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  အစုိးရနှင့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့အစည်းများအကကား ထိဖတွ့ဆက်ဆံမှုသည် အလွန်အဖရးကကီးသည်။ အဘယ်ဖကကာင့်ဆုိဖသာ် 

တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ တုိင်းရင်းသားကျန်းမာဖရးအေဲွ့အစည်းများ သည် အစုိးရနှင့် နုိင်ငံတကာအကူအညီ

ဖပးဖရးအေဲွ့အစည်းများ မဖရာက်ရိှသည့် လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းများက ယံုကကည်စိတ်ချပပီး ၎င်းထံသ့ုိ ဝန်ဖဆာင်မှု ဖပးနုိင်သည့် ထိဖရာက်သည့် 

အစီအစဉ်များ ရိှကကဖသာဖကကာင့်ပေစ်သည်။

  ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ပဋိပက္ခပေစ်ပွားရာဖဒသများနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည့် နယ်ဖပမများတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဖရး ထိဖရာက်မှု 

ရိှရန်အတွက်သည် တစ်နုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မှုရပ်စဲဖရးသဖဘာတူစာချုပ် (အဲန်စီဖအ) အခန်း ၆ (အပုိဒ် ၂၅) ပါ ကကားကာလဆုိင်ရာ 

အစီအစဉ်များအား အဖကာင်အထည်ဖော် ဖဆာင်ရွက်ပခင်းအဖပါ် တည်မီှဖနသည်။ အဆုိပါ ကကားကာလဆုိင်ရာ အစီအစဉ်သည် ရုန်းကန်ဖနရသည့် 

ပငိမ်းချမ်းဖရးလုပ်ငန်းစဉ် အတွင်း ယံုကကည်မှု နှင့် စိတ်ချမှုတ့ုိကုိ တည်ဖဆာက်ဖပးနုိင်သည်။ အကန့်အသတ်ပေင့်ရိှဖနဖသာ တုိးတက်မှုများ 

ရိှဖနလင့်ကစား အစုိးရ နှင့် တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများ သည် အဆုိပါ အခွင့်အဖရးကုိ ဆုပ်ကုိင်အသံုးချမှု မရိှဖသးပါ။ 

  ထိဖရာက်သည့် ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရးအစီအစဉ်တွင် အဖရးပါသည့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ တာဝန်ယူမှုများနှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့် 

များအား ဗဟုိချုပ်ကုိင်မှု ဖလှော့ချဖပးပခင်းသည် မရိှမပေစ်လုိအပ်ပပီး ပပည်နယ်အဆင့် အာဏာပုိင်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ပပည့်ဝသည့် ပူးဖပါင်း ပါဝင်မှု 

ကုိလည်း ထည့်သွင်းရန် လုိအပ်သည်။ အစုိးရ၏ ပမို့နယ်အဆင့် အုပ်ချုပ်ဖရးများအား တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများနှင့် ထိဖတွ့ 

ဆက်ဆံရာတွင် မည်သ့ုိ ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ရမည် နှင့် ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများ စသည်တ့ုိကုိ ရှင်းလင်းသည့် လမ်းညွှန် ချက်များနှင့် 

လုပ်ပုိင်ခွင့်များ လုိအပ်ပပီး ထုိမှသာ ၎င်းတ့ုိအဖနပေင့် ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရးကုိ ထိဖရာက်စွာ ဖဆာင်ရွက်နုိင်မည် ပေစ်သည်။ 

  ကုိရုိနာဗုိင်းရပ်စ် ကူးစက်ဖရာဂါအား ပပည်သူ့ကျန်းမာဖရးနှင့် ကုသဖရးဆုိင်ရာ ရှုဖထာင့်များမှ ရှုပမင်ရာတွင် စီးပွားဖရးနှင့် အသက်ဖမွးဝမ်း 

ဖကျာင်း ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းများအဖပါ် အလယ်အလတ် မှ ပုိမုိကကာရှည်သည့်ကာလများအထိ သက်ဖရာက်မှုများအား ဦးစားဖပး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် 

လုိအပ်သည်။ ယင်းသည် အထူးသပေင့် သွားလာရန်ခက်ခဲပပီး ပဋိပက္ခဒဏ်ခံစားခ့ဲရသည့် လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းများတွင် ပုိမုိအဖရးကကီးပပီး ၎င်းတ့ုိ 

အဖနပေင့် ယခုအချန်ိတွင် ကျယ်ပပန့် စွာနှင့်  နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ထိခုိက်ခံစားဖနရပပီပေစ်သည့် တန်ေုိး/ဖေးကွက်ဖထာက်ပ့ံဖရးကွင်းဆက်အဖပါ် နှင့်/

သ့ုိမဟုတ်  ပမန်မာနုိင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်းနုိင်ငံများမှ ဖရှ့ေ ဖပပာင်းအလုပ်သမားများ၏ (တန်ေုိးသိသိသာသာ ဖလှော့ကျသွားသည့်)ဖငွလွှမဲျား အဖပါ်တ့ုိ 

တွင် မီှခုိဖနရပခင်းဖကကာင့် ပေစ်သည်။

အဓိကဖော်ပပချက်များ

အမျ ိုးသားအဆင့်ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းမူဖဘာင်  
နှင့်ဖဒသအဆင့်ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းလုပ်ငန်း

ကိုဗစ် - ၁၉ ၊ ညှိနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 
နှင့် ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အေွဲ့အစည်းများ၊ 
ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နှင့် ကိုဗစ်-၁၉

အမျ ိုးသားအဆင့် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 

ဖရှ့သ့ုိ ဆက်လှမ်းပခင်း



ခခုံငံုသံုးသပ်ချက်

မတ်လ ၂၀၂၀ တွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာဖရးအေဲွ့အစည်းမှ ကုိဗစ်-၁၉1 အား ကပ်ဖရာဂါ 
အပေစ်2 သတ်မှတ်ဖကကညာခ့ဲသည်။ ယခုဖရးသားဖနသည့်အချန်ိတွင် နုိင်ငံဖပါင်း 
၂၁၉ နုိင်ငံတွင် ပုိးဖတွ့ရိှသူဖပါင်း ၄၆ သန်းဖကျာ် အတည်ပပုခ့ဲပပီးပေစ်ပပီး လူဖပါင်း 
၁.၂ သန်းဖကျာ် ဖသဆံုးခ့ဲပပီးလည်း ပေစ်သည်။ ပမန်မာနုိင်ငံတွင် ပထမဆံုး အတည် 
ပပုလူနာကုိ မတ်လ ၂၃ ရက်ဖန့တွင် စတင်အတည်ပပုခ့ဲပပီး ယခုအခါ ပုိးဖတွ့ လူနာ 
ဖပါင်း ၅၃,၀၀၀  ဖကျာ်နှင့် ၁,၂၃၇  ဖကျာ် ဖသဆံုးခ့ဲပပီးလည်း ပေစ်သည်။ ကမ္ဘာ့နုိင်ငံ 
တလွှားသ့ုိ ကပ်ဖရာဂါကူးစက်ပျ ံ့ ပွားဖနသည့်နှင့်အမှေ အစုိးရများ၊ အရပ်ေက် လူမှု 
အေဲွ့အစည်းများ နှင့် ဖဒသအာဏာပုိင်များတ့ုိသည် မိမိနုိင်ငံ၏ အဖပခအဖန နှင့်ရင်း 
ပမစ်များအဖပါ်မူတည်ကာ မတူညီသည့် နည်းလမ်းများစွာပေင့် တုန့် ပပန်ကာ ကွယ် 
ဖနကကသည်။ ပမန်မာအပါအဝင်အချ ို့ဖသာနုိင်ငံများတွင်အသစ်ဖသာ ကူးစက်မှုများ 
ရုတ်တရက်ပမင့်တက်လာသည်ကုိ ပပန်လည်ကကုံဖတွ့ ဖနရသည့် ဒုတိယလှိုင်း သ့ုိမ 
ဟုတ် တတိယလှိုင်းဟု ဆုိရမည့် ကူးစက်မှုများကုိ ရင်ဆုိင် ဖနရသည်။ ၂၀၂၀ 
ဖအာက်တုိဘာလ တွင် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ကုိဗစ်-၁၉ စမ်းသပ်စစ်ဖဆး မှုများတွင် 
ဖန့စဉ်ဖရာဂါပုိး ရိှဖနဖကကာင်း ဖတွ့ရိှမှုများ3 အလွန်ပမင့်တက်ခ့ဲပပီးအ တည်ပပုပုိးဖတွ့ 
ရိှမှုများ ၈% မှ ၁၅% ကကားအထိပမင့်တက်လာပခင်းကုိပပသဖနရံုမကဖရာဂါပုိးစစ်
ဖဆးနုိင်မှုစွမ်းရည်/နှုန်းထားသည်လည်း အလွန်မှပင်ပမန်ဆန်ပမင့်တက်လာပခင်းကုိ 
ပါ ပပသဖနသည်။   

ခရီးသွားလာမှု နှင့် အပခားဖသာ ကန့်သတ်ချက်များသည် ဗုိင်းရပ်စ်ကူးစက်ပပန့် ပွား
မှုအား ဖလှော့ချရန် အဖရးကကီးဖသာ်လည်း အဆုိပါ အစီအမံများ သည် စီးပွားဖရး 
စိန်ဖခါ်မှုများနှင့် လူမှုဖရးဆုိင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးများကုိ ပုိမုိဆုိးရွားဖစပါသည်။ 
ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုများ ဆက်လက် တည်ရိှဖနသည်နှင့်အမှေ ကူးစက်ဖရာဂါ၏ 
ဖရရှည်သက်ဖရာက်မှုများမှာ ပုိမုိ၍ သိသာထင်ရှားလာပါသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ပခင်း

ကမ္ဘာတလွှားမှ အဖထာက်အထားများက ညွှန်ပပဖနသည်မှာ ကာကွယ်တုန့် ပပန် 
ပခင်းတွင် ဖယဘုယျအားပေင့် အပပန်အလှန် ဆက်စပ်ဖနသည့် ဖဆာင်ရွက်မှုပံုစံ 
ဖလးမျ ိုးရိှပပီး အတုိချုပ်အဖနပေင့် ထိန်းြျုပ်ခြင်း၊ ကူညီကယ်ေယ်ခြင်း၊ ခပန်လည် 
ကုစားခြင်း နှင့် ြံနုိင်ရည်ရိှခြင်းတ့ုိ ပေစ်ကကပါသည်။ 

