုတ ိုက်တနွ််းခ က်မ ာ်း 
 

န ိုင်ငံတတာ်အစ ို်းရန င့်် တ ိုင််းရင််းသာ်းလက်နက်က ိုင်အဖွွဲွေ့အစည််းမ ာ်းသ ို့် 

 

 ရ  ွေ့ရမပောင်ူးအရမခခ  ရက ူး   ောြ ောူး     ကန ် သတ်ခ  ကြ် ောူးက ို ရမ ရလ ော့်ရပူး  န ်

 လသူောူး ခ  င်ူးစ ောန ောရထောက်ထောူးြှု အကူအညြီ ောူးက ို ကန ် သတ်ခ  ကြ်ထောူးဘွဲ 

ခ ွင့််မပြုရပူး  နန်  င့်် ရ  ွေ့ရမပောင်ူးအရမခခ  ရက ူး   ောြ ောူး သ ိုူ့ ကညူီရထောက်ပံ့် န ်လောရ ောက်သည့်် 

အ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူးက ို ပံ့်ပ ိုူး ြှု ရပူး န ်

 တ ိုင်ူး င်ူးသောူးလကန်ကက် ိုင်အ ွွဲွေ့အစ ညူ်း ြ ောူး ၏ တင်ူး  ကပ်ရသော 

အသွောူး အလောကန ် သတ်ခ  က်ြ ောူး က ို ရမ ရလ ော့်ရပူး  န ်

 ရဝူး လရံခ ါ င်သီရသော တ ိုင်ူး  င်ူးသောူး ရ သြ ောူး၊ ရ  ွေ့ရမပောင်ူးအရမခ ခ  ရက ူး   ောြ ောူး န  င့်် 

စ စ ်ရဘူး ဏ်ခခံ ွဲ့် သည့််ရ သြ ောူး အတွက် လသူောူး ခ  င်ူးစ ောန ောရထောက်ထောူးြှု အကူအညီြ ောူး 

ရပူး အပ်န  ိုင် န ် န  ိုင်ငံရတေ်ာအစ  ိုူး  သီူးသန ်  န ်ပိုံရငွြ ောူး ထောူး     န ်

 တ ိုင်ူး င်ူးသောူး ရ သ    ဝန ်ရဆောင်ြှုပံ့်ပ ိုူး သူြ ောူး ၊ တ ိုင်ူး င်ူး သောူးလကန် ကက် ိုင်အ ွွဲွေ့ြ ောူး ၏ 

က နူ်း ြောရ ူးဝန ်ထြူ်း ြ ောူး ၊ လူူ့အခွင့််အရ ူး ကောကွယ်ရစ ောင့််ရ  ောက်သူြ ောူးန  င့်် 

သတင်ူးရထောက်ြ ောူးက ို ရစ ောင့်် ကည ့််မခ င်ူး၊ အမပစ ်ရပူး မခင်ူးန  င့်် ထ ပါူး ရန  ောင့််ယ က်မခ င်ူးြ  ောူး က ို 

အဆိုံူးသတ် န ်

 ရဝူး လရံခ ါ င်သီရ သန  င့်် တ ိုင်ူး င်ူးသောူး လကန် ကက် ိုင် ထ န ်ူးခ  ြုပ်န ယ်ရမြြ  ောူး     

ရန  ပစ် ွန ် ခ ွောထကွ်ရမပူး တ ြ်ူး ရ  ောင် သူြ ောူး ၊ ရမပောင်ူးရ  ွေ့ခ  ိုလှုသူံြ ောူးန  င့်် 

သောြန ်ရအောက်ရမခ မပည်သြူ ောူး၏ ဆန ဒအသံြ ောူးက ို ရ ေ်ာထိုတ်တင်မပရပူး ရန သည့်် 

တ ိုင်ူး င်ူးသောူးြီ ီယောြ ောူး ၏ ဝက်ဆ ို ်ြ ောူး က ို ပ တ်ပင်မခ င်ူး ြမပြု န ် 

   န   ပ်သည့််ဥပရ ြ ောူး က ို အဆိုူံးသတ်မပီူး စ ောန ယ်ဇင်ူးလတ်ွလပခ် ွင့််န င့်် 

လတ်ွလပစ် ွောထိုတ်ရ ေ်ာရမပောဆ ိုခ ွင့််က ို အောူး ရပူးသည့်် ဥပရ ြ ောူး က ို မပဋ္ဌ ောနူ်း  န ်

