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အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်

အပိုင်း ၁၊ လူ့အခွင့်အရေးချ ိူ းရောက်မှုများအပိုင်း ၁၊ လူ့အခွင့်အရေးချ ိူ းရောက်မှုများ

အပိုင်း (၂) လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ် မမှင့်တင်သူများ၊ အပိုင်း (၂) လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ် မမှင့်တင်သူများ၊ 
အေပ်သားနှင့် သတင်းရောက်များကို ပစ်မှတ်ေားမခင်းအေပ်သားနှင့် သတင်းရောက်များကို ပစ်မှတ်ေားမခင်း

အပိုင်း (၃)  သက်ဆိုင်ောအေွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့၏အပိုင်း (၃)  သက်ဆိုင်ောအေွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့၏
COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရေးရောဂါတုံ့မပန်ရဆာင်ေွက်COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရေးရောဂါတုံ့မပန်ရဆာင်ေွက်
ချက်များချက်များ

အပိုင်း (၄) နိဂုံးချုပ်အပိုင်း (၄) နိဂုံးချုပ်

အကကံမပုတိုက်တွန်းချက်များအကကံမပုတိုက်တွန်းချက်များ

Photo credit: Military officers who
serve as members of Myanmar’s
parliament wear face masks amid
Covid-19 concerns, Naypyidaw

March 10, 2020.

Photo:AFP/Ye Aung Thu
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မမန်မာမပည်၏ ပေမဆုံး COVID-19 ရောဂါကိုရတွ့ေှိ

မမန်မာမပည်မှ လက်နက်ကိုင်ရေသေှိ ပေမဆုံးရသာ 

COVID-19 အတည်မပုရောဂါရတွ့ေှိမှုရြကာင်း ေုတ်မပန်ခဲ့

COVID-19 အတွက်ချမှတ်ေားရသာ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချ ိုးရောက်မှုအတွက် 

မမန်မာနိုင်ငံသား ၈၀၀၀ ရကျာ်တေားစွဲဆိုခံေ

ေခိုင်မပည်နယ်တွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအေွဲ့မှ

 ယဉ်ရမာင်းသည် COVID-19 ရစာင့်ြကည်ခံေသူများ၏ 

တို့ပတ်နမူနာများကို သယ်ရဆာင်လာစဉ်ပစ်သတ်ခံေ

နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ ဦးဝင်းမမင့်သည် COVID-19 ကာကွယ်၊ 

ေိန်းချုပ်၊ ကုသရေးလုပ်ငန်များအတွက်

ဝန်ကကီးဌာနအချင်းချင်းချတိ်ဆက်ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ေန်

ရကာ်မတီေွဲ့စည်း

မမန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာသို့ ကုသရေးဆိုင်ော 

ရဆးပစ္စည်းနှင့် ရဆးဝါးရောက်ပံ့ရေး အကူညီရတာင်းခံခဲ့

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေမှ COVID-19 ကာကွယ်ေိန်းချုပ်ရေးအား 

ဇွန်လ ၃၀ ေက်ရန့ေိ ေိုးမမှင့်သတ်မှတ်

COVID-19 အတည်မပုလူနာ ၂၂၄ ဦးရတွ့ေှိရြကာင်း

အတည်မပု
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 COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါကူးစက်မူသည် ယခုနှစ်အစတွင် လျှင်မမန်စွာပျ ံ့နှံ့သွားသည်နှင့်

အမျှ အမျ ိုးသားေီမိုကရေစီအေွဲ့ချုပ် ဦးရဆာင်သည့် မမန်မာအစိုးေနှင့် မမန်မာ့တပ်မရတာ်က မပည်သူမပည်သား

များ၏ ရေးကင်းလုံခခုံရေးအ တွက် စိတ်ပူပန်မခင်းမေှိရစေန် ရမပာြကားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ မပည့်နှစ်၊ မတ်လ ၂၃ 

ေက်ရန့တွင် Covid-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါ ကူးစက်ခံေသူ နှစ်ဦးကို မမန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ရတွ့ေှိ အတည်

 မပုသည့်အချနိ်မှစ၍ ရောဂါကူးစက်မှု အရေအတွက်မှာလည်း  တမေည်းမေည်းမမင့်တက်လာခဲ့သည်။၁ မမန်မာ

အစိုးေအရနမေင့် မပည်သူလူေုအတွက် စစ်ေက်နှင့် အေပ်ေက်ဆိုင်ော ဝန်ကကီးဌာနများပါဝင်ရသာ ကူးစက် 

ရောဂါတားဆီးကာကွယ်ေိန်းချုပ်မှု အစီအစဉ်များနှင့် ရကာ်မတီများကို နိုင်ငံတဝှမ်းတွင် အဆင့်ဆင့်ေွဲ့စည်း

ကာ တုံ့မပန်မှုများ ချမှတ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့သည်။

 ၂၀၂၀ ခုနှစ် ြသဂုတ်လ ၁ ေက်ရန့တွင် သိေှိေသည့် သတင်းများအေ အမျ ိုးသားမပန်လည်သင့်မမတ်ရေး

နှင့် ငငိမ်းချမ်းရေးဗဟို (NRPC) မှ ေခိုင်မပည်လွတ်ရမမာက်ရေးပါတီ (ALP) အေွဲ့ဝင်နှင့် မိသားစုများအား ကိုဗစ်

-၁၉ကာလ စားဝတ်ရနရေးအတွက် ကျပ်သိန်း ၅၀၀ (အရမေိကန်ရေါ်လာ ၃၆,၅၀၀ ခန့်)ကို ရပးအပ်ခဲ့သည်။၂ 

တနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုေပ်စဲရေးသရောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးေိုးေားသည့် တိုင်းေင်းသား

လက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်းများ (EAOs) မေစ်သည့် ကေင်အမျ ိုးသားအစည်းအရုံး/ ကေင်အမျ ိုးသားလွတ် 

ရမမာက်ရေးတပ်မရတာ်-ငငိမ်းချမ်းရေးရကာင်စီ (KNU/KNLA-PC)၊ လားဟူေီမိုကေက်တစ် အစည်းအရုံး(LDU)၊ 

မွန်မပည်သစ်ပါတီ (NMSP)၊ ေီမိုကရေစီ အကျ ိုးမပု ကေင်တပ်မရတာ်(DKBA)၊ ချင်းအမျ ိုးသားတပ်ဦး (CNF)၊ 

မမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ောရကျာင်းသားများ ေီမိုကေက်တစ်တပ်ဦး(ABSDF)နှင့် ပအိုဝ်းအမျ ိုးသားလွတ်ရမမာက် 

ရေးအေွဲ့ချုပ် (PNLO) တို့အားလည်း  NRPC မှရောက်ပံ့ရပးခဲ့သည်။ ေိုအေွဲ့အစည်းများသည် ကိုဗစ်ကာလ

အြကပ်အတည်းရမေေှင်းေန်အတွက် ကျပ် သိန်း ၂၅၀ မှ သိန်း ၁၀၀၀ အတွင်း ေေှိြကသည်။၃ 

 သို့ရသာ် နိုင်ငံတဝှမ်းေှိ ေိခိုက်လွယ်သည့် မပည်သူအများအမပားမှာ အစိုးေ၏ အရမခခံကျန်းမာရေး

ရစာင့်ရေှာက်မှုနှင့် ဝန်ရဆာင်မှုများေေှိေန် လက်လှမ်းမမှီမှုများေှိရနသည်။ ေိခိုက်လွယ်သည့် အုပ်စုများ

ဆိုသည်မှာ ပဋိပက္ခရေသအတွင်း (ရဝလံရခါင်သီငပီး ကျန်မာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုကို လက်လှမ်းမသီသည့် ရေသ

များ) ရနေိုင်သည့် အမျ ိုးသမီး၊ ကရလးနှင့် သက်ကကီးေွယ်အိုများ စိတ်ဆိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောအေ မသန်စွမ်းသူ 

များဟု လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) -ND-Burma က ေှင်းလင်းရော်မပေားသည်။ ပဋိပက္ခ

မေစ်ပွားော ရနောရေသတွင် မှီတင်းရနေိုင်ရနြကရသာ  မပည်သူများသည်လည်း ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်း လျှင်မမန်

လာသည်နှင့်အမျှ ကုသရေး၊ သတင်းအချက်အလက်ေေှိရေးနှင့် အရောက်အပံ့များေေှိေန် ရုန်းကန်ရနြကေ

သည်။ တေက်တွင်လည်း  အေပ်သားမပည်သူတို့၏ ေဝလုံခခုံရေးကိုကာကွယ်ေန် ရမျာ် လင့်ချက်သည် အဆုံးမဲ့ 

လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများရြကာင့် ပို၍ ရမှးမှိန်လာခဲ့သည်။ 

 1. “Myanmar confirms first coronavirus cases,” 24 March 2020, The Bangkok Post, https://www.bangkokpost.com/
world/1884820/myanmar-confirms-first-coronavirus-cases

