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This report complements policy advice on responding to the social and economic impacts of coronavirus 

pandemic, provided by Covenant (/CGG) to four Ethnic Armed Organisations (EAOs) in southeast Myanmar. 

 

This document is produced by Cardno solely for the benefit and use by the client in accordance with the 

terms of the engagement. Cardno does not and shall not assume any responsibility or liability whatsoever to 

any third party arising out of any use or reliance by any third party on the content of this document. 

This material has been funded by UK aid from the UK Government, however the views expressed do not 

necessarily reflect the UK Government’s official policies.  
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1 အက္ဥး့ခ္ဳပးအစီရငးခဵစာ 

 
ဤအစီရငးခဵစာသညး ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ဇျနးလမြ ၾသဂုတးလ အၾကာ့ ပဲခူ့အေရြ႕်ခမး့ ႏြငံး မျနး်ပညးနယးရြိ အစုိ့ရ အုပးခ္ဳပးမႈေအာကးရြိ 
နယးေ်မေဒသ ႏြငံး အစို့ရ-တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ ႏြစးဖကးေရာေႏြာအုပးခ္ဳပးသညးံ နယးေ်မေဒသမ္ာ့ရြိ 
လူမႈအသုိငး့အဝုိငး့မ္ာ့အေပၐ ကိုရုိနာဗိုငး့ရပးစး၏ သကးေရာကးခဵစာ့ရမႈမ္ာ့ကုိ ဆနး့စစးေလံလာထာ့်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ အဆုိပါ 
ကာလအတျငး့ ်မနးမာႏိုငးငဵအေန်ဖငံး ကိုရုိနာဗိုငး့ရပးစးကူ့စကးခဵရသူဦ့ေရ (၀ွွ) ဦ့ေအာကးတျငးသာ ရြိပါသညး၈ 

ဤနာ့စျငးံ်ခငး့ စီမဵကိနး့သညး ကုိရုိနာဗိုငး့ရပးစး ကူ့စကးေရာဂါအေပၐ တုနး ႔်ပနးရာတျငး ေဒသခဵမ္ာ့၏ နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈ၇ 
ရြငး့လငး့တငး်ပမႈ ႏြငံး လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို လြ္ပးတ်ပကး မြတးတမး့ တငးထာ့ႏုိငးရနး ်ဖစးပါသညး၈ မတူညီသညးံ အစုိ့ရ၇ 
တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႕အစညး့ တာဝနး ရြိသူမ္ာ့ႏြငံး သကးဆုိငးသူမ္ာ့အၾကာ့ အကနး႔အသတး်ဖငံး ရြိေနသညးံ 
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ ႏြငံး ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အာ့ နမူနာအေန်ဖငံး အထူ့်ပဳေလံလာထာ့်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ 

အစီရငးခဵစာ၏ အဓိက ေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့ 

 

 ကူ့စကးေရာဂါပ္ဵ႕ႏြဵ႕မႈအာ့ ထိနး့ခ္ဳပးႏုိငးရနးအတျကး ဝငးထျကးသျာ့လာချငံး ပိတးပငးတာ့်မစး်ခငး့ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့ 
သညးဆငး့ရဲၿပီ့ဖယးၾကဥးထာ့်ခငး့ခဵရသညးံ ်မနးမာႏိုငးငဵအေရြ႕ေတာငးေဒသရြိလူမႈအသုိငး့အဝုိငး့မ္ာ့၏အသကးေမျ့ဝမး့ 
ေက္ာငး့ အာ့ ပိုမုိ ဆုိ့ရျာ့စျာ ထိခုိကးနစးနာ ေစၿပီ့ အခ္ိဳ႕ေသာ နယးေ်မေဒသမ္ာ့တျငး စာ့နပးရိကၒာ်ပတးလပးမႈမ္ာ့ကို 
်ဖစးေပၐေစ ခံဲပါ သညး၈ မၾကာခဏ ထိခုိကးနစးနာလ္ကးရြိသညးံ အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို အဖတးဆယး 
ႏုိငးရနး ကုိရုိနာဗုိငး့ရပးစးကူ့စကးမႈ ထိနး့ခ္ဳပးေရ့ဆုိငးရာ ခရီ့သျာ့လာမႈ ႏြငံး အ်ခာ့ ကနး႔သတးပိတးပငးမႈ တာ့်မစးခ္ကး 
မ္ာ့ကို ယခငးက လုိကးနာခဲံၿပီ့သညးံေနာကးတျငး ၾသဂုတးလမြ စတငးကာ လူအမ္ာ့သညး ကိုဗစး-ှ၆ အႏၲရာယးကို 
လ္စးလ္ဴရႈလာၾကပါသညး၈  

 ကူ့စကးေရာဂါ်ပနး႔ပျာ့မႈ တုိကးဖ္ကးေရ့အတျကး ေဒသတျငး့ ယာယီပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ ေပၐထျကးလာခဲံသညံး 
ဥပမာအခ္ိဳ႕ ရြိခဲံၿပီ့ အေထျေထျ အုပးခ္ဳပးေရ့ ဦ့စီ့ဌာနႏြငံး အရပးဖကးလူမႈ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ ေဒသခဵ ေကအဲနးယူ 
အဖျ႕ဲအစညး့ ႏြငံး တပးမေတားေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့ အၾကာ့ ပဋိပကၒ်ဖစးပျာ့ရာေဒသမ္ာ့တျငး စစးေဆ့ေရ့ေနရာမ္ာ့ 
တညးေထာငး ေဆာငး ရျကးရနးအတျကး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးခဲံၾကကာ၇ ေကအဲနးယူမြ အစုိ့ရ၏ ေက္ာကးႀကီ့ တျငးရြိ 
ေသာ အသျာ့အလာ ကနး႔သတးေစာငံးၾကညံးသညးံစငးတာအာ့ ကူညီေထာကးပဵံခဲံ်ခငး့၇ အကဲဆတးသညးံ နယးေ်မ 
ေဒသမ္ာ့ရြိ စစးေဆ့ေရ့ေနရာမ္ာ့တျငး တုိကးပျမဲ္ာ့ မ်ဖစးပျာ့ေစရနးအတျကး မျနး်ပညးသစးပါတီ၇ ေကအဲနးယူ-ကရငး 
အမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရဵု့ ႏြငံး ်မနးမာစစးတပးတုိ႔အၾကာ့ အႀကိမးအေတား မ္ာ့မ္ာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးခဲံၾကပါသညး၈ 

 ေ်ဖဆိုသူ အမ္ာ့စုမြ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာမ္ာ့ ႏြငံး အသျာ့အလာ ကနး႔သတး ေစာငံးၾကညံး သညးံ စငးတာမ္ာ့ 
တျငးပငး အစို့ရအေန်ဖငံး သငံးေလ္ားသညံး ေခါငး့ေဆာငးမႈ သို ႔မဟုတး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ (သုိ႔မဟုတး အမ္ာ့်ပညး 
သူက္နး့မာေရ့ဆုိငးရာ သတငး့အခ္ကးအလကး ေပ့ပုိ ႔်ခငး့၇ သုိ႔မဟုတး တစးကုိယးေရသဵု့ ကာကျယးေရ့ဝတးစဵု ကဲံသုိ႔ 
ေသာ ကာကျယးေရ့အစီအမဵမ္ာ့ ) စသညးတုိ႔ ေထာကးပဵံထာ့်ခငး့မရြိဟု ယုဵၾကညးလကးခဵထာ့ၾကပါသညး၈ 

 ်မနးမာအစို့ရႏြငံးေကအဲနးယူတုိ႔အၾကာ့ ကူ့စကးေရာဂါအာ့ကာကျယးတုနး႔်ပနးရာတျငး စနစးက္ေသာ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး 
ရျကးမႈမ္ာ့ ကနဦ့တျငး မရြိခဲံေသားလညး့ ယခုအခါ အေထျေထျ အုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာနႏြငံး က္နး့မာေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနတုိ႔မြ 
အကနး႔အသတး်ဖငံး ကူညီေထာကးပဵံမႈ မ္ာ့ ေပၐထျကး လာခဲံပါသညး၈  

 ေကအဲနးယူ-ကရငးအမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရဵု့ ႏြငံး မျနး်ပညးသစးပါတီ တုိ ႔၏ က္နး့မာေရ့ ႏြငံး လူမႈေရ့ဌာနမ္ာ့တို႔သညး 
ကူ့စကးေရာဂါၿခိမး့ေ်ခာကးမႈအႏၲရာယးကို ထိထိေရာကးေရာကးႏြငံး လ္ငး်မနးစျာ တုနး ႔်ပနးခဲံၾကသညး၈ ်မနးမာႏုိငးငဵ 
ၾကကးေ်ခနီအသငး့ကဲံသုိ႔ေသာ ေဒသခဵအရပးဖကး လူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ အထူ့သ်ဖငံး ကနဦ့ကာလ တုနး႔်ပနး 
ကာကျယးေရ့တျငးတခါတရဵ ဦ့ေဆာငးမႈအခနး့က႑ကို ရယူခဲံၾကသညး၈ အခ္ိဳ႕ေသာ အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ 
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Jeepyah Civil Society Development Organization providing PPE to a local beneficiary 

 

သညး အတူတကျ တုနး႔်ပနး ကာကျယးခဲံၾကၿပီ့ ဥပမာအေန်ဖငံး မတူညီကျဲ် ပာ့သညးံ ဘာသာေရ့ အေ်ခခဵအဖျဲ႕အစညး့ 
မ္ာ့၏ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးသညး၈ 

 ေ်ဖဆိုသူမ္ာ့မြ ်မနးမာစစးတပးအေန်ဖငံး ေဒသခဵမ္ာ့ ကုိရုိနာဗုိငး့ရပးစး ကာကျယးေရ့ဆုိငးရာ တုနး႔်ပနးမႈမ္ာ့အတျကး 
ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို ႏြိပးကျပးႏြိမးနငး့ရနး ႀကိဳ့ပမး့ခဲံၿပီ့ အထူ့ သ်ဖငံး ေက္ာကးႀကီ့ေဒသတျငး ေကအဲနးယူ၏ 
တစးခုထကးမကေသာ စမး့သပး စစးေဆ့ေရ့ ေနရာမ္ာ့ကုိ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့အာ့ လုပးေဆာငးခဲံသညးဟု ယုဵၾကညး 
လကးခဵၾကသညး၈ 

 

လကးရြိ်ဖစးပျာ့ေနသညးံ ကူ့စကးေရာဂါအေပၐ အဓိကက္သညးံ ရႈ်မငးခ္ကးမ္ာ့ 

 
 ်မနးမာႏိုငးငဵအစို့ရ ႏြငံး တိုငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၏ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ ပိုမိုေကာငး့မျနး 

ေအာငးေဆာငးရျကးရနး လိုအပးသညး၈ ကူ့စကးေရာဂါ အာ့ ထိထိေရာကးေရာကးႏြငံး က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ကာကျယး 
တာ့ဆီ့ႏုိငးရနးအတျကး တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငံး အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ 
ေသားလညး့ေကာငး့၇ အစုိ့ရႏြငံး အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငံး တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ 
အၾကာ့ တျငး ေသားလညး့ေကာငး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ႏြငံး ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကး ်ခငး့မ္ာ့ ပုိမုိအာ့ေကာငး့ လာရနး 
အေရ့ႀကီ့သညး၈ ထုိသုိ႔ လုပးေဆာငးႏုိငးရနးအတျကး ်ပညးေထာငးစု ႏြငံး ်ပညးနယး/တုိငး့ေဒသႀကီ့အစုိ့ရမ္ာ့မြ အရပး 
ဖကးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ ႏြငံး ေသားလညး့ေကာငး့၇ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငံးေသားလညး့ေကာငး့ 
(သုိ႔မဟုတး ယငး့အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့ႏြငံး လူမႈေရ့ဆုိငးရာ ဌာနမ္ာ့ႏြငံး ေသား လညး့ေကာငး့)၇ 
အထူ့သ်ဖငံး တစးႏိုငးငဵပစးခတးတုိကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပးကို လကးမြတးေရ့ထုိ့ထာ့သညးံ အဖျဲ႕အစညး့ 
မ္ာ့်ဖစးသညးံ ေကအဲနးယူ ႏြငံး မျနး်ပညးသစး ပါတီတုိ ႔ ႏြငံး ေသားလညး့ေကာငး့ ကုိရုိနာဗုိငး့ရပးစး တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ 
ဆုိငးရာ ညြိႏိႈငး့ ေဆာငး ရျကးမႈ လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ရြငး့လငး့သညးံ ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ (အေထျေထျ အုပးခ္ဳပးေရ့ 
ဦ့စီ့ဌာနသုိ႔အပါအဝငး) ကို ထုတး်ပနးရနး လုိအပးပါသညး၈ ထုိ႔အ်ပငး ်ပညးနယး/ တုိုငး့ေဒသႀကီ့ တုိ႔တျငး ်ပညးနယး/ 
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တုိငး့ေဒသႀကီ့အဆငံး ((်ဖစးႏိုငးပါက ၿမိဳ႔နယး အဆငးံ တျငးလညး့) ကုိရုိနာ ဗိုငး့ရပးစး တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ဆုိငးရာ 
ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးမႈစၾကၤနးတစးရပး ထာ့ရြိရနး လိုအပး ပါသညး၈  

 ေဒသအေ်ခအေနႏြငံးကုိကးညီသညံးကာကျယးတုနး႔်ပနးမႈအာ့ လကးခဵ်ခငး့သညး ထိေရာကးသညးံ တုနး႔်ပနးကာကျယးမႈ 
ေဆာငးရျကး်ခငး့ကုိ ေသခ္ာေစရနးအတျကး အေရ့ပါသညး၈ သျာ့လာရ ခကးခဲၿပီ့ ပဋိပကၒဒဏးခဵစာ့ေနရသညးံ ေဒသ 
မ္ာ့ရြိ ်ပညးသူမ္ာ့သညး ရပးရျာဓေလံ်ဖငံး စုေပါငး့ေနထုိငး တတးၾကၿပီ့ ဆငး့ရဲကာ ေသ့ငယးသညးံ အိမးစုေလ့မ္ာ့်ဖငံး 
ေနၾကသ်ဖငံး လူမႈဘဝ တစးဦ့ႏြငံးတစးဦ့ ချာကာေနထုိငး်ခငး့ကို အေကာငးအထညးေဖားႏိုငးရနးမြာ ခကးခဲသညး၈ ထုိ႔အ 
်ပငး ဝငးထျကးသျာ့လာမႈပိတးပငးတာ့်မစးး်ခငး့ ႏြငံး အ်ခာ့ကနး႔သတးခ္ကးမ္ာ့သညး အ်ခာ့ေသာေဒသႏြငံး အနီ့အနာ့ 
ေဒသမ္ာ့ရြိ ေထာကးပဵံပုိ႔ေဆာငးေရ့ကျငး့ဆကးမ္ာ့အေပၐ မြီခိုေနရသညးံ ၎တုိ႔၏ အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့ 
လုပးငနး့မ္ာ့အာ့ ႀကီ့မာ့သညးံ သကး ေရာကးမႈမ္ာ့်ဖစးေစလိမးံမညး၈ ထိုကဲံသို ႔ေသာအခငး့အက္ငး့မ္ာ့တျငး ပိုမုိ 
သငံးေလ္ားေစရနး ဝငးထျကးသျာ့လာချငံးပိတးပငးတာ့်မစး်ခငး့ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ကို လိုကးေလ္ာညီေထျ်ဖစး 
ေအာငး မညးသုိ႔လုပးႏိုငးမညးနညး့၈ 

 ဆိုရြယးမီဒီယာသညး အေရ့ပါသညံး သတငး့အခ္ကးအလကး ်ဖနး႔ေဝ်ခငး့ ရငး့်မစးအ်ဖစး ဆကးလကးတညးရြိေနသညး၈ 
ဆုိရြယးမီဒီယာသညး အလျနးမ္ာ့်ပာ့သညးံ လူမ္ာ့အေပၐ လ္ငး်မနးစျာ ဆျေဲဆာငးႏုိငးၿပီ့ ၾသဇာလႊမး့မုိ့ႏုိငးကာ သတငး့ 
အခ္ကးအလကး်ဖနး႔ေဝေရ့ ႏြငံး ပူ့ေပါငး့ ေဆာငး ရျကးေရ့တုိ ႔အတျကး အသဵု့ဝငးသညးံ ကိရိယာတစးရပးလညး့ ်ဖစး 
သညး၈ ေဖံဘုတး အသဵု့်ပဳ ်ခငး့သညး ယဵုၾကညးစိတးခ္ရသညးံ သတငး့မ္ာ့အာ့ ်ဖနး႔ေဝ်ခငး့ ႏြငံး သတငး့အမြာ့မ္ာ့ကို 
တုနး႔်ပနးရနးအတျကး မရြိမ်ဖစး လုိအပးသညး၈ မညးသုိ႔ဆုိေစကာမူ အမုနး့စကာ့ ပ္ဵ႕ႏြဵ႔်ခငး့ ႏြငံး သတငး့တုမ္ာ့ကို 
ဆနး႔က္ငးရနးအတျကး ေစာငံးၾကပးကာကျယးရနးမြာ အေရ့ႀကီ့သညး၈ 

ဤေလံလာသငးယူမႈမ္ာ့ႏြငံး တုနး႔်ပနးခ္ကးမ္ာ့သညး ်မနးမာႏိုငးငဵအေန်ဖငံး ကူ့စကးမႈ ဒုတိယလိႈငး့ အတျငး့သုိ ႔ က္ေရာကးေနခ္ိနး 
တျငး တနးဖုိ့ရြိသညးံ ထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့ကို ပဵံပုိ့ေပ့ႏုိငးမညး်ဖစးသညး၈ 

