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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. 
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1 တၚ်သေရာပဗ်ွဲခမနၞ် 

 
လိၞ်ဒုင်စဳေရင်ဝွဳ ဂိၠုၞ်ဂၠါဲလဝ် လဇုီၞပိုၞ်ၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ် လ္ရူြပဝါမၞိဟ် မၞုဳတန်တဴဒဳၟင် ပ္ဍဲရးေဗ္ဂာ သ္ကုတ်ဗၟဳၞ် ေၞုာဳ တွဵုရးမန် 

ေဒသသၟဝ်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳ ေၞုာ ဳေဒသပဳင်နှဴ သၟဝ်အုပ်ဓုပ် အလဵုအသဳ ေၞုာ ဳေဗာ်ရပ်လွဟ် ေၞာန်ဍုင်အရင်ဂမၠိုင် အကၞာၞာလ 

ဂိတုေဂျာန် စဵုစိုပ် ဂိတုအဝ်ဂါသ် သၞာဳ ၂၀၂၀ ေရာင်။ အေဃာၞာလဝွဳ ပ္ဍဲၞၟိန်ဍုင်ဗၟာ လၟိဟ်ယဲေၞၠာအ်တုဲ နွဳသၟဝ် ၃၀၀ ေရာင်။  

 

ၞေမၠာန်ေၞင်ၞာ ၞ္ယင်ပင်မှိင်ဝွဳ သ္ၚဳဂိၠပ်လဝ် ပေရင်ၞတ်လ္ၚတ် မွဲခေရပ်မတ် ပ္ဍဲြပဝၞၠိုဟ်ခၠင် ညးေဒသ၊ ရမျှာင်ဂလာန်ညးတအ်ၞီု 

သုီၞဵုပေရင်ချဳဒရာင်ညးတအ် ပ္ဲဍအရာ ရပ်စပ်စဵုဒၞါ ယဲၞပ် ၞဝ်ရဝ်နာဗာငရ်ာသ် ရ။ ၞေမၠာန်ဝွဳ ပၠုပ်အာရီုဗွဲေတၟင် လ္ရူပွမဂိၠုၞ်ဂၠါဲ ြပ 

ယိုၞ ် ဗီုြပင် ပဳင်ေတာဲ ေရင်တၠုင် ဝါ ဇိင်တပ်ြပုေြပင်မွဲစွဳ မၞုဳဗၞတ်ညိနာင် အကၞာအလဵုအသဳ ေၞုာ ဳၞ္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ေဗာ်ရပ်လွဟ် ေၞာန် 

ဍုင်အရင်တအ်ၞီု သုီညး မဆၞ်စပ် ပါလုပ်ဂမၠိုင်ရ။  

 

တင်အဓိၞဂၠါဲဆဵုဂမၠိုင် ပ္ဍဲလိၞ်ဒုင်စဳေရင်ဏအ် 

 

 အစဳအေရင်ၞၟာတ်လဒုဵ ေသ္ဂာဳစဵုဒၞါ ယဲၞပ်ဂမၠိုင်ဝွဳ မေလပ်သ္ပၞဵု ညဳင်ဂယိင်ုလမျ ီု ဘဝညးဒုိၞ်ဂတ် ေၞုာ ဳညးဒးဒုင်ပါဲ 

ၞၠဟ်လဝ် မၞုဳတန်တဴဒၟဳင် ပ္ဍဲမွဲဒမမိပ်ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာ လ္ပာ်ဒိုဟ်အဂဲၞတအ် ေသ္ဂာဳ ပေရအ်ေစဟ်ဂိၠုင်တုဲ ပ္ဲဍေဒသဗွဲမဂၠိုင် ဒဒုိၞ်ပရုိၞ် 

ေဇွာအ်မ စသုင်ဟဳွရဳုဂပ်တအ် ၞ္ရဵုဒှ်ဒၟဳင် အုိတ်ရ။ နူစတမ်ဂှ် ၜိုန်ရ ေဒ္ဂတ်ဗၞ် အတိုင်ေသၞာဝ်ၞၟာတ်လဒုဵ ပေရင်အာၞၠုင် 

တအ်ၞီုေလဝ် သွၞ်ဂွဳ ဆၞ်ဂယိင်ုအာလမျ ီု ပေရအ်အ်ဇဇဂှ် စုိပ်ဂိတုအဝ်ဂါသ်ဗၞ် မၞိဟ်ဗွဲမဂိၠုင်တအ် သ္ပေၞၠဳမဇ္ဇျဟ်ၞဵု 

ဘဲအန္တရာယ် ယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ အုိတ်ရ။  

 ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲၞပ်ဝွဳ ြပယိုၞ်ဗီုြပင် ပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ် မွဲစွဳ သွၞ်ၞာမဳၞ်တိနု် ၞ္ဆဳင်ေဒသဂမၠိုင် မဳၞ်ဂတဝ်တိုန် 

နဗီုြပင်ဇိင်တပ် ြပုေြပင်မွဲစွဳရ။ ေသ္ဂာဳစွဳပ္တန်ေသၞဟ်ၞင် စၟတ်ယဲဂမၠိုင် ပ္ဍဲေဒသဒှ်ပဋိပၞ္ခ မွဲဒၞါဲတုဲ အကၞာဌာနအုပ်ဓုပ် အလဵုအ 

သဳ (GAD) ေၞုာ ဳဂေၞာဳမှာဇန်ဂမၠိုင် (CSOs)၊ အကၞာၞ္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ေဒသ ေဗာ်ေၞအာန်ယူ (KNU) ေၞုာ ဳၞ္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဒပ်ပၞာန် 

အလဵုအသဳဂမၠိုင် ပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ် မွဲစွဳအုိတ်ရ။ ၞုဌာန ၞွာရာန်ေတန် အလဵုအသဳမွဲ မၞုဳပ္ဍဲၞျ ဳၞ ်ၞျဳဂှ် ေဗာ်ေၞအာန်ယူ 

ၞဵုတအဴရုီဗင်ရ။ ညဳင်ဟဳွဂဳွဒှ် အဓိၞဵုေၞုာဳ ေရင်သ္ကအ် ပ္ဍဲေသၞဟ်ၞင် စၟဳစၟတ်ယဲ မၞုေဳဒသ ဟဳွဒုင်ဒဳွလုၞ်ဂမၠိုင်ဂှ် ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ၊ 

ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ေၞုာဳ ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ တအ် ဇိင်တပ်ြပုေြပင် ေၞုာဳေရင်သ္ကအ်တုဲ ဗီုြပင်ဇိင်တပ်ြပုေြပင် မွဲစွဳဂမၠိုင်ဂှ် 

ေသ္ဂာဳဆဵုေၞတ်ရ။ 

 အယာဳမာတ် ပ္ဍဲေသၞဟ်ၞင်စၟဳစၟတ်ယဲ ေၞုာဳ ဌာနၞွာရာန်ေတန်တအ် ၞုီေလဝ် ပေရင်ၞ္ဍိုၞ်ၞ္ဍိုပ် ဝါ ပေရင်ဇိင်တပ် ြပု 

ေြပင် မွဲစွ ဳ(ဝါ) ပေရင်ဗ္စိုပ်ဂလာန် စပ်ၞဵုထတယ်ုၞ်ညးဍုင်ၞွာန် (ဝါ) အစဳအေရင်ၞေပါတ်စဵုဒၞါ ဗီု PPE တအ်) အလဵုအသဳ 

ထဳၞ်ပင်ၞဵု ဟဳွရဳုဂပ်ပုဟ် သာ်ဝွဳ ညးမေခၠဝ်သှ် ဂမၠိုင် ပေတဟ်ေစဟ်စိုတ် ဂိၠုင်အုိတ်ရ။ 

 ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲၞပ်ဝွဳ နူစတမ်ေတအ် အကၞာအလဵုအသဳ ေၞုာ ဳေဗာ်ေၞအာန်ယူ ပွမ ပဳင်ေတာဲ ေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳ ဗွဲမ 

ေစဟ်ေသၞာတ် ၞၠးၞၠးမးမး ဟဳွမွဲၞီုေလဝ် လၟုဟ်မ္ဂး နူဇေရင် ဌာန အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳ (GAD) ေၞုာ ဳဌာနဝန်ေဇၞာ် ပေရင် 

ထတ်ယုိတ် ဇုိန်ၞဵုဒဳၟင် ပေရင်ထဳၞ်ပင် မၞုဳဗၞတ်ညိညဂှ် မဳၞ်ဂတဝ်ၞၠုင်ရ။ 

 ပ္ဍဲအရာဗ္တိုၞ်သရုိဟ် ဘဲအန္တရာဲယဲၞပ်ဝွဳ ဌာနပေရင်ထတ်ယုၞ် ေၞုာဳ ဖဲသ္အဳေၞင်ၞာမၞိဟ် နူေဗာ်ေၞအာန်ယူ ေၞုာ ဳ

ေဗာ်ဍုင်မန်တၟဂိမၠိုင် ြပဟ်ေြပဟ်ြမၞ်စာတုဲ စိုပ်တရဴေၞွဳေၞွဳေရာင်။ ညဳင်ရဴဂေၞာဳဇုိင်ခ္ဍာ် ေဗေတ်ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာ (Myanmar 

Red Cross Society - MRCS) ၞီု ဂေၞာဳမှာဇန် ေဒသဂမၠိုင် ပ္ဍဲအရာရပ်စပ်စဵုဒၞါယဲၞပ် နူစတမ်ြပဟ်ဟ်ေတအ်ေဟင် 

ဍိုၞ်ၞ္ဍိုပ် ဖန်ဖၞ်တဴ ဗီုရုိဟ်ဟ်ဝါဂှ် ဂဳွဆဵုေၞတ်ရ။ ဂေၞာဳမှာဇန်လ္ၚဵုဂမၠိုင် ပဳင်ေတာဲေၞုာဳ ေရင်သ္ကအ်တုဲ ရပ်စပ်စဵုဒၞါ ယဲ 

ၞပ်ရ။ ဥပမာမ္ဂး အကၞာဂေၞာဳ ပေရင်ဘာသာနာနာဂမၠိုင် မွဲၞဵုမွဲ ဗီုြပင်ပဳင်ေတာဲ ေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳဂှ် ဂဳွညာတ်ေၞတ်ရ။  
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Jeepyah Civil Society Development Organization providing PPE to a local beneficiary 