 2.  “NRPC Provides K50 million in coronavirus aid to ALP and families,” 01 August 2020, Burma News International https://
www.bnionline.net/en/news/nrpc-provides-k50-million-coronavirus-aid-alp-and-families

 3. Ibid
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 COVID-19 ရြကာင့် မေစ်ရပါ်လာသည့် စီးပွားရေးအကျ ိုးဆက်ကို လျစ်လျှုရှု၍မရေရပ။ အလုပ်သမား 

လူဝင်မှုကကီးြကပ် ရေးနှင့် မပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန၏ ေုတ်မပန်ချက်အေ ကပ်ရောဂါရေးရြကာင့် မပည်တွင်း

မပည်ပေှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ေပ်ဆိုင်းသွားသည့်အတွက် မမန်မာအလုပ်သမား ခန့်မှန်းရမခ ၂၅၀,၀၀၀ ခန့်

အလုပ်လက်မဲ့ မေစ်သွားြကသည်။၄ ဧငပီလကုန်တွင် NLD အစိုးေက ကပ်ရောဂါရြကာင့် စီးပွားရေးအရပါ်သက်

 ရောက်မှုကို ရမေေှင်းေန် Covid-19 နှင့် ပတ်သက်သည့် စီးပွားရေးဆိုင်ော ကုစားရေးအစီအစဉ် (CERP) ကို

ေုတ်မပန်ခဲ့သည်။ ေည်ေွယ်ချက်မှာ ကျပ် ၂၈၇ ေီလံယံ (အရမေိကန်ရေါ်လာ သန်း ၂၁၀) တန်ေိုးေှိ ေိက္ခာနှင့်

ရငွရြကးအား မပည်သူလူေုအား ရောက်ပံ့ေန်မေစ်သည်။၅ အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်ရအာက်တွင် လုပ်ငန်းရပါင်း

 ၃၅၀၀ အတွက် ကျပ်ရငွသန်း ၁၀၀ (အရမေိကန်ရေါ်လာ ၇၄ သန်း) ရောက်ပံ့ေန်လည်းပါဝင်သည်။၆ ေိုသို့

 ရဆာင်ေွက်မှုများက ချးီကျူးေိုက်ရသာ်လည်း ကပ်ရောဂါရေး စတင်ငခိမ်းရမခာက်စဉ်တွင် တုန့်မပန်မှုနှင့် စီမံ

ရဆာင်ေွက်၊ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်မှုများ ရနှးရကွးသည့် အားနည်းချက်များ ေှိရနသည်။

 ဤအစီေင်ခံစာသည် နိုင်ငံအတွင်း ပေမဆုံး Covid-19 အတည်မပုရောဂါ စတင်ရတွ့ေှိခဲ့သည့်

မတ်လ လယ်အချနိ်မှစ၍  မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း မေစ်ပျက်ခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေးအရမခအရနများကို အကဲမေတ်

သုံး သပ်တင်မပေားမခင်းမေစ်သည်။ ယခုအစီေင်ခံစာတွင် ရေးသားတင်မပေားရသာ အချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်

ချက်များသည် ND-Burma၏ အေွဲ့ဝင်များမေစ်ရသာ ေခိုင်မပည်နယ်လုံးဆိုင်ော ရကျာင်းသာနှင့်လူငယ်များ 

အစည်းအရုံး (AASYC)၊ အနာဂါတ်အလင်းတန်းဆုံမှတ် (FLC)၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်မမှင့်တင်သူများအေွဲ့(HRDP)၊  

မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရေးရောင်ရေးေှင်း(HURFOM)၊ တအာင်းအမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး (TWO)၊ တအာင်းရကျာင်း 

သားနှင့် လူငယ်များအေွဲ့(TSYU)၊   ေားဝယ်အမျ ိုးသမီးသမဂ္ဂ (TWU) နှင့်  ဆက်ဆပ်အေွဲ့အစည်းများမေစ်ရသာ

ချင်းလူ့အခွင့်အရေးအေွဲ့(CHRO)၊ ပဲခူးအရေှ့-နိုင်ငံရေး   အကျဉ်းသားရဟာင်းများကွန်ေက် (FPPN-EB) နှင့်

ပအိုဝ်းလူငယ်များအစည်းအရုံး (PYO)တို့မှ အချက် ၂၃ ချက်ပါရသာရမးခွန်းများကို မပန်လည်ရမေဆိုေားရသာ

အရမေများရပါ်တွင်အရမခခံ၍ရေးသားမပုစုေား မခင်းမေစ်သည်။ 

4. Quarter of a Million Myanmar Workers Left Jobless Due to COVID-19,” 26 June 2020, The Irrawaddy.    
https://www.irrawaddy.com/news/burma/quarter-million-myanmar-workers-left-jobless-due-covid-19.html 

5. “Overcoming as One: COVID-19 Economic Relief Plan,” 27 April 2020, Government of the Republic of the Union of 
Myanmar https://www.moi.gov.mm/moi:eng/?q=news/28/04/2020/id-21511 

6.  Ibid
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 အိမ်တွင်းအြကမ်းေက်မှုများ တိုးလာမခင်း၊ အစိုးေ၏တုံ့မပန်ရဆာင်ေွက်မှုရနှးရကွးမခင်း၊ တိကျသည့် သတင်းေုတ်မပန်မှု အားနည်းရန

 သည်သာမက တချ ို ့သီးသန့်ရစာင့်ြကည့်စခန်းများတွင် ရနောေိုင်ခင်းအပါအဝင် စားနပ်ေိက္ခာများ မပတ်လပ်သွားမခင်းစသည့် အမေစ်အပျက်

များကို  ြကည့်မခင်းအားမေင့် အန္တေယ်ကျရောက်နိုင် သူများ၏ ေဝလုံခခုံမှု အရနအေားများကို ေင်ေှားစွာမပသရနသည်။ အေပ်ေက်လူမှုအေွဲ့

အစည်းများတို့သည်လည်း စားနပ်ေိက္ခာများ မေည့်ဆည်းပံ့ပိုးရပးမခင်း၊ လက်ရဆးေန်ရနောများနှင့် ပိုးသတ်ရဆးေည်မေန်းပက်မခင်းများစသည့် 

လိုအပ်ချက်လစ်ဟာ ရနမှုများကို လိုက်လံမေည့်ဆည်းရပးေသည့် လုပ်ငန်းများတွင် ဝိုင်းဝန်းအားစိုက်ရနြကေသည်။ 

 ကုလသမဂ္ဂအရေွရေွအတွင်းရေးမှူး အန်တိုနီယိုဂူတာေက်စ်ကိုယ်တိုင်က ‘ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ော အပစ်အခတ်ေပ်စဲရေး’ ကိုကမကေမပု

ရတာင်းဆိုခဲ့ရသာ်လည်း မမန်မာစစ်တပ်သည် ညီရနာင်မဟာမိတ်အေွဲ့၊ ချင်းအမျ ိုးသားတပ်ဦးတို့၏ အပစ်အခတ်ေပ်စဲရေး ရတာင်းဆိုမှုကို

မငင်းပယ်ခဲ့သည်။၇၊ ၈ တိုင်းေင်းသားမပည်နယ်တချ ို ့တို့တွင်  တိုက်ပွဲများဆက်လက် မေစ်ပွားရနဆဲမေစ်ငပီး COVID-19  ကူးစက်မမန်ကပ်ကပ်

ရောဂါရြကာင့် တိုက်ပွဲများရမပာင်းလဲသွားမခင်း မေှိပါ။ ကူးစက်မမန် ကပ်ရေးကာလအတွင်း လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ ပိုမိုမပင်းေန်လာငပီး လူ့

အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများကို အရေးယူမှုမေှိေဲ ကင်းလွတ်ခွင့်မပုေားဆဲမေစ်သည်။ ND-Burmaအေွဲ့၀င်များမှ မှတ်တမ်းမပုရလ့လာရတွ့ေိှခဲ့

သည့် အဓိက လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများမှာ  မတေားသတ်မေတ်ခံေမှုနှင့်  သတင်းအစအန  ရပျာက်ဆုံးရနမှု (တစ်လလျှင်ချ ိုးရောက်မှု ၅ 

ခုရကျာ်)၊  မတေားေမ်းဆီးမှုများနှင့်  ေိန်းသိမ်းချုပ်ရနှာင်ခံေမှုများ  (တစ်လလျှင်ချ ိုးရောက်မှု ၅ ခုရကျာ်) နှင့်  အတင်းအဓမ္မ  ရေှေ့ရမပာင်းခံခဲ့ေ

မခင်း များမပားလာမခင်းမေစ်သည်။ AASYC ၏ အဆိုအေ ရကျာက်ရတာ်၊ ရမမာက်ဦး၊ ပလက်ဝ၊ မင်းမပား၊ ရမမပုံ၊ အမ်း၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ေူးသီးရတာင်