1.1 နိဒါနး့ 

ဤသုေတသနကို ဿွဿွ ခုႏြစး ဇျနးလ နြငံး ၾသဂုတးလအၾကာ့ ေဆာငးရျကးခဲံၿပီ့ ်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေရာဂါပို့ရြိမရြိ စစးေဆ့မႈ 
နညး့ပါ့်ခငး့ႏြငံးအတူ ကိုရိုနာဗုိငး့ရပးစးကူ့စကးခဵရသူ ဦ့ေရ ၀ွွ ဦ့ထကး နညး့သညးံ အခ္ိနးကာလတျငး်ဖစးသညး၈1 ေတျ႕ရြိခ္ကး 
မ္ာ့ႏြငံးအတူ သငးယူေလံလာခ္ကးမ္ာ့သညး ဿွဿွ ခုႏြစး စကးတငးဘာလတျငး ေရာဂါကူ့စကးမႈဒုတိယလိႈငး့အတျငး့သုိ ႔ ဝငး 
ေရာကးေနၿပီ်ဖစးသညးံ ်မနးမာႏုိငးငဵအတျကး အဖုိ့တနးမညး ်ဖစးသညး၈ 

ဤနာ့စျငံး်ခငး့စီမဵကိနး့၏ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့မြာ -  

 ကူ့စကးေရာဂါအာ့တုနး႔်ပနးကာကျယးရာတျငး ေဒသခဵမ္ာ့၏ နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈ၇ ရြငး့လငး့တငး်ပမႈ ႏြငံး လုပးငနး့ 
ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကုိ မြတးတမး့တငးထာ့ႏုိငးရနး 

 ကူ့စကးေရာဂါအာ့ တုနး႔်ပနးကာကျယးရာတျငး မတူညီသညးံ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငံးသကးဆုိငးသူမ္ာ့အၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ 
ေဆာငးရျကးမႈ သုိ႔မဟုတး ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးမႈ ဆုိငးရာ စဵနမူနာ တစးရပးကို ရြာေဖျရနး 

 ကူ့စကးေရာဂါေၾကာငံး လူမႈေရ့ႏြငံး စီ့ပျာ့ေရ့တုိ ႔အေပၐ သကးေရာကးမႈအာ့ တုနး႔်ပနးကိုငးတျယးရနး အတျကး မူဝါဒ 
ဆုိငးရာအႀကဵ်ပဳခ္ကးတစးရပးကို Covenant (/CCG) မြ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး အဖျဲ႕အစညး့ (၁) ဖျ႕ဲ ထဵသုိ႔ 
အႀကဵ်ပဳတငး်ပသျာ့ရနး၈ 

                                            
1 “By early June, over 10,000 quarantine centres had been established across the country, at some points housing over 60,000 

people … heavy use of law enforcement to implement the lockdowns has led to overcrowding in already full prisons… In March, 67 
websites – including prominent sites representing ethnic minorities, which often report human rights violations – were blocked by 
internet providers at the behest of the Myanmar government, citing misinformation and „fake news‟ about a COVID-19 as a 
justification.” - Saferworld, Responses to COVID-19- ‘Building back better’: the security sector after COVID-19 (July 2020, p.4). 
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 အနာဂတးတျငး ကူ့စကးေရာဂါမ္ာ့ကို တုနး႔်ပနးကာကျယးရနးအတျကး ေလံလာေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့ကို မြတးတမး့တငး 
ထာ့ရနး၈ 

 

1.2 သုေတသနနညး့လမး့ 

ေဒသခဵသုေတသီမ္ာ့ႏြငံး ႏိုငးငဵတကာ သုေတသန ပညာရြငးမ္ာ့ပါဝငးသညးံ အဖျဲ႕သညး ေက္ာကးႀကီ့ (ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့) ႏြငံး 
မျနး်ပညး်ပညးနယးေတာငးပုိငး့ မြ ေ်ဖဆိုသူ ှ၂ ဦ့ႏြငံး မ္ကးႏြာခ္ငး့ ဆုိငးေသားလညး့ေကာငး့၇ အျနးလုိငး့မြတဆငံး ေသားလညး့ 
ေကာငး့ ေဆျ့ေႏျ့ေမ့်မနး့ခဲံၾကၿပီ့ ထပးမဵ၍ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငံးလညး့ ေနာကးဆကးတျ ဲ ေတျ႕ဆုဵ 
ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ သုေတသနအဖျဲ႕တျငး ကရငး ႏြငံး မျနး သုေတသနပညာရြငးမ္ာ့ ပါဝငးၾကၿပီ့ တစးဝကးမြာ 
အမ္ိဳ့သမီ့မ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ 

ေဒသခဵသုေတသီမ္ာ့သညး ေခါငး့စဥးပါ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငံး ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ သုေတသန ႏြငံး လူေတျ႕ေမ့်မနး့်ခငး့ အေ်ခ 
အေနမ္ာ့ႏြငံး လုိကးေလ္ာညီေထျစျာ လကးခဵက္ငးံသဵု့ခဲံၾကသညး၈ ေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့ကို အစီရငးခဵစာပုဵစဵ်ဖငံး ေရ့သျငး့ခဲံ 
ၾကၿပီ့ေနာကး အစီရငးခဵစာကို ်ပငးဆငးခဲံၾကသညး၈ 

အဖျ႕ဲ (၀) ဖျ႕ဲ်ဖငံး ေဒသခဵ သုေတသီမ္ာ့သညး လူေတျ႕ေမ့်မနး့်ခငး့ကို မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆုိငး ေသားလညး့ေကာငး့၇ အျနးလုိငး့မြ 
ေသားလညး့ေကာငး့ ေဆာငးရျကးခဲံၾကသညး၈ 

ေဒသခဵသုေတသီမ္ာ့သညး ေက္ာကးႀကီ့ႏြငံး ေမားလၿမိဳငးၿမိဳ႕တျငး့ႏြငံးအနီ့တဝုိကးသို႔ လူေတျ႕ ေမ့်မနး့်ခငး့မ္ာ့ကို ေသားလညး့ 
ေကာငး့၇  ရနးကုနးၿမိဳ႕တျငး အျနးလုိငး့မြတဆငံး ေသားလညး့ေကာငး့ ေမ့်မနး့ခဲံၾကၿပီ့ စုစုေပါငး့ အေသ့စိတး ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့်ခငး့ 
(ှ၂) ႀကိမး (မျနး်ပညးသစး ပါတီ ေခါငး့ေဆာငး မ္ာ့ႏြငံး ဦ့တညးအုပးစုေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ အပါအဝငး) ကို ဇျနးလမြ ၾသဂုတးလအတျငး့ 
်ပဳလုပး ခဲံၾကပါသညး၈ ေတျ႕ဆဵုေမ့်မနး့ခဲံသူ အမ္ာ့စုသညး အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့တျငးေသားလညး့ေကာငး့၇ ်ပညးတျငး့ 
အစုိ့ရမဟုတးသညးံ အဖျဲ႕အစညး့တျငးေသားလညး့ေကာငး့ သုိ႔ တုိငး့ရငး့ သာ့ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့တျငး ေသား 
လညး့ေကာငး့ ကိုရုိနာဗုိငး့ရပးစး ကာကျယးတုနး႔်ပနး ေရ့တျငး အဓိကက္သညးံ ပုဂိၓဳလးမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ ၎တုိ႔၏ သကးဆုိငးရာ 
ေဒသမ္ာ့အေၾကာငး့ကို အထူ့ႏြဵ႔စပးကၽျမး့က္ငးေသာသူမ္ာ့ ်ဖစးၾကသညး၈ အကးရြေလေစာကး မြလညး့ ေကအဲနးယူ ႏြငံး မျနး်ပညး 
သစးပါတီ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ႏြငံး အရပးဖကး လူမႈ အဖျဲ႕အစညး့ အေတားမ္ာ့မ္ာ့ကုိ ေနာကးဆကးတျ ဲေမ့်မနး့ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့မ္ာ့ကို 
လညး့ဆကးလကး်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ထုိ႔အ်ပငးအဓိကေဒသခဵသုေတသီ (၁) ဦ့မြလညး့မိမိတုိ႔၏ကိုရိုနာဗိုငး့ရပးစး တုနး႔်ပနးကာကျယး  
ေရ့ႏြငံး ပတးသကးသညးံ ကိုယးေတျ႕ အေတျ႕အႀကဵဳမ္ာ့အေပၐတျငးလညး့ ေတျ႕ရြိသဵု့သပးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညံးစျကးခဲံၾကသညး၈2 

 

အဆုိပါ ေမ့်မနး့ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးမ္ာ့အာ့ ေနာကးဆကးတျဲ ေမ့်မနး့ေဆျ့ေႏျ့မႈမ္ာ့ႏြငံး လူမႈကျနးယကး မီဒီယာမ္ာ့ေပၐမြ သဵု့သပး 
တငး်ပခ္ကးမ္ာ့ကို ထပးမဵ်ဖညံးစျကးထာ့ပါသညး၈3 

ဤသုေတသနသညး မုိကးကယးဝုဒး၏ အကူအညီ်ဖငံး ေဒါကးတာအကးရြေလေစာကး မြ ညႊနးၾကာ့်ခငး့ ႏြငံး ေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့အာ့ 
ေပါငး့စညး့်ခငး့ကို ေဆာငးရျကးပါသညး၈ 

                                            
2 In and around Kyauk Kyi (eastern Bago Region) interviews were conducted with villagers, CSOs, the KNU and its main relief and 

development wing, the Committee for Internally Displaced Karen People (CIDKP), in areas of KNU control and “mixed 
administration”. In Mawlamyine, interviews and reflections focused on central-southern Mon State, including NMSP areas. These are 
some of the areas where Covenant had networks when the pandemic became a concern, and Myanmar entered varying degrees of 
lock-down. No claims are made for comprehensive or inclusive information or analysis, but we believe these snapshots are 
interesting and instructive. 
3 Additional interviews were conducted with teachers in and around the Karen State capital of Hpa-an. 
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1.3 ေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့၏ အႏြစးခ္ဳပး 

 ဝငးထျကးသျာ့လာချငံး ပိတးပငးတာ့်မစး်ခငး့ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့သညး ဆငး့ရဲၿပီ့ ဖယးၾကဥးထာ့်ခငး့ခဵရသညးံ ်မနးမာ 
ႏုိငးငဵ အေရြ႕ေတာငး ေဒသ ရြိ လူမႈအသုိငး့အဝုိငး့မ္ာ့၏ အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့အာ့ ပုိမို ဆုိ့ရျာ့စျာ ထိခုိကးနစးနာ 
ေစၿပီ့ အခ္ိဳ႕ေသာ နယးေ်မေဒသမ္ာ့တျငး စာ့နပးရိကၒာ်ပတးလပးမႈမ္ာ့ကို ်ဖစးေပၐေစခံဲပါသညး၈ 

 ယခငးက ကုိရုိနာဗိုငး့ရပးစးကူ့စကးမႈ ထိနး့ခ္ဳပးေရ့ဆုိငးရာ ခရီ့သျာ့လာမႈ ႏြငံး အ်ခာ့ ကနး႔သတး ပိတးပငးမႈ တာ့်မစး 
ခ္ကးမ္ာ့ကို လုိကးနာခဲံၿပီ့သညးံေနာကး ေနရာေဒသအေတားမ္ာ့မ္ာ့တျငး ်ပညးသူအမ္ာ့သညး ကိုဗစး-ှ၆ အႏၲရာယး 
ကို စတငးလ္စးလ္ဴရႈလာၾကပါသညး၈ 

 ေဒသခဵသုေတသီမ္ာ့မြ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာမ္ာ့ႏြငံး အသျာ့အလာကနး႔သတးေစာငံးၾကညံးသညးံ စငးတာမ္ာ့ 
တျငးပငး အစို့ရအေန်ဖငံး သငံးေလ္ားသညံး ေခါငး့ေဆာငးမႈ သို႔မဟုတး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ (သုိ႔မဟုတး အမ္ာ့်ပညး 
သူက္နး့မာေရ့ဆုိငးရာ သတငး့ အခ္ကးအလကး ေပ့ပုိ ႔်ခငး့၇ သုိ႔မဟုတး တစးကုိယးေရသဵု့ ကာကျယးေရ့ဝတးစဵု ကဲံသို႔ 
ေသာကာကျယးေရ့အစီအမဵမ္ာ့) စသညးတုိ႔မရြိေၾကာငး့ ခိုငးမာေသာတငး်ပခ္ကးမ္ာ်ဖငးံ အစီရငးခဵတငး်ပခံဲၾကပါသညး၈ 

 ေယဘုယ္အာ့်ဖငံးဆုိလြ္ငး ရငး့်မစးႏြငံး သငးတနး့ေပ့မႈ အကနး႔အသတးမ္ာ့်ဖငံး ရြိေနလငံးကစာ့ ေကအဲနးယူ-ကရငး 
အမ္ိဳ့သာ့အစညး့အရဵု့ ႏြငံး မျနး်ပညးသစးပါတီ တုိ ႔၏ က္နး့မာေရ့ ႏြငံး လူမႈေရ့ဌာနမ္ာ့တုိ႔သညး ကူ့စကးေရာဂါ 
ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈ အႏၲရာယးကို ထိထိေရာကးေရာကးႏြငံး လ္ငး်မနးစျာတုနး႔်ပနးခဲံၾကသညး၈ 

 ်မနးမာႏုိငးငဵၾကကးေ်ခနီအသငး့ကဲံသုိ႔ေသာ ေဒသခဵအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ အထူ့သ်ဖငံးကနဦ့ကာလတုနး႔ 
်ပနးကာကျယးေရ့တျငး တခါတရဵ ဦ့ေဆာငးမႈအခနး့က႑ကိုရယူခဲံၾကသညး၈ အခ္ိဳ႕ေသာ အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ 
မ္ာ့သညး အတူတကျ တုနး႔်ပနးကာကျယးခဲံၾကၿပီ့ ဥပမာအေန်ဖငံး မတူညီကျဲ် ပာ့သညးံ ဘာသာေရ့အေ်ခခဵအဖျ႕ဲ 
အစညး့မ္ာ့၏ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

 အခ္ိနးအေတားၾကာၿပီ့ေနာကးတျငးမူ ေဒသခဵအစုိ့ရတာဝနးရြိသူမ္ာ့ (အထူ့သ်ဖငံး အေထျေထျ အုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာန 
ႏြငံး က္နး့မာေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနတုိ႔မြ) မြာ တကးၾကျစျာ ပါဝငးေဆာငးရျကးလာၾကသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး 
ရျကးမႈမြာမူ နိမးံတုနး်မငံးတုနး ်ဖစးေနခံဲၿပီ့ ေခါငး့ေဆာငးမႈ ရြငး့လငး့ ်ပတးသာ့မႈမရြိဘဲ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့၏ ဦ့ေဆာငး 
ဦ့ရျကးမႈ ႏြငံး ေဒသအေ်ခအေန အေပၐတျငးသာ တညးမြီေနခံဲသညး၈ တပးမေတား၏ ပူ့ေပါငး့ပါဝငးမႈ မရြိ်ခငး့သညး 
လညး့ တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၏ ကုိဗစး-ှ၆ တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ အေဆာကးအဦ့ အေတား 
မ္ာ့မ္ာ့ ဖ္ကးဆီ့ခဵရသညးအထိ ဦ့တညးခဲံသညး၈  
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Mon Women’s Organisation providing hand sanitizer in public hospital, Thanbyuzayat Township 
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2 ေက္ာကးႀကီ့ေဒသမြ ရႈ်မငး်ခငး့ 

2.1 ေဒသအေ်ခအေန  

အစုိ့ရ၏ နယးေ်မအုပးခ္ဳပးမႈအတျငး့ပါဝငးသညးံ ေက္ာကးႀကီ့ၿမိဳ႕နယးသညး ေကအဲနးယူ၏ လယးဒုိ နြငံး မုနး့ၿမိဳ႕နယး (ဿ) ၿမိဳ႕နယး 
်ဖငံး ချဲ် ခာ့အုပးခ္ဳပးထာ့သညး၈ ေကအဲနးယူအတျကး ခလယးလျီထူ (ဗမာ ဘာသာ ်ဖငံးဆုိလြ္ငး ေညာငးေလ့ပငး) ခရိုငး်ဖစးၿပီ့ 
ေကအဲနးယူ၏ ခရုိငး (၄) ခု (ေကအဲနးယူ၏ လျတးေ်မာကး်ပညးနယး) ထဲမြ တစးခု်ဖစးသညး၈ ယငး့သညး ကရငးအမ္ိဳ့သာ့ လျတး 
ေ်မာကးေရ့ တပးမေတား (ေကအဲနးအယးေအ) တပးမဟာ (၀) နြငံး ဆကးစပးသညး၈ (ဗမာဘာသာ ႏြငံး ကရငးဘာသာ အာ့်ဖငံးဆုိ 
လြ္ငး ေက္ာကးႀကီ့ႏြငံး လယးဒုိ သညး ႀကီ့မာ့ေသာ ေက္ာကးတုဵ့ ဟု အဓိပၸါယးရြိသညး၈) 