 

 ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲၞပ် ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ဂၠါဲၞၠုင်ေပၞတ် ဍဵုဍိုၞ်သ္ပမာန် လ္ရူပွမ ဇိင်တပ် ြပုေြပငမ်ွဲစွဳ ၞ္ဆဳင်ေဒသ ဗွဲ 

ေတၟင်ပ္ဍဲေဒသၞျ ဳၞ ်ၞျဳ ဒၞါဲေသၞဟ်ၞင်စၟဳစၟတ်ယဲဒပ်ေၞအာန်ယူ (KNU) တအ် ဒးဒုင်ပလီုပလာ် မဂၠို င်ၞဵုအလန်ေရာင် သာ် 

ဝွဳ ညးမေခၠဝ်သှ် ဗွဲမဂၠိုင်ဂမၠိုင် ပေတဟ် ေစဟ်စိုတ်အုိတ်ရ။  

 

 

 

ဂြမငည်ာဏ် သွၞ်ယဲၞ ပ်ေဃာၞ္ရဵုဒှ်ဒဳၟင် 

 သမၠုၚ်ပ္တိုန် ပွမဇိၚ်တပ်ြပုေြပၚ်မွဲစွဳ အကကာအလဵုအသဳဗၟာ ေကုာဳ ေဗာ်ရပ်လွဟ်ေကာန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် နွဳပၟိက်ဒဳၟၚ် - ေသ္ဂာဳဒှ် 

ေၞင်ၞာရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲၞပ် မစုိပ်တရဴသၟဟ်န် မွဲမာန်ဂှ် အကၞာေဗာ်ရပ်လွဟ် ေၞာန်ဍုင်အရင် ေၞုာ ဳဂေၞာဳမှာဇန်ဂမၠိုင် 

ၞီု၊ အကၞာအလဵုအသဳ ဂေၞာဳမှာဇန် ေၞုာ ဳေဗာ်ရပ်လွဟ် ေၞာန်ဍုင်အရင်ဂမၠိုင်ၞီု သွၞ်ဂဳွပခိုင်ြဒဟတ် ပဳင်ေတာဲေၞၠာန် 

ၜိုတမ်ွဲစွဳ ေၞုာဳ ဇိင်တပ် ြပုေြပင်မွဲစွဳဂှ် ပၟိၞ်ေဇၞာ်တဴရ။ ေသ္ဂာဳဇိင်တပ်ြပုေြပင် ၞေမၠာန်ရပ်စပ် စဵုဒၞါ ယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ် 

ၞေရာဳဂေၞာဳမှာဇန်ၞီု ၞေရာဳ ေဗာ်ရပ်လွဟ် ေၞာန်ဍုင်အရင် မဆၞ်စပ်ဂမၠိုင် (ဝါ) ဌာနထတ်ယုၞ် ေၞုာဳ ဖဲသ္အဳညး 

တအ်ဂမၠိုင်) ဗွဲေတၟင် ေဗာ်ထ္ပၞ်လဝ် NCA တုဲတုဲ ဥပမာ ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ေၞုာဳ ေဗာ်ဍုင်မန်တၟ ိတအ်ၞီုဂှ် အလဵုအသဳ 

ၞၟိန်ဍုင် ေၞုာ ဳအလဵုအသဳတွဵု ရး/ ရးေဒသေဇၞာ်ဂမၠိုင် ညဳင်ေသ္ဂာဳပ္တိတ်ၞဵုေစၞာန်ဂဳၠင် (ၞုဌာနအုပ်ဓုပ်ေလဝ်ၞီု) ဂှ် နွဳပၟိၞ်တဴ 

ေၞွဳေၞွဳရ။ ပ္ဍဲၞ္ဆဳင်တွဵု ရး/ ရးေဒသေဇၞာ် (ဒှ်မာန်မ္ဂး ၞ္ဆဳင်ပွိုင်ဍုင်) ဂှ် စၚ်္ၞေမ်လေစဟ် ၞၟိန်ဍုင် ဂဳွဇိင်တပ် ြပုေြပင်ရပ်စပ် 

ပ္ဍဲအရာစဵုဒၞါ ၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ်မွဲ နွဳပၟိၞ်တဴရ။  

 ေသောဳဒှ်အစဳအေရၚ် မစိုပ်တရဴမွဲ ပွမပေလဝ်လဟဵု အစဳအေရၚ် ရပ်စပ်စဵုဒၞါယဲ ဗွဲမဗဗွဲကဵု  ကာလ ေဒသဂှ် ကိစ္စေဇၞာ် - 

ပ္ဍဲေဒသဇမ္ၚောဲ ေၞုာဳ ဒှ်ပဋိပၞ္ခ မဒှ်ဒၞါဲမၞိဟ်ဒုိၞ်ဝါတ်တအ် မဳင်စဳင်တ္ၜန်တ္ၜောဲတဴ ပ္ဍဲသ္ၚိတာဲေဍာတ်တ် ဂမၠိုင် ေသ္ဂာဳရပ်စပ် 

ေၞၠာန်ၜိုတ် အစဳအေရင် မဳင်စဳင်သ္ၚောဲြခာ ေရင်သ္ကအ်မာန်ဂှ် ဝါတ်ဂါတ်တဴရ။ လ္ရူနူဂှ် အစဳအေရင် ၞၟာတ်လဒုဵ ေၞုာ ဳ

ေဆဝ်ဒဝ် တၞဟ်သ္အာင်နာနာ ဝွဳ လ္ရူဂယိင်ုလမျ ီု ညးတအ် မဒးဗ္ဒဗ္ဒါဲဒဳၟင်ၞဵု ဇုၞ်ဗၞိၞ်ဆၞ်ေစၠာအ် ဇေရင်ဇုိင်ဝုတ်ဒုိဟ်ၞီု 
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ဌာန်သ္ၚောဲြခာတအ် ၞီုဂှ် မၞုဳၞဵုလဇုီၞပိုၞ် ေဇၞာ်သန်ရ။ ေသာၞဝ်ၞၟာတ်လဒုဵ တအ်ဝွဳ ညဳင်ေသ္ဂာဳၞိတ်ညဳၞဵု ၞာလေဒသ 

တအ်ဏအ်ဂှ် နနဲသာ်လဵု ေသ္ဂာဳပေလဝ်လဟဵုေရာ။ 

 သဝ်ေရှဝ်မဳဒဳယာဂှ် ဆက်ဒှ်ဒဳၟၚ် မူလဌာန ကိစ္စေဇၞာ် သွက်တရး ကဵုပရိုၚ်သဇုိၚ်ဖိုဟ်ဏီ -သဝ်ေရှဝ်မဳဒဳယာဝွဳ တဳင်မဂဲအုပ်ဓလီု 

မၞိဟ်ဂၠိုင်ၞဵုလၟိဟ် ဗွဲမြပဟ်ေြပဟ်မာန်တုဲ ဒှ်ၞေပါတ်ၚ်္ၞိယာ မလုပ်အသုင်မွဲ ပ္ဍဲအရာ ဇိင်တပ်ြပုေြပင် ေၞုာဳ တရးၞဵုပရိုင် 

သဇုိင်ရ။ စၞာေဝှသ်ၜေ္ဝ (Facebook) တုဲ ပ္ဍဲအရာတရးဆာဲ ပရိုင်သဇုိင် ေဇတ်ဍာဳတအ်ၞီု ပ္ဍဲအရာဗတိုၞ်ပလီု ပရိုင် သ 

ဇုိင် မှာရာတအ်ၞီု ပၟိၞ်ေဇၞာ်တဴေၞွဳေၞွဳရ။ ၜိုန်ဂှ်ေလဝ် ပ္ဍဲအရာေဆဝ်ဒဝ်တာဒၞါ ညဳင်ဟဳွဂဳွတရးဒးအာ ေဝါဟာ ေသ္ကဝ်ၞ 

ေတာဝ်ၞ ီု ပရိုင်ေပ္တာဳတအ်ၞီုဂှ် ၞိစ္စေဇၞာ်တဴရ။ 

 

ခန်လ္ၚတ ်ေၞုာဳ တင်ဗစာရဏာတအ်ဂမၠိုင်ဝွဳ ဇုိန်ၞဵုဂြမငည်ာဏ် မၞုဳၞဵုၚုဟ်မး အေဃာၞၟိန်ဍုင်ဗၟာလုပ်စိုပ် အာဒဳၟင် ြပဝယဲေၞၠာအ် 
သၞာန် "လပှ်ဒုတိယ" ဏအ်ရ။  

1.1 နဒိါန ် 

သုေတသနဝွဳ ေၞၠာန်သ္ပလဝ် ပ္ဍဲအကၞာ ဂိတုေဂျာန်ၞဵု ဂိတုအဝ်ဂါသ် သၞာဳ ၂၀၂၀ အေဃာၞာလ ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာ ဒုင်စဳေရင်လဝ် လၟိဟ်ယဲ 

ၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ် ေၞၠာအ်ထၞာန်ဂဳွ သၟဝ် ၃၀၀ တၠ ဗွဲအေစာဳ ဒမမိပ်စမ်ၜတ် ယဲသဝ် (ဝါ) အိင် ရ။1 တင်ဂၠါဲဆဵုဗဂၞီု သုီၞဵုခန်လ္ၚတ် 

အဆၞ်စပ်ဂမၠိုင်ဝွဳ ဒှ်ၚုဟ်မး သွၞ်ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာ အေဃာလုပ်စိုပ် အာဒဳၟင် ြပဝေၞၠာအ်ထၞာန် "လပှ်ဒုတိယ" ဏအ်ရ။  

 

တင်ပ္တဝ်ၞ္ဍိုပ် ၞေမၠာန်ေၞင်ၞာ ၞ္ယင်ပင်မှိင်ဝွဳ:  

 ေသ္ဂာဳၞ္ယိဂွဳ ြပဝၞၠိုဟ်ခၠင်ညးေဒသ၊ ရမျှာင် ဂလာန် ညးတအ်ၞီု သုီၞဵုပေရင်ချဳဒရာင် ညးတအ် ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲၞပ် 

ၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ် 

 ေသ္ဂာဳဂၠါဲသ္ၚဳ ြပယိုၞ်ဗီုြပင် ပဳင်ေတာဲေရင်တၠုင် ဝါ ဇိင်တပ်ြပုေြပငမ်ွဲစွဳ အကၞာညးမၞုဳအဝဵုဂမၠိုင် ေၞုာ ဳညးမဆၞ်စပ် ပါလုပ် 

ဂမၠိုင် ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲၞပ် ၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ် 

 ေသ္ဂာဳဖ္ဍိုၞ်ဗေပင်ၞဵု ၞသပ်ညာဏ်မူဝါဒ ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် လဇုီၞပိုၞ်ယဲၞ ပ် ၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ် လ္ရူ ပေရင်မၞိဟ်ေၞုာဳ 

ပေရင်ပိုန်ြဒပ်ဂမၠိုင်တုဲ န ူCovenant (/CGG) ပ္တိတ်ဇိုန်ၞဵု ၞုေဗာ်ရပ်လွဟ်ေၞာန်ဍုင်အရင်ဂမၠိုင် (Ethnic Armed 

Organisations - EAOs) ၄ ေဗာ် မေဖျအ်သ္ဇိုင် ပ္ဍဲသ္ကုတ်ဒုိဟ်အဂဲၞၞၟိန်ဍုင်ဗမာ  

 ေသ္ဂာဳဂိုင်ေၞတ် ခန်လ္ၚတဂ်မၠိုင် သွၞ်ယဲၞ ပ်ၞ္ရဵုဒှ်အနာဂတ်ဂတ 

 

1.2 နယ်သ္ပသုေတသန 

ဂေၞာဳသုေတသဳ ညးေဒသ ေၞုာဳ ညးဍုင်နာနာတအ် မွဲဂေၞာဳ သၟာန်သှ်ေအန်တာဗျူဂမၠိုင် မေဆင်မုၞ်ၞီု လ္ရူလပှ်ၞျာ ၞီု ဗၞတ် 

၁၅ တၠ ၞ ုညးမဆၞ်စပ် ပါလုပ်ဂမၠိုင် နူသွာင်နာနာ ပ္ဍဲပွဳပွူ ၞျ ဳၞ ်ၞျဳ (ရးေဗ္ဂာ) ၞီု ပ္ဍဲတွဵု ရးဍုင်မန် သ္ကုတ်သၠုင်ၞျာ သုီၞဵုဝိုင် ဓရုီ 

                                            
1 “စုဵစိုပ်ဂိတေုဂျာန် သ္ကုတ်ၞၠာဂှ် အလဳုၞၟိန်ဍုင်ဗၟာမွဲ ပဳၞ်ပ္တို န ်ဌာနၞွာရာန်ေတန်ဂမၠိုင် ဂဳွဗတၞ ်၁၀၀၀၀ ဌာနြပင်တုဲ ၞာလ ေလ္ဆာဝ် စဵုၞုဵမၞိဟ် ၆၀၀၀၀ တၠ စဳွပ္တန်လဝ် 
... ဟုိတ်နူရပ်စပ်ေသာၞဝ ်ၞၟာတ်ဒဝ်ေတင်ြဂတ်တဲု ပ္ဍထဳဲင်မၞုဳေၞာန်ဒဟု် ေပင် ္ၞဍတ်ဒၟဳင် တဲုတဲု ဂှ် ထပ်ၚ်္ၞိုင်စုတပ်ၠန်ဂှ်ရ မဒးေပင်ၞိၟုဟ်အာ... ပ္ဍဂိဲတမုာတ်ချ်ဂှ် 
ထ္ၜးဟုိတ်ၞဵ ုေသ္ဂာဳစုဵဒၞါ တရးပရုိင်ေဗၠတ်တ် ေၞုာဳ ‘ပရိုင်ေပ္တာအ’် ေဆင်ၞုဵယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ တဲု အလုဵအသဳ ၞိၟန်ဍုင်ဗၟာအာတ်မိၞ ် ၞုတၠၞေမၠာန်ၞုဵဒဳၟင် 
ေအန်တာနိတ်တအ် ၞုဵၞၟာတ် ေၞၠအ်ဝါပ်သာ် ၆၇ ဌာန သုီဝါပ်သာ်ဒယှ်တှ် မပစၞးၞုဵ ေၞာန်ဍုင်အရင်တုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးဒုင်စဳေရင်ဒၟဳင် ြပဝဖဳၞ်ပၞဝ် 
အေခါင်အရာမိၞဟ်တအ်ေလဝ် ပါလုပ်အာၞုီရ။" - Saferworld, Response to COVID-19 - 'Building back better': the security sector after COVID-19 
(ဂျူလာင် ၂၀၂၀၊ မုၞ်လိၞ် ၄)  
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ဆၞ်ဗၞ် ၞ ုေဗာ်ရပ်လွဟ် ေၞာန်ဍုင်အရင် တအ်ရ။ ဂေၞာဳသုေတသနဂှ် သုေတသဳဂၞူၞေရင် ေၞုာ ဳဂၞူမန်တအ် ပါလုပ်တုဲ 

ၞဝၞ်ြပငင််ဂှ် ဒှ်ညးမဗဴဂမၠိုင်ရ။  

 

တန်တဴၞဵု ၞာလေဒသ သုေတသန ညးတအ်ၞီု သၟာန်သှ်ေအန်တာဗျူ ညးတအ်ၞီုတုဲ သုေတသဳရဲေဒသဂမၠိုင် ပေလဝ်လဟုဵၞဵု 

ၝောဳတင်နင်ေၞုာဳ ပုစ္ဆာဂမၠိုင်အုိတ်ရ။ တင်ဂၠါဲဆဵုဂမၠိုင် ချူဇန်လဝ် နၞဵုဗီုြပငလ်ိၞ်တၞး ဒုင်စဳေရင်တုဲ ပဳင်ေပောဳစုတ် ပ္ဍဲလိၞ်ဒုင်စဳ ေရင် 

ဝွဳရ။ သုေတသဳညးေဒသ ပိၞ္ဍိုပ်ဂမၠိုင် သၟာန်သှ် ေအန်တာဗျူ ဂမၠိုင် မေဆင်မုၞ်ၞီု လ္ရူလပှ်ၞျာၞီုရ။  

 

သုေတသဳ ညးမသၟာန်သှ် ေအန်တာဗျူဂမၠိုင် အကၞာဂိတု ေဂျာန်ၞဵုအဝ်ဂါသ် သၞာဳ ၂၀၂၀ ဂှ် ပ္ဍဲပွဳပွူၞျ ဳၞ ်ၞျဳ ေၞုာဳ မတ်မလီု၊ ပ္ဲဍလ္ဂုင် 

ေၞုာ ဳလ္ရူလပှ်ၞျာ (သုီဝိုင်ဓရီုတူရူ ေၞုာဳၞ္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ) ပဳင်သုီဖအုိတ် ္ၞယိဂဳွ ေအန်တာဗျူ မဇိုဟ်နၞ်ဂမၠိုင် ဗၞတ် ၁၅ 

ေအန်တာဗျူရ။ ညးဒုင်သ္ပေအန်တာဗျူ ဂိၠုင်အုိတ်ဂှ် ဒှ်ၝောဳမၞိဟ်ေဇၞာ်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲဂေၞာဳမှာဇန်၊ ဂေၞာဳ NGO ၞ္ဆဳင်ၞၟိန်ဍုင် ဝါ ေဗာ်ရပ် 

လွဟ်ေၞာန်ဍုင်အရင် မဒှ် ညးမချဳဒရာင်ဒဳၟင် ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စုဵဒၞါယဲၞပ် ၞဝ်ရဝ်နာဗာငရ်ာသ်တုဲ ဂဳွဒုင်သ္ပလဝ် စၟတ်သမ္တီသၠုင်င် ပ္ဍဲေဒ 

သ အဆၞ်စပ် ညးတအ် အုိတ်ရ။ ေအသျှ်ေလ သဳၞ်(ဿ)် ေလဝ် သၟာန်သှ် ေအန်တာဗျူ ဆၞ်ဗၞ်ၞု ညးတာလျ ိုင် ေဗာ်ေၞအာန် 

ယူ ေၞုာဳ ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ ဂမၠိုင်ၞီု သုီၞဵု ဂေၞာဳမှာဇန် ဂိၠုင်ၞဵုလၟိဟ်ရ။ လ္ရူနူဂှ် ဒုင်သ္ဇိုင်ၞဵု ပေရင်ဆဵုဂဗ နတဲ ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲ 

ၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ် တုဲ သုေတသဳအဓိၞ ညးေဒသ ပန်တၠဂမၠိုင် ထပ်ပဳင်စုတ် တင်ဗစာရဏာ ပူဂဵုညးတအ်အုိတ်ရ။2 

 

ၚ်္ၞဴနူေအန်တာဗျူဂမၠိုင်ဝွဳတုဲ ဂလာန်တၞ်ၞျာ ေၞုာ ဳတင်ပ္ဝပါဲ မပ္တိုန်လဝ်လ္ရူ သဝ်ေရှဝ်မဳဒဳယာ ဂမၠိုင်ေလဝ် ထပ်ပဳင်စုတ် ဗွဲၚ်္ၞဴရ။3 

 

သုေတသနဝွဳ ဒဳၞ်တာေအသျှ်ေလ သဳၞ်ဿ် (Dr Ashley South) ပၠတရဴတုဲ တင်ဂၠါဲဆဵုဂမၠိုင်ဂှ် ပဳင်ေပောဳလဝ် နၞဵုအရီုဗင် မိုၞ်ေၞဝ် 

ဝုတ်သ် (Michael Woods) ရ။  

1.3 တၚ်ဂၠါဲဆုဵဂမၠိုၚ် ဗဲွခမၞန ် 

 အစဳအေရင် ၞၟာတ်လဒုဵဂမၠိုင်ဝွဳ မေလပ်သ္ၞပ ဵု ညဳင်ဂယိင်ုလမျ ီု ဘဝ ညးဒုိၞ်ဂတ် ေၞုာ ဳညးဒးဒုင် ပါဲၞၠဟ်လဝ် မၞုဳတန် 