   ထိန်းြျုပ်ခြင်း - ဖရာဂါ ထိန်းချုပ်ပခင်း နှင့် ကုစားပခင်း သည် တခါတရံတွင် ဝင်
ထွက်သွားလာမှုပိတ်ပင်ပခင်းများ ပါဝင်ပပီး ဖရာဂါကူးစက်မှုကုိ အဖထာက်အကူ 
ပေစ်ဖစမည့် လူအများ၏ ဖရွ့လျားသွားလာမှုကုိ ကန့်သတ်ပခင်း နှင့် လုပ်ငန်း 
ဖဆာင်တာများကုိ တားပမစ်ပခင်း တ့ုိပါဝင်ပါသည်။ ဖဆးဝါးကုသဖရး နှင့် 
ကျန်းမာဖရးဆုိင်ရာ ကကားဝင်ဖဆာင်ရွက်မှုများနှင့်အတူ ကူးစက်ဖရာဂါအား 
ဖစာင့်ကကည့်ပခင်း၊ ကာကွယ်ပခင်း နှင့် ကုသပခင်းများကုိ လျင်ပမန်စွာ ဖဆာင်ရွက် 
နုိင်ရန် အကူအညီလည်း ပေစ်ဖစပါသည်။  လက်ရိှအချန်ိတွင် ကာကွယ်ဖဆး မ 
ရိှဖသးပခင်း သ့ုိမဟုတ် ကုိဗစ်-၁၉ အား ဖပျာက်ကင်းဖစရန် ကုသနုိင်ပခင်း မရိှ 
ဖသးသည့် အတွက် ပပည်သူလူထုအဖနပေင့် ဖဆးရံုဖဆးခန်းများနှင့် ကျန်းမာ
ဖရးဖစာင့်ဖရှာက်မှုများကုိ ထိထိဖရာက်ဖရာက်နှင့် အချန်ိနှင့်တဖပပးညီ ရရိှရန် 
လုိအပ်ပါသည်။ အထူးသပေင့် ကနဦး ဝင်ထွက်သွားလာမှု ပိတ်ပင်ပခင်းများ ကုိ 
ကူးစက်မှု ပမင့်တက်လာသည့်အချန်ိတွင် ပပန်လည်ကျင့်သံုးရာတွင် ပိတ်ပင် 
ကန့်သတ်ပခင်းနှင့် လူမှုဖရးအဖပခအဖနတ့ုိကုိ ထိန်းသိမ်းဖစာင့်ဖရှာက်ရန်လုိ 
အပ်သက့ဲသ့ုိ ပပည်သူလူထု အဖနပေင့် ယံုကကည်အားထားရဖလာက်သည့် သ 
တင်း အချက်အလက်များ ရရိှဖစနုိင်ဖစရန်အတွက်လည်း ဖဆာင်ရွက်ဖပးရ 
မည်ပေစ်သည်။ ထိဖရာက်၍ အကျ ိုးရိှသည့် ထိဖတွ့သူများအား ဖပခရာခံပခင်း 
(ကူးစက်ခံရသည့်သူနှင့် ထိဖတွ့ ဆက်ဆံခ့ဲေူးဖသာ လူပုဂ္ဂို လ်များအား သတ် 
မှတ်ဖော်ထုတ်ပခင်း) သည်ကူးစက်ဖရာဂါပျ ံ့ န့ံှမှုအား ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အင် 
မတန် အဖထာက်အကူပပုသည်ကုိ ဖတွ့ရိှရသည်။ ထိန်းချုပ်ပခင်းသည် ကုန် 
စည်စီးဆင်းမှု ဖထာက်ပ့ံဖရးလမ်းဖကကာင်းများ ဆက်လက်ပွင့်ဖနရန်အ တွက် 
အဖရးတကကီးလုိအပ်ပပီး ပပည်သူလူထု အဖန ပေင့် အစားအစာ၊ ဖနရာထုိင်ခင်း 
နှင့်မရိှမပေစ်လုိအပ်ဖသာဝန်ဖဆာင်မှုများကုိရရိှရန်အတွက်လည်းပေစ်သည်။

   ကူညီကယ်ေယ်ခြင်း - ပပည်သူလူထုများ၏ ဖရွ့လျားသွားလာမှု နှင့် လုပ်ငန်း 
ဖဆာင်တာများအား ကန့်သတ်ပိတ်ပင်သည်နှင့်အမှေ ၎င်းတ့ုိ၏ ဖန့စဉ် လုိအပ် 
ချက်များကုိ ကူညီဖထာက်ပ့ံဖပးရန် လုိအပ်သည်။ ဆုိလုိသည်မှာ အချ ို့ဖသာ 
စီးပွားဖရးလုပ်ငန်းများ သ့ုိမဟုတ် လူပုဂ္ဂို လ်များကုိ ဘဏ္ဍာဖရးဆုိင်ရာ အကူ 
အညီများ ဖပးအပ်ရန် ပေစ်သည်။ ထ့ုိအတူပင် ကုိဗစ်-၁၉ ဖကကာင့်ပေစ်ဖစ၊ လက်
ရိှပေစ်ဖနဆဲပဋိပက္ခများဖကကာင့်ပေစ်ဖစ ဖနရပ်ဖရှ့ေ ဖပပာင်းဖနထုိင်ရသူများနှင့် 
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ပပည်သူ လူထုများအား အစားအစာ နှင့် ဖနရာထုိင်ခင်းများ 
ကူညီဖထာက်ပ့ံဖပးပခင်းကုိလည်း ဆုိလုိသည်။ ကူညီဖထာက်ပ့ံမှုများနှင့် ပတ် 
သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကုိ လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းများမှ ရရိှရန် 
အတွက် ရှင်းလင်းပပီး ထိဖရာက်သည့် ဆက်သွယ်ဖရးများ လုိအပ်သည်။ 

3

အဓိကဖော်ပပချက်များ

ခခုံငံုသံုးသပ်ချက်

ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ပခင်း

အမျ ိုးသားအဆင့်ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းမူဖဘာင်  
နှင့်ဖဒသအဆင့်ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းလုပ်ငန်း

ကိုဗစ် - ၁၉ ၊ ညှိနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 
နှင့် ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

1 ‘COVID-19’ is the name given to the disease that is caused by the Novel Coronavirus 
(SARS-CoV2)

2 https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အေွဲ့အစည်းများ၊ 
ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နှင့် ကိုဗစ်-၁၉

အမျ ိုးသားအဆင့် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 

ဖရှ့သ့ုိ ဆက်လှမ်းပခင်း

3 The percentage of all coronavirus tests performed that are actually positive, or: (positive 
tests)/(total tests) x 100%



သက်ဖရာက်မှုခံစားရသည့် လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းများအဖနပေင့် အဖနှာင့်အယှက် 
များနှင့် စုိးရိမ်ပူပန်မှုများဖကကာင့်ပေစ်ဖပါ်လာသည့် လူမှုဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးများကုိ 
ကုစားရန်အတွက် ရံေန်ရံခါတွင် အကူအညီများ လုိအပ်မည်ပေစ်သည်။ အထူး 
သပေင့် အမျ ိုးသမီးများနှင့် ကဖလးသူငယ်များအဖနပေင့် ၎င်းတ့ုိကုိ ပပုစုဖစာင့် 
ဖရှာက်မှု အထူးလုိအပ်မည်ပေစ်ကာ ၎င်းတ့ုိ အဖနပေင့် အကကမ်းေက်မှု နှင့် ထိ 
ခုိက်မှုပေစ်ဖပါ်ဖနသည့် အဖပခအဖနတွင် ပုိမုိထိခုိက်နစ်နာလွယ်ဖသာဖကကာင့်
ပေစ်ပပီး မကကာခဏဆုိသလုိပင် အမျ ိုးသမီးများသည် (ကဖလးငယ်များကုိ ပပုစု 
ဖစာင့်ဖရှာက်ပခင်းများအပါအဝင်) အိမ်တွင်းမှုတာဝန်များကုိ ပုိမုိတာဝန်ယူ 
ရပခင်းဖကကာင့် ပေစ်သည်။

   ခပန်လည်ကုစားခြင်း - ကုိဗစ်-၁၉ နှင့် ယင်းဖကကာင့်ပေစ်ဖပါ်လာသည့် အဖနှာင့် 
အယှက်များသည် ထိန်းချုပ်ဖရး နှင့် ဖထာက်ပ့ံဖရးတ့ုိအတွက် အစုိးရမှ ဖငွလံုး 
ဖငွရင်းပေင့် သံုးစဲွရန် လုိအပ်မှုပေစ်ဖပါ်ဖစပခင်း၊ ဖေးကွက်၊ စီးပွားဖရး လုပ်ငန်း 
များနှင့် သက်ဖမွးဝမ်းဖကျာင်းလုပ်ငန်းများ (ပပည်တွင်း နှင့် ကမ္ဘာတဝှမ်းလံုး) 
၏ ဘဏ္ဍာဖရးထိခုိက်ပျက်စီးမှုများဖကကာင့် အမျ ိုးသားအဆင့်နှင့် ဖဒသအဆင့် 
စီးပွားဖရး လုပ်ငန်းများအဖပါ် ကကီးဖလးဖသာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးများ ပေစ်ဖပါ် ဖစ 
သည်။ အဆင့်အားလံုးရိှ အစုိးရ၊ အရပ်ေက်လူမှုအေဲွ့အစည်းများနှင့် အာဏာ 
ပုိင်များသည် ဤကပ်ဖဘးနှင့် အနာဂတ်တွင် ပေစ်ဖပါ်လာနုိင်သည့် ကပ်ဖရာဂါ 
များအတွက် ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရး ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ဖရးစီမံချက်
ကုိ ဖော်ထုတ်ရန် လုိအပ်သက့ဲသ့ုိ  ပပန်လည်ကုစားဖရးဆုိင်ရာ မဟာဗျူဟာ 
စီမံချက်ကုိလည်း ဖရးဆဲွရန် လုိအပ်သည်။ တစ်ချန်ိတွင် ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက် 
ဖရာဂါ ပေစ်ပွားမှု နှင့် အကျ ိုးဆက်များသည် အပမင့်ဆံုးသ့ုိ ဖရာက်ရိှကာ ကာ 
ကွယ်ထိန်းချုပ်နုိင်သည့် အဖပခအဖနတစ်ရပ်သ့ုိ ဖရာက်ရိှလာမည် ပေစ်ပပီး ထုိ 
အချန်ိတွင် လူမှုဖရးနှင့် စီးပွားဖရး အခန်းကဏ္ဍ နှစ်ခုစလံုးတွင် ပပန်လည် 
ကုစားဖရးဆုိင်ရာ ဖဆာင်ရွက်သင့် သည့် နှိုးဆွမှုများကုိ ဖဆာင်ရွက်သွားရန် 
ပေစ်သည်။ 

   ြံနုိင်ရည်ရိှခြင်း - လူတစ်ဦးချင်း သ့ုိမဟုတ် အုပ်စုများ၏ ဖပပာင်းလဲဖနသည့် 
အဖပခအဖနဖပါ် အပပုသဖဘာဖဆာင်စွာ လက်ခံကျင့်သံုးနုိင်သည့် အရည် 