စစးေတာငး့်မစးအေရြ႕ဘကးကမး့ရြိ ေ်မ်ပနး႔လျငး်ပငးေဒသအမ္ာ့စုသညး အစုိ့ရ၏ ထိနး့ခ္ဳပးမႈေအာကးတျငး ႏြစးအေတားၾကာက 
တညး့က ရြိခဲံၿပီ့ ေတာငးေပၐေဒသ ႏြငံး သျာ့လာရပိုမုိ ခကးခဲသညးံ ေက့္ရျာမ္ာ့မြာမူ အစို့ရ ႏြငံး ေကအဲနးယူ တုိ ႔၏ အာဏာ 
သကးေရာကးမႈ (ႏြငံး ဝနးေဆာငးမႈအခ္ိဳ႕ရရြိ်ခငး့) ရြိသညးံ ႏြစးဖကးအုပးခ္ဳပးေရ့ ေရာေႏြာလ္ကးရြိသညးံ ေဒသအတျငး့တညးရြိပါ 
သညး၈ ပုိမို အလြမး့ေဝ့ေသာ အေရြ႕ဖကးေတာငးေပၐေဒသမ္ာ့တျငး ေကအဲနးယူမြ အုပးခ္ဳပးသညးံ ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ (ခလယး လျီထူ 
ခရိုငး၇ တပးမဟာ ၀)်ဖစးၾကသညး၈ အဆုိပါေဒသသညး ေကအဲနးယူ၏ လျတးေ်မာကးေဒသ (အပစးရပးေဒသ)်ဖစးသညးံ အေနာကး 
ေတာငး အရပးတျငးတညးရြိၿပီ့ တပးမဟာ (၂) (မူတေရား/ ဖာပျနးခရုိငး) ကိုေနာကးေက္ာ်ပဳထာ့သညး၈ 

ေက္ာကးႀကီ့သညး ကရငးလူမ္ိဳ့ နြငံး ဗမာလူမ္ိဳ့မ္ာ့ ေရာေႏြာေနထုိငးသညးံ ၿမိဳ႕်ဖစးသညး၈ ၿမိဳ႕ေန်ပညးသူ အမ္ာ့စုမ္ာ့ (ကရငး 
လူမ္ိဳ့မ္ာ့အပါအဝငး) ဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ ခရစးယာနးအမ္ာ့အ်ပာ့လညး့ (အမ္ာ့စုမြာစေကာကရငးႏြစး်ခငး့ခရစးယာနး) 
ရြိကာ ရြမး့လူမ္ိဳ့ အနညး့ငယးရြိသညး၈ ်မိဳ႕နယး်ပငးပတျငး တညးရြိေသာ ေက့္ရျာမ္ာ့သညး ကရငးရျာ၇ ကရငး-ဗမာရျာမ္ာ့ႏြငံး 
အခ္ိဳ႕မြာဗမာရျာမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ ခရစးယာနးဘာသာဝငးမ္ာ့ႏြငံး ဗုဒၶဘာသာဝငးမ္ာ့ ေရာေႏြာေနထုိငးၾကၿပီ့ အထူ့သ်ဖငးံ ေတာငး 
ေပၐေဒသရြိ ကရငးလူမ္ိဳ့မ္ာ့မြာမူ နတးကို့ကျယးသူမ္ာ့်ဖစးၾကသညး၈ အေရြ႕ဖကး ေတာငးေပၐေဒသမ္ာ့ရြိ ပဋိပကၒ ်ဖစးပျာ့မႈဒဏး 
ခဵစာ့ရသညံး ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့ရြိ အမ္ာ့စုမြာမူ ကရငးလူမ္ိဳ့မ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ အမ္ာ့အာ့ ်ဖငံး စေကာကရငး ခရစးယာနးမ္ာ့်ဖစးကာ ပိုမို 
ေဝ့လဵေသာေဒသမ္ာ့တျငးမူ နတးကုိ့ကျယးသူမ္ာ့လညး့ ရြိၾကသညး၈ 

လျနးခဲံသညးံႏြစးႏြစးတာကာလအတျငး့ တပးမဟာ(၀)ႏြငံးတပးမဟာ(၂)ႏြငံးနယးစပး(ေကအဲနးယူ)အတျငး့တျငး တုိကးပျေဲပါငး့မ္ာ့စျာ 
်ဖစးပျာ့ခဲံၿပီ့တုိကးပျအဲမ္ာ့စုသညး်မနးမာစစးတပး၏အၾကမး့ဖကးရနးလုိမႈေၾကာငးံ ်ဖစးပျာ့ရ်ခငး့်ဖစးကာ ယဵုၾကညးမႈႏြငံးၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ 
လုပးငနး့စဥးအေပၐ စိတးခ္မႈတို႔ကို ဆုိ့ရျာ့စျာထိခုိကးေစခဲံသညး၈  

တပးမဟာ(၀)/လယးဒုိၿမိဳ႕နယးအတျငး့တျငး ်ပညးတျငး့ေနရပးစျနး႔ချာတိမး့ေရြာငးရသူဦ့ေရမြ CIDKP မြ ခနး႔မြနး့ခ္ကးအရ (ှ၃၂ွွ) 
ဦ့ (နယးေ်မ်ခငး့ကပးလ္ကးေရႊက္ငးၿမိဳ႕နယးတျငး ၂၄ွွ ဦ့) ရြိပါသညး၈ အပစးအခတးရပးစဲထာ့ေသား်ငာ့လညး့ ဆုိ့ရျာ့သညးံ 
လူ႕အချငံးအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈ်ဖစးရပးမ္ာ့မြာ ်မနးမာႏိုငးငဵ အေရြ႕ေတာငးေဒသ အႏြဵ႔အ်ပာ့တျငး ဆကးလကး်ဖစးပျာ့လ္ကးရြိၿပီ့ 
ေက္ာကးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး အနီ့ရြိ ေတာငးေပၐေဒသမ္ာ့တျငး တပးမေတား၏ အရပးသာ့မ္ာ့အေပၐ ပစးမြတးထာ့ တုိကးခုိကးမႈမ္ာ့ 
ေၾကာငးံ စို့ရိမးစရာအေ်ခအေန်ဖစးေနပါသညး၈ အဆိုပါ လူမႈအသုိငး့အဝိုငး့မ္ာ့မြ စိတးပုိငး့ဆုိငးရာ ေၾကာကးရျဵ႕ထိတးလနး႔မႈ၇ 
ဆငး့ရဲမျေဲတမႈႏြငံး ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာလူ႔အချငံးအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးခဵရမႈ (ႏိုငးငဵသာ့အချငံးအေရ့ႏြငံးစီ့ပျာ့ေရ့အပါအဝငး) ႏြငံး ဖျဵ႕ၿဖိဳ့မႈ 
နမိးံက္်ခငး့ဒဏးတုိ႔ကို ခဵစာ့ရလ္ကးရြိပါသညး၈ 

 

2.2 ေက္ာကးႀကီ့ - ကုိရိုနာဗိုငး့ရပးစးအေပၐ ေကအဲနးယူ၏ ကာကျယးတုနး႔်ပနး်ခငး့ 

ေဒသခဵ ေကအဲနးယူ အုပးခ္ဳပးေရ့ပုိငး့မြ ေကအဲနးယူ၏ ခရုိငးႏြငံး ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့တျငး ကိုဗစး-ှ၆ အေ်ခအေနကို ကိုငးတျယးရနး အ 
လုပးအဖျ႕ဲတစးဖျ႕ဲကိုဖျ႕ဲစညး့ခဲံသညး၈ ၎တုိ႔သညးကမၻာံက္နး့မာေရ့အဖျဲ႕၏လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့အတုိငး့ ေကအဲနးယူဗဟုိ (အေထျ 
ေထျအတျငး့ေရ့မြဴ့ရဵု့) ႏြငံး ကရငးက္နး့မာေရ့ႏြငံး လူမႈဖူလဵုေရ့ဌာန (KDHW, ေကအဲနးယူ၏ က္နး့မာေရ့ႏြငံး လူမႈဖူလဵုေရ့ 
ဌာန) တုိ႔မြအႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကိုလုိကးနာေဆာငးရျကးၾကသညး၈ ေကအဲနးယူ တပးမဟာ (၀) နယးေ်မအႏြဵ႕အ်ပာ့ တျငး ေဒသခဵ 
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ေကအဲနးယူ မြ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာ (SP) ႏြငံး အသျာ့ အလာကနး႔သတးေစာငံးၾကညံးသညံးေနရာ (QS)မ္ာ့၇ ေလံက္ငံးသငး 
တနး့ေပ့ထာ့သညးံ ေစတနာံ ဝနးထမး့မ္ာ့ ႏြငံး ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့အာ့ သတငး့အခ္ကးအလကးေဝမြ္်ခငး့ တုိ ႔ကို အေကာငး 
အထညး ေဖားေဆာငးရျကးရနးအတျကး စီမဵကာ အေကာငးအထညးေဖား ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ ၎တုိ႔၏ ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈမ္ာ့ 
သညး တပးမေတား၏ ဆနး႔က္ငးမႈကို ်ပငး့်ပငး့ထနးထနးခဵခဲံရၿပီ့ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာႏြစးခု ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ခဵခဲံရသညး၈ 

 

“ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ ဿ ရကးေန႔မြာ ေခ္ာငး့ဝ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာ (ေရႊက္ငးၿမိဳ႕နယးအတျငး့) မြာ တပးမေတားရဲ႕ ဖ္ကးဆီ့ 
်ခငး့ကို ခဵခဲံရတယး၈ ဝါ့ဘုိ့ေတာ စမး့သစးစစးေဆ့ေရ့ေနရာ (ေရႊက္ငးၿမိဳ႕နယး အတျငး့မြာပငး) လညး့ပဲ ဿွဿွ ခုႏြစး၇ ဇျနးလ ဿ၃ 
ရကးေန႔မြာ တပးမေတားရဲ႕ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ကိုခဵခဲံရတယး၈” - ေဒသခဵ ေကအဲနးယူ အရာရြိ 

 

ထုိသုိ႔ေသာ်ဖစးရပးမ္ာ့ရြိေသားလညး့ ႏုိငးငဵတကာမိတးဖကးမ္ာ့၏ ကူညီေထာကးပဵံမႈ်ဖငံး ေကအဲနးယူ/ ကရငးက္နး့မာေရ့ႏြငံး လူမႈ 
ဖူလုဵေရ့ဌာနမြ ၎တုိ႔၏ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာမ္ာ့ႏြငံး အသျာ့ အလာကနး႔သတးေစာငံးၾကညံးသညံးေနရာဌာနမ္ာ့ကုိ 
ႏြာေခါငး့စညး့မ္ာ့၇ လကးေဆ့ဂ္ယး အရညးမ္ာ့၇ အေရအတျကးအကနး႔အသတး်ဖငးံ တကုိယးရညးကာကျယးေရ့ဝတးစဵုမ္ာ့ (PPE) 
ႏြငံး ဒီဂ္စးတယး သာမုိမီတာ အပူတုိငး့စကးမ္ာ့ကုိ ေထာကးပဵံေပ့ခဲံပါသညး၈ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးေရ့ဆုိငးရာ ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈ 
အေန်ဖငံး ကရငး ်ပညးတျငး့ေနရပးစျနး႔ချာတိမး့ေရြာငးေနရသူမ္ာ့ဆုိငးရာ ေကားမတီ (CIDKP) မြ ေဒသခဵလူမႈအသုိငး့အဝုိငး့မ္ာ့ 
ႏြငံး ခ္ဥး့ကပးေဆာငးရျကး်ခငး့ (ချငံး်ပဳသတးမြတးထာ့ေသာ ႏြာေခါငး့စညး့ ခ္ဳပးလုပး်ခငး့အတျကး သငးတနး့ေပ့်ခငး့ဆုိငးရာ 
အလုပးရုဵေဆျ့ေႏျ့ပျႏဲြငံးအတူ) အပါအဝငး ေဒသခဵလႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ႏြငံး ပုဂၓလိကကုမၸဏီ တုိ ႔၏ အေထာကးအပဵံမ္ာ့်ဖငးံ 
(အလြဴေငျမ္ာ့) လညး့ အတူတကျ ေဆာငးရျကး ခဲံၾကသညး၈ 

ေဒသခဵေကအဲနးယူအဆုိအရ ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ရြိအဆုိ့ရျာ့ဆဵု့ထိခုိကးခဵစာ့ရသူမ္ာ့မြာ သစးေတာမ္ာ့အတျငး့မြ စာ့နပးရိကၒာမ္ာ့ 
အေပၐ မြီခုိေနရသူမ္ာ့်ဖစးၿပီ့ ၎တုိ႔သညး ယငး့စာ့နပးရိကၒာမ္ာ့ကို ၿမိဳ႕်ပပတးဝနး့က္ငးတျငး ေရာငး့ခ္ကုနးသျယး်ခငး့ ်ပဳလုပးေန 
ၾကသူမ္ာ့်ဖစးသညး၈ ၎တုိ႔အေန်ဖငံး ေစ့္မ္ာ့သို႔ သျာ့ေရာကးႏုိငး်ခငး့ မရြိသညးံအတျကး စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာမ္ာ့တျငး 
ေစ့္ႏႈနး့ အနိမးံ်ဖငံး ေရာငး့ခ္ခဲံရသညး၈ ေရာငး့ခ္မညးံ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာမ္ာ့ရြိ ေရာငး့ကုနးပစၥညး့မ္ာ့ကုိ ေကအဲနးယူ 
ထိနး့ခ္ဳပးေဒသအတျငး့သုိ႔ သယးေဆာငးေရာငး့ခ္ရာတျငးလညး့ ပဵုမြနးထကးမ္ာ့ေသာေစ့္ႏႈနး့်ဖငံးေရာငး့ခ္ၾကသညး၈ 

 

“မုနး့ၿမိဳ႕နယးဟာ က္ေနား/က္မနဲ႔ သကးဆုိငးတဲံ ေနရာ်ဖစးတဲံအတျကး က္ေနား/က္မ အေနနဲ႔ ကိုဗစး-ှ၆ ကူ့စကးေရာဂါ တုနး႔်ပနး 
ကာကျယးဖုိ႔အတျကး တစဵုတရာ ်ပဳလုပးဖုိ႔ တာဝနးရြိတယးလုိ႔ ခဵစာ့ရတယး၈ ကိုယးံရဲ႕ အထကးအရာရြိကုိလညး့ (အသျာ့အလာ 
ကနး႔သတးေစာငံးၾကညံးတဲံစငးတာေတျအတျကး) အကူအညီ ေတာငး့ဖုိ႔လညး့ တုိကးတျနး့ခဲံတယး၈ ဒီအက္ပးအတညး့က က္ေနား/ 
က္မတုိ႔ အာ့လဵု့ကို စိနးေခၐေနတယး၈ တုနး႔်ပနးကာကျယး ဖုိ႔အတျကး အစုိ့ရ တစးဖျဲ႕ထဲ မဟုတးပဲနဲ႔ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ေတျ၇ 
တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႕အစညး့နဲ႔ လူတစးေယာကးခ္ငး့စီအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔အာ့လဵု့အတူတကျလုပးကိုငးရမြာ်ဖစးပါတယး၈” 
- (ကုမၸဏီ) အလြဴရြငး 
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KNU Nyaunglaybin District (3 Brigade) officials distributing rice and cash in Keh Doh Village Tract 

 

2.3 ေက္ာကးႀကီ့ - ်မနးမာအစို့ရ ႏြငံး ေကအဲနးယူ တို႔၏ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ 

 

ခရိုငးအဆငံး ေကအဲယူအေန်ဖငံး ်မနးမာအစို့ရ သုိ႔မဟုတး ်မနးမာစစးတပးထဵမြ မညးသညးံ ကူညီေထာကးပဵံမႈ မြ လကးခဵ်ခငး့ 
သိို႔မဟုတး ရရြိ်ခငး့ မရြိခဲံပါ၈ ဧၿပီလအတျငး့တျငး လယးဒို (ေက္ာကးႀကီ့) ၿမိဳ႕နယး ေကအဲနးယူ မြ ေက္ာကးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး အေထျ 
ေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာနသုိ႔ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာမ္ာ့ တညးေထာငးေရ့ႏြငံး ကုိရုိနာဗိုငး့ရပးစးတုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ 
ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကး်ခငး့အတျကး စာတစးေစာငး ေရ့သာ့ေပ့ပုိ ႔ခဲံသညး၈ သုိ႔ေသားလညး့ အဆုိပါ စာအေပၐ တရာ့ဝငးတုနး႔်ပနးမႈ 
မရြိခဲံဘ ဲအေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာနႏြငံး ေကအဲနးယူတုိ ႔အၾကာ့ အပစးအခတး ရပးစဲေရ့ ေရြ႕တနး့နယးေ်မ်ဖစးသညးံ မူသယး 
တျငး စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာတစးခု တညးေထာငးရနး အလျတးသေဘာ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ခဲံၾကသညး၈ သုေတသန အဖျ႕ဲ 
အေန်ဖငံး ေဒသခဵတုိ႔၏ လုိကးေလ္ာ ညီေထျရြိမႈ ႏြငံး ပဋိပကၒေ်ဖရြငး့မႈတုိ ႔အတျကး နမူနာအခ္ိဳ႕ကို ရြာေဖျေတျ႕ရိြခဲံသညး၈ ၎ 
သညး ေဒသခဵေကအဲနးယူေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့၇ အစို့ရ (ေထျအုပး) အရာရြိမ္ာ့ ႏြငံး တပးမေတားေဆာကးလုပးေရ့ တုိ႔အၾကာ့ 
အလျတး သေဘာ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့အတျကးသာ ်ဖစးသညး၈ အနညး့ဆဵု့ ်ဖစးစဥးတစးခု အေန်ဖငံး နာ့လညးမႈ လျမဲြာ့ 
်ခငး့ကို ေရြာငးရြာ့ရနးအတျကး အကဲဆတးသညးံ ေဒသ အတျငး့ရြိ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ ေနရာမ္ာ့ႏြငံး အသျာ့အလာ ကနး႔သတး 
ေစာငံးၾကညံးသညးံ စငးတာ မ္ာ့ကို တညးေထာငးရာတျငး အမ္ာ့်ပညးသူသိရြိေစမညးံ သတငး့အခ္ကးအလကး ထုတး်ပနး်ခငး့ ကို 
ေဆာငးရျကး်ခငး့မ်ပဳရနးအတျကး ဆဵု့်ဖတးခဲံၾကသညး၈ 