ငမို့နယ်များေှိ မပည်သူလူေုများအရနမေင့် တလလျှင် ပျမ်းမျှလူဦးရေ ၂ဝဝဝ ခန့် ရနေပ်ေင်းမှ မမေစ်မရန စွန့်ခွာေွက်ရမပး ရနြကေသည်။

ဇယား ၁  COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်းလူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများဇယား ၁  COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်းလူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများ

 ND-Burma ၏ အေွဲ့ဝင်အေွဲ့အစည်းများအရနမေင့် အေပ်သားရနေိုင်ောရေသ ဝန်းကျင်တွင်မမန်မာစစ်တပ် အရမခချတပ်စွဲမှု များ

 မပားလာရြကာင်း ယင်းသို့ တပ်အင်အား တိုးချဲ့လာမှုများရြကာင့် ရေသရနမပည်သူများ အေူးသမေင့် မမန်မာနိုင်ငံအရနာက်ေက်ပိုင်းေှိ မပည်

သူများအေို့ မလုံခခုံမှု၊ မတည်ငငိမ်မှုများ ပိုမိုခံစားြကေရြကာင်း အစီေင်ခံခဲ့ြကသည်။ ကွန်ေက်အေွဲ့ဝင်တေွဲ့မေစ်ရသာ HRDP မှလည်း COVID-19 

ကာလအတွင်း ပဋိပက္ခပိုမိုများမပားလာသည်ဟု အစီေင်ခံငပီး ရကာက်ခံခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများတွင် အေပ်သားမပည်သူများအရပါ် မတေား

ေမ်းဆီးေိန်းသိမ်းချုပ်ရနှာင်မှုများနှင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများပင်ေှိသည်ဟုဆိုသည်။ အေပ်ေက်လူမှုအေွဲ့အစည်းများနှင့် အမပည်မပည်ဆိုင်ော

အသိုင်းအဝိုင်းမှ ကုလသမဂ္ဂညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဆန့်ကျင်ရေး သရောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ေိုးေန်နှင့် အတည်မပုေန် ရတာင်းဆိုမှုများေှိ

ရသာ်လည်း မမန်မာနိုင်ငံသည် သရောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်မေိုးခဲ့ပါ။ ယင်းအကျ ိုးဆက်ရြကာင့် စစ်ရေးဆိုင်ောများတွင် စစ်တပ်အရနမေင့်

၄၁%

၄၁% ၄၁%

7. “COVID-19: UN chief calls for global ceasefire to focus on ‘the true fight of our lives’ 23 March 2020, UN News, 23 March 2020 https://news.un.org/en/
story/2020/03/1059972

8. “Conflict, Health Cooperation and COVID-19 in Myanmar,” International Crisis Group, 19 May 2020 https://www.crisisgroup.org/asia/south-east- asia/
myanmar/b161-conflict-health-cooperation-and-covid-19-myanmar 

အတင်းအဓမ္မရေှေ့ရမပာင်းခံခဲ့ေမခင်း

မတေားေမ်းဆီးမှုများနှင့် ေိန်းသိမ်းချုပ်ရနှာင်မှုများ

သတ်မေတ်မခင်း/ အစရေျာက်မခင်း
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၎င်းတို့လက်ကိုင်မပုကျင့်သုံးရလ့ေှိသည့် ေက်စက်ြကမ်းြကုတ်မှုနည်းဗျူဟာကို အမပစ်မဲ့မပည်သူများအား ဆက်လက်အသုံးမပုခွင့်ေရနကာ

 တေားမျှတမှု လမ်းရြကာင်းသည်လည်း မငင်းပယ်ငမဲမငင်းပယ်ခံ ရနခဲ့ေသည်။ အကာအကွယ်ရပးရေး ဆိုင်ော အစီအမံ များအမေစ် သတ်မှတ်

ေားရသာ တေားရုံး၏အဆုံးအမေတ် ေယူမခင်းနှင့် ရေသခံအာဏာပိုင်များေံ ဆက်သွယ်တိုင် ြကားေန်မှာလည်း ရဝးလံရခါင်သီသည့် ရေသ

များတွင် တည်ေှိရနမခင်း၊ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်များ အေပ်ေပ်ပိတ်ဆို့ တားမမစ်ခံေားေမခင်းတို့ရြကာင့်  အခွင့်မသာနိုင်ရပ။ 

 ND-Burma အေွဲ့၀င်အေွဲ့စည်းများ၏ မှတ်တမ်းအချက်အလက်များအေ မပည်သူများသည် လုံခခုံမှုကင်းမဲ့ငပီး ကူးစက်ရောဂါတိုက်

ေျက်ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက် ၎င်းတို့၏စွမ်းရဆာင်နိုင်စွမ်းများ ကန့်သတ်ခံရနေဆဲဟု မှတ်ချက်မပုပါသည်။ ေှမ်းမပည်နယ်ရမမာက်ပုိင်း၊

 ေခိုင်မပည်နယ်နှင့် ချင်းမပည်နယ်များတွင် လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲများ များမပားလာမခင်းရြကာင့် ရောဂါမေစ်ပွားမှုနှုန်းကို ၎င်းတို့၏ အသက်အိုး 

အိမ်၊  အခွင့်အရေးနှင့်  ဂုဏ်သိက္ခာတို့အတွက် မေှိမဲ့ေှိမဲ့  အေင်းအမမစ်အနည်းငယ်မေင့်  ကကံ့ကကံ့ခံကာကွယ်  ကကိုးပမ်းရနသူများအား အြကပ်အ

တည်းဆီသို့ တွန်းပို့ရနသည်။  လက်ရတွ့ေဝတွင် စားနပ်ေိက္ခာမပတ်လပ်မှု၊ အရမခခံစားကုန်နှင့် ပစ္စည်းများသယ်ယူေန် လမ်းပန်းခေီး ဆက်

သွယ်ရေး ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည်မပည်သူများ၏ ရန့စဉ်ေဝရုန်းကန်ရနေမှုများကို ပိုမိုခက်ခဲရစခဲ့သည်။ ဤအခက်အခဲများြကားေဲတွင်

ေခိုင်မပည်နယ်ေှိ ငမို့နယ်အများစုနှင့် ချင်းမပည်နယ်တွင် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ နှင့်ဆိုင်ရသာ ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ော ခုခံကာကွယ်ေိန်း 

ချုပ်မှု သတင်းအချက်အလက်  ေေှိနိုင်ရစေန်မေှိမမေစ်လိုအပ်ရသာ   အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု  မတေားမေတ်ရတာက်  မခင်းခံရနေရသးသည်။ 

အေပ်သား မပည်သူများရနေိုင်ော  ရနောရေသတို့တွင် မမန်မာစစ်တပ်မှ တပ်အင်အားတိုးချဲ့ တပ်စွဲလာမှု ပိုမိုများမပားလာသည်ကို ND-Burma 

အေွဲ့ဝင်များမေစ်ြကသည့် AASYC၊ FPPMEB ၊ FLC ၊ TSYU၊ TWO၊ CHRO အေွဲ့အစည်းတို့ကလည်း ၎င်းတို့၏မှတ်တမ်းမပု ရတွ့ေှိချက်များအေ 

မျက်မမင်ရတွ့ေှိခဲ့ေရြကာင်း ရမပာြကားခဲ့ြကသည်။ 

ဇယား ၂ အေပ်သားမပည်သူများရနေိုင်ော ရေသများတွင်မမန်မာစစ်တပ်မှ တပ်အင်အားတိုးချဲ့မခင်းဇယား ၂ အေပ်သားမပည်သူများရနေိုင်ော ရေသများတွင်မမန်မာစစ်တပ်မှ တပ်အင်အားတိုးချဲ့မခင်း

 မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရေးရောင်ရေးေှင်းဟု ရခါ်သည့် HURFORM နှင့် တစ်မခားမိတ်ေက်အေွဲ့၀င်နှစ်ေွဲ့အရနမေင့် ၎င်းတို့၏ လူ့အခွင့် 

အရေး အချက်အလက်ရကာက်ခံော ရေသများအတွင်း မုေိမ်းကျင့်မှုအပါအဝင် အမခား လိင်ပိုင်းဆိုင်ောအြကမ်း ေက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ချ ိုး

ရောက်မှုများ တိုးလာမခင်းမေှိရသာ်လည်း အမျ ိုးသမီးများအား မပည့်တန်ဆာေဝသို့ ရောက်ေှိရစေန် အတင်းအြကပ်ရစခိုင်းမခင်းနှင့် လူကုန်

ကူးသည့်အမှုများ တိုးလာခဲ့သည်ကိုရတွ့ေှိခဲ့သည်ဟု အစီေင်ခံ တင်မပေားသည်။

၂၀%

၆၀%

၂၀%

မမန်မာ့တပ်မရတာ်မှ စစ်တပ်အင်အားရလျာ့နည်းသွားမခင်း

ရမပာင်းလဲမှုမေှိ

မမန်မာ့တပ်မရတာ်မှစစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့မခင်း
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 မမန်မာစစ်တပ်နှင့်အစိုးေသည် အရေးရပါ်ကာလ ရစာင့်ြကည့်မှုဆိုင်ောအစီအမံများကို ပိုမိုစည်းြကပ်ရဆာင်ေွက်သည့် 