အချင်းကုိ ဆုိလုိပခင်းပေစ်သည်။ ခံနုိင်ရည်ရိှသည့် လူများနှင့် လူမှုအသုိင်းအဝုိင်း 
များသည် ပေစ်ဖပါ်လာသည့် တုန်လှုပ်ဖပခာက်ပခားေွယ်ရာဒဏ်များကုိ ဖကာင်း 
စွာ ရင်ဆုိင်ကုိင်တွယ်နုိင်ကကပပီး ယခင်ရိှခ့ဲသည့် ဖနထုိင်မှုအဆင့်အတန်း နှင့် 
လူသား လံုခခုံမှုကုိ ပပန်လည်ဖဆာင်ကကဉ်းနုိင်ကကသည် သ့ုိမဟုတ် ပုိမုိဖကာင်း 
မွန်ဖအာင် ဖဆာင်ရွက်နုိင်ကကသည်။ ဤကပ်ဖရာဂါ မည်မှေ ကကာမည်ဆုိသည်ကုိ 
မသိနုိင်ဖသးဖချ။ ထ့ုိအတူ ကုိဗစ်-၁၉ ဖရာဂါပုိးကုိ ထိဖရာက်စွာ ကုသ ဖပျာက် 
ကင်းနုိင်မည့်ဖဆးကုိ မည်သည့်အချန်ိတွင် ရှာဖေွဖတွ့ရိှမည် ကုိလည်း မဖပပာ 
နုိင်ဖသးဖချ။ ပေစ်နုိင်ဖပခမှာ အိပ်ချ်အုိင်ဗီွ-ဖအအုိင်ဒီအက်စ် ဖရာဂါ က့ဲသ့ုိပင် 
ကုိရုိနာဗုိင်းရပ်စ်ကပ်ဖရာဂါ၏ သက်ဖရာက်မှုသည်လည်း အနာဂတ်တွင် 
ဆက်လက် တည်ရိှဖနမည်ပေစ်ပပီး ယင်းကုိ မည်သ့ုိ စီမံဖဆာင်ရွက်ရမည်ကုိ 
ဖလ့လာသင်ယူရမည်ပေစ်သည်။ သ့ုိဖသာ် ယခင်က့ဲသ့ုိ သာမန် ဘဝဖနထုိင်မှုပံုစံ 
အဖဟာင်းက့ဲသ့ုိ ပပုမူဖနထုိင်နုိင်ဖတာ့မည် မဟုတ်ဖချ။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရိှ ပမို့ကကီး 
များနှင့် ပမို့များသည် ၎င်းတ့ုိ၏ ကုိဗစ်-၁၉ ဆုိင်ရာ ကကုံဖတွ့ဖပေရှင်းခ့ဲရသည့် 
အဖတွ့ အကကုံများကုိ အခွင့်အဖရးတစ်ရပ်က့ဲသ့ုိ အသံုးချပပီး အနာဂတ်တွင် 
ကကုံဖတွ့ရလာနုိင်သည့် တုန်လှုပ်ဖပခာက်ပခားေွယ်အဖတွ့အကကုံများကုိ ၎င်းတ့ုိ 
လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းများအဖနပေင့် ပုိမုိ၍ ခံနုိင်ရည်ရိှဖစမည့် နည်းလမ်းများကုိ 
စတင်စဉ်းစားဖတွးဖခါ်ဖနကကပပီပေစ်ပပီး ကုိဗစ်-၁၉ က့ဲသ့ုိ ကူးစက်ဖရာဂါများကုိ 
သာမကဘဲ အနာဂတ်တွင် ထိခုိက်ပျက်စီးမှုများနှင့် ဖနှာင့်ယှက်ေျက်ဆီးမှုများ 
ကုိ ပေစ်ဖပါ်လာနုိင်ဖစသည့် ပေစ်ရပ်များအတွက်ကုိပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစား 
ဖနကကပခင်း ပေစ်သည်။ 

အမျ ိုးသားအဆင့် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း မူဖဘာင် နှင့် ဖဒသအဆင့် 
ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း လုပ်ငန်း

ကကားဝင်ဖဆာင်ရွက်မှု ဖလးမျ ိုး (အထက်ဖော်ပပပါ) တ့ုိသည် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်မှု 
နည်းလမ်းအားပေင့်သာ ထိဖရာက်လိမ့်မည် ပေစ်ပပီး ဗဟုိအစုိးရ၊ ဖဒသ အာဏာ ပုိင် 
များ၊ ကျန်းမာဖရးဆုိင်ရာတာဝန်ရိှသူများ၊ အဖရးဖပါ်ဌာန၊ ရဲ နှင့် စစ်တပ် အရပ်ေက် 
လူမှုအေဲွ့အစည်း နှင့် လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းများ၊ စီးပွားဖရးလုပ်ငန်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိက 
အခန်းကဏ္ဍ နှင့် ပပည်သူများကုိယ်တုိင်မှ ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းတ့ုိလည်း ပါဝင် 
ရမည်ပေစ်သည်။ ကာကွယ်တုန့် ပပန်မှုများသည် ထိန်းချုပ်ပခင်း နှင့် ကန့်သတ် တား 
ပမစ်ပခင်းများအား ပပဌာန်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းသာမကဘဲ ကာကွယ်ပခင်း၊ အသွားအလာ
ကန့်သတ်ဖစာင့်ကကည့်ပခင်း၊ ကုသပခင်း နှင့် ထိဖတွ့မိသူများအား ဖပခရာဖကာက်ပခင်း 
စသည်တ့ုိလုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည့် စီမံချက်အား ဗဟုိအစုိးရမှ ရှင်းလင်း ပပတ်သား 
စွာ ချမှတ်သည့်အဖပခအဖနမျ ိုးတွင် အဖအာင်ပမင်ဆံုး ပေစ်သည်။ သ့ုိဖသာ်ပငားလည်း 
ပပည်နယ်အဆင့် နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သည့်သူများထံသ့ုိ ရင်းပမစ်များ၊ တာဝန်ယူမှု 
များနှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အဖရးကကီးသည့် လုပ်ငန်းဖဆာင်တာများနှင့် 
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အဓိကဖော်ပပချက်များ “ ပပည်နယ်အဆင့် နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သည့်သူများထံသ့ုိ အရင်းပမစ် 
များ၊ တာဝန်ယူမှု များနှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အဖရး 
ကကီးသည့် လုပ်ငန်းဖဆာင်တာများနှင့် ဆံုးပေတ်ချက် ချမှတ်ပခင်း 
များအတွက်  ဗဟုိချုပ်ကုိင်မှုဖလှော့ချဖပးရမည်ပေစ်သည်။”

ခခုံငံုသံုးသပ်ချက်

အမျ ိုးသားအဆင့်ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းမူဖဘာင်  
နှင့်ဖဒသအဆင့်ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းလုပ်ငန်း

ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ပခင်း

ကိုဗစ် - ၁၉ ၊ ညှိနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 
နှင့် ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အေွဲ့အစည်းများ၊ 
ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နှင့် ကိုဗစ်-၁၉

အမျ ိုးသားအဆင့် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 

ဖရှ့သ့ုိ ဆက်လှမ်းပခင်း



ဆံုးပေတ်ချက် ချမှတ်ပခင်းများအတွက်  ဗဟုိချုပ်ကုိင်မှု ဖလှော့ချဖပးရမည်ပေစ်သည်။ 
ကမ္ဘာတလွှားတွင် ဖဒသအာဏာပုိင် များ၊ လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းများနှင့် အပခားဖသာ 
ပါဝင်ပတ်သက်သူများအားလံုးတ့ုိသည် အတူတကွပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ကာ ဖဒသ 
အဆင့်တွင် လက်ဖတွ့ အလုပ်ပေစ်ကာ၊ အားလံုးလက်လှမ်းမီရရိှနုိင်ပပီး ထိဖရာက် 
သည့် ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရးကုိ ေန်တီးဖဆာင်ရွက်ခ့ဲကကပါသည်။ အဆုိ 
ပါ နည်းလမ်းအားပေင့် နုိင်ငံများသည်  ကုိဗစ်-၁၉ ကုိ တုန့် ပပန်နုိင်ရန်အတွက် အဖရး 
ကကီးသည့် (တခါတရံ ရှားပါးသည့်) ရင်းပမစ်များ၊ ပညာဗဟုသုတများ နှင့် အဖထာက် 
အပ့ံများကုိ ချတ်ိဆက်ဖဆာင်ရွက်နုိင်ခ့ဲကကပါသည်။ 

ပမန်မာနုိင်ငံတွင် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့အစည်းများသည် မည်သည့်ပူး
ဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းမဆုိ ထိဖရာက်သည့် အစိတ်အပုိင်းတစ်ရပ်ပေစ်ပပီး အထက် 
တွင် ဖော်ပပခ့ဲသည့်  လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဖလးရပ်တွင် ဖဆာင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ 
အတွက် အဓိကကျသည့် အခန်းကဏ္ဍ တစ်ခုချင်းစီတွင် ၎င်းတ့ုိကုိ ဖဒသ စီမံ 
အုပ်ချုပ်မှု အာဏာပုိင်များအဖနပေင့် မှတ်ယူသင့်သည်။ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် 
အေဲွ့အစည်းများနှင့် ထိဖတွ့ဖဆာင်ရွက်ပခင်းသည် တစ်နုိင်ငံလံုးပစ်ခတ်တုိက်ခုိက် 
မှု ရပ်စဲဖရး သဖဘာတူစာချုပ်တွင် ကကိုတင်သဖဘာတူညီခ့ဲကကပပီးပေစ်သည့် တရား 
ဝင်မှုရိှသည့် ကကားကာလဆုိင်ရာ အစီအစဉ် အားပေင့် အဖကာင်အထည်ဖော်ဖဆာင် 
ရွက်ပခင်းနှင့် အဖထာက်အကူပပုပခင်းတ့ုိကုိ အထိဖရာက်ဆံုးပေစ်ဖစမည်ပေစ်ပပီး 
တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများ၊ အစုိးရ နှင့် အပခား ပါဝင် ပတ်သက် 
သူများအားလံုး ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်နုိင်သည့် ဖဒသဆုိင်ရာ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ် 
တုန့် ပပန်ဖရးကုိ ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်နုိင် မည် ပေစ်သည်။ 

တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများ၊ ကကားကာလဆုိင်ရာ အစီ 
အစဉ် နှင့် ကုိဗစ်-၁၉

ပမန်မာနုိင်ငံသည် ထိခုိက်လွယ်ပပီး ပဋိပက္ခဒဏ်ခံစားရလျက်ရိှသည့် ေံွ့ပေိုးဆဲနုိင်ငံ 
ပေစ်ပပီး အထူးသပေင့် ကျန်းမာဖရးဆုိင်ရာ အဖပခခံအဖဆာက်အအံုများနှင့် ဖဆးရံု 
များအပါအဝင် ပပည်သူ့ဖရးရာ အရင်းအပမစ်များ ချ ို့တ့ဲပပီး ထိခုိက်လွယ်သည့် စီးပွား 
ဖရး ရိှသည့် နုိင်ငံပေစ်သည်။ လူဦးဖရ၏ ၂၅%သည် ဆင်းရဲမဲွဖတမှုမျဉ်း4 ဖအာက်တွင် 
ဖနထုိင်သက်ရှင်လျက်ရိှပပီး  တပ်မဖတာ် နှင့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အ 
စည်းများအကကား နှစ်ဖပါင်းများစွာ ပေစ်ပွားခ့ဲသည့် လက်နက်ကုိင် ပဋိပက္ခဒဏ် (အ 
ချ ို့နယ်ဖပမများတွင် လက်ရိှအချန်ိထိ ပေစ်ပွားဖနဆဲ) ကုိခံစားဖနရသည့် တုိင်းပပည် 
ပေစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တစ်နုိင်ငံလံုး ပစ်ခတ်တုိက်ခုိက်မှု ရပ်စဲဖရး သဖဘာတူ 
စာချုပ်ကုိ လက်မှတ်ဖရးထုိးပပီးလင့်ကစား တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့ 

အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍအား တရားဝင် အသိအမှတ်ပပုမှု မရိှသဖလာက် ပေစ်ဖန 
ဆဲပင်ပေစ်ပပီး အဲန်စီဖအစာချုပ် အခန်း (၆) တွင် ဖော်ပပပါရိှသည့် ကကားကာလဆုိင်ရာ 
အစီအစဉ်အား အဖကာင်အထည်ဖော်မှုလည်း မရိှဖသးဖချ။