တဴဒဳၟင် ပ္ဍဲမွဲဒမမိပ် ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာ လ္ပာ်ဒုိဟ်အဂဲၞတအ် ေသ္ဂာဳပေရအ်ေစဟ်ဂိၠုင်တုဲ ပ္ဍဲေဒသဗွဲမဂိၠုင် ဒဒုိၞ်သၞာ ေဇွာအ်မ စသုင်ဟဳွရဳု 

ဂပ်တအ် ၞ္ရဵုဒှ်ဒဳၟင်အုိတ်ရ။  

 ပ္ဍဲေဒသဗွဲမဂၠိုင် ေဒ္ဂတ်ဗၞ်ဒဳၟင် အတိုင်ေသၞာဝ် ၞၟာတ်လဒဵု ပေရင်အာၞၠုင်တအ် ေဟင် လၚ်္ၞဴဏအ် မၞိဟ်တအ် စတမ် 

သ္ပေၞၠဳမဇ္ဇျဟ်ၞဵု ဘဲအန္တရာယ် ယဲၞဝ်ေဗတ် ၁၉ အုိတ်ရ။  

 အယာဳမာတ် ပ္ဍဲေသၞဟ်ၞင်စၟဳစၟတ်ယဲ ေၞုာဳ ဌာနၞွာရာန်ေတန်တအ်ၞီုေလဝ် အလဵုအသဳဇုိန်ၞဵု ပေရင်ၞ္ဍိုၞ်ၞ္ဍိုပ် ဝါ 

ပေရင်ဇိင်တပ် ြပုေြပင်မွဲစွဳ (ဝါ) ပေရင်ဗ္စိုပ်ဂလာန် စပ်ၞဵုထတယ်ုၞ် ညးဍုင်ၞွာန်၊ (ဝါ) အစဳအေရင် ၞေပါတ်စဵုဒၞါ ဗီု PPE 

တအ်) ဟဳွရဳုဂပ်ပုဟ်ဂှ် သုေတသဳ ညးေဒသဂမၠိုင် ဒုင်စဳေရင်သ္ကာတ်တ်ြမဟ်ဟ်ရ။  

 ဗွဲေယဘုယျမ္ဂး ၜိုန်ရ ြဒဟတ်တမ်ရုိဟ် ေၞုာဳ တန်ေဗ္တာန် နွဳဗၞတ်ညိညဓဝ်ၞီုေလဝ် ဌာန ပေရင်ထတ်ယုၞ် ေၞုာဳဖဲသ္အဳ 

ေၞင်ၞာမၞိဟ် နူေဗာ်ေၞအာန်ယူ ေၞုာဳ ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ ဂမၠိုင် ပ္ဍဲအရာ ဗ္တိုၞ်သရုိဟ် ဘဲအန္တရာဲ ယဲၞပ်ဝွဳ ြပဟ်ေြပဟ် 

ြမၞ်စာတုဲ စုိပ်တရဴေၞွဳေၞွဳေရာင်။ 

                                            
2 ပ္ဍပဲွဳပွူ ၞျ ဳၞ ်ၞျဳ (ရးေဗ္ဂာသ္ကုတ်ဗၟဳၞ်)ဂှ် ေအန်တာဗျူဂမၠိုင် သၟာန်သှ်လဝ် ေၞုာဳေၞာန်ၞွာန်ဂမၠိုင်၊ ဂေၞာဳမှာဇန်ဂမၠိုင်၊ ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ေၞုာဳ ဌာနဟဳင်ြပာ် ေၞုာဳ 
ေဖာအ်ေြဗဝ်၊ ၞမ္မတညဳးဒဴပာၞန်ဂၞူၞေရင် (CIDKP) ပ္ဍေဲဒသအုပ်ဓုပ်ေဗာ်ေၞအာန်ယူၞုီ ပ္ဍေဲဒသ "ပဳင်နဴှအပု်ဓုပ်" ၞီုရ။ ပ္ဍမဲတ်မလုီဂှ် ေအန်တာဗျူ ေၞုာဳတင် ဗ္စာရ 
ဏာဂမၠိုင် သ္ပအဓိၞၞုဵတဵွုရးဍုင်မန်သ္ကုတ်ေလ္ဒာဝ်သၠုင်ၞျာတဲု ေဒသေဗာဍ်ုင်မန်တၟိ တၞလုီပ်လိၟဟ်ရ။ ေဒသတအ်ဝဳွ ဒှ်ဒၞါဲ Covenant မေၞတ်ဂဳွလဝ်အဆၞ် အေဃာ 
ၞာလယဲၞပ် စုိပ်ၞ ္ဆဳင်ဂပ်ဝ်ဒးဂိွင်တုဲ ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာစတမ်ၞၟာတ်ဒဝ်ဍုင်ၞွာန်ဂှ်ရ။ ဂလာန် ဝါစာလုဵမွဲေလဝ် ဒှ်တင်နင်ပရိုင် ဝါ တင်သ္ၚဳဂိၠပပ်္ဝပါဲ ဍို ၞ်ေပင်စုဳရဳုရဂှ် ဟဳွ 
ေသင်။ ၜိုန်ဂှ်ေလဝ် ပေရင်ၞတ်လ္ၚတ် သ္ၚဳဂိၠပ ်မွဲခေရပ်မတ ်တအဏ်အ်ဝွ ဳစိုတ်လုပ်စခိဟ်ုတု ဲဒှ်ဂဳၠင်ေစၞာန်ပညုင် မာန်ေရာင် ပိုတအ် ပေတဟ်ေၞတ်ရ။  
3 ေအန်တာဗျူ ထပ်စုတ်ဂမၠိုင်ဝဳွ သၟာန်သှ်လဝ်ေၞုာဳအ္စာဘာဂမိၠုင် မၞုဳပ္ဍဲပွပဳွူ ဍုင်ဘာအင် မဒှ်ဍုင်ေဇၞာ်တွဵုရးၞေရင်ရ။  
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Mon Women’s Organisation providing hand sanitizer in public hospital, Thanbyuzayat Township 
 

 ညဳင်ရဴဂေၞာဳဇိုင်ခ္ဍာ် ေဗေတ်ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာ (Myanmar Red Cross Society) ၞီု ဂေၞာဳမှာဇန် ေဒသဂမၠိုင် ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် 

စဵုဒၞါယဲၞပ်ဝွဳ နူစတမ်ြပဟ်ဟ်ေတအ် ေဟင် ဍိုၞ်ၞ္ဍိုပ်ဖန်ဖၞ်တဴ ဗီုရုိဟ်ဟ်ဝါဂှ် ဂဳွဆဵေုၞတ်ရ။ ညဳင်ရဴသာဓၞမွဲ ဂေၞာဳ 

ပေရင်ဘာသာဂမၠိုင် ပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ် မွဲစွဳဂှ် ဂဳွညာတ်ေၞတ်ဒဳၟင်ၞီု ဂေၞာဳမှာဇန်လ္ၚဵုဂမၠိုင် ပဳင်ေတာဲမွဲစွဳ ေရင်သ္ကအ်တုဲ 

ရပ်စပ်စဵုဒၞါယဲၞပ်ရ။  

 လအ်အာညိတုဲမှ ညးမၞုဳအဝဵု အလဵုအသဳေဒသတအ် (ဗွဲေတၟင် ဌာနအုပ်ဓုပ် ေၞုာဳ ဌာနဝန်ေဇၞာ် ပေရင်ထတ်ယုၞ်) စချဳဒ 

ရာင်ၞၠုင်ရ။ ၜိုန်ဒှ်သာ်ဂှ်ၞီုေလဝ် တန်တဴၞဵု ပေရင်ချဳဒရာင် တဳဝါဒိ ညးေဒသ ေၞုာဳ အၞာဲအရာေဒသတုဲ ြပဝဇိင်တပ် ြပု 

ေြပင်ဂှ် ြပးဇးဒဳၟင် အေတဳမွဲဂအဳု အဏအ်မွဲဂအဳုဂှ်ရ ပေရင်အာၞ္ဍိုပ် ေြဂာပ်ဓလီုအလုဳသုီဖအုိတေ်လဝ် ၞၠးၞၠးမးမးဟဳွမွဲရ။ 

နူဇေရင် ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ဟဳွမွဲတဴၞဵု ြပဝမပဳင်ေတာဲ ေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳဂှ် ဖန်ဗဒှ်ပလီုပလာ် ၞေမၠာန် ရပ်စပ်စဵုဒၞါ ယဲၞဝ် 

ေဗတ-်၁၉ ေဗာ်ရပ်လွဟ် ေၞာန်ဍုင်အရင်ဂမၠိုင် မြပုေြပင်လဝ်တအ် ဂိၠုင်ၞဵုလၟိဟ်အုိတ်ရ။  
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2 ဂြမၚ်ညာဏ် နူကျကဳက်ျဳ  

2.1 ဂလာန်အစပ်အဖျပ် 

ပွိုင်ဍုင်ၞျ ဳၞ ်ၞျဳ မၞုဳဗွိုင်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳဝွဳ ပ္ဝတိတ်အာ နဒဒှ်ပွိုင်ဍုင်ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ၂ ပွိုင်ဍုင် မတွဳဂး ပွိုင်ဍုင်လဴေဒါ ေၞုာ ဳပွိုင် 

ဍုင်မုင်ေရာင်။ နၞဵုေဗာ် ေၞအာန်ယမူ္ဂး ပွိုင်ဍုင်ဝွဳ ဒှ်ခရုိင်ၞလဴလွဳထူ (ဗတ်ဘာသာဗၟာမ္ဂး ညဳင်ေလဝ်ေဘန်) တုဲ ေပၞာဝ်ထပှ်ခရုိင် မဒှ် 

အပိုင် ၞဝ်ဒူေလဝ် (တွဵုရး ဗၠးၜးေဗာ် ေၞအာန်ယူ) ဂှ် တၞီလပု် လၟိဟ်မွဲခရိုင်ၞီုရ။ ပွိုင်ဍုင်ဝွဳ စပ်ဖျပ်လဝ်ၞဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးေၞာန်ဂ 