KDHW/CIDKP ႏြငံး အစို့ရၿမိဳ႕နယးတာဝနးရြိသူမ္ာ့(က္နး့မာေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနအပါအဝငး) အၾကာ့ သဵသယလူနာမ္ာ့ လႊဲေ်ပာငး့ 
ေရ့ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၍ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ ရြိခဲံသညး၈ ယေန႔အခ္ိနးထိ လုပးေဆာငးရနး မလုိအပးေသ့ 
သညးမြာလညး့ ဝမး့သာဖျယးရာပငး်ဖစးသညး၈ ထုိ႔ထကးေက္ားလျနးလ္ကး အစုိ့ရႏြငံး ေကအဲနးယူအၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ 
သုိ႔မဟုတး ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ အနညး့ငယး ရြိခဲံသညး၈ 

“ခုခ္ိနးထိေတာံ ်မနးမာအစုိ့ရ ႏြငံး ေကအဲနးယူအၾကာ့ စနစးက္တဲံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈ  မရြိေသ့ပါဘူ့၈ ေက့္ရျာအဆငံး 
မြာေတာံ ေကအဲနးယူရဲ႕ ကုိဗစး-ှ၆ အေရ့ေပၐတုနး်ပနးကာကျယးေရ့ အဖျဲ႕နအဲတူ  ေကအဲနးယူက တစးနုိငးငဵလဵု့ ပစးခတး 
တုိကးခုိကးမႈရပးစဲေရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး (အဲနးစီေအ) အသိအ်မငးဖျငံး လုပးငနး့ေတျ လုပးေဆာငးေနတာ ရြိပါတယး၈”           
- ေဒသခဵသုေတသီ 
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CIDKP distributing relief in Kyauk Kyi 

“စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာတစးခုခ္ငး့စီအတျကး ေကအဲနးယူ က္နး့မာေရ့ဌာန၇ ပို႔ေဆာငးေရ့ဌာန၇ ေဒသခဵလဵုၿခဵဳေရ့၇ ပညာေရ့ 
ဌာနနဲ႔ ေက့္ရျာေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့စတဲံ အဖျဲ႕ဝငး ၃ ဦ့ ပါတဲံ ေကားမတီကို ဖျဲ႕စညး့ ေပ့ထာ့ပါတယး၈ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ 
ေနရာကုိ တညးေထာငးၿပီ့သျာ့တံဲအခါမြာ အစုိ့ရ ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မထဲမြာရြိတဲံ ်ပညးသူေတျအေနနဲ႔ ဒီစမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာ 
ကို ေက္ားလျနး သျာ့ေရာကး်ခငး့ (ေကအဲနးယူ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့တဲံေနရာထဲဝငး်ခငး့) မလုပးႏိုငးေတာံသလုိ ေကအဲနးယူ ေဒသထဲမြာ 
ရြိတဲံရျာသာ့ေတျအေနနဲ႔လညး့ အစုိ့ရထိနး့ခ္ဳပးထာ့တဲံနယးေ်မထဲကို သျာ့လုိ႔မရေတာံပါဘူ့၈ အေရ့ေပၐကိစၥေတျအတျကး ဆုိ 
ရငးေတာံ ေဒသခဵအာဏာပိုငးေတျဆီကေန ချငံး်ပဳခ္ကးကုိ ေထာကးခဵစာနဲ႔အတူ ေတာငး့ခဵႏုိငးပါတယး၈” … 

“ေခ္ာငး့ဖ္ာ့ေက့္ရျာအုပးစုထဲမြာေတာံ တပးမေတားက ေဒသခဵစမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာ တညးေထာငးဖို ႔ကို လကးမခဵပါဘူ့၈ 
ဒါေပမယးံလညး့ ေက့္ရျာလူႀကီ့ေတျနဲ႔ ေက့္ရျာအုပးစု ေထျအုပးမြဴ့ေတျ ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ၿပီ့တဲံေနာကးမြာ တပးမေတားက 
နယးေ်မခဵ တပးမြဴ့က စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာ တညးေထာငးဖုိ ႔ ချငံး်ပဳလိုကးပါတယး၈” - ေကအဲနးယူ အရာရြိ 

 

“က္ေနားတုိ႔ (အနီ့အနာ့) တပးမဟာ ၂  မြာ တုိကးပျေဲတျ ရြိေနတုနး့ပါဘဲ၈ တကယးတမး့ဆုိရငး တပးမေတား အေနနဲ႔ က္ေနားတုိ႔ 
ရ႕ဲ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာေတျကုိမဖ္ကးဆီ့သငံးပါဘူ့၈” - ပဒိုဝါ့ေရတုိ့၇ ဥကၑဌ၇ ကရငးက္နး့မာေရ့နဲ႔လူမႈဖူလဵုေရ့ဌာနႏြငံး 
ကိုဗစး-ှ၆ အေရ့ေပၐ တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ အဖျဲ႕၇ ေညာငးေလ့ပငးခရုိငး၈ 

 

ကူ့စကးကပးေရာဂါ၏လတးတေလာၿခိမး့ေ်ခာကးမႈက္ဆငး့လာခဲံခ္ိနးတျငး (ဇူလုိငး- ၾသဂုတးလအတျငး့တျငး)ခရိုငးေကအဲနးယူမြစမး့ 
သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာမ္ာ့ကို ဆကးလကးထာ့ရြိၿပီ့ ေက့္ရျာသူေက့္ရျာသာ့မ္ာ့ကို ပိုမုိလျယးကူစျာ ်ဖတးသနး့သျာ့လာချငံး်ပဳခံဲ 
သညး၈ ေကအဲနးယူမြ တပးမေတား၏ ဖ္ကးဆီ့်ခငး့ ခဵရေသာ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့ေနရာႏြစးခုကို ်ပနးလညးတညးေဆာကးရာ 
တျငးလညး့ မညးသညးံအေႏြာငံးအယြကးမြ္မေတျ႕ရြိခဲံရေပ၈ 

2.4 ေက္ာကးႀကီ့ - CIDKP တုနး႔်ပနးကာကျယး်ခငး့  

CIDKP သညး ေကအဲနးယူ၏ ဗဟုိအၿမဲတမး့ေကားမတီ ႏြငံး အေထျေထျ 
အတျငး့ေရ့မြဴ့ရုဵ့၏ လမး့ညႊနးမႈေအာကးတျငးရြိသညးံ အဓိက ကယးဆယး 
ေရ့ႏြငံး ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ေကားမတီ တစးရပး်ဖစးသညး၈ CIDKP သညး ေက္ာကးႀကီ့ 
ႏြငံး တပးမဟာ (၀) တျငး အာ့ေကာငး့စျာ အေ်ခစိုကး ေဆာငးရျကးလ္ကး 
ရြိသညး၈ 

CIDKP ႏြငံး ေကအဲနးယူ ခရုိငးႏြငံး ၿမိဳ႕နယး ကိုဗစး-ှ၆ အေရ့ေပၐတုနး႔်ပနး 
ကာကျယးေရ့ လုပးငနး့ ေကားမတီ တုိ႔သညး ေက့္ရျာ (ှ၀) ရျာရြိ ်ပညး 
တျငး့ေနရပးစျနး႔ချာတိမး့ေရြာငးရသူမ္ာ့ႏြငံး အ်ခာ့ထိခုိကး နစးနာလျယးသညးံ 
အရပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့ကို ကူညီေထာကးပဵံေပ့လ္ကးရြိၿပီ့ အစုိ့ရႏြငံး ပူ့ 
ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့အေန်ဖငံး ေက္ာကးႀကီ့ၿမိဳ႕ အသျာ့အလာ ကနး႔သတး 
ေစာငံးၾကညံးသညးံစငးတာသုိ႔ ဒီဂ္စးတယး အပူတိုငး့စကးမ္ာ့ကို လညး့ 
ကူညီေထာကးပဵံခဲံသညး၈ 

CIDKP ၏ အဓိက လုပးငနး့မ္ာ့မြာ ရဵပဵုေငျရြာေဖျ်ခငး့၇ အသိအ်မငးဖျငံး 
သငးတနး့ေပ့်ခငး့ (KDHW၇ CIDKP ႏြငံး CSOs မ္ာ့မြ ကူညီပဵံပို့သူမ္ာ့/ 
သငးတနး့ေပ့သူမ္ာ့) ႏြငံး ပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့ ကူညီေထာကးပဵံေပ့်ခငး့တုိ႔ 
ပါဝငးပါသညး၈ လကးေတျ႕က္သညးံ ကူညီေထာကးပဵံမႈမ္ာ့အေန်ဖငံး ရဵပဵုေငျ 
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ရြာေဖျေပ့်ခငး့၇ ဆပး်ပာ၇ လကးေဆ့ဂ္ယးအရညး၇ ကလုိရငး့ေပါငးဒါမႈနး ႔၇ သာမိုမီတာမ္ာ့ ႏြငံး ပုိ့သတးေဆ့်ဖနး့ ကိရိယာမ္ာ့တုိ ႔ 
ပါဝငးသကဲံသုိ႔ UNHCR မြ လြဴဒါနး့သညးံ ႏြာေခါငး့စညး့မ္ာ့နြငံး ေစာငးမ္ာ့လညး့ ပါဝငး ပါသညး၈4 ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး စမး့သပး စစး 
ေဆ့ေရ့စခနး့မ္ာ့ ဖျငံးလြစးရနး ကူညီေပ့ခဲံသညး၈ ရငး့်မစးေနရာ အေတား မ္ာ့မ္ာ့မြ လြဴဒါနး့မႈမ္ာ့ ရြိေသား်ငာ့လညး့ ရပးရျာ 
အမ္ာ့စုအတျကး တကိုယးေရသနး႔ရြငး့ေရ့ ႏြငံး တကိုယးေရကာကျယးေရ့ဝတးစဵု (PPE) မ္ာ့ မလုဵေလာကးပါ၈ 

CIDKP အေန်ဖငံး ကုိဗစး-ှ၆ အာ့ တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးရာတျငး ေကအဲနးယူ ေညာငးေလ့ပငးခရိုငးမြ ေခၐယူ 
သညးံ အစညး့အေဝ့မ္ာ့သုိ႔ ပါဝငး်ခငး့အာ့်ဖငံးေသားလညး့ေကာငး့၇ ်မနးမာႏုိငးငဵၾကကးေ်ခနီအသငး့ (MRA- ေအာကးတျငးၾကညံး 
ရႈရနး) ႏြငံး အတူတကျ လုပးငနး့ေဆာငးရျကး်ခငး့အာ့်ဖငံးေသားလညး့ေကာငး့ ပါဝငးေဆာငးရျကးခဲံပါသညး၈ ေက္ာကးႀကီ့ရြိ CIDKP 
ညႊနးၾကာ့ေရ့မြဴ့သညး ေကအဲနးယူ၏ ကူ့စကးေရာဂါ တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ ခရုိငးအဆငံးကို ကူညီေထာကးပဵံခဲံၿပီ့ ရဵပဵုေငျရရြိႏုိငး 
မညးံ ရငး့်မစးမ္ာ့ကိုလညး့ ရြာေဖျေပ့ခဲံသညး၈ 

CIDKP ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့အေန်ဖငံး ေဒသခဵအစို့ရအဖျဲ႕၏မူဝါဒကငး့မဲံမႈႏြငံး ရြငး့လငး့်ပတးသာ့သညးံ လုပးငနး့စဥးကငး့မဲံမႈတုိ ႔ 
သညး ကူ့စကးေရာဂါအာ့ ကုိငးတျယးေ်ဖရြငး့ရာတျငး အခ္ိနးႏြငံး ရငး့်မစး်ပဳနး့တီ့ ်ခငး့ရလဒးမ္ာ့ကိုသာ ်ဖစးေစသညးဟု ခဵစာ့မိ 
ၾကသညး၈ မတူညီသညးံ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ ပုိမုိေကာငး့မျနးသညးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ႏြငံး အစုိ့ရႏြငံး သကးဆုိငးရာ 
ေကအဲနးယူ ဌာနမ္ာ့အၾကာ့ ပိုမုိထိေရာကးကာ အလုပး်ဖစးသညးံ ကုိဗစး-ှ၆ တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့မ္ာ့ကို လုပးေဆာငးသျာ့ႏုိငး 
ေစမညး ်ဖစးသညး၈ 

အေရ့ႀကီ့သညးံ လူမႈေရ့ရာအခ္ကးမ္ာ့အေန်ဖငံး မြတးသာ့ထာ့ရမညးမြာ ရျာသူရျာသာ့မ္ာ့သညး ဝငးထျကးသျာ့လာမႈ 
ကနး႔သတး်ခငး့ စညး့ကမး့ကို စညး့လဵု့ညီညျတးစျာ လုိကးနာၾကသညး (အမ္ာ့စုမြာ ဗိုငး့ရပးစးကို ေၾကာကးရျဵ႕်ခငး့ေၾကာငးံ်ဖစး 
သညး)၈ သုိ႔ေသားလညး့ တစးေန႔လုပးမြ တစးေန႔စာ့ရသညံး အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့အလုပးသာရြိသညးံ ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့ၿပီ့ဖယး 
ၾကညး်ခငး့ခဵရသညးံသူမ္ာ့အေန်ဖငံးမူ အခကးအခဲမ္ာ့ကိုပိုမိုဆို့ရျာ့စျာရငးဆုိငးရသညး၈  

“အစုိ့ရနဲ႔ေကအဲနးယူ ႏြစးဖျဲ႕စလဵု့အေနနဲ႔ ဒီလုိအက္ပးအတညး့ေတျကကိုတုနး႔်ပနးေ်ဖရြငး့ဖုိ႔အတျကး ရြငး့လငး့တဲံမူဝါဒေတျ ရြိသငံး 
တယး၈ ဒီလုိမူဝါဒေတျမရြိတာေၾကာငးံအရငး့အ်မစးေတျကို (ဘတးဂ္ကး၇ အခ္ိနး၇ လုပးအာ့စသညး်ဖငံး) ကို်ပဳနး့တီ့ေစတယး၈ အစို့ 
ရဝနးထမ း့မ္ာ့နဲ႔ အတူတူ အလုပးလုပးတဲံအခါ မြာ အထကးေအာကးအမိနး႔ေပ့စနစးေအာကးမြာ ေတားေတား ဒုကၒေရာကးၾကရတာ 
ေတျ႕ရတယး၈ ဒါဟာ ဒီလုိအေရ့ေပၐတုနး႔်ပနးရမညးံအလုပးမ္ိဳ့မြာဆုိရငး ေကာငး့တဲံအရာေတာံမဟုတးဖူ့၈” -  CIDKP အရာရြိ 

 

2.5 ေက္ာကးႀကီ့ - လူငယးအဖျ႕ဲမ္ာ့၏ ကုိရိုနာဗိုငး့ရပးစးအာ့ တုနး႔်ပနးကာကျယး်ခငး့ 

ေ်ဖဆိုသူ အမ္ာ့စုမြ ရပးရျာလူမႈအသိုငး့အဝုိငး့မ္ာ့မြ ဤသုိ႔ေသာ ဆုိ့ဝါ့လျနး့လြသညးံ အက္ပးအတညး့ ကာလအတျငး့ တစးဦ့ 
ႏြငံးတစးဦ့ မညးသုိ႔ကူညီခဲံၾကသညးကို ်ပနးလညးသဵု့သပးေဖား်ပ ခဲံၾကသညး၈ အ်ခာ့ေသာ ေဘ့အႏၲရာယးမ္ာ့ကဲံသုိ ႔ပငး ပထမဆဵု့ 
တုနး႔်ပနးသူမ္ာ့ (မျနး ႏြငံး ကရငး တုိ႔တျငး၇ အ်ခာ့ေနရာမ္ာ့တျငးလညး့ ထုိ႔အတူ်ဖစးမညးမြာ သဵသယ ဝငးစရာရြိမညးမဟုတးပါ) မြာ 
ေဒသခဵ ်ပညးသူမ္ာ့ ်ဖစးၾကၿပီ့ တစးဦ့ႏြငံးတစးဦ့ အ်ပနးအလြနး ကူညီ ပဵံပုိ့ေထာကးပဵံၾကသညး၈ 

အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ အေရအတျကး အေတားမ္ာ့မ္ာ့ ေက္ာကးႀကီ့ေဒသအတျငး့ လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးလ္ကး ရြိၾက 
သညး၈ ေအာကးတျငးေဖား်ပသညးံ ဥပမာအခ္ိဳ႕မြာ အစို့ရထိနး့ခ္ဳပးသညးံ နယးေ်မ အတျငး့ (အမ္ာ့အာ့်ဖငံး ၿမိဳ႕ေပၐတျငး ်ဖစးၿပီ့) 
အေ်ခ်ပဳၾကေသားလညး့ တခါတရဵတျငး ႏြစးဖကး အုပးခ္ဳပးေရ့ေရာေႏြာေနသညးံ ေနရာမ္ာ့တျငး လုပးကုိငးၾကၿပီ့ တခါတရဵတျငးမူ 
ေကအဲနးယူ ထိနး့ခ္ဳပး နယးေ်မအတျငး့တျငး လုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးၾကသညး၈ အခ္ိဳ႕ေသာ အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ 
အေန်ဖငံး ပဋိပကၒ်ဖစးပျာ့ရာ ေဒသထဲတျငး ေကအဲနးယူႏြငံး တျဖဲကးကာ လုပးငနး့မ္ာ့ကို တုိကးရုိကးလုပးကိုငးၾကသညး၈ 