အဲန်စီဖအ စာချုပ် အခန်း ၆ (အပုိဒ် ၂၅) တွင် အသိအမှတ်ပပုထားသည်မှာ 
“ဤသဖဘာတူစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ဖရးထုိးကကဖသာ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် 
အေဲွ့အစည်းများသည် မိမိတ့ုိနှင့် သက်ဆုိင်သည့် အပစ်ရပ်နယ်ဖပမများအတွင်း 
ေံွ့ပေိုးတုိးတက်ဖရးနှင့် လံုခခုံဖရးဆုိင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် မိမိတ့ုိအေဲွ့အစည်း၏ 
အတုိင်းအတာအရ တာဝန်ယူဖနကကဖသာ အေဲွ့အစည်းများပေစ်ကကသည့် အားဖလျာ် 
စွာ”  နှင့် “အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားပပီး ပငိမ်းချမ်းဖရးဖဆွးဖနွးပဲွများ ကျင်းပ အဖကာင် 
အထည်ဖော်ဖနသည့် ကာလအတွင်း ၎င်းနယ်ဖပမများတွင် နှစ်ေက်ညိှနှိုင်းပပီး ….. 
ဖဆာင်ရွက်သွားရန် သဖဘာတူသည်” (အဲန်စီဖအ၊ ၂၀၁၅) ဟု ဖော်ပပပါရိှပါသည်။ 
အဲန်စီဖအစာချုပ်တွင် ကျန်းမာဖရး၊ ပညာဖရး၊ ေံွ့ပေိုးဖရး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် 
ထိန်းသိမ်း ဖစာင့်ဖရှာက်ဖရးနှင့် သယံဇာတစီမံခန့် ခဲွဖရး၊ တုိင်းရင်းသား ယဉ်ဖကျးမှု 
နှင့် စာဖပများအား ထိန်းသိမ်းပမှင့်တင်ဖရး၊ လံုခခုံဖရး နှင့် တရားဥပဖဒစုိးမုိးဖရး နှင့် 
တရားမဝင် မူးယစ်ဖဆးဝါး တုိက်ေျက်ဖရးတ့ုိတွင် လက်မှတ်ဖရးထုိးထားသည့် 
တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍကုိ အသိအမှတ် 
ပပုထားပါသည်။ အစုိးရ၏ ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်မှုနှင့်အတူ နုိင်ငံတကာ အကူအညီ 
များအား လက်ခံရယူမှုကုိလည်း ခွင့်ပပုထားပါသည်။ 

သ့ုိဖသာ်လည်း ကကားကာလဆုိင်ရာအစီအစဉ်မှာ ရှုပ်ဖထွးလှသည့် အယူအဆ 
တစ်ရပ်ပေစ်ပပီး မတူညီသည့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကကား မတူညီသည့် အဓိပ္ပါယ် 
ေွင့်ဆုိချက်များ ရိှဖနပါသည်။ ပမန်မာ့ကကားကာလဆုိင်ရာအစီအစဉ် သုဖတသန 

5

အဓိကဖော်ပပချက်များ

ခခုံငံုသံုးသပ်ချက်

ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ပခင်း

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အေွဲ့အစည်းများ၊ 
ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နှင့် ကိုဗစ်-၁၉

ကိုဗစ် - ၁၉ ၊ ညှိနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 
နှင့် ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

အမျ ိုးသားအဆင့်ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းမူဖဘာင်  
နှင့်ဖဒသအဆင့်ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းလုပ်ငန်း

အမျ ိုးသားအဆင့် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 

ဖရှ့သ့ုိ ဆက်လှမ်းပခင်း

4 Myanmar Living Conditions Survey 2017: Poverty Report.



စီမံကိန်း (MIRAP 2018) တွင် ကကားကာလအစီအစဉ်အား “ကနဦး အပစ်အခတ် 
ရပ်စဲထားသည့် ကာလ နှင့် ကျယ်ပပန့် ပပည့်စံုသည့် နုိင်ငံဖရးသဖဘာတူညီမှု ရရိှချန်ိ 
မတုိင်မီ ကကားကာလအတွင်း တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများနှင့် 
အစုိးရ၏ စနစ်များအကကား ဆက်နွယ်မှုများအပါအဝင် ပဋိပက္ခဒဏ်ခံနယ်ဖပမ 
ဖဒသများအတွင်း ဝန်ဖဆာင်မှုဖပးပခင်း နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ပခင်း”5 ဟု အဓိပ္ပါယ်ေွင့်ဆုိ 
ထားသည်။ အချ ို့ဖသာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများက ကကားကာလဆုိင်ရာအစီအစဉ်၏ 
နယ်ဖပမလွှမ်းခခုံမှု ကိစ္စရပ်သည် အဓိက ပပဿနာပေစ်သည်ဟု ယူဆ ကကသည်။ 
တပ်မဖတာ်သည် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့အစည်းများ၏ သီးပခားထိန်း 
ချုပ်နယ်ဖပမ (နယ်ဖပမပုိင်းပခားသတ်မှတ်ပခင်းကုိ အဖတာ်များများ မဖဆာင်ရွက်ရ 
ဖသးပါ) အတွင်း ဝန်ဖဆာင်မှု ဖပးအပ်ပခင်း နှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ပခင်း လုပ်ငန်းဖဆာင်တာ 
များကုိ ကန့်သတ်ရန် ကကိုးစားဖနဖသာ်လည်း တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင်အေဲွ့ 
အစည်းများ၏ ကသဇာလွှမ်းမုိးမှု နှင့် လုပ်ငန်းများသည် နုိင်ငံဖရးနှင့် စစ်ဖရး အရ 
ဖရာယှက်ဖနသည့် နယ်ဖပမအတွင်း တုိးချဲ့လာလျက် ရိှပပီး အစုိးရ၊ တပ်မဖတာ်တ့ုိ 
နှင့် ဖရာဖနှာအုပ်ချုပ်နယ်ဖပမများအတွင်း ယှဉ်ပပိုင်မှုများ ပေစ်ဖပါ်ဖနပါသည်။ ထ့ုိ 
အပပင် အဲန်စီဖအစာချုပ် လက်မှတ်ဖရးထုိးပခင်း မပပုရဖသးသည့် ပုိမုိအင်အားကကီး 
မားဖသာ တုိင်းရင်းသားလက်နက် ကုိင်အေဲွ့အစည်းများမှာ ပုိမုိထိဖရာက်ဖသာ 
(ရင်းပမစ်စွမ်းအား နည်းပါးဖနဖသာ်ပငားလည်း) စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ အုပ်ချုပ်မှု နှင့် ဝန် 
ဖဆာင်မှုဖပးပခင်းတ့ုိကုိ ဖဆာင်ရွက်နုိင်မှုကုိ ပပသလျက်ရိှပါသည်။ 

အချ ို့ဖသာ အစုိးရ တာဝန်ရိှသူများအဖနပေင့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့ အ 
စည်းများနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ဌာနဆုိင်ရာများ (တုိင်းရင်းသားကျန်းမာဖရးဌာနများ အပါ 
အဝင်) ကုိ ရုိးရုိး ဝန်ဖဆာင်မှုဖပးအပ်သူများအပေစ် ယူဆကကဖသာ်လည်း နှစ်ဖပါင်း 
များစွာကာလအတွင်း ပမန်မာနုိင်ငံ၏ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်း 
ကကီးများသည် အရပ်ေက်လူမှုအေဲွ့အစည်းများနှင့်အတူ လက်တဲွ၍ ကျယ် ပပန့်ဖသာ 
ဝန်ဖဆာင်မှုများ ဖပးအပ်ရံုသာမကဘဲ ၎င်းတ့ုိ ထိန်းချုပ်ထားသည့် နယ်ဖပမဖဒသ 
အတွင်း ထင်ရှားပမင်သာသည့် နုိင်ငံဖရး ဦးဖဆာင်မှုဖပးပခင်း၊ စီမံ အုပ်ချုပ်ပခင်း နှင့် 
အုပ်ချုပ်မှုအခန်းကဏ္ဍများကုိ တာဝန်ယူ ဖဆာင်ရွက် ဖပးလျက် ရိှသည်။ အဲန်စီဖအ 
လက်မှတ်ဖရးထုိးထားသည့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့အစည်းများအတွင်း 
ဖကအဲန်ယူ-ကရင်အမျ ိုးသားအစည်းအရံုး၊ မွန်ပပည်သစ်ပါတီနှင့်ရှမ်းပပည်ပပန်လည် 
ထူဖထာင်ဖရးဖကာင်စီက့ဲသ့ုိဖသာ အေဲွ့အစည်းကကီးများသည် ၎င်းတ့ုိ ထိန်းချုပ် 
ထားသည့် နယ်ဖပမဖဒသအတွင်းရိှ လူမှု အသုိင်းအဝုိင်းများအတွင်း ထိဖရာက်ပပီး 
တရားဝင်မှုရိှသည့် ဖဒသအာဏာပုိင်များအပေစ် ဖဆာင်ရွက်လျက် ရိှကကသည်။ 

ပမန်မာနုိင်ငံ၏ ပုိမုိ၍ စနစ်တကျ ေဲွ့စည်းထားသည့် တုိင်းရင်းသားလက်နက် ကုိင် 
အေဲွ့အစည်းများသည် ဖအာက်ဖပခတွင် အဖတွ့အကကုံရိှသည့် လူပုဂ္ဂို လ်များ ရိှဖနပပီး 
အထူးသပေင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ကျန်းမာဖရး နှင့် ပညာဖရးဌာနများတွင် ပေစ်သည်။ ၎င်း 
တ့ုိအဖနပေင့် ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရးအပါအဝင် ပုိမုိဖဝးလံဖခါင်သီပပီး 
ပဋိပက္ခဒဏ် ခံဖနရသည့် ဖဒသများတွင် လူမှုအဖထာက်အကူပပုစနစ်များအား ဝန် 
ဖဆာင်မှုဖပးနုိင်စွမ်းရိှကကသည်။ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အ 
စည်းများအဖနပေင့် အဖရးပါသည့် ဆက်သွယ်ဖရးလမ်းဖကကာင်းများကုိ ကဲွပပားစံု 
လင်သည့် တုိင်းရင်းသားလူမျ ိုး လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းများ အကကား ဆက်သွယ်ဖပးနုိင် 
ပပီး အလွန်ထိခုိက်နစ်နာလွယ်သည့် လူထုများ၏ ကာလရှည်ကကာစွာ ယံုကကည်စိတ် 
ချသည့် ဆက်ဆံဖရးများ ရိှထားပခင်း အကျ ိုးရလဒ်များ ရိှပခင်း နှင့် ထိဖတွ့မှု 
ဖပခရာခံပခင်းအတွက် အဖရးပါသည့် လုပ်ဖော်ကုိင်ေက်များပေစ်ပခင်း နှင့် မရိှမပေစ် 
လုိအပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ အတွင်းအပပင် ဖပးပ့ုိဆက်သွယ်ပခင်းတ့ုိကုိ 
ဖဆာင်ရွက်ဖပးနုိင်သည်။ အဆုိပါ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့အစည်းများနှင့် 
၎င်းတ့ုိနှင့် တဲွေက်လုပ်ကုိင်ဖနသည့် အရပ်ေက် လူမှုအေဲွ့အစည်း လုပ်ဖော်ကုိင်ေက် 
များသည် တခါတရံတွင် ပဋိပက္ခဒဏ်ခံရသည့် လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းများအကကား ဖဒ
သတွင်းဖခါင်းဖဆာင်မှုအခန်းကဏ္ဍကုိ နုိင်ငံဖရးအရ တရားဝင်ပေစ်မှု ပမင့်မားစွာပေင့် 
ရယူဦးဖဆာင်ဖလ့ရိှပါသည်။ အထူးသပေင့် အဲန်စီဖအစာချုပ်လက်မှတ်ဖရးထုိးထား
သည့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်း များသည် လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းများ၊ 
ပမန်မာနုိင်ငံအစုိးရ၊ တပ်မဖတာ်၊ အရပ်ေက်လူမှုအေဲွ့အစည်းများ၊ နုိင်ငံတကာဖအ 
ဂျင်စီအေဲွ့အစည်းများနှင့် ဖဒသခံ စီးပွားဖရးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးဖပါင်းဖဆာင် 
ရွက်မှုများ ပုိမုိဖကာင်းမွန်စွာ ဖဆာင်ရွက်နုိင်သည်ကုိ ဖယဘုယျအားပေင့် ပမင်ဖတွ့ 
နုိင်ပါသည်။ အာဏာနှင့် ထိန်းချုပ်မှု တ့ုိကုိ ထိန်းသိမ်းလျက်နှင့်ပင် တုိင်းရင်းသား
လက်နက်ကုိင်အေဲွ့အစည်းများသည် အမျ ိုးသမီးများ၊ ကဖလးသူငယ်များနှင့် 
ထိခုိက်နစ်နာလွယ်ဖသာ အုပ်စုများကုိ အထူးအာရံုစုိက်နုိင်သည်။ မှန်ကန်ဖသာ 