အရနမေင့် အာဏာကို လိုအပ်သည်ေက် ရကျာ်လွန်၍ လုပ်ရဆာင်ခဲ့ြကသည်။ ကူးစက်ရောဂါကပ်ရေးကာလအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး 

ဥပရေမှ အချ ို ့ရသာကန့်သတ်မှုများ ကိုရမေရလျာ့ေားရသာ်လည်း အေပ်သားမပည်သူများအရမခချော ရေသများတွင်မူ မမန်မာစစ်တပ်

၏ တင်းြကပ်ရသာ အမိန့်အာဏာများနှင့်စစ်ဆင်ရေးအသွင် ရဆာင်ေွက်မှုများပိုမို များမပားလာခဲ့သည်။ 

 ND-Burma ၏ အေွဲ့ဝင်အေွဲ့အစည်းများမေစ်ြကသည့် AASYC, HURFOM, PYO နှင့် CHRO တို့၏ ရတွ့ေှိချက်များတွင် ကူး

စက်မမန် ကပ်ရေးရောဂါကာလအတွင်း လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခရေသနှင့် ကပ်ရောဂါအရမခအရနများကို သတင်းရကာက်ခံ ရေးသား

ရန ြကသည့်လုပ်ငန်းများတွင် ပစ်မှတ်ေားရစာင့်ြကည့်ခံရနြကေသည့် သတင်းရောက်များအတွက် စိုးေိမ်ပူပန်မိသည်ဟု ရမပာြက

သည်။ AASYC ၏ ဆန်းစစ်ရလ့လာချက်များတွင် ေခိုင်ရေသအတွင်းေှိ သတင်းရောက်များသည် လတ်တရလာမေစ်ပွားရနသည့် စစ်

ရေးပဋိပက္ခအရမခအရနများကို ရေးသားရော်မပခဲ့ ြကမခင်းရြကာင့် ပစ်မှတ်ေားရစာင့်ြကည့်ခံခဲ့ေသည်ဟု ဆိုသည်။ နိုင်ငံ၏အရနာက်

ေက်ပိုင်း တစ်ချ ို ့ရသာငမို့နယ်များတွင် ဆက်သွယ်ရေး နှင့်ပို့ရဆာင်ရေး၀န်ကကီးဌာနမှ အင်တာနက် ဝန်ရဆာင်မှုများကို မေတ်ရတာက်

ေားမှုရြကာင့် ရမမမပင်အရမခအရနမှန် သိေှိေန်ပို၍ ခက်ခဲရစခဲ့ပါသည်။ မမန်မာအစိုးေမှ ေခိုင်နှင့် ချင်းမပည်နယ်ေှိ ငမို့နယ်ခုနှစ်ငမို့နယ်

တို့တွင် အင်တာနက်မေတ်ရတာက်မခင်းသည် အေပ်သားမပည်သူများရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ေျက်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ သတင်း

အချက်အလက် ေေှိနိုင်မှုနှင့် စစ်ရေးပဋိပက္ခများအတွင်း ရနေိုင်ြကေမှုတို့ရြကာင့်  ပိုမိုစိုးေိမ်ေွယ်မေစ်လာရစခဲ့သည်။ 

 ေခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အေပ်ေက်လူမှုအအေွဲ့အစည်းများနှင့် မီေီယာများ၏အဆိုအေ မပည်နယ်အတွင်းတွင် လက်နက် 

ကိုင်ပဋိပက္ခများသည် နှစ်ဆမျှပင်တိုးလာခဲ့သည်။  ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်းလွတ်လပ်စွာေုတ်ရော်ရမပာဆိုခွင့်သည် ဆိုးဝါးစွာ 

ကျဆင်းခဲ့ရသာရြကာင့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ောမဟာမင်းကကီးရုံးမှ Michelle Bachelet မှ သတင်းအမှားများ မေန့်ရဝမခင်း

 တို့ကို ေပ်တန့်ေန် ရတာင်းဆိုခဲ့ေသည်အေိပင် မေစ်ခဲ့သည်။၉ အစိုးေမှတိုင်းမပည်၏ ဆက်သွယ်ရေးရအာ်ပရေတာ ရလးခုကို ဝက်ေ်

ဆိုက်ရပါင်း ၂၂၁ ခုတို့အား ကူးစက်မမန် ကပ်ရေးရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမှန်မဟုတ်ေဲလုပ်ကကံလီဆယ် သတင်းမေန့်ရဝသည်

ဟုစွပ်စွဲ၍ ပိတ်ဆို့ေန် ဆုံးမေတ်ချက် ချခဲ့မခင်းသည် သတင်းရောက်များအတွက်ပို၍ စိုးေိမ်စောမေစ်ရစခဲ့ပါသည်။၁၀ သို့ရသာ်လည်း 

ယင်း သို့ ပိတ်ပင်တားမမစ်ခဲ့သည့် စာေင်းကိုမပည်သူများေံ ချမပခဲ့မခင်းမေှိရချ။ COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရေးရောဂါ ကာလအတွင်း

 မမန်မာအစိုးေနှင့် စစ်တပ်တို့အား အစိုးေ၏ မူဝါေနှင့် ကူးစက်ရောဂါ ကိုင်တွယ်တုံ့မပန်မှုများကို တင်မပသည့် သတင်းရောက်များကိုပို

၍ ပစ်မှတ်ေားရစခဲ့သည်။ 

 HURFOM၊ PYO နှင့် CHRO တို့၏ အဆိုအေ အေပ်သားမပည်သူများသည် တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်း

သို့မဟုတ် အစိုးေမဟုတ်ရသာ အေွဲ့အစည်းများေံမှ အကူအညီအရောက်အပံ့၊ ရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့်စပ်ဆိုင်ရသာ အေင်းအမမစ်

နှင့်သတင်းအချက်အလက်များ ေယူမခင်းတို့ရြကာင့် ငခိမ်းရမခာက်ခံြကေရြကာင်း ရမပာသည်။ မမန်မာစစ်တပ်သည် COVID-19 ကူး

စက်မမန် ကပ်ရေးရောဂါ ကာလအြကပ်အတည်း စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ော လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍ နှင့်တာဝန်အေှိဆုံးဟု

မှတ်ယူကာ တိုင်းေင်းသားတို့ အရမခမပုောရေသများတွင် ရမခကုပ် အရမခစိုက်မှုများပိုမိုလုပ်ရဆာင်လာခဲ့သည်။ 

 COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရေးရောဂါ ပေမဆုံးအတည်မပုချနိ်မှစ၍ ရေသအတွင်းမတည်ငငိမ်မှုများ မမင့်တက်လာမခင်း

သည် ND-Burma အေွဲ့ဝင်အေွဲ့အစည်းများ၊ ဆက်စပ်အေွဲ့အစည်းများနှင့် ရေသခံေပ်ေွာ မပည်သူလူေုများအတွက် အံြသစော

မဟုတ်သည့်အမပင်ရေးကင်း လုံခခုံသည်ဟုလည်း မခံစားေပါ။ 

မမန်မာအစိုးေမှ ေခိုင်နှင့် ချင်းမပည်နယ်ေှိ ၇ ငမို့နယ်တို့တွင် အင်တာနက် မေတ်ရတာက်မခင်းသည်

 အေပ်သားမပည်သူများရောဂါ ကာကွယ်တိုက်ေျက်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်ရသာ သတင်းအချက် 

အလက် ေေှိနိုင်မှုနှင့် စစ်ရေးပဋိပက္ခများအတွင်း ရနေိုင်ြကေမှုတို့ရြကာင့်  ပိုမိုစိုးေိမ်ေွယ်မေစ်လာ

ရစခဲ့သည်။

9.  “Asia: Bachelet alarmed by clampdown on freedom of expression during COVID-19,” 3 June 2020, United Nations Human Rights Office of the High 
Commissioner https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25920&LangID=E

10. “Myanmar blocks “fake news” websites amid COVID-19 pandemic,” OONI, 5 June 2020 https://ooni.org/post/2020-myanmar-blocks-websites-amid- 
covid19/ 
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 အြကပ်အတည်းကာလ အားနည်းချက်များ၊ ေိခိုက်လွယ်မှုများမေစ်ရပါ်ရနသည့် ြကားေဲတွင် အလုပ်သမားတို့၏ အခွင့်

 အရေးဆိုင်ော ချ ိုးရောက်ခံေမှုများ၊ ငခိမ်းရမခာက်ခံေမှုများနှင့် စိုးေွံရြကာက်လန့်ရစေန် ရဆာင်ေွက်မှုများမပားလာရြကာင်း အလုပ် 