ၞူၞ ေရင် (KNLA) ဒပ်မဟာ ၃ ရ။ (ဗတ်ဘာသာဗၟာမ္ဂး ၞျ ဳၞ ်ၞျဳ၊ ဗတ်ဘာသာသ္ဂဝ်ၞေရင်မ္ဂး လဴေဒါ တအ်ဝွဳ ဂဳွအဓိပ္ပာယ် 

“တၟအ်ေဇၞာ်” ရ) 

 

တိဗလး မွဲဒမမိပ် စဵုၞဵုေသတ်တဳင် (သတိုင်) လ္ပာ်ဗၟဳၞ်ဂှ် အလဵုအသဳ အုပ်ဓုပ်ၞၠုင် သၞာဳဗွဲမလအ်တုဲ ေဒသဇုိင်ဒုဵ ေၞုာဳ ၞွာန်ဇမ္ၚောဲ 

ဂမၠိုင် မဒၞ်ပ္တန်လဝ် နဒဒှ်ေဒသ "ပဳင်နှဴအုပ်ဓုပ်" ဂှ် နွဳသၟဝ်စၟိန်ြပမာန် အလဵုအသဳ ေၞုာ ဳေဗာ်ေၞအာန်ယသုီူၜါတုဲ (ဒုင်ေၞတ်ဒဳၟင် 

ြပဝေရင်တၠုင်သ္ဇိုင်ဝန် နူသုီၜါလ္ပာ်) ရ။ ဆၞ်တိတ်အာ လ္ပာ်ဗၟဳၞ် တိုန်အာလ္ရူ ၞုန်ဒုဵသၠုင်မ္ဂး သ္ကုတ်ပွိုင်ဍုင်ေသဟ်ဇးဒဳၟင်ဂှ် ေဗာ်ေၞ 

အာန်ယူ စၟိန်ြပမာန်လဝ် (နဒဒှ်ခရုိင်ၞလဴလွဳထ၊ူ ဒပ်မဟာ ၃) ရ။ ေဒသဝွဳ ဒှ် “တိဍာ်ဗၠးၜး” (ေဒသေဒါအ်ပန်ေပှာ်) ေဗာ်ေၞအာန်ယူ 

ေဇၞာ်သဲၠမွဲေဒသ ပ္ဍဲသ္ကုတ်ဒုိဟ်ေနရတိတုဲ ဗဒိဗစိပ်လဝ်ၞဵု ဒပ်မဟာ ၃ (ပ္ဍဲမုဒရဝ်၊ ခရုိင်ဘာပန်) ရ။  

 

ၞျ ဳၞ ်ၞျဳဝွဳ ဒှ်ဍုင်ဂၞူၞေရင်-ဗၟာ မဳင်စဳင်နှဴရဴမွဲရ။ ပ္ဍဲလ္ရူဍုင်ဝွဳ မၞိဟ်လ္ပာ်ဂိၠုင် (သုီဂၞူၞေရင်) ဂှ် ဒှ်ဗုဒ္ဓဘာသာတုဲ အရာပ်ေဇၞာ် ခေရတ် 

ယာန် နွဳမွဲအရာပ် (ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် ခေရတ်ယာန်ဗလိုၞ်ဍာ် မဒှ်ဂၞူ သ္ဂဝ်ၞေရင်ေဟင်) ၞီု သုီဂၞူေသဳေဇၞာ်လ္ၚဵု တန်တဴဒဳၟင်အုိတ်ရ။ ၞွာန် 

မၞုဳတၞုင် မုဟ်ရးတအ်ဂှ် ဂၞူၞေရင် မနှဴရဴ ေၞုာဳ ၞေရင်-ဗၟာစာတ်၊ ဂၞူဗၟာ မေရဟ်ေသဟ် ဘာသာနှဴရဴ ခေရတ်ယာန်-ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ 

ေၞုာ ဳဂၞူၞေရင် မေရဟ်ေသဟ် ၞေလာ် မတန်တဴပ္ဍဲ လ္ရူၞုန်ဒုဵတအ် မၞုဳတဴရ။ ဂၞူမၞိဟ်လ္ပာ်ဂိၠုင် မတန်တဴဒဳၟင် လ္ပာ်ဗၟဳၞ်ပွိုင်ဍုင် 

သ္ကုတ်လ္ရူဒုဵ မဒှ်ေဒသ ပဋိပၞ္ခတအ်ဂှ် ဒှ်ဂၞူၞေရင် သ္ဂဝ်ခေရတ်ယာန် ဂိၠုင်အုိတ်တုဲ ဒၞါဲေဒသဇမ္ၚောဲ ဂမၠိုင်ဂှ် ညးေရဟ်ေသဟ် 

ၞေလာ်တအ် မဳင်စဳင်အုိတ်ရ။  

 

သ္ပဟုိတန်ူ ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ဂၠါဲသၞေဆာ်ၞ္ရဵုတုဲ ပ္ဍဲဒပ်မဟာ ၃ ေၞုာ ဳလ္ရူပယျဵုဒၞၞ် ဒပ်မဟာ ၅ ေဗာ်ေၞအာန်ယူတအ်ဂှ် ပွိုင်ၜါသၞာဳ 

တုဲၞ ၠုင်ဏအ်ေပါဲဗ္တိုၞ်ဂိၠုင်ၞဵုအလန်မၞ္ရဵုဒှ်ၞၠုင်တအ်ဝွဳဖ္ဍိုန်ေဖျေဳၞၠဳ ဓဝ်ပေတဟ် ေရင်သ္ကအ် လ္ရူေလၟင်ၞေမၠာန် ပေရင်ၜိုဟ် လလဳရ။  

 

ပ္ဍဲဒပ်မဟာ ၃ ပွိုင်ဍုင်လဴေဒါဂှ် လဂဳွၞဵုေတၟာ် CIDKP မ္ဂး လၟိဟ်ညးဒၞါဲဝါဲခလီု (IDPs) ဗၞတ်ၜိုတ် ၁၆၅၀၀ တ ၠ(ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ယှိုယ်ေၞျန် 

မၞုဳဇုိင်ဂှ်သၟး ဗၞတ်ၜိုတ် ၅၇၀၀ တၠ) မၞုဳတဴရ။ စတမ်နူ ေဒါအ်ပန်ေပှာ်တုဲ မွဲဒမမိပ် ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာ လ္ပာ်ဒုိဟ်အဂဲၞ ဒၞါဲဌာန်ဗွဲမဂိၠုင် ြပဝဖဳၞ်ပၞဝ် 

အေခါင်အရာမၞိဟ် သ္ကာတ်ြမဟ်တအ် တန်ေဒါအ် အုိတ်အာၞီုေလဝ် အၞာဲအရာ ပ္ဍဲေဒသၞုန်ဒုဵ ၞျ ဳၞ ်ၞျဳဂှ် ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ 

တ္ၚီုဗ္တိုၞ်ဒဳၟင် ြပဝါ ညးဍုင်ၞွာန်ဂမၠိုင်ဂှ်ရ ဆၞ်ဒှ်ဒဳၟင် ဓဝိင်ေဇၞာ်ဖိုဟ်ဏီရ။ ဟုိတ်နူ ဒးဒုင်ဖဳၞ်ပေဝ် အေခါင်အရာမၞိဟ် (အေခါင်အရာ 

စပ်ၞဵုေၞာန်ဍုင် ေၞုာ ဳေၞၠာန်ပေရင်ပိုန်ြဒပ်) ၞီု သုီပေရင်ေဖာအ်ေြဗဝ် လဇဲုလလုဲ လအ်ၞဵုေစှာ်သၞာဳ ၞီုတုဲ ညးဍုင်ၞွာန် ေဒသ 

တအ်ဂှ်ဝွဳ ၞ္ရဵုဒှ်ၞၠုင်ဗေဟၞ်စိုတ်၊ ဒဒုိၞ်စိုတ၊် ေဍာငၜ်ိုတ်ၞၠုင် အုိတ်ရ။  

2.2 ကျက်ဳကျဳ - ေကအာန်ယူ ဗုီရပ်စပ်စုဵဒၞါယဲကဝ်ရဝ်နာဗာၚ်ရာသ် 

သွၞ်ေသ္ဂာဳရပ်စပ် ယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ပ္ဍဲခရိုင် ေၞုာဳ ပွိုင်ဍုင် ေဗာ်ေၞအာန်ယူတအ်ဂှ်တုဲ ပေရင်အုပ်ဓုပ် ေဒသန္တရ ေဗာ်ေၞအာန်ယူဝွဳ 

ပဳၞ်ပ္တိုန် ဂေၞာဳေၞင်ၞာမွဲဂေၞာဳရ။ ညးတအ် ဒုင်ဂုိင်ေၞတ်ၞသပ် နူဌာန်ဂအုပ်ဗဟုဵ ေဗာ်ေၞအာန်ယူ (ရုင်ညးအုပ်ၞာနာနာ) 

ေၞုာ ဳဌာနပေရင်ထတ်ယုၞ် ေၞုာဳ ဖဲသ္အဳ ဂၞူၞေရင် (KDHW) အတိုင်ေစၞာန် ဂေၞာဳထတ်ယိုတ်ဂၠးၞဝ် (WHO) ရ။ ပ္ဍဲဒပ်မဟာ ၃ 
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KNU Nyaunglaybin District (3 Brigade) officials distributing rice and cash in Keh Doh Village Tract 

တၞဟ် မွဲဒၞါဲဂှ်ေလဝ် ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ၞ္ဆဳင်ေဒသဂှ် ြပုေြပင်ပဳၞ်ပ္တိုန် ေသဟ်ၞၞင်စၟဳစၟတ်ယဲဂမၠိုင် (SP) ေၞုာ ဳဗ္ဒိုပ်ၞွာရာန်ေတန် (QS) 

တုဲ ၞဵုတန်ေဗ္တာန်ၞု သၟာၞေမၠာန် ေစတနာဂမၠိုင်ၞီု သုီတရးၞဵု ပရိုင်သဇုိင် ၞုညးဍုင်ၞွာန်တအ်ဂှ်ရ။ ၞေမၠာန် ေၞၠဳစိုတဏ်အ် 

ဂမၠိုင်ဝွဳ ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ေၞာ်ဆဴ ဒစဵုဒစး ဗွဲမသ္ကာတ်ြမဟ်တုဲ ဒးဒုင်ပလီုပလာ်ေထာဳ ေသဟ်ၞၞင်စၟဳစၟတ်ယဲ ၂ ေသဟ်ၞရ။  