6

ခခုံငံုသံုးသပ်ချက်

ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ပခင်း

အဓိကဖော်ပပချက်များ

အမျ ိုးသားအဆင့် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 

ကိုဗစ် - ၁၉ ၊ ညှိနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 
နှင့် ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

အမျ ိုးသားအဆင့်ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းမူဖဘာင်  
နှင့်ဖဒသအဆင့်ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းလုပ်ငန်း

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အေွဲ့အစည်းများ၊ 
ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နှင့် ကိုဗစ်-၁၉

ဖရှ့သ့ုိ ဆက်လှမ်းပခင်း

Ways Forward

5 BETWEEN CEASEFIRES AND FEDERALISM: EXPLORING INTERIM ARRANGEMENTS IN THE 
MYANMAR PEACE PROCESS (MIARP, 2018).



ကူညီဖထာက်ပ့ံမှုများအားပေင့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့အစည်းများသည် 
ဖဒသစီးပွားဖရးကုိ အပပုသဖဘာ သက်ဖရာက်ဖစမည့် အားလံုးပါဝင်သည့် ဖဒသခံ 
စီမံကိန်းများကုိ အဖကာင်အထည်ဖော်ပခင်း နှင့် စီမံခန့် ခဲွပခင်းတ့ုိကုိ ဖဆာင် 
ရွက်နုိင်ပပီး ၎င်းတ့ုိ၏ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းဖရး လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ကသဇာ 
အာဏာလွှမ်းမုိးမှုပေင့် လုပ်ဖဆာင်နုိင်သက့ဲသ့ုိ ၎င်းတ့ုိကုိယ်တုိင် ဖေးကွက်တွင် 
တုိက်ရုိက်ပါဝင်မှုပေင့်လည်း ဖဆာင်ရွက် နုိင်သည်။ 

ကကားကာလဆုိင်ရာအစီအစဉ်များအားပေင့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့အ 
စည်းများ၏အခန်းကဏ္ဍအား အသိအမှတ်ပပုပခင်းသည် ဖဒသတွင်း နှင့် ပပည်နယ် 
တစ်ခုလံုး၏ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရးအဖပါ် ပုိမုိဖကာင်းမွန်ဖစမည်ပေစ်သ
က့ဲသ့ုိ ပငိမ်းချမ်းဖရးလုပ်ငန်းစဉ်အဖပါ်တွင်လည်း ယံုကကည်မှု နှင့် စိတ်ချမှု ပုိရိှဖစလာ 
မည်ပေစ်သည်။ အထူးသပေင့် အဲန်စီဖအ လက်မှတ်ဖရးထုိးထားသည့် (နှင့် အဲန်စီဖအ 
လမ်းဖကကာင်းဖပါ်ရိှ) တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများကုိ ပမန်မာနုိင်ငံ 
အစုိးရနှင့် တပ်မဖတာ်တ့ုိနှင့်အတူတကွ ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ရန် နှင့် ပူးဖပါင်း 
ဖဆာင်ရွက်ရန်အတွက် ကူညီဖထာက်ပ့ံဖပးပခင်း နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်ဖပးပခင်းတ့ုိကုိ 
ဖဆာင်ရွက်ဖပးသင့်သည်။ ၎င်းသည် ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်သူများ နှင့် 
အများပပည်သူဆုိင်ရာ အရင်းအပမစ်များ ရှားပါးမှု အတွက် အများအတွက်စုစည်း
ထားသည့်အရင်းအပမစ်သ့ုိ သိသာစွာ ထည့်သွင်းဖပါင်းစပ်ပခင်း ပေစ်သည်သာမက 
အမျ ိုးသားမဟာဗျူဟာ နှင့် လုပ်ငန်းများကုိ ဖဒသအဆင့် အဖကာင်အထည် 
ဖော်ပခင်းတွင်လည်း ကကီးမားစွာ အဖထာက်အကူပပုမည် ပေစ်သည်။
 

အမျ ိုးသားအဆင့် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 

အနှုတ်လက္ခဏာဖဆာင်သည့် သက်ဖရာက်မှုများ ရိှဖနဖသာ်ပငားလည်း ကုိဗစ်-၁၉ 
ကပ်ဖရာဂါသည် ပမန်မာအစုိးရ၊ တပ်မဖတာ် နှင့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် 
အေဲွ့အစည်းများအကကား ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် မိတ်ေက်ဖဆာင်ရွက်ပခင်းတ့ုိကုိ 
အားဖပးအားဖပမှာက်ပပုရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ပေစ်ပပီး အရပ်ေက်လူမှု 
အေဲွ့အစည်းများ၊ လူမှုအသုိင်းအဝုိင်းများနှင့် မိတ်ေက်အလှူရှင်အေဲွ့အစည်းများကုိ
လည်းထပ်မံချဲ့ထွင်ထည့်သွင်းနုိင်သည်။တရားဝင်ပငိမ်းချမ်းဖရးလုပ်ငန်းစဉ် အတွင်း 
တရားဝင် ကကားကာလဆုိင်ရာ အစီအစဉ်များကုိ စီစဉ်ပခင်း နှင့် အဖကာင်အထည် 
ဖော်ပခင်းတ့ုိသည် တုိးတက်မှု နှင့် အနည်းငယ်ကွာလှမ်းဖနဖသးဖသာ်လည်း ပမန်မာ 
အစုိးရ နှင့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများအကကား အဖထွဖထွ 
အမျ ိုးသားမဟာဗျူဟာ၊ မူဝါဒနှင့် အစီအစဉ်များ (ဖအာက်တွင် ဖော်ပပထားပါသည်) 
တ့ုိတွင် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း နှင့် ပူးဖပါင်း ဖဆာင်ရွက်ပခင်းတ့ုိပေင့် လက်ဆုပ် 
လက်ကုိင်ပပနုိင်သည့် အလုပ်ပေစ်ဖသာ နမူနာဖကာင်းများ ရိှခ့ဲပါသည်။ 

အမျ ိုးသားကျန်းမာဖရးစီမံကိန်း - လွန်ခ့ဲဖသာ နှစ်အနည်းငယ်ခန့်က ကျန်းမာဖရး 
နှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာနနှင့် တုိင်းရင်းသားကျန်းမာဖရးဌာနများအကကား ကျန်းမာ 
ဖရး ကဏ္ဍတွင် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းနှင့် ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းတ့ုိ အားထုတ် 
ကကိုးပမ်းခ့ဲကကသည့် နမူနာဖကာင်းများ ရိှခ့ဲကကပါသည်။ ကျန်းမာဖရး ဝန်ကကီးဌာန 
နှင့် တုိင်းရင်းသား ကျန်းမာဖရးဌာနများသည် အဖပခခံကျန်းမာဖရးဝန်ဖဆာင်မှု
များ၊ ကာကွယ်ဖဆးထုိးနံှဖရး ဖဆာ်ကသမှုများ နှင့် ငှက်ေျား၊တီဘီ နှင့် အိပ်ချ်အုိင်ဗီွ/
ဖအအုိင်ဒီအက်စ်ဖရာဂါ ကုသဖရးနှင့် အသိပညာဖပးဖရး လုပ်ငန်းများအပါအဝင် 
အမျ ိုးမျ ိုးဖသာ ကျန်းမာဖရးဆုိင်ရာ ကကားဝင်ဖဆာင်ရွက်ချက်များကုိ ညိှနှိုင်းဖဆာင် 
ရွက်ပခင်း နှင့် ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းများ ပပုလုပ်ခ့ဲကကပါသည်။ အဆုိပါ အစပပု 
လှုပ်ရှားမှုများနှင့် လုပ်ငန်းများကုိ နုိင်ငံတကာအလှူရှင်များမှ နည်းပညာနှင့် 
ဘဏ္ဍာဖရး ရင်းပမစ်များအားပေင့် ကူညီဖထာက်ပ့ံဖပးခ့ဲကကပါသည်။  မူဝါဒဖရးဆဲွပခင်း၊ 
သင်တန်းဖပးပခင်း နှင့် ဝန်ဖဆာင်မှုဖပးပခင်းတ့ုိတွင် ပူးတဲွဖဆာင်ရွက်ခ့ဲကကသည့် 
ကျန်းမာဖရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် တုိင်းရင်းသားကျန်းမာဖရးဌာနများအကကား ယံုကကည်မှု 
နှင့် စိတ်ချမှုများကုိလည်း မှေဖဝနုိင်ခ့ဲကကပါသည်။

အမျ ိုးသားကျန်းမာဖရးစီမံကိန်း ၂၀၁၇-၂၀၂၁ သည် ပမန်မာနုိင်ငံ၏ အားလံုးလွှမ်းခခုံ 
ဖသာ ကျန်းမာဖရးဆီသ့ုိ ဦးတည်သည့် ပထမအဆင့်အပေစ် ဖော်ပပထားပပီး တုိင်းရင်း 
သားကျန်းမာဖရးအေဲွ့အစည်းများအား မဟာဗျူဟာမိတ်ေက်များနှင့် ကျန်းမာဖရး 
ဖစာင့်ဖရှာက်မှု ဝန်ဖဆာင်မှုဖပးသူများအပေစ် ပမန်မာ့အဖပခအဖနအရ တရားဝင် 
အသိအမှတ်ပပုထားသည်။ အမျ ိုးသားကျန်းမာဖရးစီမံချက်တွင် ပမို့နယ်အဆင့် 
ကျန်းမာဖရးစီမံချက်များ ပါဝင်ပပီး ယင်းစီမံချက်ကုိ တုိင်းရင်းသားကျန်းမာဖရး 
အေဲွ့အစည်းများအပါအဝင် အားလံုးပတ်သက်ပါဝင်သည့် ပမို့နယ်ကျန်းမာဖရးလုပ်
ငန်းအေဲွ့မှ ပပင်ဆင်ထားရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ သ့ုိဖသာ်လည်း ပမို့နယ်အဆင့်
ကျန်းမာဖရးစီမံချက်အား စတင်လုပ်ဖဆာင်ပခင်း နှင့် အဖပခခံမရိှမပေစ်လုိအပ်သည့် 
ကျန်းမာဖရးဝန်ဖဆာင်မှုများအား ပမို့နယ်အဆင့် နှင့် ဖအာက်ဖပခ တွင် စတင် 
အဖကာင်အထည်ဖော်ပခင်းကုိ ဖဆာင်ရွက်ပခင်း မပပုနုိင်ဖသးဖချ။ ပမို့နယ် ကျန်းမာ 
ဖရးစီမံချက်အား မည်သ့ုိဖရးဆဲွရမည်ဆုိသည့် ရှင်းလင်းသည့် လမ်းညွှန်ချက် 
လုိအပ်ပပီး ဖမှော်မှန်းထားသက့ဲသ့ုိ အားလံုးအပပည့်အဝပါဝင်ပပီး ပွင့်လင်းပမင်သာ 
စွာပေင့် အားလံုးပူးဖပါင်းပါဝင်သည့် ပမို့နယ်ကျန်းမာဖရး လုပ်ငန်းအေဲွ့များ အပေစ် 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်နုိင်ရန်အတွက် ဖသချာစွာ ဖဆာင်ရွက်ရမည်ပေစ်သည်။6