သမားဆိုင်ော အခွင့်အရေးရလ့လာရစာင့်ြကည့်ရေးကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ရဆာင်ေွက်ရနသည့် ND-Burma ၏အေွဲ့ဝင်အေွဲ့စည်းများမေစ် 

သည့် FPPM-EB၊ FLC၊ HURFOM နှင့် TSYU တို့က ညွှန်းဆိုရော်မပြကသည်။ တကယ်တမ်းတွင်ဤ အချက်သည်လည်း အာေှ-ပစိေိတ်

ရေသေှိ အစိုးေရတာ်ရတာ်များများက လူနည်းစုအသိုင်းအဝိုင်းများရြကာင့် ကူးစက်ရောဂါမပန့်ပွားမခင်းမေစ်သည်ဟု အမပစ်တင်ရဝေန်

မှု မပုလုပ်ရနမခင်းသည် အံ့ြသစောရတာ့ မဟုတ်ရပ။ ဤနည်းဗျူဟာကို  ကူးစက်ရောဂါကိုင်တွယ်မှုအားနည်းမခင်းကို လမ်းရြကာင်း

မပ၍ အုံကကမှုနှင့်ဆန္ဒမပမှုများေှိနိုင်သည့် ရနောများတွင် စစ်တပ်၏ေိန်းချုပ်မှုေှိရစေန် စနစ်တကျအသုံးချမပုခဲ့သည်။ 

 လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မမှင့်တင်သူများနှင့် သတင်းမီေီယာများအား တားဆီးပိတ်ပင်မခင်းရြကာင့် COVID-19 ကူးစက် 

မမန်ကပ်ရေးရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ အန္တောယ်ကျရောက်နိုင်ရချေှိရသာ မပည်သူလူေုတို့အား ကာကွယ်ရပးနိုင်မည့် သတင်းအချက် 

အလက်များ ရေးသားရော်မပောတွင် အေူးဂရုမပုချဉ်းကပ်ရေးသား ရော်မပခဲ့ေသည်။

 ေို့ရြကာင့်မမန်မာအစိုးေအရနမေင့် အရေးရပါ် ဥပရေများချမှတ်မပဌာန်းောတွင် မည်သည့်အရမခအရနမျ ိုးတွင်မဆို လူ့အခွင့်

 အရေး၏ အရမခခံအချက်များအား ပိတ်ပင်တားဆီးလိုက်မခင်း မေှိရစေန်ရသချာရစေမည်။ သတင်း အချက်အလက်များကိုတားဆီး

မခင်း၊ ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မခင်းများအားလုံးကို ေယ်ေှား၍ ယုံြကည်အားေားေရသာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် သတင်းရုပ်သံလိုင်း

များ အားတားဆီးပိတ်ဆို့မခင်း မမပုလုပ်သင့်ပါ။ သတင်းရောက်၊ အေပ်သားမပည်သူများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မမှင့်တင် သူများ

အရပါ် ချ ိုးရောက်ခဲ့ရသာမပစ်မှုများကို လွတ်လပ်ရသာ တေားစီေင်ရေး လုပ်ေုံးလုပ် နည်းများအေ ချ ိုးရောက်ခံေသူ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို

ကာကွယ်မမှင့်တင်ေန်ပွင့်လင်းမမင်သာရသာ နည်းလမ်းမေင့် စုံစမ်းစစ်ရဆးေ ရပမည်။

တေားမျှတမှုနှင့် ကာကွယ်ေန်လမ်းရြကာင်းများ
အားနည်းမခင်း/ တေားရုံးများပိတ်ေားမခင်း နှင့်
ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များရပျာက်ဆုံးမခင်း 

မမန်မာမပည်တွင်းေှိ သတင်းရောက်များသည် လွတ်လပ်
စွာေုတ်ရော်ရမပာဆိုခွင့်နှင့် ရစာင့်ြကည့်ခံေမှုများ စသည့်
ကန့်သတ်ချက်များခံမခင်း။ ကျန်းမာရေး၀န်ေမ်းများနှင့် 
သတင်းရောက်များမှ  COVID-19 ရောဂါဆိုင်ော ကျန်းမာရေး
အသိပညာများ၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရေးကင်းစွာ 
ရဝမျှေန် ကန့်သတ်ခံေမခင်း။

ေခိုင်နှင့်ချင်းမပည်နယ်တွင်းေှိတိုက်ပွဲများ
ရြကာင့် အေပ်သားမပည်သူများနှင့် လူ့အခွင်

အရေးကာကွယ်မမှင့်တင်သူများ အရနမေင့်
 COVID-19 ရောဂါ ေက် စစ်ပွဲရြကာင့်ရသး

ဆုံးေမည်ကို ပို၍စိုးေိမ်ြကသည်။

မပည်သူလူေု၏လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်
ချုပ်ချယ်မခင်းသည် တပ်မရတာ်အားတိုင်းေင်းသား
ရေသများတွင် အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ်၍ တပ်
အင်အားကိုပိုမိုတိုးချဲ့ရစ

COVID-19 ရောဂါကာလအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မမှင့်တင်သူများ၏ COVID-19 ရောဂါကာလအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မမှင့်တင်သူများ၏ 
ရတွ့ကကုံေသည့် စိန်ရခါ်မှု အြကပ်အတည်းများရတွ့ကကုံေသည့် စိန်ရခါ်မှု အြကပ်အတည်းများ
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 မမန်မာမပည်တွင်းေှိ သက်ဆိုင်ောအေွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့သည်လည်း ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါအား မတူညီရသာ ချဉ်းကပ်မှုနည်း

လမ်းများမေင့် ဝိုင်းဝန်းတုံ့မပန်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ြကသည်။ သို့ရသာ်လည်း မပည်တွင်းစစ်မီးများြကား မပည့်သူ့ကျန်းမာရေးမပဿနာမှာ ေတက်မရအး

ေွယ် အရမခအရနမေင့်သာဆက်လက်ေှိရနခဲ့သည်။ အေပ်ေက်လူမှုအေွဲ့စည်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မမှင့်တင်သူများ၏ မှတ်တမ်းများ

တွင်မူ ရောဂါကူးစက်ခံစားေသူ အရေအတွက်ေက် ကာလြကာေှည်မေစ်ပွားရနသည့် စစ်ရေးစစ်ေဏ်များ၏ အကျ ိုးဆက်ရြကာင့် တိမ်းပါး

သွားခဲ့ေသည့်  မပည်သူတို့၏ အရေအတွက်က ပိုမိုများမပားရြကာင်း ရောက်မပြကသည်။၁၁ အရမခခံကျန်းမာရေးဆိုင်ော အရဆာက်အအုံများ

ေှိမရန မခင်းနှင့်ပဋိပက္ခရေသအတွင်း မှီတင်းရနေိုင်ရနေငပီး လွတ်လပ်စွာလှုပ်ေှားသွားလာမှုကို ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မခင်းခံရနေမခင်းရြကာင့် 

ကူးစက်ရောဂါ စစ်ရဆးနုိင်မှုအခွင့်အလမ်းမှာ နည်းပါးရနသည်။ ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးေိန်းချု ပ်ရေးကုိ ရေှ့တန်းမှလုပ်အားရပး

ရဆာင်ေွက်ရနြကရသာ ရစတနာ့၀န်ေမ်းများမှလည်း ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်တုိက်ေျက်ရေးဆုိင်ော ရဆာင်ေွက်မှုများတွင် လုိအပ်ချက်များစွာေိှ

ရနရြကာင်း၊  ကာကွယ်ရေးဆုိင်ော အရောက်အကူမပုပစ္စည်းများနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်  အားသွန်ခွန်စုိက်ကကိုးပမ်းလုပ်ရဆာင်ရန

သူများအတွက် စွမ်းေည်မမှင့်တင်ရေးဆုိင်ောသင်တန်းများ ရောက်ပ့ံပ့ုိချရပးေန် NLD အစုိးေအား ရတာင်းဆုိရနမှုများလည်းေိှသည်။၁၂   

 ND-Burma အေွဲ့၀င်အများစုက မှတ်ချက်မပုသည်မှာ မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကကီး အသီးသီးေှိအဆင့်ဆင့်ရသာ အာဏာပိုင် တို့သည်

လက်ရဆးသည့် ရနောများအားေားေှိမခင်း၊ တစ်ဦးချင်း (သို့မဟုတ်) အေွဲ့လိုက်ရစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုေန် ရနောများမပင်ဆင်ရဆာင်ေွက်ေားမခင်း

အမပင် သတင်းအချက်အလက်များေေှိနိုင်ေန် ရသချာကကိုးပမ်းအားေုတ်ခဲ့ြက ဟုမမင်သည်။ သို့ ရသာ်လည်း PYO နှင့် TWO တို့မှ ေိုကကိုးပမ်း

အားေုတ်မှုများသည် ရအာင်မမင်မှုမေှိဟု ေင်မမင်ကာ HURFOM၊ TWO နှင့် CHRO အေွဲ့တို့မှာမူ သက်ဆိုင်ောအေွဲ့အစည်းများသည် သာမန်