                                            
4 During April and May, school buildings were used as QS. As schools were due to reopen in June, the Township coronavirus response 

committee decided to move people to monastery. They used chlorine to clean the vacated school rooms. 
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ေက္ာကးႀကီ့သညး ေယဘုယ္အာ့်ဖငံး လူမ္ိဳ့ေရ့ပဋိပကၒမ္ာ့်ဖစးပျာ့သညံးေနရာမဟုတးေသားလညး့ ဘာသာေရ့ကိုအေ်ခခဵ 
သညးံ တငး့မာမႈမ္ာ့ (ခရစးယာနး၇ ဗုဒၶဘာသာ စသညး) ႏြငံး မတူညီသညးံ တုိငး့ရငး့သာ့လူမ္ိဳ့မ္ာ့အၾကာ့ တငး့မာမႈမ္ာ့ ရြိေန 
သညး၈ ထုိ႔ေၾကာငံးအဆုိပါ ၿမိဳ႕တျငး့ႏြငံး အနီ့တဝုိကးရြိ နယးေ်မေဒသမ္ာ့ကို ေလံလာခဲံၾကသညးံ လူငယး အဖျဲ႕ သဵု့ဖျဲ႕တျငး ကရငး၇  
ဗမာ ႏြငံး ဗုဒၶဘာသာအုပးစုမ္ာ့ ပါဝငး်ခငး့ကိုအာ့ေပ့လ္ကး အဆုိပါနယးေ်မေဒသအတျငး့ ကူ့စကးေရာဂါဆိုငးရာႏြငံး သငံးေတား 
သညးံ တုနး႔်ပနးကာကျယးမႈမ္ာ့အတျကး အသိအ်မငးဖျငံးေပ့်ခငး့တုိ႔ကုိ လုပးေဆာငးခဲံၾကသညး၈ ၎တုိ႔အေန်ဖငံး အေထျေထျ 
အုပးခ္ဳပးေရ့ ဦ့စီ့ဌာနမြ အရာရြိ (ေထျအုပး) ၏ ကူညီေထာကးပဵံမႈကို အနညး့ငယးသာ ရရြိခဲံသညး၈ အဆုိပါ CFSOs မ္ာ့မြ 
အနာဂတးကာလတျငး အကယး၍ အစုိ့ရမြ ၎တုိ႔ႏြငံး အတူတကျ လုပးကုိငးလုိလြ္ငး အစုိ့ရအရာရြိမ္ာ့၏ ႀကိဳ့ပမး့အာ့ထုတးမႈကုိ 
ကူညီႏုိငးမညးဟု ၎တုိ႔၏ စျမး့ေဆာငးရညးအေပၐယဵုၾကညးမႈရြိၾကသညး၈ သုေတသန ်ပဳလုပးေနသညးံ ကာလအတျငး့တျငး ၎ 
တုိ႔သညး လကးကမး့စာေစာငးမ္ာ့်ဖငံး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေဝမြ္်ခငး့၇ ႏြာေခါငး့စညး့မ္ာ့်ဖနး႔်ဖဴ့ေပ့်ခငး့၇ အသဵခ္ဲ႕ 
စကးမ္ာ့်ဖငံး လူထူထပးမ္ာ့်ပာ့ရာေစ့္မ္ာ့ႏြငံးေက့္ရျာမ္ာ့တျငး သတငး့အခ္ကးအလကးေပ့်ခငး့အပါအဝငး လႈပးရြာ့မႈ့မ္ာ့စျာကို 
ေဆာငးရျကးခဲံၾကသညး၈ 

 

“အစုိ့ရတာဝနးရြိသူေတျကေန ကုိဗစး-ှ၆ နဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ ဘာမြစတငးမလုပးေဆာငးမီမြာ မ္ိဳ့ဆကးသစး လူငယးအဖျဲ႕ကေန ေန 
ၿပီ့ေတာံ ရျာေတျ သူတုိ႔ဖာသာသူတုိ႔ အမ္ာ့်ပညးသူ အ်မငးဖျငံး်ခငး့ကုိ လုပးေပ့ၾကတယး၈ သူတုိ႔ပိုကးဆဵန႔ဲပဲ အသဵခ္ဲ႕စကးေတျငြာ့ 
ၿပီ့ေတာံ ကုိဗစး-ှ၆ နဲ႔ ပတးသကးတဲံ သတငး့ အခ္ကးအလကးေတျနဲ႔ ဗဟုသုေတျကုိ ရျာထဲမြာ ေၾကညာေပ့တယး၈ ေက့္ရျာ 
အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့နဲ႔ ေတျ႕ဆဵု ညြိႏိႈငး့မႈ တခ္ိဳ႕ကေတာံ ်ဖစးႏိုငးေပမယးံ ေယဘုယ္အာ့်ဖငံးဆုိရငးေတာံ သူတုိ႔ရ႕ဲ အာ့ထုတးမႈကို 
လ္စးလ္ဴရႈၾကပါတယး၈ ဘယးလုိပဲ်ဖစး်ဖစး မ္ိဳ့ဆကးသစးအဖျဲ႕က လူငယးေတျကေတာံ ယာယီတုနး႔်ပနး ကာကျယးေရ့ေကားမတီ 
တစးခုဖျဲ႕ၿပီ့ ရျာသာ့ေတျနဲ႔ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးေတျဆီကေန အလြဴခဵေနတာ ရြိပါတယး၈” … 

“က္ေနား/က္မတို႔ နာ့လညးတာက အေရ့ႀကီ့တဲံကိစၥေတျမြာ ်ပညးသူေတျ မ္ကးစိပျငံးနာ့ပျငံးေအာငး လုပးဖုိ ႔က ႏုိငးငဵေတားရဲ႕ 
တာဝနး်ဖစးတယး၈ ဒီကိစၥမြာေတာံ က္ေနား/က္မတုိ႔ရ႕ဲ အစုိ့ရရဲ႕ ဦ့စီ့ဦ့ေဆာငး ်ပဳမႈေတျဟာ အကနး႔အသတးန႔ဲ ်ဖစးေနၿပီ့ေတာံ 
ေႏြ့ေနပါတယး၈ ကိုဗစး-ှ၆နဲ႔ ပတးသကးတဲံ အ်ခာ့ ႏုိငးငဵေတျရဲ႕ သတငး့အခ္ကးအလကးေတျကို မီဒီယာကေနတဆငံး 
ေတျ႕ေနရၿပီ့ေတာံ က္ေနား/က္မတုိ႔ ရပးရျာ အတျကး စုိ့ရိမးပူပနးမိပါတယး၈ ဒါေၾကာငံး က္ေနား/က္မတုိ႔ လုပးႏိုငးတာကို 
လုပးေနတာပဲ ်ဖစးပါတယး၈” -  ကရငးလူငယးေခါငး့ေဆာငး 

… 

“က္ေနား/က္မတို႔ဟာ လူမႈအသုိငး့အဝုိငး့တစးခုထဲမြာ အတူတကျ ေနထုိငးၾကတာ်ဖစးတယး၇ ဆုိေတာံ ဒီအက္ပးအတညး့မြာ 
ညီညျတးမႈနဲ႔ စညး့လဵု့မႈ ရြိသငံးပါတယး၈ ကိုဗစး-ှ၆ ဟာ က္ေနား/က္မတုိ႔ရ႕ဲ ရပးရျာ လူမႈအသုိငး့အဝုိငး့ရဲ႕ စညး့လဵု့မႈနဲ႔ 
ညီညႊတးမႈဆီအတျကး စမြတးတစးခု ်ဖစးႏိုငးပါတယး၈” -  လူငယးေစတနာံဝနးထမး့ 

 

2.6 ေက္ာကးႀကီ့ - ်မနးမာႏိုငးငဵၾကကးေ်ခနီအသငး့၏ ကုိရိုနာဗိုငး့ရပးစး တုနး႔်ပနးကာကျယး်ခငး့ 

်မနးမာႏုိငးငဵၾကကးေ်ခနီအသငး့ (MRCA) သညး အစို့ရ၇ အစို့ရမဟုတးသညးံ အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၇ အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ 
ႏြငံး CIDKP တုိ႔ႏြငံးအတူ လကးတျေဲဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ MRCA ဝနးထမး့မ္ာ့သညး လကးခဵရရြိသညးံ လကးေဆ့ဂ္ယး 
အရညးမ္ာ့၇ ႏြာေခါငး့စညး့မ္ာ့၇ ဆပး်ပာမ္ာ့၇ တကုိယးေရသဵု့ကာကျယးေရ့ဝတးစဵုမ္ာ့၇ သတငး့အခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖနး ႔ေဝေပ့ခံဲၿပီ့ 
အိမးနီ့ခ္ငး့ႏုိငးငဵမ္ာ့မြ ်ပနးလညးဝငးေရာကးလာသညးံ ်မနးမာအလုပးသမာ့မ္ာ့ကိုလညး့ ကူညီေထာကးပဵံေပ့ခဲံသညး၈ MRCA 
အေန်ဖငံး ထုိငး့ႏုိငးငဵ ႏြငံး တရုတးႏုိငးငဵ တုိ႔မြ နယးစပးေဒသမ္ာ့မြတဆငံး ်ပနးလညး ဝငးေရာကး လာသူမ္ာ့ကို လကးခဵရနး ႏြငံး 
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Local company donation to MRCA 

ေက္ာကးႀကီ့သုိ႔ ်ပနးလာသညးံသူမ္ာ့ကို အသျာ့အလာကနး႔သတး ေစာငံးၾကညံးသညးံ စငးတာမ္ာ့တျငး ဝငးေရာကးေစာငံးၾကညံးခဵမႈ 
ေသခ္ာစျာရြိေစရနးအတျကး တာဝနးယူ ေဆာငးရျကးေပ့သညး၈5 

MRCA ဝနးထမး့မ္ာ့မြ သတိ်ပဳမိသညးမြာ အစို့ရႏြငံး တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငး 
ရျကးမႈရြိမေန်ခငး့ကို်ဖစးသညး၈ ေက္ာကးႀကီ့ရြိ်မနးမာႏုိငးငဵၾကကးေ်ခနီအသငး့မြေစတနာံဝနးထမး့ (၁) ဦ့ကို ေက္ာကးႀကီ့ႏြငံး မုနး့ 
ရြိ အသျာ့အလာ ကနး႔သတးေစာငံးၾကညံးသညးံ စငးတာမ္ာ့တျငး ေန႔စဥးကူညီပဵံပုိ့ရနး တာဝနးေပ့အပးထာ့သညး၈ ကိုဗစး-ှ၆ 
ကာကျယး ေရ့ႏြငံး ပတးသကးသညးံ ပစၥညး့ကိရိယာမ္ာ့ ရယူႏုိငးေရ့ႏြငံး ပတးသကး၍ CIDKP, ရြမာရိပုိကးဆဵအိတးအဖျဲ႕ (ႏိုငးငဵ 
တကာ အစုိ့ရမဟုတးသညးံ အဖျဲ႕အစညး့)၇ ဂုိငးယာအဖျဲ႕အစညး့ (ေအာကးတျငး ၾကညံးရႈရနး) ႏြငံး ကရငးဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ကျနးယကး 
(်ပညးတျငး့ အစုိ့ရမဟုတးသညးံ အဖျဲ႕အစညး့) တုိ႔ႏြငးံ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးလ္ကး ရြိပါသညး၈ MRCA အေန်ဖငံး ကိုဗစး-ှ၆ 
ႀကိဳတငးကာကျယးေရ့ ႏြငံး အကာအကျယး်ပဳေရ့တုိ႔ႏြငံးပတးသကး၍ အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့သိရြိေစရနးအတျကး အစီအစဥးမ္ာ့လညး့ 
ရြိပါသညး၈ 

 

 

  

                                            
5 For migrant workers who returned to Kyauk Kyi through official arrangements, transportation was arranged from Myawaddy to 

Paryargyi, and from Paryargyi to Kyaukkyi by the Township Covid-19 Protection and Control Committee - with full PPE. Trained MRCA 
volunteers assisted in this process. 
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2.7 ေက္ာကးႀကီ့ - အရပးဖကးလူမႈအဖျ႕ဲအစညး့ (ဂိုငးယာ အဖျ႕ဲအစညး့6 ႏြငံး စစးေတာငး့သဵစဥး 

ကျနးယကး)  မ္ာ့၏  တုနး႔်ပနးကာကျယး်ခငး့ 

ကုိဗစး-ှ၆ ကူ့စကးေရာဂါေၾကာငံး (ေ်မ်မြဳပးမုိငး့) မုိငး့ဒဏးခဵရသူမ္ာ့ (MVs) ေနထိုငးရာေဒသ အမ္ာ့စုမြာ ကုိရုိနာဗိုငး့ရပးစး 
ထိနး့ခ္ဳပးေရ့ဆုိငးရာ တာ့်မစးပိတးပငး်ခငး့ လုပးငနး့တစးရပးအေန်ဖငံး ေကအဲနးယူ အမိနး ႔်ဖငံး ဝငးထျကးသျာ့လာချငံး ပိတးပငး်ခငး့ 
ခဵရပါသညး၈ ထုိအခ္ိနးကာလအေတာအတျငး့ တျငး မုိငး့ဒဏးခဵရသူမ္ာ့အေန်ဖငံး ၎တုိ ႔၏ အသကးေမျ့ဝမး့ေက္ာငး့အတျကး 
ဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး ရြာေဖျ်ခငး့၇ မီ့ေသျ့ဖုတးရနးအတျကး သစးေတာမ္ာ့အတျငး့သုိ႔ ဝငးေရာကး်ခငး့ မ်ပဳႏုိငးေတာံေခ္၈  ယငး့ 
အေ်ခအေနကို ဂိုငးယာ အဖျဲ႕အစညး့အေန်ဖငံး ဿွှ၆အတျငး့တျငး လူမႈသဟဇာတ်ဖစးေရ့ သုေတသနကို အတူတကျလုပး 
ေဆာငးခဲံသညးံ စစးေတာငး့သဵစဥးကျနးယကးအဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့ႏြငံးေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ခဲံသညး၈  ထုိ႔ေနာကး၎အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ 
နြစးဖျဲ႕မြ မုိငး့ဒဏးခဵရသူမ္ာ့ဆီသုိ႔ အေ်ခခဵလုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ကူညီပဵံပို့ေပ့ရနး အတူတကျ ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ ေက့္ရျာ 
အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ကိုလညး့ ထုိသုိ႔ေပ့ေဝရာတျငး အတူတကျပါဝငးေဆာငးရျကးရနးအတျကး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးခဲံသညး၈ 

ေနားေဝ်ပညးသူမ္ာ့၏အကူအညီ (NPA) ၏ကူညီေထာကးပဵံမႈ်ဖငံး ဂုိငးယာ ႏြငံး ၎၏မိတးဖကးမ္ာ့ (အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ 
မ္ာ့၇ တသီ့ပုဂၓလမ္ာ့ ႏြငံး ဘာသာေရ့ေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့) တုိ႔သညး ၎တုိ႔၏ အခ္ိနးမ္ာ့ကို ေပ့လြဴခဲံၾကသညး၈ ယငး့အခ္ိနး 
ကာလအတျငး့ ဂုိငးယာမြ ေက့္ရျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့၇ စစးေတာငး့သဵစဥးကျနးယကးအဖျဲ႕ဝငးမ္ာ့၇ မိုငး့ဒဏးခဵရသူမ္ာ့နြငံး အနီ့ 
ကပးလုပးေဆာငးခံဲသညး၈ အမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့အတျကး ဂိုငးယာမြ ကိုဗစး-ှ၆ႏြငးံ သကးဆိုငးသညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့အာ့ အ်မငး 
ဖျငးံ ေပ့်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးေပ့ခဲံသညး၈  

အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ ႏြစးဖျဲ႕စလဵု့သညး မုိငး့ဒဏးခဵရသူမ္ာ့၏ အေ်ခခဵ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကို ်ဖညံးဆညး့ေပ့ႏုိငးရနးအတျကး 
လြဴဒါနး့ခဲံၾကသညး၈ ၎တုိ႔သညး ေက့္ရျာ အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့ႏြငံးလညး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးကာ လကးေကာငး့စာေစာငးမ္ာ့ 
ေဝငြ်ခငး့ ႏြငံး ကမၻာံ က္နး့မာေရ့အဖျဲ႕အစညး့ႏြငံး က္နး့မာေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနတုိ႔၏ လမး့ညႊနးခ္ကးမ္ာ့နြငံးအညီ စမး့သပး စစးေဆ့ 
ေရ့ေနရာမ္ာ့မညးသုိ႔လညးပတးလုပးေဆာငးရမညးတုိ႔ကို အသိအ်မငးဖျငံး်ခငး့ကို ေဆာငးရျကးခဲံၾကသညး၈ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့ 
မြဴ့မ္ာ့၇ ်မနးမာႏိုငးငဵၾကကးေ်ခနီအသငး့၇ အရပးဖကး လူမႈ အဖျဲ႕အစညး့ မ္ာ့ႏြငံးအတူတကျ ပူ့ေပါငး့၍ ေက္ာကးႀကီ့ၿမိဳ႕နယး 
အတျငး့ရြိ အစုိ့ရေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ဖျငံးလြစး ထာ့သညးံ အသျာ့အလာကနး႔သတးေစာငံးၾကညံးသညးံ စငးတာ (၁) ခုသုိ႔ တကိုယး 
ေရ ကာကျယးေရ့ ဝတးစဵု (PPE) မ္ာ့ကို လြဴဒါနး့ခဲံသညး၈ ဂုိငးယာ မြ ဆနး၇ အာလူ့၇ ဆပး်ပာ မ္ာ့ကို မုိငး့ဒဏးခဵရသူမ္ာ့ ထဵသုိ ႔ 
ဝငးထျကးသျာ့လာချငံးပိတးပငး်ခငး့ ကာလအတျငး့ ပဵံပုိ့ကူညီလြဴဒါနး့ခဲံသညး၈  

                                            
6 Gaia Organisation (Gaia) is a newly-registered organisation working to empower grassroots and marginalized communities through 

strengthening civil society actors to address poverty and enhance their capacity to help themselves; to influence local level policy 
making processes; to influence local markets and build a fair trade culture by promoting socially responsible community-led 
enterprises for economic development; to create spaces for dialogue between different stakeholders in order to build relationship, 
trust and understanding, toward for positive social change. Gaia also implements peace-building projects to enhance an inclusive 
peace process through multi-stakeholder dialogue, in Bago Region and in Kayin State.    