ယဖန့အထိ အဖတွ့အကကံများအရ ကနဦး ဖဆာင်ရွက်ချက်များသည် ကျန်းမာဖရး 
ကဏ္ဍတွင် ပုိမုိ၍ ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်မှုကုိ ရရိှရန် အားလံုးပါဝင်သည့် (သ့ုိဖသာ်လည်း 
အချန်ိကုန်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်) လုပ်ငန်းစဉ်သည် အဖရးကကီးဖကကာင်းကုိ မီးဖမာင်းထုိး 

7

ခခုံငံုသံုးသပ်ချက်

ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ပခင်း 

အဓိကဖော်ပပချက်များ

ဖရှ့သ့ုိ ဆက်လှမ်းပခင်း

ကိုဗစ် - ၁၉ ၊ ညှိနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 
နှင့် ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

အမျ ိုးသားအဆင့်ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းမူဖဘာင်  
နှင့်ဖဒသအဆင့်ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းလုပ်ငန်း

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အေွဲ့အစည်းများ၊ 
ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နှင့် ကိုဗစ်-၁၉

အမျ ိုးသားအဆင့် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 

6 https://www.cpintl.org/field-notes--updates/uhcday_2019



ဖော်ပပဖနပပီး အဓိကကျသည့် ပါဝင်ပတ်သက်သည့်သူများ အားလံုးက မိမိတ့ုိနှင့် 
သက်ဆုိင်သည်ဟု မှတ်ယူနုိင်ရန်အတွက် ဖသချာဖစရန်ပေစ်သည်။ ယင်းသည် 
တီထွင်ေန်တီးသည့် (တခါတရံ နုိင်ငံဖရးအရ အကဲဆတ်သည့်) မိတ်ေက်လုပ်ငန်း 
နှင့် မူဝါဒမူဖဘာင်အား ဖအာင်ပမင်စွာ အဖကာင်အထည်ဖော် ဖဆာင်ရွက်ရန်အတွက် 
မရိှမပေစ် လုိအပ်ဖကကာင်းကုိ ဖော်ညွှန်းဖနသည်။ ပပည်ဖထာင်စုမှနုိင်ငံဖရးအရ ဖထာ
က်ခံမှုဖပးပခင်းနှင့်မှန်ကန်သည့် သတင်းအချက်အလက်ဖပးပခင်းပေင့် ပမို့နယ်ကျန်း
မာဖရးလုပ်ငန်းအေဲွ့သည် ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ရာတွင် ထိဖရာက်သည့် 
မိတ်ေက်လုပ်ငန်းစဉ်ပလက်ဖောင်း ပေစ်နုိင်သည်။

အမျ ိုးသား ပညာဖရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း - ပမန်မာနုိင်ငံတွင် ကာလကကာရှည်က 
တည်းကေဲွ့စည်းတည်ဖထာင်ခ့ဲကကသည့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်း 
များ သည် ၎င်းတ့ုိ၏ကုိယ်ပုိင်ပညာဖရးစနစ်များကုိစီမံခန့် ခဲွ ခ့ဲကကပပီး ကဲွပပားပခားနား 
ဖသာ အခန်းကဏ္ဍများပေင့် အခွင့်အာဏာ (နှင့် တခါတရံ သင်ရုိးညွှန်းတမ်းများ) 
ဖရာဖနှာဖနဖသာ ဖကျာင်းများကုိ အစုိးရ (ပညာဖရးဝန်ကကီးဌာန) နှင့် ပူးတဲွဖဆာင် 
ရွက်ကကသည်။ ထုိက့ဲသ့ုိဖသာ တုိင်းရင်း သားလူမျ ိုး အဖပခခံပညာဖရးဝန်ဖဆာင်မှု
ဖပးသူများသည်  မွန်အမျ ိုးသားပညာဖရးဖကာ်မတီ (MNEC၊ မွန်ပပည်သစ်ပါတီ၏ 
ပညာဖရးအေဲွ့) နှင့် ကရင်ပညာဖရးနှ င့်ယဉ်ဖကျးမှုဌာန (KECD၊ KNU ပညာဖရး) 
တ့ုိသည် အနာဂတ်ပညာဖရးမိတ်ေက်များအတွက်မူဖဘာင်တစ်ခုကုိဖော်ထုတ်ဖရး
ဆဲွပခင်းအပါအဝင် ပညာဖရး ဝန်ကကီးဌာန နှင့် ထိဖတွ့ဖဆာင်ရွက်ရန် လမ်းေွင့် 
ထားကကသည်။  လက်ရိှတွင် ပမန်မာနုိင်ငံရိှ အထိခုိက်နစ်နာလွယ်ဆံုးဖသာ ကဖလး 
သူငယ်များ ကုိဗစ်-၁၉ ဖကကာင့် ဖကျာင်းများပိတ်ထားရသည့် ဆုိးကျ ိုးသက်ဖရာက်မှု 
အား ဖလှော့ချကုစားမှုကုိ ပူးတဲွဖဆာင်ရွက်ရန်အတွက် UNICEF မှတစ်ဆင့်ပညာဖရး 
အတွက် ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာမိတ်ေက် ရန်ပံုဖငွကုိ ပညာဖရးဝန်ကကီးဌာန နှင့် တုိင်းရင်း 
သားလူမျ ိုး အဖပခခံပညာဖရးဝန်ဖဆာင်မှုဖပးသူများအား ဖထာက်ပ့ံ ဖပးသူများအား 
ဖထာက်ပ့ံ ဖပးလျက်ရိှသည်။ 

ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရးအတွက် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း - ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် 
ဧပပီ ၂၈ ရက်ဖန့တွင် အစုိးရမှ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရးနှင့် ပတ်သက်ပပီး 
တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့အစည်းများနှင့် ညိှနှိုင်းပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ရန်အ
တွက် ဖကာ်မတီတစ်ရပ်ကုိ ေဲွ့စည်းခ့ဲသည်။ ထုိမှစ၍ အမျ ိုးသားပငိမ်းချမ်းဖရး နှင့် 
ပပန်လည်သင့်ပမတ်ဖရးဗဟုိဌာန မှ ဦးဖဆာင်သည့် ဖကာ်မတီသည် တုိင်းရင်းသား 
လက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများနှင့် အမျ ိုးမျ ိုးဖသာ အစည်းအဖဝးများ ကျင်းပပပု 
လုပ်ခ့ဲကကပပီး ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရးအတွက် ညိှနှိုင်းပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်
ခ့ဲကကသည်။ သ့ုိဖသာ်လည်း ဖမလကုန်ပုိင်းတွင် အဆုိပါ အစည်းအဖဝး များ အားလံုး 
နီးပါး ရပ်ဆုိင်းခ့ဲပပီး အာရံုစုိက်မှုများသည် ကသဂုတ်လတွင်ကျင်းပမည့် ပပည်ဖထာင်စု
ပငိမ်းချမ်းဖရးညီလာခံကျင်းပဖရးဆီေက်သ့ုိ ဖရှ့ေ သွားခ့ဲသည်။ ထ့ုိအပပင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ 
ကျန်းမာဖရးဝန်ကကီးဌာနသ့ုိ အမျ ိုးသားကုိဗစ်-၁၉ အဖရးဖပါ် ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရး 

အတွက် အပမန်ပ့ံပုိးဖပးသည့် ရံပံုဖငွ ဖဒါ်လာသန်း ၅၀ အား ခဲွဖဝချထားပ့ံပုိးဖပးခ့ဲပပီး 
ယင်းသည် တုိင်းရင်းသားကျန်းမာဖရးဌာနများနှင့် ထိဖတွ့ဆက်ဆံရန် ညိှနှိုင်းရာ 
တွင် အဖထာက်အကူပပု ဖစမည်ပေစ်သည်။7

နုိင်ငံတဝှမ်းတွင် ဖဒသခံတ့ုိ၏ ပူးတဲွ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရးနှင့် ပတ်သက် 
ပပီး အပပုသဖဘာဖဆာင်သည့် နမူနာဖကာင်းများ ရိှခ့ဲပပီးပေစ်သည်။ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် 
ဧပပီ ၁၉ ရက်ဖန့တွင် ကရင်ပပည်နယ် ဝန်ကကီးချုပ်မှ ဖကအဲန်ယူ၊ ဒီဖကဘီဖအ နှင့် 
ကရင်နယ်ပခားဖစာင့်တပ်များဆီ ၎င်းတ့ုိ၏ ညိှနှိုင်းပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်မှုများအတွ
က် ဖကျးဇူးတင်လွှာ ဖပးပ့ုိခ့ဲသည်။ ကကာအင်းဆိပ်ကကီးပမို့နယ်အတွင်း ပမန်မာအစုိးရ၊ 
ဖကအဲန်ယူ နှင့် မွန်ပပည်သစ်ပါ တီတ့ုိသည် ကုိဗစ်-၁၉ တုန့် ပပန်ကာကွယ်ဖရးလုပ်င
န်းများကုိ ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ခ့ဲကကပပီး နှစ်ေက်တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့ 
အစည်းများ တုိက်ပဲွ ပေစ်ပွားခ့ဲသည့် (ပမန်မာစစ်တပ်နှင့် ကရင်နယ်ပခားဖစာင့်တပ်
များနှင့်အတူ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဖနှာင်းပုိင်း) ဖနရာဖဒသများလည်း အပါအဝင်ပေစ်သည်။  
ဖမလဖနှာင်း ပုိင်းတွင် ကရင်ပပည်နယ်နှင့် မွန်ပပည်နယ် နယ်စပ်ရိှ ဂျပန်ဖရတွင်း 
(ယခင် တုိက်ပဲွများ ပေစ်ပွားခ့ဲသည့်ဖနရာ) တွင် မွန်ပပည်သစ်ပါတီအဖနပေင့် 
ပမန်မာစစ်တပ်နှင့် ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ရန် သဖဘာတူညီခ့ဲပပီး ပမန်မာစစ်တပ်မှ 
စခန်း၏ယခင်မူလတည်ဖနရာသည် နှစ်ေက်အုပ်ချုပ်ဖရး ဖရာဖနှာဖနသည့် ဖနရာ 
တွင်ရိှဖန ပပီး မွန်ပပည်သစ်ပါတီ၏ သတ်မှတ်ထားဖသာ အပစ်ရပ်နယ်ဖပမ အပပင် 
ေက်တွင် ပေစ်ဖနဖကကာင်း ကန့်ကွက်ခ့ဲပပီးဖနာက် ၎င်း၏ ကုိဗစ်-၁၉ စမ်းသပ် 
စစ်ဖဆးဖရးစခန်း (ထုိင်းနုိင်ငံမှပပန်လည်ဝင်ဖရာက်လာသည့် ဖရှ့ေ ဖပပာင်းအလုပ် 
သမားများကုိ အဓိကဦးတည်သည်) ကုိ ဖရှ့ေ ဖပပာင်းဖပးခ့ဲသည်။ ထုိက့ဲသ့ုိဖသာ 
အပပုသဖဘာဖဆာင်သည့် အပပန်အလှန် ဆက်သွယ် ဖဆာင်ရွက်မှုများသည် 
ကုိဗစ်-၁၉ တုန့် ပပန်ကာကွယ်ဖရးနှင့် ပတ်သက်ပပီးဖဒသတွင်း ပဋိပက္ခများကုိ ဖပေ 
ရှင်း နုိင်ရန် အဖထာက်အကူပပုပပီး ပူးတဲွလုပ်ငန်းများကုိ ဖရှ့ဆက်လုပ် ဖဆာင်နုိင် 
မည့် အလား အလာများ ပုိမုိဖကာင်းမွန်တုိးတက်လာဖစသည်။ ထ့ုိအပပင် မွန်ပပည် 
နယ် ကျန်းမာဖရးဌာနမှ မွန်ပပည်နယ်သစ်ပါတီ၏ မွန်အမျ ိုးသားကျန်းမာဖရး 
ဖကာ်မတီ နှင့် ဖဒသခံကျန်းမာဖရးဖကာ်မတီများမှ လွှဖဲပပာင်း ဖပးသည့် ကုိဗစ် 
လူနာများကုိ လက်ခံရန် သဖဘာတူခ့ဲသည်။ ဤက့ဲသ့ုိဖသာ အစပပုမှုများသည် 
တန်ေုိးရိှပပီး ညိှနှိုင်းပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်မှုများကုိ ပုိမုိအားထုတ် ဖဆာင်ရွက်မှုများ 
အမျ ိုးသားအဆင့် နှင့် ပပည်နယ်အဆင့်များတွင် ပေစ်ဖပါ်လာဖစရန် လုိအပ်သည်။ 
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ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ပခင်း