လုပ်ရဆာင်ချက် တစ်ခုကိုလုပ် ရဆာင်ခဲ့မခင်းသာမေစ်သည်ဟု မှတ်ချက်မပုြကသည်။

 ND-Burma အေွဲ့ဝင်များသည်မမန်မာမပည်အနှံ့တိုင်းရေသကကီးနှင့် မပည်နယ်ရေသအသီးသီးတွင်ေှိရသာရြကာင့် ကူးစက်ကပ်ရောဂါ

ကာကွယ်တိုက်ေျက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍အဓိကမည်သူ့တွင် တာ၀န်ေှိသည့်အရပါ် အမမင်မတူရသာ်လည်း အေပ်ေက်လူမှုအေွဲ့အစည်းများ 

သည် ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါတုံ့မပန်ရေးတွင် အစိုးေ၏လစ်ဟာမှုများကို မေည့်ဆည်းရပးောတွင် အဓိကကျရသာသူများမေစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အေွဲ့အစည်းများ

မပည်ရောင်စုအစိုးေ

အေပ်ေက်လူမှုအေွဲ့အစည်းများ

မပည်နယ်/တိုင်းအစိုးေ

၅၀%

၂၀%

၁၀% ၁၀%

၄၇%

၃၁%

၃၀%

အမျ ိုးသားအဆင့်/ မပည်နယ်နှင့် တိုင်းရေသအစိုးေတို့မှ မပည်သူလူ 
ေု၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရသာ၀န်ရဆာင်မှုများကိုကကိုးပမ်းအား 
ေုတ်ရဆာင်ေွက်ြကသည်။

အမျ ိုးအသားအဆင့်/ မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသအစိုးေတို့မှ တစ်ကိုယ်
ရေ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများပံ့ပိုးရပးမခင်း နှင့်လက်ရဆးေန်ရနော
 များ၊ ရစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုသည့် ရနောများေားေှိမခင်းနှင့် သတင်း
အချက်အလက်များ ေေှိနိုင်ေန် လုပ်ရဆာင်ခဲ့သည်။

အမျ ိုးအသားအဆင့်/ မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသအစိုးေတို့မှ COVID-19 
ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါတုံ့မပန်ေန်အိုအပ်ရသာ ကာကွယ်ေိန်းချုပ်ရေး
ကို မလုပ်ရဆာင်ခဲ့ပါ။

11. “Myanmar military steps up attacks as coronavirus spreads,” 16 April 2020, Al Jazeera https://www.aljazeera.com/news/2020/04/myanmar- military-steps-
attacks-coronavirus-spreads-200416060255091.html

12.  “Civil society grapples with Covid-19 impact in Myanmar’s ethnic areas,” 4 May 2020, Myanmar Mix https://www.myanmarmix.com/en/articles/civil-society-
grapples-with-covid-19-impact-in-myanmars-ethnic-areas
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 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ေန်ပုံရငွအအြကပ်အတည်းနှင့် အမခားအေင်းအမမစ်များ ခက်ခဲရနသည့်တိုင်

ကွန်ေက်အေွဲ့ဝင်အေွဲ့အစည်းများအရနမေင့် မိမိတို့ အရမခစိုက်ောရနေပ်ရေသေှိ မပည်သူလူေုတို့၏ အရမခခံလိုအပ်ချက်များကို  

မှတ်တမ်းမပု ရကာက်ခံေေှိရစေန် ကကိုးပမ်းအားေုတ်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ြကသည်။ မွန်မပည်လူ့အခွင့်အရေး ရောင်ရေးေှင်း HURFOM 

အပါအ၀င်တစ်ချ ို ့ရသာ ND-Burma အေွဲ့ဝင်အေွဲ့အစည်းများသည် စစ်ရေးရေှာင်ရေသေှိ ရကျးေွာရပါင်း(၈)ေွာသို့ အရမခခံ

စားရသာက်ကုန်များကို တတ်အားသရေွ့ ရဝမျှ မေန့်မေူးခဲ့သည်။ ေို့အမပင် ရမလ၂၀၂၀ တွင်လည်းအစိုးေအားအရမခမပုရေသ

အတွင်းေှိ ရောဂါတားဆီးကာကွယ်ရေး စီမံချက်တွင်ပါဝင်ရဆာင်ေွက်ရနြကရသာ အေပ်ေက်လူမှုအေွဲ့အစည်းများ၊ ရစတနာ့ 

ဝန်ေမ်းများနှင့်  ပိုမိုပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေန် ရတာင်းဆိုခဲ့သည်။၁၃   

 ND-Burma အေွဲ့ဝင်အေွဲ့အစည်းအများစုမှာ မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကကီးအသီးသီးေှိ အစိုးေအာဏာပိုင်များ

 အရနမေင့် အေပ်ေက်လူမှုအေွဲ့အစည်းနှင့် အတူတကွပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေန် ကကိုးပမ်းအားေုတ်ခဲ့သည် ဟုရှုမမင်ငပီး ကွန်ေက်

 အေွဲ့ဝင် အနည်းစုမှာမူ (အမျ ိုးသားအဆင့်/ဗဟိုအစိုးေ) နိုင်ငံရတာ်အစိုးေကသာအေပ်ေက်အေွဲ့စည်းနှင့် ပူးရပါင်းလုပ်ရဆာင်

မှုကို ကကိုးပမ်းအားေုတ်ခဲ့သည် ဟုမမင်ြကသည်။ 

 EAOs များနှင့် အေပ်ေက်အေွဲ့အစည်းများက အစိုးေအရနမေင့် ရအာက်ရမခလိုအပ်ချက်များကို လက်ရတွ့ကျကျလုပ်

 ရဆာင်ရပးေန်နှင့် ဗိုင်းေပ်တိုက်ေျက်ရေးအတွက် တိတိကျကျ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်ေန် ရတာင်းဆိုြကသည်။ ရဝးလံရခါင်သီ

သည့်ရေသေှိ လူေုအတွက် တကိုယ်ရေကာကွယ်မှုမပုသည့် ပစ္စည်းကေိယာများ ပိုမိုရောက်ပံ့ေန်နှင့် တိုင်းေင်းသားစာရပ

နှင့် ပညာရပးစာေွက်စာတန်းများ ပုံနှိပ်မေန့်ချေီန်တို့မေစ်သည်။ လူ့အခွင့်အရေးအေွဲ့အစည်းများနှာ ဗိုင်းေပ်စ်ရောဂါကာကွယ်၊

ေိန်းချုပ်ရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရြကာင့်  ၎င်းတို့ လှုပ်ေှားရဆာင်ေွက်ေန် ကန့်သတ်မှုများ ေှိရနမခင်းရြကာင့်မေစ်သည်။

မတ်လ ၂၃ ေက်တွင် TSYU မှ အစည်းအရဝး၊ သင်တန်းနှင့် ရဆွးရနွးပွဲများကို ရမလ ၁၉ ေက်ရန့အေိ ေပ်ဆိုင်းေားေန် ဆုံး

 မေတ်ခဲ့သည်။ သို့ရသာ်လည်း တကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် သတင်းအချက် အလက်များကို ေှမ်းမပည်ရတာင်ပိုင်း 

နှင့် ရမမာက်ပိုင်းေှိ ငမို့နယ် ၁၈ ငမို့နယ်တွင် ရဝငှရပးခဲ့သည်။၁၄ 

 TWU အေွဲ့မှလွဲ၍ကျန် ND-Burma အေွဲ့၀င်များအားလုံးမှ လူ့အခွင့်အရေးကျူးလွန်ချ ိုးရောက်သူများသည် ေိုက်

သင့်သည့် အမပစ်ရပးအရေးယူခံေမခင်းမေှိခဲ့ဟုသရောတူမှတ်ချက်မပုခ့ဲသည်။ ချ ိုးရောက်ခံေမှုအလိုက် အမပစ်ရပး အရေးယူ မှု

များမေစ်ခဲ့သည်ဟု TWUမှမှတ်တမ်းမပုေားသည်။ AASYC မှ မမန်မာ့တပ်မရတာ်သည် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်သူ များအား

တေားစီေင်အရေးယူ ရဆာင်ေွက်မခင်းများေှိခဲ့သည်ဟု ရမပာဆိုရသာ်လည်း လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများမှာ ပွင့်လင်းမမင်သာမှုမေှိဟု 

ရောက်မပခဲ့သည်။ 

 စစ်ခုံရုံးတွင်သာတေားစီေင်မခင်းများရဆာင်ေွက်မည် ဆိုသည့် တပ်မရတာ် ကာကွယ်ရေးစစ်ဦးစီးချုပ်၏ ရနာက်ဆုံး

ရမပာဆိုချက်ကို ရောက်ရှုမခင်းအားမေင့် တေားမျှတမှု နှင့် အလှမ်းရဝးရနဦး မည်ပင်မေစ်သည်။ 

 COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးတိုက်ေျက်ရေးလုပ်ငန်းများ အတူလက်တွဲပူးရပါင်းရဆာင်ေွက်

ေန် ကကိုးပမ်းမှုများတွင် အေပ်ေက်လူမှုအေွဲ့အစည်းနှင့် တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင် အေွဲ့အစည်းများပါ ကိုယ်စီရတာင်းဆိုမှု

များေှိခဲ့သည်။ အပစ်အခတ်ေပ်စဲမခင်းဆိုင်ော သရောတူညီမှုရဆာင်ေွက်ောတွင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမေစ်ပွားရနသည့် ရေသ

ေှိလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများကို ေယ်ြကဉ်ချန်လှပ်ေားမခင်းကို ြကည့်မခင်းအားမေင့် စစ်မှန်ရသာ မည်သည့် ရောဂါကာကွယ်

တားဆီးရေးလုပ်ငန်းစဉ် များမဆိုရအာင်ရအာင်မမင်မမင် ရဆာင်ေွက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်မှန်း ရောက်မပရနသည်။  

13. Ibid 
14. Ibid 
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ဇယား ၅၊ မပည်နယ်ေှိအာဏာပိုင်များမှ COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါတုံ့မပန်ရေးတွင် ရတွ့ေှိေရသာအားနည်းချက်များဇယား ၅၊ မပည်နယ်ေှိအာဏာပိုင်များမှ COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါတုံ့မပန်ရေးတွင် ရတွ့ေှိေရသာအားနည်းချက်များ

ဇယား ၆၊ တိုင်းရေသေှိ အာဏာပိုင်များမှ COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါတုံ့မပန်ရေးတွင်ရတွ့ေှိေရသာအားနည်းချက်များဇယား ၆၊ တိုင်းရေသေှိ အာဏာပိုင်များမှ COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါတုံ့မပန်ရေးတွင်ရတွ့ေှိေရသာအားနည်းချက်များ

ဇယား ၇၊ အမျ ိုးသားအဆင့် COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါတုံ့မပန်ရေးတွင် ရတွ့ေှိေရသာအားနည်းချက်များဇယား ၇၊ အမျ ိုးသားအဆင့် COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါတုံ့မပန်ရေးတွင် ရတွ့ေှိေရသာအားနည်းချက်များ

တုိင်းေင်းသားရေသများ အေူးသမေင့်၀ေးလံရခါင်သီရသာ ရေသ
များတွင် တစ်ကုိယ်ရေကာကွယ်ရေးပစ္စည်များအလံုအရလာက်မေိှမခင်း

စစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့ မှုများလာမခင်း

သတင်းအချက်အလက်ေေှိေန်ခက်ခဲမခင်း

တိုင်းေင်းသားရေသများ အေူးသမေင့်ရဝးလံရခါင်သီရသာ ရေသများ
တွင်တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးပစ္စည်များအလုံအရလာက်မေှိမခင်း

စစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့ မှုများလာမခင်း

တိုင်းေင်းသားရေသများ အေူးသမေင့်ရဝးလံရခါင်သီရသာ ရေသများ
တွင် တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးပစ္စည်များအလုံအရလာက်မေှိမခင်း

စစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့ မှုများလာမခင်း

သတင်းအချက်အလက်ေေှိေန်ခက်ခဲမခင်း

ရောဂါေှာရေွစစ်ရဆးသည့်စခန်းများနှင့် ရစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုသည့်
ရနောများအလုံအရလာက်မေှိမခင်း

သတင်းအချက်အလက်ေေှိေန်ခက်ခဲမခင်း

ရောဂါေှာရေွစစ်ရဆးသည့်စခန်းများနှင့် ရစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုသည့်
ရနောများအလုံအရလာက်မေှိမခင်း

ရောဂါေှာရေွစစ်ရဆးသည့်စခန်းများနှင့် ရစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုသည့်
ရနောများအလုံအရလာက်မေှိမခင်း
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 မမန်မာတပ်မရတာ်မှ အပစ်ခတ်ေပ်စဲရေး (ေခိုင်တပ်မရတာ်မပါ၀င်ေဲ) ရြကညာငပီးသည့်ရနာက်ေက်တွင်ေှမ်းမပည် ရမမာက်ပိုင်းေှိ

တအာင်းအမျ ိုးသား လွတ်ရမမာက်ရေးတပ်မရတာ်ကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။၁၅ ေို့အမပင် မမန်မာ့တပ်မရတာ်သည် ကေင်အမျ ိုးသား

အစည်းအရုံး (KNU)၏ COVID-19 ကူးစက်မမန်ရောဂါေှာရေွစစ်ရဆးရေး ဂိတ်များကို မီးေှို့ခဲငပီး၁၆ မွန်မပည်သစ်ပါတီတို့၏ COVID-19 ကူး

စက်မမန်ရောဂါ ေှာရေွစစ်ရဆးရေးဂိတ်များကို မပန်ရုပ်သိမ်းေန်  ေိအားရပးခဲ့ြကသည်။၁၇ ေခိုင်မပည်နယ်အတွင်း အေူးသမေင့်စစ်ရေးပဋိပက္ခ

မပင်းေန်ရသာရနောတွင် ကူးစက်ရောဂါမပန့်ပွားမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချ ိုးရောက်မှုများအရပါ် ကုလသမဂ္ဂလုံခခုံရေးရကာင်စီ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ 

အေွဲ့၀င်နိုင်ငံများနှင့်ငဗိတိန်နိုင်ငံတို့မှေုတ်ရော်ရှုတ်ချခဲ့ြကသည်။၁၈ ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါကိုကာကွယ်တားဆီးေိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကိုတိုးမမှင့်ရဆာင်ေွက်ေမည့်အစား မမန်မာ့တပ်မရတာ်အရနမေင့် တေက်သတ်အပစ်ခတ်ေပ်စဲရေးကို ရြကမငာငပီးရနာက်ကွယ်တွင်ပင် ယင်း

ရြကမငာချက်ကို မရလးမစားမပုမူခဲ့သည့် အမေစ်အပျက်များကို ကွန်ေက်၏ ဆက်စပ်အေွဲ့အစည်းမေစ်သည့် ရေှ့ရမပးအသံအေွဲ့က ၎င်းတို့၏ 

ရလ့လာချက်များကို ေုတ်မပန်ခဲ့သည်။၁၉

 သက်ဆိုင်ောရေသတွင်းေှိ အစိုးေအာဏာပိုင်များသည် တိုင်းေင်းသား လက်နက်ကိုင်အေွဲ့တို့ နှင့်ပူးရပါင်းလုပ်ကိုင်ေန် အားေုတ်မှု

မေှိရြကာင်း လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) အေွဲ့ဝင်များမှရမပာဆိုငပီး အေွဲ့ဝင်တစ်ချ ို ့မှ မပည်ရောင်စုအစိုးေသည် တိုင်းေင်း

ေင်းသားလက်နက်ကိုင် အေွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးရပါင်းလုပ်ရဆာင်ေန် ကကိုးစားအားေုတ်မှု မေှိဟု မှတ်ယူခဲ့သည်။

 ND-Burma ၏ ရနာက်ေပ်ရတွ့ေှိတင်မပချက်မှာ မပည်နယ်နှင့်တိုင်းရေသကကီး အစိုးေတို့သည်တိုင်းေင်းသား မပည်နယ်များအေူး

 သမေင့် ရကျးလက်ရေသများတွင် လုံရလာက်ရသာတစ်ကိုယ်ရေသုံး ရောဂါကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ လုံရလာက်စွာ  မေန့်မေူးရဝငှရပးခဲ့မခင်း

မေှိ ဟုဆိုသည်။ အချ ို ့ရသာအေွဲ့၀င်များ မေစ်ရသာ CHRO၊ FPPN-EB၊ FLC၊ AASYC နှင့် TSYU တို့၏ရတွ့ေှိချက်အေ ရေသဆိုင်ောအာဏာပိုင်

များမှ မရလျာ်ကန်ရသာ စစ်တပ်အင်အားတိုးချဲ့မခင်းများတွင်ပင် ပါဝင်စည်းြကပ် ရဆာင်ေွက်ခဲ့ြကရသးသည်ဟုဆိုသည်။ ကွန်ေက်အေွဲ့ဝင်

အေွဲ့အစည်းများအားလုံးမှ အမျ ိုးသားအဆင့်  အစိုးေ၏အကကီးမားဆုံးရသာ ပျက်ကွက်မှုမှာ တစ်ကိုယ်ရေသုံးကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများအလုံ 

အရလာက် ရောက်ပံ့ ရပးနိုင်မခင်းမေှိဟု အခိုင်အမာမှတ်ချက်မပုြကသည်။ 

 COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါသည် မမန်မာနိုင်ငံ၏ ေဏ္ဍာရငွမလုံရလာက်မခင်းနှင့်နိမ့်ကျရသာ အရမခခံကျန်းမာရေး