 

"ေသၞဟ်ၞင်စၟတ်ယဲ မၞုဳယၟု ချင်ဳဝါ (မၞုဳပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ယှို ယ်ေၞျန်) ဂှ် ဒးဒုင် ပလီုပလာ်ေထာဳၞဵု ဒပ်ပၞာန် အလဵုအသဳ ပ္ဍဲဂိတုေဂျာန် ၂၊ ၂၀၂၀ 

ရ။ ေသဟ်ၞၞင်စၟတ်ယဲ မၞုဳယၟု ဝါပဝ်ေဒါ ဂဳၠင်ပန်သွာင် (မၞုဳပ္ဍဲပွိုင်ဍုင် ယိှုယ်ေၞျန်ၞီု) ဂှ်ေလဝ် ဒးဒုင်ပလီုပလာ်ေထာဳၞဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵု 

အသဳ ပ္ဍဲဂိတုေဂျာန် ၁၆၊ ၂၀၂၀ ရ။"  -  ညးတာလျ ိုင် ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ၞ္ဆဳင်ေဒသ 

 

ပါဲနူဂှ် နၞုဵအထဳၞ်အပင် နူမဟာမိတ် ၞၟိန်ဍုင်နာနာ နူ KDHW ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ထဳၞ်ပင်ၞဵု ေသၞဟ်ၞင်စၟဳစၟတ်ယဲ ေၞုာ ဳဗ္ဒိုပ် 

ၞွာရာန်ေတန်ဂမၠိုင်ၞီု သုီယာတ်ၞၟာတ် မုဟ်ပါင်၊ ဍာ်ဂဥုဲကၞာတ်တ၊ဲ ၞေပါတ်စဵုဒၞါ PPE ေၞုာဳ စၞ်စမ်ဂမ္တဴတအ် ဂမၠိုင်ရ။ နူၞဵ ု

ၞမ္မတဳ ဂၞူၞေရင်ဒဴပၞာန် (CIDKP) ဍိုၞ်ၞ္ဍိုပ်တုဲ ေရင်တၠုင်တဴ ၞေမၠာန်ဇိင်တပ် ြပုေြပင်မွဲစွဳ မပ္တဳၞဵု လုပ်ပဳင်ေတာဲၞု ညးဍုင်ၞွာန် 

(နၞဵုေပါဲသဳၞၠဳ ရုင်ၞေမၠာန် ေဗ္တာန်ၞဵုနဲဇိင်ယာတ်ၞၟာတ်မုဟ်ပါင်) ၞီု သုီၞ္ယိဂဳွအရုီဗင် (ေၞုာဳဝတ္လုဒါန်) နူအမာတ်ၞၠတ်ထဝ် ေဒသ 

ေၞုာ ဳၞုမ္ပဏဳပုဂ္ဂလိၞမွဲရ။  

 

အတိုင်လဟုီ ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ၞ္ဆဳင်ေဒသမ္ဂး မၞိဟ်ဒးဒုင်ဇုီၞပိုၞ် သ္ကာတ်ြမဟ်အုိတ် ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ဂှ် ဒှ်ညးမ သ္ပဗ္ဒါဲဓလာဲဒဳၟင်ၞဵု ဂၠါဲသ္ၚဳေသၞဝ် 

ေၞဝ် စၞစပ္ဍဲမဂိုပ်တအ်တုဲ အာသဳွရာန်စ လ္ရူဍုင် မၞုဳဇေရင်ပွဳပွူဂှ်အုိတ်ရ။ ညးတအ် အာဖျာဟဳွဂဳွတုဲ ဒးသဳွနၞဵုၚုဟ်ေအာန်န် ပ္ဍဲေသၞဟ် 

ၞင်စၟဳစၟတ်ယဲတအ်ဂှ်အုိတ်ရ။ ၞေပါတ်ဗၞိၞ် မသွစဳဒဳၟင် ပ္ဍဲေသၞဟ်ၞင်စၟတ်စၟဳယဲဂမၠိုင်ဂှ် သ္ဒးတတ်ေၞၠာအ် ေဒသေၞအာန်ယူ 

ထိင်ဒဝ်လဝ်တအ်ဂှ်တုဲ ၚုဟ်ၞ္ဍင်ဂိၠုင်တိုန် နူဓမ္မတာဏီရ။  

 

"ပွိုင်ဍုင်မုင်ဂှ် ဟုိတန်ူဒှ်ဒဳၟင် ဌာန်တိုပ်သုၞ်အဲဂှ်ရ ပ္ဍဲအရာရပ်စပ်စဵုဒၞါယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ဏအ်ဂှ် နၞဵုအဲ သ္ဒးေၞတ်လျ ိုင် ေၞၠာန်ၞဵု 

မွဲမွဲသာ်ေဏာင်ဂှ် အဲဒုင်စသုိင်ရ။ အဲအာတ်မိၞ်ၞဵုညးဇေမၞာ်အဲ သွၞ်ဂဳွ အာတ်အရုီဗင် (ပ္ဍဲဌာနၞွာရာန်ေတန်တအ်ဂှ်) ရ။ ၞပ်ဢဏ 

အ်ဂှ် ေၞာ်ဒဳၟင်ဆဴၞဵု ပိုသုီညးဖအုိတ်ယျ။ နၞဵုအလဵုအသဳ သၟးဟွဳၞ နၞဵုညးတၠၞေမၠာန်ပိုန်ြဒပ်၊ နၞဵုေဗာ်ရပ်လွဟ် ေၞာန်ဍုင် 

အရင်၊ နၞုဵပူဂုဵမွဲမွဲတၠ ဂဳွရပ်စပ်စဵုဒၞါ ယဲဢဏအ်မာန်ဂှ် ဒးပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳေဏာင်။" - ညးတဒၠါန် (ၞုမ္ပဏဳ) 
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2.3 ကျက်ဳကျဳ - ပွမဇိၚ်တပ်ြပုေြပၚ်မဲွစဳွ အလုဵအသဳကိၟန်ဍုၚ်ဗၟာ ေကုာဳ ေဗာ်ေကအာန်ယူ 

 

"စဵုၞဵုလၟုဟ် အကၞာအလဵုအသဳ ေၞုာ ဳေဗာ်ေၞအာန်ယူ ပွမဇိင်တပ်ြပုေြပင် မွဲစွ ဳေစဟ်ေသၞာတ်ချ ိုတ်ပၠိုတ် ဟဳွမွဲဏီ။ ပ္ဍဲၞဵုၞ္ဆဳင်ြပဝါ 

ညးဍုင်ၞွာန် နၞဵုဂေၞာဳရပ်စပ် စဵုဒၞါၞာြပဟ် ယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ေဗာ်ေၞအာန်ယူဂှ် ညးတအ် ြပုေြပင်စဳေရင်ၞၠုင် ၞေမၠာန်ေၞင် 

ၞာ သၠုင်ပ္တိုန် သတိပညာ စပ်ၞဵု လိၞ်တုပ်စိုတ် ေဒါအ်ပန်ေပှာ် အလုဳၞၟိန်ဍုင်ရ။" - သုေတသဳညးေဒသ 

 

 

ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ၞ္ဆဳင်ခရိုင်ဂှ် ဟဳွဒုင်တဲ ဝါ ဟဳွၞ္ယိဂဳွ အရုီအဗငန်ူအလဵုအသဳ ဝါ နူဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳရ။ ပ္ဍဲဂိတုဨမဗဴ နူေၞအာန်ယူ 

ၞ္ဆဳင်ပွိုင်ဍုင်လဴေဒါ (ၞျ ဳၞ ်ၞျဳ) ချူဗ္စိုပ်ဏာလိၞ် ၞုဌာနအုပ်ဓုပ်နာနာ ပွိုင်ဍုင်ၞျ ဳၞ ်ၞျဳ စပ်ၞဵုပရူ ေသ္ဂာဳပဳၞ်ပ္တိုန် ေသဟ်ၞၞင် 

စၟဳစၟတ်ယဲဂမၠိုင် ေၞုာ ဳေသ္ဂာဳဇိင်တပ် ြပုေြပင်မွဲစွဳ ပ္ဍဲအရာရပ်စပ်စဵုဒၞါ ယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ်ရ။ ၜိုန်ရ ဟဳွေၞ္ယင်ၞဵုပရုိင် ပ္ဍဲေသၞာဝ်ၞီု 

ေလဝ် ဌာနအုပ်ဓုပ်နာနာ ေၞုာဳ ေၞအာန်ယူ ေၞာဳဓရီု တၞ်ၞျာဗွဲမ္ၚး သွၞ်ေသ္ဂာဳပဳၞ်ပ္တိုန် ေသၞဟ်ၞင်စၟဳစၟတ်ယဲမွဲ ပ္ဍဲမုေတဝ် မၞုဳဗ္ဒါဲ 

“ဇုၞ်ေပၞာန်” ေဒါအ်ပန်ေပှာ်ဂှ်ရ။ ဂေၞာဳသုေတသနဝွဳ ဂၠါဲဆဵုညာတ် ြပယိုၞ်ဗီုြပင် မဍိုန်ၜတ် ေၞုာ ဳေသာင်ၞ္ယးပဋိပၞ္ခ ၞ္ဆဳင်ေဒ 

သန္တရဂှ်ရ။ ဢဏအ်ဝွဳ အကၞာၞ္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ေဒသန္တရ ေဗာ်ေၞအာန်ယူ၊ ညးတာလျ ိုင် အလဵုအသဳ (ဌာနအုပ်ဓုပ်နာနာ) ေၞုာဳ သ္ကိုပ်တမ် 

ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတအ်မ္ဂး ဒှ်ဆ အယာဳမာတ် ပွမဇိင်တပ် ြပုေြပင်မွဲစွဳ ဗွဲမ္ၚးေဟင်ရ။ နၞဵုဥပမာမွဲဂှ် ေဆင်စပ်ၞဵု ပဳၞ်ပ္တိုန်ေသၞဟ် 