အဓိကဖော်ပပချက်များ

ကိုဗစ် - ၁၉ ၊ ညှိနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 
နှင့် ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

အမျ ိုးသားအဆင့်ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းမူဖဘာင်  
နှင့်ဖဒသအဆင့်ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းလုပ်ငန်း

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အေွဲ့အစည်းများ၊ 
ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နှင့် ကိုဗစ်-၁၉

အမျ ိုးသားအဆင့် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 

ဖရှ့သ့ုိ ဆက်လှမ်းပခင်း

7 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/20/myanmar-50-million-in-
fast-track-financing-for-national-covid-19-coronavirus-emergency-response



ဖရှ့သ့ုိ ဆက်လှမ်းပခင်း

အားလံုးပါဝင်သည့် ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်မှုသည် အဲန်စီဖအစာချုပ်အခန်း 
၆(အပုိဒ် ၂၅) တွင် ဖော်ပပပါရိှသည့် ကကားကာလဆုိင်ရာ အစီအစဉ်အား အဖကာင် 
အထည်ဖော်ရန် အတွက် အခွင့်အလမ်းတံခါး (သ့ုိမဟုတ် အဖရးကကီးသည့် ဆံုမှတ်) 
တစ်ခု ပေစ်သည်။မည်သ့ုိဆုိဖစကာမူ အစုိးရ နှင့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့
အစည်းများတ့ုိသည် ယင်းအခွင့်အဖရးကုိ အပပည့်အဝ ဆုပ်ကုိင်နုိင်ပခင်း မရိှဖသး 
ဖချ။ အကယ်၍ အစုိးရနှင့် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့ အစည်းများ၏ ကုိဗစ်-
၁၉ ပူးတဲွ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရးသည် ထိန်းချုပ်ပခင်း၊ ကူညီကယ်ဆယ်ပခင်း၊ ပပန် 
လည်ကုစားပခင်း နှင့် ခံနုိင်ရည်ရိှပခင်း စသည်တ့ုိတွင် ထိဖရာက်သည့် ညိှနှိုင်းဖဆာင် 
ရွက်မှု နှင့် ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်မှုတ့ုိအား ဦးစားဖပးဖဆာင်ရွက်ပါက ယင်းသည် 
ယံုကကည်စိတ်ချရမှုများအား တည်ဖဆာက် နုိင်ပပီး အဲန်စီဖအစာချုပ်အား ဖအာင်ပမင်
စွာအဖကာင်အထည်ဖော်နုိင်မည့် တုိးတက်မှုများအတွက် အဖပခခံ အုတ်ပမစ်တစ်ခု 
ပေစ်လာမည်ပေစ်သည်။ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိ င်အေဲွ့အစည်းများသည် ကုိဗစ်-
၁၉ ကပ်ဖရာဂါအား ကာကွယ်ဖရး နှင့် ထိန်းချုပ်ဖရးသည် အမျ ိုးသားအဆင့် (နှင့် 
ကမ္ဘာလံုးဆုိင်ရာ) အဖရးဖပါ်ကိစ္စတစ်ရပ်ပေစ်ဖကကာင်းကုိ အသိအမှတ်ပပုထား 
ကကကာ အစုိးရနှင့် အပခားဖသာ မိတ်ေက်များနှင့်အတူ ညိှနှိုင်းပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ရန် 
အတွက် ဆန္ဒရိှကကသည်။ တုိင်းရင်းသားကျန်းမာဖရးအေဲွ့အစည်း များ၏ ဖဆးခန်း 
များ နှင့် ဖဆးရံုများ တွင် ကုိဗစ်-၁၉ စမ်းသပ်စစ်ဖဆးပခင်းနှင့် ကုသဖရးဆုိင်ရာ 
စွမ်းရည်များမှာ အကန့်အသတ်ပေင့်သာ ရိှဖနပပီး  အထူးသပေင့် လက်ရိှအချန်ိကာလ 
က့ဲသ့ုိ ကူးစက်မှု ပမင့်တက်ဖနသည့်အချန်ိနှင့် ခရီးသွားလာမှုနှင့် အပခားဖသာ 
ကန့်သတ်တားပမစ်ချက်များအား  ပပန်လည် အသံုးပပုဖနချန်ိတွင် တုိင်းရင်းသား 
လက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများ၏ ထိန်းချုပ်ဖရးနှင့်ကန့်သတ်ဖစာင့်ကကည့်ဖရး 
အစီအမံများနှင့်အတူ အချန်ိနှင့်တဖပပးညီ အစုိးရ ဖဆးရံုများသ့ုိ လူနာလွှဖဲပပာင်း 
နုိင်ဖရးမှာ အဖရးအကကီးဆံုး ကိစ္စရပ်ပေစ်သည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ဖရာဂါ၏ လူမှုဖရး နှင့် စီးပွားဖရး အကျ ိုးသက်ဖရာက်မှုများအား 
ကုိင်တွယ်ဖပေရှင်းရာတွင် လက်ရိှကကိုးပမ်းဖဆာင်ရွက်လျက်ရိှဖသာ အစုိးရ၊ တုိင်း 
ရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများ၊ အရပ်ေက်လူမှုအေဲွ့အစည်းများနှင့် 
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများအကကား ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်မှုများ လုိအပ်မည် ပေစ်သည်။ အစုိးရ 
၏ ရည်မှန်းချက်ကကီးမားသည့် ကုိဗစ်-၁၉ စီးပွားဖရးထိခုိက်မှုသက်သာဖရး စီမံချက် 
စာတမ်း ၏ ဥဖယျာဇဉ်တွင် နုိင်ငံဖတာ်၏ အတုိင်ပင်ခံပုဂ္ဂို လ် ဖဒါ်ဖအာင်ဆန်း 
စုကကည်မှ စီမံချက်အား “ပမန်မာနုိင်ငံရဲ့ စီးပွားဖရး အလျင်အပမန်ပပန်လည်ဖကာင်းမွန် 
လာေ့ုိ အုတ်ပမစ်ချဖနစဉ် ကာလမှာ Covid-19 ဖကကာင့် မလဲွမဖသွခံစားရမယ့် 
စီးပွားဖရးအကျ ိုးအပပစ်ဖတွကုိ ဖလျာ့ပါးသက်သာဖစေ့ုိအတွက် ရည်ရွယ်ပပီး ဒီ 
Covid-19 စီးပွားဖရးထိခုိက်မှုသက်သာဖရးစီမံချက်ကုိ ကကိုးပမ်းဖော်ဖဆာင်ထား 
ပခင်း ပေစ်ပါတယ်။ ပမန်မာနုိင်ငံ၏ စီးပွားဖရးပပန်လည်ဖကာင်း မွန်လာဖစဖရး 

အတွက် ဖဆာင်ရွက်ရာမှာမူဝါဒအစီအမံများအားလံုးကုိ အတတ်နုိင်ဆံုး ပပည့်စံုစွာ 
အသံုးပပုသွားမည့်အပပင် တစ်နုိင်ငံလံုး ပူးဖပါင်းပါဝင်သည့် တုန့် ပပန်မှု ပေင့်ဖဆာင် 
ရွက်သွားမှာ ပေစ်ပါတယ်”8  ဟု ဖော်ပပခ့ဲပါသည်။  တစ်နုိင်ငံလံုးပူးဖပါင်းပါဝင်သည့် 
တုန့် ပပန်မှု နှင့် မည်သူ့ကုိမှေ  ဖနာက်ချန်မထားဖရးမူ အရ ပမန်မာနုိင်ငံ၏ အထိခုိက် 
နစ်နာလွယ်ဆံုးဖသာ လူထုထံသ့ုိ ချဉ်းကပ်ဖရာက်ရိှနုိင်သည့် တုိင်းရင်းသား 
လက်နက်ကုိင်အေဲွ့အ စည်းများနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ဝန်ဖဆာင်မှုဌာနများကုိ ထည့်သွင်း 
ပါဝင်ဖစရမည် ပေစ်သည်။ အပစ်ရပ်နယ်ဖပမများအတွင်း CERP လုပ်ငန်းစီမံချက်အား  
တိတိကျကျ အဖကာင်အထည် ဖော်နုိင်ရန်မှာ အမျ ိုးသားပပန်လည်သင့်ပမတ်ဖရးဗ
ဟုိဌာန၏ အကူအညီနှင့် သက်ဆုိင်ရာ ဝန်ကကီးဌာနများနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ဌာနဆုိင်များမှ 
ဦးဖဆာင်ပပီး တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့အစည်းများနှင့်အတူ ညိှနှိုင်းကကိုးပမ်း 
အားထုတ်ဖဆာင်ရွက်သွားရမည် ပေစ်ပါသည်။ 