The Gaia Organisation and its partners from eastern Bago and northern Karen initiated the Sittaung Thanzin network in 2013. The 
Sittaung Thanzin Social Network represents 13 CBO/CSOs and individuals, including faith-based organisations. The Sittaung Thanzin 
network creates informal spaces for local dialogue, and facilitates advocacy mechanisms to engage the public and other key 
stakeholders. 
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Gaia Sustainable Development Organization distributing support to landmine victims  
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3 မျနး်ပညးနယးမြ ရႈ်မငး်ခငး့ 

3.1 ေဒသအေ်ခအေန 

ှ၆၆၂ ခုႏြစးကာလမြပငး မျနး်ပညးသစးပါတီအေန်ဖငံး အစုိ့ရနြငံး တပးမေတားတုိ ႔ႏြငံး (တခါတရဵ မ္ာ့စျာပငး) မလျယးကူသညးံ 
အပစးအခတးရပးစဲေရ့ကုိ ထိနး့သိမး့ခဲံရသညး၈ ဿွှွ ခုႏြစးတျငး ႏိုငးငဵေရ့ဆကးဆဵေရ့ ပ္ကးစီ့ခဲံၿပီ့ တခါတရဵတျငး တငး့မာမႈမ္ာ့ 
အေတားအတနး်မငံးတကးခဲံေသားလညး့ တုိကးပျမဲ္ာ့ ်ပနးလညးမ်ဖစးပျာ့ခဲံေခ္၈ မျနးအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ လုပးေဆာငး 
ေနသူမ္ာ့က နီ့ကပးသညးံ ဆကးဆဵေရ့ကို တညးေဆာကးခဲံၾကၿပီ့ ်မနးမာ်ပညးအတျငး့ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးေနသူမ္ာ့ ႏြငံး 
မျနး်ပညးသစးပါတီ ထိနး့ခ္ဳပးနယးေ်မအတျငး့ရြိ အပစးအခတးရပးစဲေရ့ဇုဵမ္ာ့ႏြငံး အိမးနီ့ခ္ငး့ ထုိငး့ႏုိငးငဵ မ္ာ့တျငး လုပးငနး့ 
ေဆာငးရျကးေနသူမ္ာ့အၾကာ့ လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမႈ ထပး်ခငး့မ္ာ့ ရြိခဲံသညး၈ 

ေအာကးပါထငး်မငးခ္ကးမ္ာ့သညးမျနးအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ အဖျဲ႕ဝငးမြေကာကးယူထာ့်ခငး့်ဖစးၿပီ့ မျနး်ပညးနယး၏ၿမိဳ႕ေတား 
်ဖစးသညးံ ေမားလၿမိဳငးၿမိဳ႕တျငး့ ႏြငံး အနီ့တဝုိကးတျငး လုပးငနး့ ေဆာငးရျကး ခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ထငး်မငးယူဆခ္ကး အမ္ာ့စုမြာ 
ၿမိဳ႕်ပငးဝနး့က္ငး ႏြငံး ေက့္လကး ေဒသမ္ာ့ရြိ အေ်ခအေနအေပၐ အေ်ခခဵထာ့်ခငး့ ်ဖစးၿပီ့ ရနးသူ ေထာကးပံဵထာ့သညးံ ထိနး့ခ္ဳပး 
နယးေ်မ မ္ာ့ႏြငံး ႏြစးဖကးအုပးခ္ဳပးေရ့ေရာေႏြာေနသညးံ ေနရာမ္ာ့လညး့ ပါဝငးသညး၈  

်မနးမာႏုိငးငဵ အေရြ႕ေတာငး ေဒသရြိ ်ပညးတျငး့ေနရပးစျနး႔ချာတိမး့ေရြာငးရသူမ္ာ့အတျကး ဝငးထျကး သျာ့လာမႈ ပိတးပငးတာ့်မစး 
်ခငး့သညး စီ့ပျာ့ေရ့အက္ိဳ့ဆကးကို ်ပငး့ထနးစျာထိခုိကးပ္ကးစီ့ ေစၿပီ့ ဗုိငး့ရပးစး ပ္ဵ႕ႏြဵ႕မႈကို ်ဖတးေတာကးရနးရညးရျယးသညးံ 
လႈပးရြာ့သျာ့လာမႈမ္ာ့အာ့ တငး့တငး့က္ပးက္ပး ပိတးပငးတာ့်မစး်ခငး့ႏြငံးအတူ ေထာငးခ္ီေသာ ်ပနးလညးဝငးေရာကးလာသညးံ 
ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ (မတးလ ဿဿ ရကးေန႔မြ ဇျနးလ ှွ ရကးေန႔ အတျငး့ နယးစပးေဒသစစးေဆ့ေရ့ဂိတးမ္ာ့မြ ်မနးမာ 
်ပညးတျငး့သုိ႔ ်ပနးလညးဝငးေရာကးလာသညးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေနထုိငးသူမ္ာ့ ှွွွွွ နီ့ပါ့ခန႔း ရြိသညး) အာ့ မ်ဖစးမေန အသျာ့ 
အလာကနး႔သတးေစာငံးၾကညးံမႈခဵယူေစ်ခငး့တုိ႔သညး အေ်ခအေနကို ပုိမုိုဆုိ့ရျာ့လာေစခဲံသညး၈ မျနး်ပညးလူ႕အချငံးအေရ့ 
ေစာငံးၾကညံးေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့၏ အဆုိအရ "ထိခုိကးနစးနာလျယး ဆဵု့  ေသာသူ အမ္ာ့အ်ပာ့ (အထူ့သ်ဖငံး ်ပညးတျငး့ 
ေနရပးစျနး႔ချာတိမး့ေရြာငးသူမ္ာ့) ကို ေနာကးခ္နးထာ့ရစးခဲံၾကၿပီ့ ကိုဗစး-ှ၆ ၏ စီ့ပျာ့ေရ့အက္ိဳ့ဆကးမ္ာ့သညး ်မငးသာထငးရြာ့ 
ၿပီ့ ထိခုိကးနစးနာေစသညးံ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့်ဖငံး ေက့္လကးေန်ပညးသူမ္ာ့၏ ေန႔စဥး ဘဝမ္ာ့ကို စာ့ဝတးေနေရ့ 
အတျကး လကးလြမး့မမြီ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး အေရ့ေပၐကူညီကယးဆယးမႈအကူအညီမ္ာ့မရရြိေစဘဲ အေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို အလျနး 
အမငး့ ဆငး့ရဲမျေဲတ်ခငး့ ဘဝအေ်ခအေနဆုိ့ မ္ာ့ဆီသုိ႔ တျနး့ပုိ႔ေနပါသညး၈7 

မျနး်ပညးသစးပါတီ၏ အပစးရပးနယးေ်မတျငး ှ၆၆၂ ခုႏြစး ဇျနးလ တျငး စစးအာဏာသိမး့အစို့ရ (နဝတအစို့) ႏြငံး အပစးအခတး 
ရပးစဲေရ့သေဘာ တူညီခ္ကးမ္ာ့အရ ေနရာ ှဿ ေနရာ ပါဝငးၿပီ့ ဿွှဿ ခုႏြစး ဧၿပီလ တျငး အသစးထပးမဵသေဘာတူညီသညးံ 
ႏြစးဖကးအပစးအခတးရပးစဲေရ့ သေဘာတူညီခ္ကး တျငး ေနရာ ဿ ေနရာ အသစးထပးမဵပါဝငးခဲံသညး၈ အဆုိပါ မျနး်ပညးသစးပါတီ 
အုပးခ္ဳပးသညးံေနရာမ္ာ့တျငး ှ၆၆၃ ခုႏြစးကတညး့က်ပနးလညးဝငးေရာကးလာသညးံစစးေဘ့ဒုကၒသညးမ္ာ့ႏြငံး ်ပညးတျငး့ေနရပး 
စျနး႔ချာတိမး့ေရြာငးသူမ္ာ့အေ်ခခ္ခဲံသညးံ ်ပနးလညးထူေထာငးေရ့ေနရာမ္ာ့ပါဝငးသညး၈  

အခ္ိဳ႕ေသာ ေက့္ရျာမ္ာ့တျငး ေက့္ရျာသူႀကီ့ တစးဦ့တညး့သာ ရြိၿပီ့ အစုိ့ရ နြငံး မျနး်ပညးသစးပါတီ တာဝနးရြိသူမ္ာ့ (တခါတရဵ 

တျငး ေကအဲနးယူႏြငံးလညး့) ႏြငံး ဆကးသျယးဆကးဆဵသညး၈ အခ္ိဳ႕တျငးမူ ေက့္ရျာသူႀကီ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ရြိၿပီ့ မတူညီသညးံ 

အာဏာပိုငးမ္ာ့ႏြငံး ေတျ႕ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ရနးအတျကး ်ဖစးသညး၈ မျနး်ပညးသစးပါတီ ထိနး့ခ္ဳပးထာ့သညးံနယးေ်မမ္ာ့သုိ ႔ ဝငးေရာကး 

ရနးအတျကး ်မနးမာအစို့ (ႏြငံး စစးတပး) တုိ႔သညး မျနး်ပညးသစးပါတီ၏ ဆကးဆဵေရ့ရုဵ့ (အဓိကက္သညးံ ေမားလၿမိဳငး ဆကးဆဵ 

ေရ့ရဵု့) မြတဆငံး ဝငးချငံးေတာငး့ခဵရသညး၈ ႏုိငးငဵတကာ ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့ မိတးဖကးမ္ာ့နြငံး အ်ခာ့ေသာ ဧညးံသညးမ္ာ့လညး့ အလာ့ 

တူပငး်ဖစးသညး၈8 

                                            
7 HURFOM, How IDP Communities in Southern Burma/Myanmar are Struggling to Survive during COVID-19 (July 2020). 
8 An assessment of NMSP governance and services delivery is available from the NMSP, on request. 
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Temperature checking at an MoE school in Mon State (with and without social distancing)  

 

 

 

3.2 ရပးရျာလူမႈအသိုငး့အဝိုငး့မ္ာ့၏ ကုိရုိနာဗိုငး့ရပးစးအာ့ တုနး႔်ပနးကာကျယး်ခငး့ 

အစပိုငး့တျငး ်ပညးသူမ္ာ့သညး ကိုဗစး-ှ၆ သတငး့အာ့ ပဵုမြနးလကးေဆ့်ခငး့၇ ႏြာေခါငး့စညး့ ဝတးဆငး်ခငး့ ႏြငံး လူမႈဘဝ 
ခပးချာချာေနထုိငး်ခငး့မ္ာ့်ဖငံး တုနး႔်ပနးကာကျယးခဲံၾကသညး၈ အခ္ိနးကာလ လျနးလာသညးႏြငံးအမြ္ လူအမ္ာ့စုသညး ယငး့ကို 
ေမံကာ ယခငး ပဵုမြနးအတုိငး့ သျာ့လာ လႈပးရြာ့လုပးကုိငးစာ့ေသာကးၾကၿပီ့ အမ္ာ့စုမြာ မျနး်ပညးနယးအတျငး့ ကိုရုိနာဗုိငး့ရပးစး 
ကူ့စကးမႈ မရြိ်ခငး့ေၾကာငံး ်ဖစးသညး၈ ေက့္ရျာအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့မ္ာ့၇ အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၇ အစို့ရ နြငံး 
်မနးမာႏုိငးငဵၾကကးေ်ခနီအသငး့တုိ႔ အာ့လဵု့တုိ႔သညး ကူ့စကးေရာဂါ တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ အတျကး လုပးေဆာငးခဲံၾကသညး၈ 
သုိ႔ေသားလညး့ အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အေန်ဖငံး အစုိ့ရႏြငံး အ်ခာ့ စိတးပါဝငးစာ့သညံး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အၾကာ့ 
ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ မလဵုေလာကးဟု ခဵစာ့ၾကရသညး၈  

ရပးရျာအမ္ာ့အ်ပာ့သညး ဝငးထျကးသျာ့လာချငံး ပိတးပငး်ခငး့ေၾကာငံး လဵုေလာကးသညးံ စာ့နပးရိကၒာမ္ာ့ ရရြိရနးအတျကး 
ထညံးသျငး့စဥး့စာ့ဖျယးရာအခကးအခဲမ္ာ့ကို ရငးဆုိငးခဲံၾကရသညး၈ ရပးရျာလူမႈအသုိငး့အဝုိငး့မ္ာ့၏ ေဘ့အႏၲရာယးက္ေရာကး 
ႏုိငးမႈ အေ်ခအေနအေပၐ နာ့လညးမႈ ႏြငံး သငံးေတားသညးံ တုနး ႔်ပနးကာကျယးမႈမ္ာ့ နညး့ပါ့်ခငး့ ႏြငံး ပတးသကး၍ အရပးဖကးလူမႈ 
အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့မြ ကိုဗစး-ှ၆ ၏ သေဘာသဘာဝႏြငံး ေဘ့အႏၲရာယးႏြငံး ပတးသကးၿပီ့ အစုိ့ရ၏ အနညး့ငယးေသာ 
သတငး့အခ္ကးအလကးမြ္ေဝမႈကို ေဝဖနးခဲံၾကသညး၈ အစုိ့ရအေန်ဖငံး အကူအညီ လုိအပးေနသူမ္ာ့အ်ဖစး သတးမြတး်ခငး့ 
ခဵရသူမ္ာ့အတျကး လဵုေလာကးေသာ စာ့နပးရိကၒာမ္ာ့ ေထာကးပဵံေပ့်ခငး့ မ်ပဳခံဲေခ္၈ ထုိ ႔အတူ ယငး့အခ္ိနးကာလတျငး 
ခုိ့မႈမ္ာ့စျာ တုိ့၍ ်ဖစးေပၐခဲံေၾကာငး့ အစီရငးခဵမႈမ္ာ့ရြိခဲံသညး (လူအမ္ာ့စု၏ စီ့ပျာ့ေရ့အေ်ခအေန ဆို့ရျာ့်ခငး့ႏြငံး 
ဆကးစပးႏုိငးေနေၾကာငး့ ယူဆႏုိငးသညး)၈ 

လူအေတားမ္ာ့မ္ာ့မြ ကိုရုိနာဗိုငး့ရပးစး ကူ့စကးေရာဂါအာ့ အဓိက ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈအ်ဖစး မယူဆေတာံ်ခငး့ကို ႏြာေခါငး့စညး့မ္ာ့ 
မဝတးဆငးေတာံ်ခငး့်ဖငံး ်ပသၾကသညး၈ ဘဝေနထုိငးမႈမ္ာ့ သညး ပဵုမြနးအတုိငး့ ်ပနး်ဖစးလာခဲံၿပီ့ ်ပညးသူအမ္ာ့သညး 
သငးတနး့မ္ာ့တကးေရာကး်ခငး့ ႏြငံး ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ပျမဲ္ာ့တကးေရာကး်ခငး့ (ဥပမာေပ့်ခငး့်ဖစးသညး) တုိ႔ကို စုရဵု့ 
ေဆာငးရျကးၾကသညး၈ အစုိ့ရ၏ အနညး့ငယးေသာ သတငး့မြ္ေဝမႈမ္ာ့သညး လ္စးလ္ဴရႈ်ခငး့ ခဵရၿပီ့ ်ပညးသူမ္ာ့သညး စီ့ပျာ့ေရ့ 
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Mon Women’s Organisation handing out hand sanitizer in quarantine center, Waikarao village, Thanbyuzayat Township 
 

အရ ရြငးသနးႏုိငးရနးတျကး ဦ့စာ့ေပ့လာၾကသညး၈ အစုိ့ရ၏ ဝငးထျကးသျာ့လာချငံး ပိတးပငး်ခငး့မူဝါဒမ္ာ့မြာ လကးေတျ႕မက္ 
ဟုလညး့ ်မငးလာၾကသညး၈  