အရဆာက်အအုံများကို  မမင်သာရစခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေး၀န်ကကီးဌာနမှ မပည်သူပိုင်အရဆာက်အဦးနှင့် ရနောများကို ကန့်သတ်ရစာင့်ြကပ်

ြကည့်ရှုသည့် ရနောများနှင့် ရခတ္တရဆးကုသမှုဆိုင်ော လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အသုံးမပုခဲ့သည်။ ရောဂါကူးစက်မပန့်ပွားမှု မေစ်ရနသည့်တိုင်

စစ်ပွဲများကို မေပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါ။ ကူးစက်ရောဂါမေစ်ပွားချနိ် ပေမအဆင့်တွင်ပင် မမန်မာတပ်မရတာ်သည် မိမိတို့၏ လုံခခုံရေးအတွက်တိုင်းသူ

မပည်သူများကိုရနာက်ရကာက်ချကာ၎င်းတို့အတွက်ဦးစားရပးအစီအစဉ်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။ မမန်မာတပ်မရတာ်သည် ၎င်းတို့၏ စစ်တပ်ပိုင်

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ေေှိရသာ ရငွလုံးရငွေင်း အမမတ်အစွန်းနှင့် တိုင်းမပည်မှ ေေှိသည့် စစ်အသုံးစားေိတ်များမှ ေတ်ဂျက်ရငွ လုံရလာက်

စွာေေှိသည်။ တပ်မရတာ်သည် ကိုယ်ပိုင်ေတ်ဂျက်မေင့် နိုင်ငံသားအရတာ်များများ လက်လှမ်းမမီရသာ ကျန်းမာရေး၀န်ရဆာင်မှုများ ကိုေေှိခဲ့

ငပီး ကူးစက်ရောဂါ ပေမအဆင့်ကတည်းက ရောဂါကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရသချာလုပ်ရဆာင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤအချက်သည် နိုင်ငံ

၏ေတ်ဂျက်မေေှိမခင်း တို့ရြကာင့် အသက်ေှူအကူကေိယာနှင့် တကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ လုံလုံရလာက်ရလာက်ေေှိေန် အစိုးေ

အရနမေင့် ခက်ခဲစွာရုန်းကန်ရနေမခင်းနှင့် တိုင်းမပည်၏ မပည်သူ့ကျန်းမာရေး ဝန်ရဆာင်မှု အားနည်းချက်ကို ပို၍ ေင်ေှားမမင်သာရစခဲ့သည်။ 

 ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးသည် အမပန်အလှန်အားမေင့် ဆက်စပ်ရနလျှက်ေှိငပီး လူသားအားလုံးသည် အေည်ရသွးမပည့်မီှ၍

လက်လှမ်းမှီနိုင်ရသာ ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှု ေေှိနိုင်ေမည်။  မမန်မာမပည်၏  COVID-19 ကူးစက်မမန်ကပ်ရောဂါကို ကိုင်တွယ်ောတွင်

ကံအရြကာင်းမလှစွာမေင့် နိုင်ငံရေးအသွင်ဆန်လာခဲ့ငပီး မမန်မာ့တပ်မရတာ်မှ ကာကွယ်ရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးနည်းဗျူဟာများအတွက် ရသွးခွဲ

အုပ်ချုပ်သည့် ကိေိယာသေွယ် အသုံးမပုခဲ့သည်။ အေပ်သားရေသများတွင် စစ်အင်အားတိုးချဲ့မခင်းသည် မမန်မာတပ်မရတာ်မှ မပည်သူများ

အရပါ် အကာကွယ်ရပးေန် ကင်းမဲ့ရနရြကာင်းသိသာေင်ေှားရစငပီး မပည်တွင်းစစ်ကိုြကာေှည်စွာ မေစ်ပွားရစသည်။ 

15. “Tatmadaw Fight With TNLA After Announ15cing Unilateral Ceasefire,” 16 May 2020, Burma News International https://www.bnionline.net/en/news/
tatmadaw-fight-tnla-after-announcing-unilateral-ceasefire

16. “Burma Army Burns KNU Covid-19 Screening Posts – Pandemic Causes Peace Process Further Fractures,” 8 May 2020, Karen News http://karennews.
org/2020/05/burma-army-burns-knu-covid-19-screening-posts-pandemic-causes-peace-process-further-fractures/ 

17. “Tatmadaw Pressures NMSP To Withdraw C-19 Medical Checkpoint Near TPP Border,” 16 May 2020, Mon News Agency http://monnews.org/2020/05/16/
tatmadaw-pressures-nmsp-to-withdraw-c-19-medical-checkpoint-near-tpp-border/

18. “EU, Britain denounce Myanmar violence at UN Security Council,”15 May 2020, The Straits Times https://www.straitstimes.com/world/united- states/eu-
britain-denounce-myanmar-violence-at-un-security-council

19. “A Whitewash of a Truce and the Pandemic,” Progressive Voice Weekly Highlight, 25 May 2020 https://progressivevoicemyanmar.org/2020/05/25/a-whitewash-
of-a-truce-and-the-covid-19-pandemic/ 



14

နိုင်ငံရတာ်အစိုးေသို့နိုင်ငံရတာ်အစိုးေသို့

၁။ တိုင်းေင်းသားရေသများေှိ လူေုအရမခမပုအေွဲ့စည်များ၊ တိုင်းေင်းသား လက်နက်ကိုင်အေွဲ့စည်းများနှင့် ရောဂါကာကွယ်

ေိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကကိုးပမ်းအားေုတ် လက်တွဲလုပ်ရဆာင်ေန်။ 

၂။ ေခိုင်မပည်နယ်နှင့် ချင်းမပည်နယ်တို့တွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးအင်တာနက် မေတ်ရတာက်မှုအား ချက်မခင်းရုပ်သိမ်းေန်နှင့်

အေပ်သားမပည်သူများအား ကျန်းမာရေးရစာက်ရေှာက်မှုနှင့် အသက်ကယ်ဆယ်ရေး ဆိုင်ောသတင်းအချက်အလက်

များ လက်လှမ်းမှီရေးအတွက်ရသချာစီမံေန်။

၃။  မမန်မာစစ်တပ်များမပန်လည်ရုပ်သိမ်းေန် ေိအားရပးေန် နှင့် နိုင်ငံသားအားလုံးကိုကာကွယ် ရပးနိုင်သည့် အားလုံးပါ၀င်

ရသာအပစ်အခတ်ေပ်စဲရေးကို အတူပူးရပါင်းကကိုးပမ်းေန်။

မမန်မာ့တပ်မရတာ်ေံသို့မမန်မာ့တပ်မရတာ်ေံသို့

၁။ အေပ်ေက်မပည်သူများ၏ ရေသများမှတပ်များရုပ်သိမ်းေန်နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရနမေင့် အပစ်အခတ်ေပ်စဲ

ရေးကို နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများမှ ကူးစက်ရောဂါကင်းစင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်အေိ ေပ်စဲေားေန်။

၂။ ေခိုင်မပည်နယ်နှင့် ချင်းမပည်နယ်များတွင် သတင်းမေတ်ရတာက်မှုြကား အေပ်သားမပည်သူများအား ကျူးလွန်ခဲ့ရသာမပစ်မှု

များအပါအ၀င် ောဇဝတ်ကျူးလွန်မှုများအတွက် တာ၀န်ခံေန်။

၃။ စစ်ရေးပဋိပက္ခရေသအတွင်းေှိမပည်သူများ၏ ရကာင်းကျ ိုးနှင့် လုံခခုံရေးအတွက် လူသားချင်းစာနာရောက်ေားမှုဆိုင် 

ော အကူအညီရပးခွင့် တားဆီး ကန့်သတ်မခင်းများကို ချက်မခင်းရုပ် သိမ်းရပးေန်။

နိုင်ငံတာအသိုင်းအဝိုင်းသို့နိုင်ငံတာအသိုင်းအဝိုင်းသို့

၁။ စစ်တပ်အား လူသားချင်းစာနာရောက်ေားမှုဆိုင်ော အကူအညီရပးရေး ပိတ်ဆို့မှုများ ကိုေယ်ေှားရပးေန်နှင့် အသက်

ကယ်ဆယ်ရေးအရောက်ပံ့များကို အမှန်တကယ်လိုအပ်သူများေံသို့ ရောက်ေှိရစေန် ဆက်လက်ေိအားရပးေန်။ 

၂။ ရကျးလက်ရနမပည်သူများနှင့် ရဝးလံရခါင်သီရသာရေသများတွင် တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် သတင်း

အချက်အလက်များ ေေှိနိုင်ရေးအတွက် ရေသတွင်းေှိ မိတ်ေက်အေွဲ့အစည်းများ၊ လူေုအရမခမပုအေွဲ့စည်းများနှင့်

 ပူးရပါင်းလုပ်ရဆာင်ေန်။ 