ၞင်စၟဳ စၟတ်ယဲမွဲ၊ ဌာနၞွာရာန်ေတန်မွဲ ပ္ဍဲဌာန်ေဒသ ဟဳွဒုင်ဒဳွလုၞ်မွဲဒၞါဲဂှ် တဟ်ၞနေသ္ဂာဳ ေဝင်ပါဲပွမ ၞၠိုဟ်ေဗၠတ်တုဲ ညးတအ် ေဖျ ဳ

သ္ဂုတ်သွာတ် ဟဳွပ္တိတပ်ရုိင်ၞုညးဍုင်ၞွာန်ရ။  

 

စပ်ၞဵုပညဳ တုပ်စိုတ် ေစၠာအ်တဲ မၞိဟ်ယဲတအ်ဂှ် တုဲ အကၞာ (KDHW)၊ (CIDKP)၊ ေၞုာ ဳညးတာလျ ိုင် အလဵုအသဳပွိုင်ဍုင် (သုီဌာန 

ပေရင်ထတ်ယိတု်) တအ် ပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳရ။ ဗွဲမတင်ဂုဏ်ေဟင် စုဵၞဵုလၟုဟ် (သွၞ်ဂဳွဒးေစၠာအ်တဲ မၞိဟ်ယဲဂှ်) ဟဳွမွဲပၟိၞ် 

ဏီရ။ လ္ရူနူဂှ် ပွမပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳ ဝါ ပွမဇိင်တပ် ြပုေြပင်မွဲစွဳ အကၞာအလဵုအသဳေၞုာဳ ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ဗၞတ်ညိညေဟင် 

ပ္တိုန်ထ္ၜးတဴရ။  

  

သွၞ်ေသၞဟ်ၞင် စၟတ်ယဲမွဲမွဲမ္ဂး ဒၞ်ပ္တန်ၞမ္မတဳမွဲ နၞဵုမၞိဟ် ၆ တၠ နူဌာနပေရင်ထတ်ယုၞ်၊ ဌာန ပေရင်ပလဳင်ဗ္စိုပ်၊ ဌာပေရင်ဂုီၞၠီု 

ေဒသ၊ ဌာနပေရင်ပညာ ေဗာ်ေၞအာန်ယူဂမၠိုင် ေၞုာဳ ညးအုပ်ဓုပ်ၞွာန် ဂမၠိုင်ရ။ ၚ်္ၞဴနူဒၞ်ပ္တန်ေသၞဟ်ၞင်စၟဳစၟတ်ယဲတဲု မၞိဟ်နူ 

ေဒသအုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳဂမၠိုင် (ဂဳွလုပ်စိုပ်ေဒသ အုပ်ဓုပ် ေဗာ်ေၞအာန်ယူဂှ်) တတ်ေၞၠာအ်ေသၞဟ်ၞင်စၟဳစၟတ်ယဲဂှ်ေလဝ် ဟဳွဂဳွ၊ 

ေၞာန်ၞွာန်နူေဒသ အုပ်ဓုပ် ေၞအာန်ယူဂမၠိုင်ေလဝ် တတ်ေၞၠာအ်ေဒသ အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳေလဝ် ဟဳွဂွဳအုိတ်ရ။ သွၞ်ၞိစ္စ 

ဂေရၞ်ဂေဗၞ်တအ်မ္ဂး မၞိဟ်ဂမၠိုင် သ္ဒးအာတ်အေခါင်လုပ်တိတ် နၞဵုလိၞ် ထဳၞ်ဂလာန် နူညးမၞုဳ အဝဵုေဒသန္တရရ။  

… 

ေသ္ဂာဳပဳၞ်ပ္တိုန် ေသဟ်ၞၞင်စၟဳစၟတ်ယဲ ပ္ဍဲဂေၞာဳၞွာန်ၞျင်ဳပျာဂှ် ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ မေဖျလဳဝ်ဗ္ဒိုပ် ဟဳွတုပ်စိုတရ်။ ၜိုန်ဂှ်ၞီုေလဝ် ၚ်္ၞဴနူ 

တၞ်ၞျာပညဳပညပ် ေၞုာ ဳညးေဇၞာ်ၞွာန် ေၞုာ ဳသ္ကိုပ်ဌာန အုပ်ဓုပ်နာနာ ဂေၞာဳၞွာန်ဂှ်တုဲ သ္ကိုပ်ဒပ်ဒပ်ပၞာန် အလဵုအသဳမၞုဳေဒသဂှ် 

ၞဵုအေခါင် ပဳၞ်ပ္တိုန် ေသဟ်ၞၞင်စၟတ်ယဲရ။” - ညးတာလျ ိုင်ေဗာ်ေၞအာန်ယူ  

 

ပ္ဍဲ [ပွဳပွူ] ဒပ်မဟာ ၃ ဂှ် ပိုတအ်ဗတိုၞ်ဒဳၟင်ဖိုဟ်ဏီရ။ ဍာဳဍာဳေတဳ နၞဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ပလီုပလာ်ေထာဳ ေသၞဟ်ၞင်စၟဳစၟတ်ယဲပို 

ဟဳွေထၞ်ပုဟ်” - ဖဒဝ်ဝါေရတဝ်၊ ဥၞ္ကဋ္ဌ KDHW ေၞုာ ဳဂေၞာဳရပ်စပ် စုဵဒၞါၞာြပဟ် ယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉၊ ခရုိင်ညဳင်ေလဝ်ေဘန်  

 



Listening for Coronavirus in eastern Bago and Mon 

Centre for Good Governance 9 

CIDKP distributing relief in Kyauk Kyi 

ဟုိတ်နူအန္တရာဲ တြမဟ်ယဲၞပ် ယအ်ေအာန်ေစဟ်အာ (ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာင်-အဝ်ဂါသ်) ဂှ်ရ  ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ၞ္ဆဳင်ခရိုင် ဆၞ်စွဳပ္တန်လဝ် 

ေသၞဟ်ၞင်စၟတ်ယဲဂမၠိုင်တုဲ ၞဵုအေခါင် ၞုေၞာန်ၞွာန်ဂမၠိုင် ဂဳွတတ်ေၞၠာအ် အာၞၠုင်ေလာဲသွာတိုန်ရ။ ၚ်္ၞဴနူေဗာ်ေၞအာန်ယူ 

ေၞ္ယင်ၚ်္သိုင်ပ္တိုန် ေသၞဟ်ၞင်စၟတ်ယဲ ၂ ေသၞဟ် မဒးဒုင် ပလီုပလာ်လဝ်ၞဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဂှ်တုဲ ပလာပ်ပထုဲတၞဟ်သ္အာင် ဟဳွမွဲရ။  

2.4 ကျက်ဳကျဳ - ကမ္မတဂဳကူကေရၚဒ်ပဴၞာန် 

(CIDKP) ဗီုရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲကဝ်ရဝ်နာဗာၚ်ရာသ် 

ၞမ္မတဳ ဂၞူၞေရင်ဒဴပၞာန် (CIDKP) ဝွဳ ဒှ်ဌာနဟဳင်ြပာ် ေၞုာဳေဖာအေ်ြဗဝ် 

အဓိၞ ေဗာ်ေၞအာန်ယူတဲု နွဳသၟဝ် ပေရင်အုပ်ဓုပ် ဗဟုဵၞမ္မတဳေၞုာဳရုင်ညး 

အုပ်ၞာနာနာ ေဗာ်ေၞအာန်ယူရ။ CIDKP ဝွဳ ပ္ဍဲၞျ ဳၞ ်ၞျဳ ေၞုာ ဳေဗာ်ေၞ 

အာန်ယူ ဒပ်မဟာ ၃ ဂှ်မ္ဂး မၞုဳၞဵုဌာန်ဒတန် ခိုင်င်ၞၠိုၞ်ၞ်ရ။  

 

CIDKP ေၞုာ ဳၞမ္မတဳေၞင်ၞာ ရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ၞ္ဆဳင်ခရိုင် 

ေၞုာ ဳပွိုင်ဍုင် ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ဂမၠိုင် ပဳင်ေတာဲ ေၞုာဳအလဵုအသဳတုဲ ၞဵုၞၠုင် 

အရုီအဗင် ၞုညးဒဴပၞာန် ေၞုာဳ ေၞာန်ဍုင်ၞွာန် ြဒဟတ် ဒၟုင်ေအာန်ဂမၠိုင် 

မၞုဳပ္ဍ ဲ၁၃ ၞွာန်တအ်ၞီု သုီဖ္ဍိုၞ်ဗေပင်ၞဵုစၞ်စမ်ဂမ္တဴ ၞုဌာနၞွာရာန်ေတန် 

မၞုဳ ပ္ဍဲၞျ ဳၞ ်ၞျဳရ။  

 

အဓိၞပေရင်ချဳဒရာင် CIDKP ဂမၠိုင်ဟုီမ္ဂး ပွမဂၠါဲကသန်ဂအဳု၊ ပွမသၠုင်ပ္တိုန်သတိ 

ပညာ (ေၞုာဳ ညးထိင်ဝိုင် ဂမၠိုင်/ အ္စာတန်ေဗ္တာန်ဂမၠိုင် နၞဵုအထဳၞ်အရုီနူ 

KDHW၊ CIDKP ေၞုာ ဳCSOs တအ်) ေၞုာ ဳပွမၞဵု အထဳၞ်အရုီ ၞေပါတ်ၚ်္ၞိ 

ယာတအ်ရ။ အထဳၞ်အပင် နတဲမ္ဂး ပွမဂၠါဲကသန်ဂအဳု၊ ပွမရာန်ပ္ဝပရအ်ၞဵု ဗဳင်ၞေလာအ၊် ဍာ်ဂဥုဲကၞာတ်တ၊ဲ ခၞိၞ်ၞလဝ်ေရန်၊ စၞ် 

စမ်ဂမ္တဴ၊ ဂဥုဲဂစတ်ဂစိုတ်စၟ4၊ ယာတ်ၞၟာတ်မုဟ်ပါင် ေၞုာ ဳယာတ်လ္ရၞ် နူၞဵ ုUNHCR မၞဵုလဝ်ဒါန် တအ်ဂှ်ရ။ ညးတအ် ၞဵုအရီု 