“ကနဦ့ အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ေတျရဲ႕ တုနး႔်ပနးကာကျယးမႈေတျမြာ ဆုိရြယးမီဒီယာဂရု (ေအာကးတျငး ၾကညံးရႈရနး) ဖျ႕ဲစညး့ 
တာေတျ ်ပဳလုပးတာရယး၇ ကုိရုိနာဗိုငး့ရပးစးရဲ႕ အႏၲရာယးနဲ႔ ဘယးလုိ ကာကျယး တုနး႔်ပနးရမလဲစတာေတျနဲ႔ ပတးသကးၿပီ့ 
ရြငး့်ပထာ့တဲံ လကးကမး့စာေစာငးေတျကုိ ်ဖနး႔ေဝ်ခငး့တုိ႔ ်ဖစးပါတယး၈ အဲံဒီလႈပးရြာ့မႈအေတားမ္ာ့မ္ာ့ဟာ အခုဆုိရငးေတာံ 
ရပးတနး႔ေနၿပီ်ဖစးပါတယး၈ အထူ့သ်ဖငံး ရျာမ္ာ့မြာ လူေတျဟာ နိစၥဓူဝ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့ေဆာငးတာေတျကို လုပးကိုငး 
ေဆာငးရျကးေနၾကၿပီ ်ဖစးပါတယး၈” -  မျနးအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့လုပးသာ့ 

3.3 မျနး - ်မနးမာႏိုငးငဵအစို့ရ ႏြငံး မျနး်ပညးသစးပါတီ တို႔၏ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့  

ဧၿပီလ ဿ၅ ရကးေန႔တျငး အစို့ရမြ ကိုဗစး-ှ၆ တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့နြငံး ပတးသကးၿပီ့ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး အဖျ႕ဲအစညး့ 
မ္ာ့ႏြငံး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ ႏြငံး ညြိႏိႈငး့ေဆာငးရျကးမႈတုိ ႔အတျကး ေကားမတီတစးရပးကို ဖျဲ႕စညး့ခဲံသညး၈ ယငး့အခ္ိနးမြစ၍ 
NRPC မြ ဦ့ေဆာငးသညးံ ေကားမတီသညး တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငံး အစညး့အေဝ့မ္ာ့ (အမ္ာ့အာ့်ဖငံး 
အျနးလိုငး့်ဖငံး) က္ငး့ပခဲံၿပီ့ ကုိဗစး-ှ၆ တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့အတျကး ညြိႏိႈငး့်ခငး့ နြငံး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့မ္ာ့ လုပးေဆာငး 
ခဲံသညး၈ NRPC ၏ ကိုရုိနာဗုိငး့ရပးစးတုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ေကားမတီသညး ႏြာေခါငး့စညး့ ဿွွ ကို အ်ခာ့ေသာ တကိုယးေရ 
ကာကျယးေရ့ဝတးစဵု (PPE) ႏြငံး လူ (ှ၄) ဦ့စာ ်ခငးေထာငးႏြငံး ေစာငးမ္ာ့ကို မျနး်ပညးသစးပါတီသုိ ႔ လြဴဒါနး့ခဲံသညး၈ 
မျနး်ပညးသစးပါတီသညး ဘီ့ရီ့ေက့္ရျာ (မျနး်ပညးသစးပါတီ ဗဟိုဌာနခ္ဳပး၇ ေရ့ေခ္ာငး့ဖ္ာ့) လူတစးဦ့လြ္ငး က္ပး ှ၂ွွွ ႏႈနး့်ဖငံး 
(၂ွွွွက္ပးလြ္ငး အိမးေထာငးစုတစးစုႏႈနး့်ဖငံး)9 အလြဴေငျက္ပး သနး့ ှွွ(အေမရိကနး ေဒၐလာ ၄ွွွွ) ခနး႔ကိုလညး့ 
အစုိ့ရထဵမြ လကးခဵရရြိခဲံသညး၈ အခ္ိဳ႕ေသာ မျနးအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ မြ မျနး်ပညးသစးပါတီသညး ကိုရုိနာဗိုငး့ရပးစး 
တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ႏြငံး ပတးသကးၿပီ့ အရပးဖကး လူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငံး နကးနကးရိႈငး့ရိႈငး့ သုိ႔မဟုတး စနစးက္စျာ ထိေတျ႕ 
ဆကးဆဵ်ခငး့ မ်ပဳလုပးဟု အကဲ်ဖတးၾကသညး၈ 

 

  

                                            
9 8 out of 10 NCA signature EAOs accepted funds for coronavirus response from the government (not including the KNU or RCSS). 
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3.4 မျနး - မျနး်ပညးသစးပါတီ၏ ကုိရိုနာဗိုငး့ရပးစး တုနး႔်ပနးကာကျယး်ခငး့ 

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ အကနး႔အသတး်ဖငးံသာ ရြိေနေသားလညး့ မျနး်ပညးသစးပါတီအေန်ဖငံး ကူ့စကးေရာဂါအာ့ တုနး ႔်ပနးကာကျယး 
ရာတျငး သုိသုိသိပးသိပး်ဖစးေသားလညး့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ ဆုိငးရာ ေဒသအေတျ႕အႀကဵဳမ္ာ့်ဖငံး တငး့မာမႈမ္ာ့ကို 
ေ်ဖေလ္ာံၿပီ့ ေယဘုယ္အာ့်ဖငံး ေအာငး်မငးစျာ ေဆာငးရျကးႏုိငးခဲံသညး၈ စုစုေပါငး့ဆုိလြ္ငး မျနး်ပညးသစးပါတီအေန်ဖငံး 
ကိုရုိနာဗိုငး့ရပးစး စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့စခနး့ (ှ၄) ခုကို ဖျငံးလြစးႏိုငးခဲံသညး၈10 

ၾကာအငး့ဆိပးႀကီ့ၿမိဳ႕နယးအတျငး့ ်မနးမာအစို့ရ၇ ေကအဲနးယူ ႏြငံး မျနး်ပညးသစးပါတီတုိ ႔သညး ကုိဗစး-ှ၆ တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ 
လုပးငနး့မ္ာ့ကို ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးခဲံၾကၿပီ့ ႏြစးဖကးတုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ တုိကးပျဲ် ဖစးပျာ့ခဲံသညးံ 
(်မနးမာစစးတပးႏြငံး ကရငးနယး်ခာ့ေစာငံးတပးမ္ာ့ႏြငံးအတူ၇ ဿွှ၆ ခုႏြစးေႏြာငး့ပုိငး့) ေနရာေဒသမ္ာ့လညး့ အပါအဝငး်ဖစးသညး၈ 
ေမလေႏြာငး့ပုိငး့တျငး ကရငး်ပညးနယးႏြငံး မျနး်ပညးနယး နယးစပးရြိ ဂ္ပနးေရတျငး့ (ယခငး တုိကးပျမဲ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ခဲံသညးံေနရာ) တျငး 
မျနး်ပညးသစးပါတီအေန်ဖငံး ်မနးမာစစးတပးႏြငံး ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးရနး သေဘာတူညီခဲံၿပီ့ ်မနးမာစစးတပးမြ စခနး့၏ ယခငးမူလ 
တညးေနရာသညး ႏြစးဖကးအုပးခ္ဳပးေရ့ေရာေႏြာေနသညးံ ေနရာ တျငး ရြိေနၿပီ့ မျနး်ပညးသစးပါတီ၏ သတးမြတးထာ့ေသာ 
အပစးရပးနယးေ်မအ်ပငးဖကးတျငး ်ဖစးေနေၾကာငး့ ကနး႔ကျကးခဲံၿပီ့ေနာကး ၎၏ ကိုဗစး-ှ၆ စမး့သပးစစးေဆ့ေရ့စခနး့ (ထုိငး့ 
ႏုိငးငဵမြ ်ပနးလညး ဝငးေရာကးလာသညးံ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို အဓိကဦ့တညးသညး) ကို ေရႊ႕ေ်ပာငး့ေပ့ခဲံသညး၈ ထုိကဲ ံ
သုိ႔ေသာ အ်ပဳသေဘာေဆာငးသညးံ အ်ပနးအလြနးဆကးသျယး ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ သညး ကုိဗစး-ှ၆ တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ႏြငံး 
ပတးသကးၿပီ့ ေဒသတျငး့ပဋိပကၒမ္ာ့ကိုေ်ဖရြငး့ႏုိငးရနး အေထာကးအကူ်ပဳၿပီ့ ပူ့တျလဲုပးငနး့မ္ာ့ကို ေရြ႕ဆကးလုပးေဆာငးႏုိငးမညးံ 
အလာ့အလာမ္ာ့ ပိုမိုေကာငး့မျနးတုိ့တကးလာေစသညး၈ 

အစို့ရ၏ ေတာငး့ဆုိခ္ကးအရ မျနး်ပညးသစးပါတီသညး ၎တုိ႔ ၾသဇာအာဏာလႊမး့မုိ့သညးံေဒသတျငး့ရြိ စစးေဆ့ေရ့စခနး့မ္ာ့ 
ႏြငံး နယးစပး်ဖတးေက္ားေရ့စခနး့မ္ာ့ကို ပိတးသိမး့ေပ့ခဲံသညး၈ မျနး်ပညးသစးပါတီ ၏ ကုိရုိနာဗိုငး့ရပးစးဆုိငးရာ လႈပးရြာ့သျာ့လာမႈ 
ကနး႔သတးပိတးပငး်ခငး့ေၾကာငံး အခ္ိဳ႕ေသာေက့္ရျာမ္ာ့ရြိဆုိငးမ္ာ့ပိတးသိမး့ခဲံရၿပီ့ ေက့္ရျာအတျငး့ရြိ်ပညးသူမ္ာ့အေန်ဖငံး ရပးရျာ 
အသုိငး့အဝုိငး့်ပငးပမြ အႀကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကို ရယူႏုိငးရနး အခကးအခဲမ္ာ့စျာ်ဖစးေပၐခံဲၿပီ့ ေဒသတျငး့ စာ့ဝတးေနေရ့ ်ပႆနာမ္ာ့ 
မေရြာငးလႊဲႏုိငးေအာငး ်ဖစးေပၐေစခဲံသညး၈ 

်မနးမာႏုိငးငဵအစုိ့ရ၏က္နး့မာေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနမြမျနး်ပညးသစးပါတီ၏မျနးအမ္ိဳ့သာ့က္နး့မာေရ့ေကားမတီ ႏြငံး ေဒသခဵက္နး့မာေရ့  

ေကားမတီမ္ာ့မြ ကုိဗစးလူနာမ္ာ့ လႊဲေ်ပာငး့လကးခဵေရ့ကို လကးခဵခဲံသညး၈ ေက္ာကးႀကီ့ ေဒသ်ဖစးရပးေလံလာမႈ ကဲံသုိ႔ပငး 

ဤကဲံသုိ႔ေသာ လႊဲေ်ပာငး့မႈသေဘာတူညီခ္ကးသညး အစို့ရႏြငံး မျနး်ပညးသစးပါတီအၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးမႈကို ်ပဆုိႏုိငး 

သညးံ တစးခုတညး့ေသာ ခုိငးမာသညံးနမူနာ်ဖစးသညး၈ 

ဤကာလအေတာအတျငး့ မျနး်ပညးသစးပါတီ၏ ေမားလၿမိဳငးဆကးဆဵေရ့ရဵု့သညး ်မနးမာစစးတပး၏ အေရြ႕ေတာငးတုိငး့ 
စစးဌာနခ္ဳပးႏြငံး အစညး့အေဝ့ သဵု့ႀကိမး်ပဳလုပးခဲံသညး၈ ထိေတျ႕ဆကးဆဵမႈမ္ာ့ ရြိေနၿပီ့ ဆကးဆဵေရ့မြာ ေယဘုယ္အာ့်ဖငံး 
အနညး့ငယး အ်ပဳသေဘာေဆာငးေသားလညး့ ကိုရုိနာ ဗုိငး့ရပးစး တုနး ႔်ပနးကာကျယးေရ့ႏြငံး ပတးသကးၿပီ့ မျနး်ပညးနယးအစုိ့ရႏြငံး 
ဆကးသျယးဆကးဆဵရနးမြာ အနညး့ငယး ခကးခဲသညးဟု မျနး်ပညးသစးပါတီမြ သဵု့သပးသညး၈ 

 

3.5 မျနး - ေမားလၿမိဳငး အရပးဖကးလူမႈအဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့၏ တုနး႔်ပနးကာကျယး်ခငး့ 

ကနဦ့ အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့၏ တုနး႔်ပနးကာကျယးမႈမြာ အခ္ိဳ႕ေသာ ဆုိရြယးမီဒီယာဂရုမ္ာ့ ဖျဲ႕စညး့်ခငး့ (ေအာကးတျငး 
ၾကညံးရႈရနး) ႏြငံး ကိုရုိနာဗုိငး့ရပး၏ အႏၲရာယး ႏြငံး မညးသုိ ႔ တုနး႔်ပနးကာကျယး ရမညးတုိ႔ကို ရြငး့လငး့တငး်ပထာ့သညးံ 
လကးကမး့စာေစာငးမ္ာ့ ်ဖနး႔ေဝ်ခငး့တုိ႔ ်ဖစးသညး၈ ယခုအခါ တျငး မူ အေတားမ္ာ့မ္ာ့မြာ ရပးတနး႔သျာ့ၿပီ ်ဖစးသညး၈  

                                            
10 For further details and analysis of impacts on communities, see HURFOM (July 2020). 
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ရပးရျာလူမႈ အသုိငး့အဝုိငး့မ္ာ့၏ ေဘ့အႏၲရာယးက္ေရာကးႏုိငးမႈ အေ်ခအေနအေပၐ နာ့လညးမႈ ႏြငံး သငံးေတားသညးံ တုနး ႔်ပနး 
ကာကျယးမႈမ္ာ့ နညး့ပါ့်ခငး့ ႏြငံး ပတးသကး၍ အရပးဖကးလူမႈ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့မြ ကိုဗစး-ှ၆ ၏ သေဘာသဘာဝႏြငံး ေဘ့ 
အႏၲရာယးႏြငံးပတးသကးၿပီ့ အစုိ့ရ၏အနညး့ငယးေသာသတငး့အခ္ကးအလကးမြ္ေဝမႈကို ေဝဖနးခဲံၾကသညး၈  လူအေတားမ္ာ့မ္ာ့ 
မြ ကိုရုိနာ ဗိုငး့ရပးစး ကူ့စကးေရာဂါအာ့ အဓိက ၿခိမး့ေ်ခာကးမႈအ်ဖစး မယူဆေတာံံ်ခငး့ကို ႏြာေခါငး့စညး့မ္ာ့ မဝတးဆငး 
ေတာံ်ခငး့်ဖငံး ်ပသၾကသညး၈ 

အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အတျကး သငးံေတားသညးံ/်ပငးဆငးထာ့သညးံ တုနး႔်ပနးကာကျယးမႈမြာ (ှ) ကုိဗစးကူ့စကးေရာဂါ 
မ္ာ့ႏြငံး ပတးသကးၿပီ့ ကိုငးတျယးေ်ဖရြငး့ရာတျငး က္နး့မာေရ့စနစးကို အာ့ ေကာငး့လာေစရနး၇ (ဿ) ဗုိငး့ရပးစးကူ့စကးမႈ မသကး 
ေရာကးသညးံ နယးေ်မ/ေဒသအတျငး့ ဝငးထျကးသျာ့လာမႈပိတးပငးတာ့်မစး်ခငး့အာ့ ေ်ဖေလ္ာံေပ့်ခငး့ (စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ 
ေဆာငးတာမ္ာ့ကို ချငံး်ပဳေပ့ရနး)၇ (၀) ရပးရျာလူမႈပတးဝနး့က္ငးအေပၐ အသကးေမျ့ေက္ာငး့ဆုိငးရာ၇ က္နး့မာေရ့ဆုိငးရာ ႏြငံး 
အိမးတျငး့အၾကမး့ဖကးမႈ်မငးံတကး်ခငး့ ဆုိငးရာ သကးေရာကးမႈမ္ာ့အာ့ ရြာေဖျေဖားထုတးေရ့ စီမဵထာ့ရနးတုိ ႔ ်ဖစးသညး၈ 
ကုိရုိနာဗိုငး့ရပးစး ကူ့စကးေရာဂါ အလျနးကာလတျငး ဝငးေငျနိမးံက္်ခငး့ ်ပႆနာ သညး အမ္ာ့ပူပနးေနသညးံ အဓိကက္သညးံ 
စုိ့ရိမးမႈ်ဖစးၿပီ့ လကးရြိတညးရြိေနသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့်ဖစးသညးံ တီဘီေရာဂါကံဲသုိ ႔ေသာ သငံးေလ္ားသညးံ က္နး့မာေရ့ 
ေစာငံးေရြာကးမႈ မရြိေသ့သညးံအေ်ခအေနမ္ာ့နြငံးအတူ ဝငးထျကးသျာ့လာမႈ ပိတးပငး တာ့်မစး်ခငး့ေၾကာငံး ်ဖစးေပၐလာႏုိငးသညးံ 
အိမးတျငး့အၾကမး့ဖကးမႈမ္ာ့ တုိ့ပျာ့လာ်ခငး့ကဲံသုိ႔ေသာ ်ဖစးႏုိငးေ်ခရြိသညးံ လူမႈေရ့်ပႆနာမ္ာ့လညး့ ရြိေနသညး၈ အဆုိပါ 
အေ်ခအေနမ္ာ့ေၾကာငံး မျနးအရပးဖကးလူမႈ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ အေန်ဖငံး ရပးရျာလူမႈ အသုိငး့အဝုိငး့၏ အသိအ်မငးဖျငံးမႈဆုိငးရာ 
လႈပးရြာ့ ေဆာငးရျကးမႈ အမ္ာ့အ်ပာ့ကို ဦ့ေဆာငး လုပးကုိငး လာသကဲံသုိ႔ ႏြငံး ထိခိုကးနစးနာ လျယးဆဵု့ေသာသူမ္ာ့ႏြငံး 
ဖယးၾကဥးခဵရေသာ သူမ္ာ့အေပၐ စာ့နပးရိကၒာအကူအညီႏြငံး အ်ခာ့ေသာ ကူညီေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ေပ့်ခငး့တုိ ႔ကို ေဆာငးရျကးလာ 
ၾကပါသညး၈ 