 အစ  ိုူး  ထ နူ်းခ  ြုပ်ရ သြ ောူး တွင် ကူညီရထောကပ်ံ့်ြှုရပူး အပ်သည့််န ညူ်း တူ 

တ ိုင်ူး င်ူးသောူးလကန်ကက် ိုင်ြ ောူး ထ နူ်း ခ  ြုပ်သည့်် ရ သြ ောူး တွင်လည်ူး သောတူညီ ြ   

ရထောက်ပံ့်ကညူီ န ်

 က နူ်း ြောရ ူး ရစ ောင့််ရ  ောကြ်ှု၊ လသူောူး ခ  င်ူးစ ောန ောရထောကထ်ောူး ြှုန  င့်် 

က နူ်း ြောရ ူးအသ ပညောရပူး ြှုြ ောူး မပြုလိုပ် ောတွင် လနူညူ်း စ ိုတ ိုင်ူး င်ူးသောူးအောူး လိုူံး 

ပါ ဝငန်  ိုင်ရစ  န ်

 



 

 

စာရင််းမပါသည့်် လက်ဗလာမ ာ်း 

ဇူလ  ိုင ် ၂၀၂၀ | မနွပ်ြညလ် ူ့အခငွူ့အ်ရ ေးရ ောငရ် ေးရှငေ်း 

န ိုင်ငံတကာအလ ှူရ င်မ ာ်း၊ အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရာ အစ ို်းရမဟိုတတ်သာ အဖွွဲွေ့အစည််းမ ာ်းန င့်် 

ဌာနဆ ိုင်ရာအဖွွဲွေ့အစည််းမ ာ်း 

 န  ိုင်ငံရတေ်ာအစ  ိုူး န  င့်် တပ်ြရတေ်ာက အမပည်မပည်ဆ ိုင် ော လအူခ ွင့််အရ ူး ဥပရ န  င့်် 

စ ံန ှုနူ်း ြ ောူးအတ ိုင်ူး လ ိုကန် ောရဆောင်  က် န ်အတွက ်  အောူး ရပူး  န ်

 COVID-19 ဆ ိုင် ော ကညူီရထောက်ပံ့်ြှု မပြုလိုပ်ရန သည့်် အမပည်မပညဆ် ိုင် ော 

အ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူး အရန မ င့်် ြ ြ တ ိုူ့၏ ကညူီရထောက်ပံ့်ြှုသည် အတ တ်ကောလက 

လူူ့အခွင့််အရ ူး ခ   ြုူး ရ ောက်ြှုက ို ခ ံခွဲ့် သူြ ောူးန  င့်် မပည ်တွင်ူးစ စသ်ောူး ရကောင်မ စခ် ွဲ့် ူူး သူ 

 ယ ်ကဉ်ခလံူူ့အသ ိုင်ူး အဝ ိုင်ူး ြ ောူး ထသံ ိုူ့ ရ ောက်   န ိုင် န ်အတွက် အောူး ထိုတ် န ်

 COVID-19 န  င့််စပ်လ ဉ်ူး ရသော နယ်စ ပ်မ တရ်က ေ်ာအကအူညြီ ောူး ရပူး အပ်မခငူ်း ၊ 

တ ိုင်ူး င်ူးသောူးလကန်ကက် ိုင်အ ွွဲွေ့အစ ညူ်း ြ ောူး ၏ က န ်ူးြ ောရ ူး ဌောန ြ ောူးန  င့်် 

တ ိုင်ူး င်ူးသောူးလထူိုအရမခ မပြု ဝန ်ရဆောင်ြှုပံ့်ပ ိုူး သည့််အ ွွဲွေ့အစည်ူးြ ောူး အောူး သောတူညြီှု 

ရထောက်ပံ့်မခ င်ူးသည ်ရန  ပ်စနွ  ခ် ွောထကွ်ရမပူး တ ြ်ူး ရ  ောင် သူြ ောူး န  င့်် 

ပဋ ပကခရ သ   မပည်သြူ ောူး အတွက် ြ   ြမ စအ်ကအူညြီ ောူး မ စ ်သည့်် အတွက ်

ဆက်လက်လိုပ်ရဆောင်သွောူး  န ်

 

 