အဲန်စီဆအ စာြျုပ်ပါကကားကာလေုိင်ရာ အစီအစဉ်အား အဆကာင်အထည်ဆော် 
နုိင်မည့် အြွင့်အဆရးတစ်ရပ်ခေစ်သည်။  ပမန်မာနုိင်ငံအစုိးရ နှင့် တုိင်းရင်းသား လက် 
နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများအဖနပေင့် ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရးကနဦးဖဆာင် 
ရွက်မှုအဖတာ်များများ နှင့် ကူးစက်ဖရာဂါကာလမတုိင်မီတွင် ကျန်းမာဖရး နယ် 
ပယ်အချ ို့တွင် အတုိင်းအတာ အကန့်အသတ် ပေင့် ဖအာင်ပမင်စွာ ပူးဖပါင်း ဖဆာင် 
ရွက်ခ့ဲကကပပီး ပေစ်သည်။ ကျန်းမာဖရး နှင့် စီးပွားဖရး ကဏ္ဍများတွင် (ကုိဗစ်-၁၉ 
မိတ်ေက်အစီအစဉ်) ပူးဖပါင်းကာကွယ်တုန့် ပပန်မှုအတွက် တရားဝင်မူဖဘာင်များကုိ 
ဖရးဆဲွပခင်း အားပေင့် အတူတကွပူးဖပါင်းလုပ်ဖဆာင်နုိင်မည့် နည်းလမ်းသစ်များ 
အတွက် အခွင့်အလမ်းကုိ ေန်တီးနုိင်လိမ့်မည်ပေစ်ပပီး တုိင်းရင်းသားလက်န က်ကုိင် 
အေဲွ့အစည်းများ/တုိင်းရင်းသားကျန်းမာဖရးဌာနများ၏ တရားဝင်မှုနှင့် အလုပ်ပေစ် 
သည့် အခန်းကဏ္ဍများကုိ အသိအမှတ်ပပုပခင်း  နှင့် ကကားကာလဆုိင်ရာ အစီအစဉ် 
များကုိ ဆက်လက်ဖဆာင်ရွက်နုိင်မည့် အဖပခခံများကုိ တည်ဖဆာက်သွားနုိင်မည် 
ပေစ်သည်။ ယင်းသ့ုိလုပ်ဖဆာင်နုိင်ရန်အတွက် ဘက်အား လံုးတွင် နုိင်ငံဖရးဆန္ဒများ 
ရိှရန်လုိအပ်ပပီး ကနဦး ညွှန်ပပချက်များမှာ မူ အပပုသဖဘာဖဆာင်ခ့ဲပပီး ပေစ်သည်။ 
အစုိးရေက်မှဆုိလှေင် ပပည်ဖထာင်စု အဆင့် ထံမှ ရှင်းလင်းသည့် ဖခါင်းဖဆာင်မှု နှင့် 
ညွှန်ကကားချက်များ လုိအပ်လိမ့်ဦးမည် ပေစ်သည်။
         တစ်ဖနရာ သ့ုိမဟုတ် တစ်ဖနရာ ထက် ပုိဖသာ ပပည်နယ်အဆင့် ဖနရာများ 

တွင် တရားဝင်မိတ်ေက်ဖဆာင်ရွက်ပခင်းကုိ ပပည်နယ်အဆင့်တွင် (အစုိးရ၊ 
တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများနှင့် အပခား ပါဝင်ပတ်သက် 
သူများအကကား ဖဆွးဖနွးညိှနှိုင်းပပီးသည့်ဖနာက်တွင်) အစပပုဖဆာင်ရွက် 
နုိင်သည်။
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ခခုံငံုသံုးသပ်ချက်

ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ပခင်း

အဓိကဖော်ပပချက်များ

ကိုဗစ် - ၁၉ ၊ ညှိနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 
နှင့် ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

အမျ ိုးသားအဆင့်ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းမူဖဘာင်  
နှင့်ဖဒသအဆင့်ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းလုပ်ငန်း

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အေွဲ့အစည်းများ၊ 
ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နှင့် ကိုဗစ်-၁၉

အမျ ိုးသားအဆင့် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 

ဖရှ့သ့ုိ ဆက်လှမ်းပခင်း

8 https://eurocham-myanmar.org/uploads/7a892-cerp---final-report-(1)571375633309 
2471786.pdf



         ကုိဗစ်-၁၉ စီးပွားဖရးပပန်လည်ထူဖထာင်ဖရးစီမံချက်အား အလုပ်အ တွက် 
ဖငွဖကကးအစီအစဉ်များနှင့် အပခားဖသာ ကူညီကယ်ဆယ်ဖရး အစီ 
အစဉ်များကုိ ပူးတဲွအဖကာင်အထည်ဖော်ပခင်းအားပေင့် လုပ်ငန်းဖဆာင် 
ရွက် နုိင်သည်။

   ဗဟုိြျုပ်ကုိင်မှု ဆလှော့ြျသည့် ေံုးခေတ်ြျက်ြျမှတ်မှု အြွင့်အာဏာ။ အမျ ိုးသား 
အဆင့် ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရး နှင့် ကုိဗစ်-၁၉ စီးပွားဖရးပပန်လည်
ထူဖထာင်ဖရးစီမံချက် အဖကာင်အထည်ဖော်မှုများ အမှန်တကယ် ထိဖရာက် 
ဖစရန်အတွက် ပမို့နယ်အဆင့်သ့ုိ သင့်ဖလျာ်သည့် ဆံုးပေတ်ချက် ချမှတ်ခွင့်ကုိ 
ရှင်းလင်းစွာ လွှဖဲပပာင်းဖပးအပ်ရန် လုိအပ်သည်။ ပပည်ဖထာင်စုအဆင့် ပမန်မာ 
နုိင်ငံအစုိးရအဖနပေင့် သက်ဆုိင်ရာ ဆံုးပေတ်ချက်ချမှတ်ပခင်း အခွင့်အာဏာကုိ 
ဗဟုိချုပ်ကုိင်မှုဖလှော့ချပပီး သင်တန်းဖပးပခင်း နှင့် စွမ်းဖဆာင်ရည်ပမှင့်တင်ပခင်း 
အစီအစဉ်များ အပါအဝင် ရှင်းလင်းသည့် မူဖဘာင် နှင့်သင့်ဖလျာ်သည့် လမ်း 
ညွှန်ချက်များအားပေင့် ဖဒသခံများ၏ ပူးဖပါင်းပါဝင်မှုကုိ အဖထာက်အကူ ပပု 
ပခင်းတ့ုိကုိ ဖဆာင်ရွက်ဖပးသင့်သည်။ ဖဒသခံအဖထွဖထွ အုပ်ချုပ်ဖရးမှူးများ 
အဖနပေင့် သက်ဆုိင်ရာတုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့အစည်းများနှင့် တုိင်း 
ရင်းသားကျန်းမာဖရးဌာနများနှင့် လက်တဲွဖဆာင်ရွက်နုိင်ရန်အ တွက် လုပ်ပုိင် 
ခွင့်များကုိ အတိအလင်းပပဌာန်းထားဖပးသင့်သည်။ တုိင်းဖဒသကကီး/ပပည်နယ် 
အစုိးရများ၊ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အေဲွ့အစည်းများ၊ အရပ်ေက်လူမှု 
အေဲွ့အစည်းများ/အစုိးရမဟုတ်ဖသာ အေဲွ့အစည်းများအဖနပေင့် သင့်ဖလျာ် 
သည့် ဆံုးပေတ်ချက်ချမှတ်နုိင်သည့်အခွင့်အာဏာကုိ ဖဒသခံပုဂ္ဂို လ်များ ဆီသ့ုိ 
လွှဖဲပပာင်းဖပးသင့်သည်။  

   ဆေသေုိင်ရာ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ခပန်ဆရးမဟာဗျူဟာ ဆရးေဲွခြင်း - ဖဒ 
သတွင်း ရရိှနုိင်သည့် ရင်းပမစ်များနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သည့်သူများ (ပမန်မာ 
အစုိးရ၊ တပ်မဖတာ်၊ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အေဲွ့အစည်းများ/တုိင်းရင်း 
သားကျန်းမာဖရးဌာနများ၊ အရပ်ေက်လူမှုအေဲွ့အစည်းများ၊ လူမှုအသုိင်းအ 
ဝုိင်း၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ မိတ်ေက်အလှူရှင်အေဲွ့အစည်းများ စသပေင့်) အား ဖော် 
ထုတ်သတ်မှတ်ပခင်း နှင့် အသံုးပပုပခင်း နှင့် ဖဒသအဖပခအဖန၊ ယဉ်ဖကျးမှုနှင့် 
စွမ်းဖဆာင်ရည်တ့ုိနှင့် ကုိက်ညီဖသာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖရးဆဲွပခင်း/
ကူညီဖထာက်ပ့ံဖပးပခင်း တ့ုိပေစ်သည်။9

   ေံွ့ဖေိုးဆရးမိတ်ေက်များအဆနခေင့် ဗဟုိြျုပ်ကုိင်မှု ဆလှော့ြျခြင်း နှင့် ပဋိပက္ခ 
အကဲေတ်သည့် ြျဉ်းကပ်မှုများကုိ ကူညီဆထာက်ပ့ံဆပးသင့်ပါသည် - မိတ် 
ေက်အလှူရှင် အများစုအဖနပေင့် ကျန်းမာဖရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် တုိင်းရင်းသား 
ကျန်းမာဖရးဌာနများ နှစ်ေက်လံုးကုိ ၎င်းတ့ုိ၏ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန် 
ဖရးအစီအစဉ် အသီးသီးအတွက် အဖရးကကီးသည့် ရံပံုဖငွများ ဖထာက်ပ့ံဖပး 
လျက်ရိှပါသည်။ နှစ်ေက်စလံုးနှင့် လက်ရိှ တည်ရိှဖနသည့် ဆက်ဆံဖရးကုိ 
အသံုးပပုလျက် မိတ်ေက် အလှူရှင်အေဲွ့အစည်းများအဖနပေင့် ကျန်းမာဖရး 
ဝန်ကကီးဌာနနှင့် တုိင်းရင်းသားကျန်းမာဖရးဌာနများအကကား ပူးဖပါင်းဖဆာင် 
ရွက်မှုကုိ အားဖပးပမှင့်တင်ရန်အတွက် တုိက်တွန်းအဆုိပပုသင့်ပပီး အားလံုးပါ 
ဝင်လျက် ပုိမုိထိဖရာက်ဖသာ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ဖရးအတွက် အား 
ဖပးကူညီသင့်ပါသည်။  မိတ်ေက်အလှူရှင်များ အဖနပေင့် ဖဒသအဆင့် ဖဆာင် 
ရွက်ဖနသူများ အားလံုးကုိ တန်ေုိးရိှသည့် ကူညီဖထာက်ပ့ံမှုများ ကမ်းလှမ်း 
သင့်ပပီး ဖဒသအဆင့်တွင် ၎င်းတ့ုိ၏ ကုိယ်ပုိင် အစီအစဉ်များ (နည်းပညာ 
သင်တန်းများအပါအဝင်) အတွင်း သင့်ဖလျာ်ဖသာ ဆံုးပေတ်ချက် ချမှတ်နုိင်ရန် 
အတွက် ဗဟုိချုပ်ကုိင်မှုကုိ ဖလှော့ချဖပးသင့်သည်။

ဤမူဝါဒအနှစ်ချုပ်စာတမ်း အား UK Aid မှ ဖငွဖကကးဖထာက်ပ့ံမှုပေင့် ဖကာင်းမွန်ဖသာစီ
မံအုပ်ချုပ်မှုအတွက်စင်တာ မှ အဖထာက်အပ့ံဖပးပပီး Cardno မှ အဖကာင်အထည်ဖော် 
ဖဆာင်ရွက်ပါသည်။

Contact Person
 

Tim Schroeder

email: info@covenant-institute.com
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Imprint

No. 27, Shwe Pinlon Housing
Pinlon 1st Street, Ward 27
North Dagon Township, Yangon
Phone: +95 9970812838
Email: info@covenant-institute.com

ခခုံငံုသံုးသပ်ချက်

ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တုန့် ပပန်ပခင်း

အဓိကဖော်ပပချက်များ

ကိုဗစ် - ၁၉ ၊ ညှိနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း၊ ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 
နှင့် ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ

9 See the four COVID-19 response (social and economic impacts) briefing papers prepared 
by Covenant Consult for specific EAOs.

အမျ ိုးသားအဆင့်ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းမူဖဘာင်  
နှင့်ဖဒသအဆင့်ပူးဖပါင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်းလုပ်ငန်း

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အေွဲ့အစည်းများ၊ 
ကကားကာလဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နှင့် ကိုဗစ်-၁၉

အမျ ိုးသားအဆင့် ညိှနှိုင်းဖဆာင်ရွက်ပခင်း 

ဖရှ့သ့ုိ ဆက်လှမ်းပခင်း