 

“စာ့နပးရိကၒာ်ဖနး႔်ဖဴေရ့အတျကးေတာံ မိသာ့စုအာ့လဵု့ကို မေထာကးပဵံေပ့ႏုိငးဘူ့၈ အဲဒီေတာံ ဘယးသူေတျက အထိခုိကး 
အနစးနာလျယးဆဵု့လဲ၇ အထူ့သ်ဖငံး အမ္ိဳ့သမီ့အိမးေထာငးဦ့စီ့တဲံ အိမးေထာငးစုေတျေပံါ၈ ဒါက ေတားေတားကိုခကးခဲပါတယး၈ 
လူေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က အေထာကးအပဵံကို လုိခ္ငးေနၾကလို႔ပဲ်ဖစးပါတယး၈” -  မျနးအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့လုပးသာ့ 

 

မျနးစဵ်ပအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့အသငး့ ႏြငံး မျနးအမ္ိဳ့သမီ့အဖျဲ႕အစညး့တုိ႔၏ ကိုရုိနာဗိုငး့ရပးစး တုနး႔်ပနး 
ကာကျယး်ခငး့ 

မျနးအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့အေတားမ္ာ့မ္ာ့အေန်ဖငံး ကုိရုိနာဗိုငး့ရပးစးတုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ လုပးငနး့တျငး ဦ့ေဆာငးမႈ 
အခနး့က႑မြ ပါဝငးခဲံၾကၿပီ့ ရပးရျာလူမႈအသုိငး့အဝုိငး့နြငံး လကးတျ ဲေဆာငးရျကး ခဲံၾကသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵအႏြဵ ႔အ်ပာ့ (ႏြငံး ေက္ား 
လျနး၍လညး့) မြာကဲံသုိ႔ပငး ေဒသခဵ ်ပညးသူ မ္ာ့သညး အစာ့အစာမ္ာ့ႏြငံး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို မြ္ေဝခံဲၾကၿပီ့ 
တစးခါတရဵတျငးလညး့ ်ပငးပမြအေထာကးအပဵံအနညး့ငယး်ဖငံး တစးဦ့ႏြငံးတစးဦ့ အ်ပနးအလြနး ကူညီေထာကးပဵံခဲံၾကသညး၈ 
အဆုိပါ ေဆာငးရျကးခ္ကးမ္ာ့တျငး ေငျေၾက့ေခ့္ငြာ့်ခငး့ပါဝငးၿပီ့ အလျတး သေဘာအေန်ဖငံးဆုိလြ္ငး မိသာ့စုဝငး ေဆျမ္ိဳ့မ္ာ့ 
အခ္ငး့ခ္ငး့ ေခ့္ငြာ့ေပ့ၾကၿပီ့ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကးဆုိလြ္ငး ေငျေၾက့ေခ့္ငြာ့သူမ္ာ့ထဵမြ ေခ့္ယူၾကသညး၈ 
မျနးအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ (ဿ) ခု ်ဖစးသညးံ မျနးစဵ်ပအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့အသငး့11 ႏြငံး မျနးအမ္ိဳ့သမီ့ 
အဖျ႕ဲအစညး့တို႕သညး ဤသုေတသနတျငး ပါဝငးခဲံၾကသညး၈12 

                                            
11 The JCSDO is a local civil society organisation set up in 2012 with a vision to build up a peaceful, developed and sustained 

democratic society full of harmony and respect, encouraging communities to change their attitude toward democratic value and 
empower people‟ capability through education channel and building local human resources. It targets vulnerable local people: youth, 
farmers and women‟s not only leadership and management skills but also women‟s meaningful participation and achieving leading 
role. The JCSDO has partnership with various CSOs, and plans to report to state parliament and government at governance and 
especially rule of law to practice cooperation and collaboration with the government for the peace and democratisation transition. 
12 Mon women have been prominent in the peace process, particularly in relation to community development and education 

activities. The MWO is mainly focussed on women‟s participation in decision making and leadership roles, as well as women 
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Mon Women’s Organisation staff and women group from Abaw village, Ye township preparing for food distribution 
 

 

 

“ေငျေၾက့ေခ့္ငြာ့်ခငး့က အေကာငး့ေရာအဆုိ့ေရာ အက္ိဳ့ဆကး နြစးခုလဵု့်ဖစးႏုိငးတယး၈ လကးငငး့ လုိအပးခ္ကးေတျကို ေ်ဖရြငး့ 
ဖုိ႕အကူအညီ်ဖစးႏုိငးသလုိ စီ့ပျာ့ေရ့ ခကးခဲတဲံ အက္ပးအတညး့ကာလမြာ ဆငး့ရဲသာ့ေတျအတျကး အကယး၍ စာ့ဝတးေနေရ့ 
အတျကး ဝငးေငျ ရရြိမႈ မလုဵေလာကးတဲံ အခ္ိနးမြာဆုိရငး အေၾကျ့်ပနးဆပးရမယးဆုိရငး ႏြစးထပးကျမး့ ဝနးထုပးဝနးပုိ့ကို ်ဖစးေစႏုိငး 
ပါတယး၈” - မျနးအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ေခါငး့ေဆာငး 

 

ကိုဗစး-ှ၆ မျနးအေရ့ေပၐတုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့အဖျဲ႕ ကို မျနးအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့ အေတားမ္ာ့မ္ာ့ ပါဝငးသညးံ ညြိႏိႈငး့ 
ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႕အေန်ဖငံး ဖျဲ႕စညး့တညးေထာငးထာ့ၿပီ့ ကမၻာံ ကုလသမဂၓဖျဵ႕ၿဖိဳ့ေရ့စီမဵကိနး့(UNDP) မြ ကူညီေထာကးပဵံမႈ 
်ဖငံး အေ်ခခဵ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးသညးံ  အစာ့အစာ၇ ႏြာေခါငး့စညး့၇ ဆပး်ပာ ႏြငံး လကးသနး႔ေဆ့ရညးမ္ာ့ကို ရပးရျာလူထုမ္ာ့ 
ဆီသုိ႔ လြဴဒါနး့ ခဲံၿပီ့ လကးေဆ့ရနး၇ ႏြာေခါငး့စညး့ဝတးရနး ႏြငံး လကးေဆ့ရညးမ္ာ့ (ရႏိုငးပါက) အသဵု့်ပဳရနးတုိ႔ကို အ်မငးဖျငံး 
အသိပညာေပ့ခဲံၾကသညး၈ အခ္ိဳ႕ေသာ ရဵပဵုေငျမ္ာ့မြာ ႏုိငးငဵတကာ မျနးအသုိငး့အဝုိငး့ မြ ေပ့ပုိ ႔်ခငး့ ်ဖစးသညး၈  

ေမားလၿမိဳငးရြိ UNDP ရဵု့မြ ေဒသခဵအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငံးအတူ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး ခဲံသညး၈ ထရုိခဲရး (ႏုိငးငဵတကာ 
အစုိ့ရမဟုတးသညးံအဖျဲ႕အစညး့) မြ ၎၏မိတးဖကးမ္ာ့်ဖစးသညးံ JCSDO, MWO စသညးတုိ႔မြတဆငံး ကူညီေထာကးပဵံခဲံသညး၈ 
UNFPA မြလညး့ က္ာ့မအေ်ခ်ပဳ အၾကမး့ဖကးမႈ ကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငံး စပးလ္ဥး့၍ JCSDO မြတဆငံး ကူညီေထာကးပဵံခဲံသညး၈ 
်မနးမာႏုိငးငဵ ၾကကးေ်ခနီအသငး့၇ က္နး့မာေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနမြ ဝနးထမး့မြလညး့ လူပုဂိၓဳလးအာ့်ဖငံး ေန႔စဥး ကူညီ ေထာကးပဵံေပ့ခဲံၿပီ့ 

                                                                                                                                                 
participation in the peace process. The MWO, founded in 1988, has helped to develop space for female empowerment and agency by 
assisting women to access legal clinics, and following-up on individual cases particularly with local NMSP authorities - demonstrating 
the influence of MWO in the Mon nationalist community, despite some underlying tensions with the NMSP. Another area where MWO 
have supported community empowerment and widening democratic participation is voter education, together with Mon Youth 
Educator Organisation for the upcoming 2020 election. 
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အထူ့သ်ဖငံး အသျာ့အလာကနး႔သတးေစာငံးၾကညံးသညးံ ေနရာမ္ာ့တျငး ်ဖစးသညး၈ UN Habitat မြလညး့ မျနးအရပးဖကး 
လူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၏ ကိုရုိနာဗုိငး့ရပးစး တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို ကူညီေထာကးပဵံခဲံသညး၈ 

“အခ္ိဳ႕ အမ္ိဳ့သမီ့ေတျဟာ ကိုရိုနာဗိုငး့ရပးစးတုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့မြာ အဓိပၸါယးရြိတဲံ ပါဝငးမႈ အချငံးအေရ့ကို ရၾကတယး၈ ဆုိလုိ 
တာက ဆဵု့်ဖတးခ္ကး ခ္တဲံေနရာ၇ အႀကဵဥာဏးေပ့တဲံေနရာမြာ နဲ႔ လုပးငနး့ေတျကို တကးတကးၾကျၾကျ လုပးေဆာငးတဲံေနရာ 
ေတျမြာ ပါဝငးဖို႔အချငံးအေရ့ရခဲံၾကတာ ်ဖစးတယး၈”  

… 

“တခ္ိဳ႕ရျာေတျမြာ ေဒသခဵအုပးစုေလ့ေတျက ႏြာေခါငး့စညး့တပးဖုိ ႔ စညး့ကမး့ေလ့ေတျကို ထုတး်ပနး ထာ့ၿပီ့ အဲဒါေတျကို 
မလုိကးနာရငး အ်ပစးေပ့တယး၇ လူအမ္ာ့ေရြ႕မြာ ေလံက္ငံးခနး့ လုပးခုိငး့ တာမ္ိဳ့ေပါံ၈ ဒါေပမယံး အဲဒါေတျကို 
အေစာပုိငး့အခ္ိနးေတျတုနး့ကပဲ လုပးခဲံၾကတာ်ဖစးတယး၈ တစးေန႔ မြာ ေဒသခဵတကးၾကျလႈပးရြာ့သူတစးေယာကးက ႏြာေခါငး့စညး့ 
မဝတးထာ့တဲံ မိနး့ကေလ့ တစးေယာကးကို ရပးခုိငး့ေတာံ အဲဒီေကာငးမေလ့လညး့ စကးဘီ့ေပၐကေန မေတားတဆ လဲက္ 
သျာ့ ခဲံၿပီ့ အဲဒီမြာ သူတုိ႔က ရဲေခၐေတာံတာပဲ၈ အဲဒီေနာကးပုိငး့ေတာံ လုပးေနတဲံသူေတျလညး့ ႏြာေခါငး့စညး့ မဝတးရငးလညး့ 
ဘာမြ အေရ့မယူေတာံပါဘူ့၈” - မျနးအရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့လုပးသာ့ 

 

“လူေတျက ကူ့စကးေရာဂါကုိ အစပိုငး့မြာဘဲ ေၾကာကးခဲံၾကတာ်ဖစးတယး၈ တစးလေလာကးၾကာေတာံ လူေတျက မေၾကာကးၾက 
ေတာံဘူ့၈ ဘာ်ဖစးလုိ႔လဲဆုိေတာံ ေရာဂါက သူတုိ႔ေနတဲံေနရာမြာ မရြိဘူ့ေလ၈ ရျာသာ့ေတျကေတာံ ဒီကပးေရာဂါက သူတုိ ႔ရျာ 
မြာ ဘယးေတာံမြ်ဖစးလာမြာမဟုတးဖူ့လုိ႔ပဲ ယဵုၾကညးၾကတယး၈” - ေက့္ရျာက္နး့မာေရ့လုပးသာ့ 
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4 စကာ့ဝိုငး့အတျကး ေမ့ချနး့မ္ာ့ 
 ်ပညးသူ႕က္နး့မာေရ့ သတငး့စကာ့ - သျာ့လာရ ခကးခဲၿပီ့ ပဋိပကၒ်ဖစးပျာ့ရာေဒသရြိ ်ပညးသူမ္ာ့ အေန်ဖငံး 

ကူ့စကးကပးေရာဂါ၏ အႏၲရာယးကို တုနး႔်ပနးကာကျယးရနး အေကာငး့ဆဵု့နညး့လမး့မြာ မညးသညးံ အရာ်ဖစးမညးနညး့၈ 
ဆငး့ရဲၿပီ့ ေနထုိငးစရာေနရာ အကနး႔အသတး်ဖငံး ရြိေနသညံး လူမႈ ဝနး့က္ငးရြိ ်ပညးသူမ္ာ့အေန်ဖငံး 
အသျာ့အလာကနး႔သတးမႈ စညး့ကမး့မ္ာ့ကို လုိကးေလ္ာညီေထျ ်ဖစးေစရနး မညးသုိ ႔ ်ပဳလုပးမညးနညး့၈  

 ဝငးေငျေလ္ာံက္မႈကို စီမဵခနး႔ချႏဲုိငးရနးအတျကး ်ပညးသူမ္ာ့အေန်ဖငံး ဘ႑ာေရ့ဆုိငးရာ ဝနးေဆာငးမႈ မ္ာ့ကုိ မညးသုိ႔ 
ရယူႏုိငးမညးနညး့၈ အစို့ရႏြငံး အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့၏ အခနး့က႑ ႏြငံး ေငျေၾက့ေခ့္ငြာ့ေပ့သူမ္ာ့မြ 
အသိအ်မငးဖျငံးမႈ အကူအညီမ္ာ့ ေပ့အပးမႈအေပၐ သတငး့ အခ္ကး အလကးမ္ာ့ ေပ့ရနး လုိအပးသကဲံသုိ ႔ 
ႀကီ့ထျာ့လာသညးံ အေၾကျ့ႏျဵနစးမႈ အက္ိဳ့သကးေရာကးမႈ ကိုလညး့ အသိေပ့ရနး လုိအပးသညး၈ 

 ရညးမြနး့သညးံအကူအညီ -  အကူအညီမ္ာ့အာ့ အလုိအပးဆဵု့ေသာသူမ္ာ့ (အကဲ်ဖတး ဆနး့စစးခ္ကးမ္ာ့အေပၐ 
အေ်ခခဵၿပီ့) ကို အရငးဦ့ဆဵု့ ေထာကးပဵံေပ့သငံးပါသလာ့ သုိ႔မဟုတး ကျဲ် ပာ့မႈမ္ာ့ မ်ဖစးေစပဲ စညး့လဵု့ညီညျတးမႈ ႏြငံး 
သဟဇာတ်ဖစးမႈ စသညး အကူအညီေပ့ေရ့စဵႏႈနး့မ္ာ့ကို အေထာကးအပဵံ်ဖစးေစလ္ကး လူမႈအသုိငး့အဝုိငး့တစးရပး 
လဵု့ရြိ ်ပညးသူမ္ာ့အာ့လဵု့ကို အေထာကးအပဵံေပ့်ခငး့က ပုိ၍ ေကာငး့မညးလာ့၈ 

 ႏုိငးငဵတကာရြိ မျနး ႏြငံး ကရငး လူမႈအသုိငး့အဝုိငး့မ္ာ့မြ ကိုရိုနာဗိုငး့ရပး တုနး ႔်ပနးကာကျယးေရ့ႏြငံး ပတးသကးၿပီ့ 
မညးသညးံ အခနး့က႑မြ လုပးေဆာငးမညးနညး့ - ဥပမာ - ရဵပဵုေငျရြာေဖျေပ့်ခငး့၈ (စီ့ပျာ့ေရ့အေ်ခအေနမ္ာ့ေၾကာငံး 
ထုိငး့ႏုိငးငဵသို႔ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အေ်ခခ္ရ်ခငး့ ႏြငံး/သုိ႔မဟုတး ပုိ၍ေဝ့ေသာ ဥေရာပႏြငံး ေ်မာကးအေမရိကဆီသုိ ႔ 
ဒုကၒသညးမ္ာ့အေန်ဖငံး သျာ့ေရာကး အေ်ခခ္ေနထိုငးရ်ခငး့) 

 မတူညီသညးံ အရပးဖကးလူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့အၾကာ့၇ တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကိုငး အဖျဲ႕အစညး့ မ္ာ့ႏြငံး အရပးဖကး 
လူမႈအဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့အၾကာ့ ႏြငံး အစုိ့ရႏြငံး အရပးဖကး လူမႈအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ ႏြငံး တုိငး့ရငး့သာ့လကးနကးကုိငး 
အဖျ႕ဲအစညး့မ္ာ့အၾကာ့ ပူ့ေပါငး့ ေဆာငးရျကးမႈကို အာ့ေပ့်မြငံးတငးရနး မညးသုိ ႔ ေဆာငးရျကးႏုိငးမညးနညး့၈ 

 ်ပညးနယး/တုိငး့ေဒသႀကီ့အဆငံး (ၿမိဳနယးအဆငံး အပါအဝငး) တျငး တိုငး့ေဒသႀကီ့/်ပညးနယးအဆငံး ကိုရိုနာဗုိငး့ရပးစး 
တုနး႔်ပနးကာကျယးေရ့ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့စၾကၤနး ထာ့ရြိရနး လုိအပးပါသလာ့၈ 

 