အဗင် ပ္ဍဲအရာပဳၞ်ပ္တိုန် ေသဟ်ၞၞင်စၟတ်ယဲ ပ္ဍဲၞွာန်မဂၠိုင်ၞဵုလၟိဟ်ရ။ ၜိုန်ရ ၞ္ယိဂဳွဝတ္လုဒါန် နူတမ်ရုိဟ်နာနာ ၞီုေလဝ် ပ္ဍဲညး ဍုင်ၞွာန် 

ဗွဲမဂၠိုင်ဂှ် စၞဓာတ်အာဟာရ ေၞုာဳ ၞေပါတ်စဵုဒၞါ PPE ဂမၠိုင် ဟဳွရဳုဂပ်ရ။ 

 

ဗွဲအေစာဳ ပါလုပ်ပ္ဍဲေၞာဳဓရီု ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ၞ္ဆဳင်ခရိုင် ညဳင်ေလဝ်ေဘန် မေၞၠာန်ဗဒှ်ဂှ်ၞီု ဗွဲအေစာဳ ပဳင်ေၞၠာန်မွဲစွဳ ၞေရာဳဂေၞာဳ 

ဇုိင်ခ္ဍာ် ေဗေတ်ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာ (MRA - ရဳင်သၟဝ်ေတအ်) ဂှ်ၞီုတုဲ နၞဵု CIDKP ပါလုပ်ေၞၠာန ်ပ္ဍဲပွမဇိင်တပ် ြပုေြပင်မွဲစွဳ ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စဵုဒၞါ 

ယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ရ။ ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စုဵဒၞါယဲၞပ်ၞီု ပ္ဍဲအရာဂၠါဲသ္ၚဳ တၠဒါန်ကသန်ၞီု သ္ကိုပ်ေစၞာန် CIDKP ပ္ဍဲၞျ ဳၞ ်ၞျဳဝွဳ ၞဵုအရုီအဗင်ၞ ု 

ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ၞ္ဆဳင်ခရိုင်ရ။ 

 

အလဵုအသဳေဒသန္တရဝွဳ ပ္ဍဲအရာရပ်စပ်ယဲၞပ် ဟုိတ်နူၞဵုမူဝါဒ ေၞုာဳ ေစၞာန်ေလၟင်ၞေမၠာန် ၞၠးဖ္ဍးတအ် ဟဳွမွဲတုဲ ဒဒှ်အခိင်မအိုတ်ၞီု 

တမ်ရုိဟ်ဂမၠိုင် မေဆာဳေလင်ၞီုဂှ် ၞ္ဍိုပ်သ္ကိုပ် CIDKP ဂမၠိုင် ဒးဒုင်စသုိင်တဴရ။ အကၞာဂေၞာဳနာနာ အကၞာအလဵုအသဳ ေၞုာဳ ဌာန 

                                            
4 အကၞာဂိတဨုမဗဴၞုဵ ဂိတေုမဂှ် စမမို င်ဘာေဗ္တာန်လိၞ်ဂမၠိုင် သ္ပေၞၠအ်ဌာနၞွာရာန်ေတန်အိတု်ရ။ ရန်ၞုဵ ေသ္ဂာဳေ ္ၞယင် ပဳၞ်ဘာတန် ဂမၠိုင် ပ္ဍဂိဲတေုဂျာန်တုဲ 
ၞမ္မတပဳွိုင်ဍုင် ရပ်စပ်စုဵဒၞါယဲ ၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ်တအ် ေဖျအ်သ္ဂုတ်သွာတ် ဆဲုပပဳင် ၞုဵမၞိဟ်မဳင် ပ္ဍဘဲာလၞျာ်ရ။ ညးတအ်စၞာ သုင်ေစာဲ ဂဥုဲၞ လဝ်ေရန်တုဲ 
ကၞာတ်ၚ်္ၞဴသ္အးဇ္ၚးတဴ အခန်ေဗ္တာန်လိၞ် မသၠးအာတအဂ်ှ် အိုတ်ရ။  
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ေဗာ်ေၞအာန်ယူ မေဆင်စပ်ဂမၠိုင် ပွမဇိင်တပ်ြပုေြပင်မွဲစွဳခိုဟ် လ္ရူနူဏအ်မှ ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ဂှ် ပဵုစိုပ်တရဴတုဲ 

ဒှ်ၞေမၠာန်မာန်ေရာင်။  

 

တင်ေဆင်စပ်ၞဵု ေၞင်ၞာမၞိဟ် ေထၞ်ၞဵုသ္ဒးဂုိင်စၟတ်သမ္တီဟီုမ္ဂး (အဓိၞသ္ပဟုိတ်နူ ဗေဟၞ်ဗာင်ရာသ် တုဲ) ေၞာန်ၞွာန်ဂမၠိုင် 

ပ္ဍဲအရာေဒ္ဂတ်ဗၞ်ေသၞာဝ် ၞၟာတ်ဒဝ်ဂှ် ပဳင်ေၞာဳညဳသၟဟ်တဴအိုတ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်ေလဝ် မၞိဟ်ဒုိၞ်ဝါတ်ေလာန်ၞာဲ ေၞုာ ဳမၞိဟ်ဒးဒုင်ပါဲ 

ၞၠဟ်လဝ် ေၞၠာန်မွဲတ္ၚမဲှ ဂဳွစမွဲတ္ၚဲတအ် ဆဵုဂဗၞဵု တင်ဝါတ်ဂါတ် ဗွဲမဂၠို င်ဂၠင်ရ။  

 

ပ္ဍဲအရာရပ်စပ်စဵုဒၞါ ၞပ်ဗီုဗီုတအ်ဏအ်ဂှ် အလဵုအသဳၞီု ေဗာ်ေၞအာန်ယူၞ ီု သုီညးၜါလ္ပာ် ေထၞ်ၞဵု သ္ဒးနဳွၞဵုမူဝါဒ ၞၠးၞၠးမးမး 

ေဏာင။် ဟုိတ်နူဟဲၟၞဵု မဝူါဒဗီုဂှ်ရ တမ်ရိုဟ်ဗွဲမဂိၠုင် (မပ္တဳၞဵုကသန်၊ အခိင်၊ ြဇဟတ်မၞိဟ်) တအ် ဒးေဆာဳေလင်အာ အုိတ်ရ။ ပ္ဍဲၞဵုပဳင် 

ေတာဲ ေၞၠာန်မွဲစွဳၞဵု သၞာဲဒါအလဵုအသဳဂှ် ဟုိတန်ူေသၞာတ်ေသၞာဝ် ဗဟုဵရပ်ဇုၞ် ဟဳွခိုဟ်အရင်ဂဳွေၞၠာန် ၞာမဳၞ်တိနု်တအ်ဂှ်တုဲ ဒဒှ် 

ရညးတအ် ဒးဒုင်ဂိဂှ် ပိုတအ်ဂဳွဆဵုညာတ်ေၞတ်ရ။  

2.5 ၞျဳၞ ်ၞျဳ - ဂေၞာဳသၟတ ်ဗုီရပ်စပ်စုဵဒၞါယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ်  

ညးေခၠဝ်သှ်ဗွဲမဂိၠုင် ေၞ္ယင်ဗ္စာရဏာ နနဲသာ်လဵု ြပဝါညးဍုင်ၞွာန်တအ် ရုီဗင်တဴ ေၞုာ ဳေရင်သ္ကအ် ပ္ဍဲၞာလ ယဲၞပ် ဂပ်ဝ်ေဖၞ်ဂဳၟၞ် 

ဏအ်ရ။ (ပ္ဍဲေဒသမန်ၞီုဒှ် ေၞုာဳ ၞေရင်ၞီုဒှ် ချ ိုတပ်ၠိုတ် သုီပ္ဍဲေဒသတၞဟ်သ္အာင်) ညဳင်ရဴ ဘဲဥပါဒ်တၞဟ်သ္အာင်ၞီု ပ္ဍဲအရာ ရုီဗင်ထ္ၜလ 

ဘာ် ညးသ္ကအ်ဂှ်ၞီု ၞဵုအထဳၞ်အပင် ညးသ္ကအ်ဂှ်ၞီု "ညးရပ်စပ်စဵုဒၞါပထမ" ဟုီမ္ဂးဂှ် ဒှ်ညးေဒသတအ်အုိတ်ရ။  

 

ဂေၞာဳမှာဇန်ဗွဲမဂိၠုင် ချဳဒရာင်ေၞၠာန်ဒဳၟင် ပ္ဍဲေဒသၞျ ဳၞ ်ၞျဳအုိတ်ရ။ ဂေၞာဳ မဒုင်ၞတ် လ္ၚတ်လဝ်သွၞ် သုေတသနဏအ် ဗွဲသၟဝ် 

ေတအ်ဂမၠိုင်ဝွဳ ေဖျအ်သ္ဇိုင်တန်တဴဒဳၟင် ပ္ဍဲေဒသ အလဵုအသဳအုပ်ဓုပ် (ကၞပ် သုီဖအုိတ်ဂှ် နွဳလ္ူရ ဍုင်) တုဲ ေစဟ်ေၞၠာန်ဒဳၟင် ပ္ဍဲေဒသ 

"ပဳင်နှဴအုပ်ဓုပ်" ၞုီ လေဆာဝ်မ္ဂး ပ္ဍဲေဒသ ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ကသဇာတဴတအ်ၞီုရ။ ဂေၞာဳမှာဇန် တၞဟ်သ္အာင်ဂမၠိုင် ဒၞ်မိတ်ပဳင်ေတာဲ 

ေၞုာ ဳေဗာ်ေၞအာန်ယူတုဲ ေၞၠာန်ဒဳၟင်တိုၞ်ရုိၞ် ပ္ဍဲေဒသဒှ်ပဋိပၞ္ခတအ်အုိတ်ရ။  

 

ၞျ ဳၞ ်ၞျဳဝွဳ ဗွဲေယဘုယျမ္ဂး ဒှ်ဒၞါဲပန်ေပှာ်ဒဳၟင်မွဲၞဵုမွဲသၟး ဟဳွၞ ပေရင်ကၞဳင်မ္ၚိုဟ် ေတင်ြဂတ် အကၞာ ြပဝါဘာသာ မွဲၞဵုမွဲ (မပ္တဳခေရတ် 

ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ) တအ်ၞီု အကၞာြပဝါဂၞူ မွဲၞဵုမွဲတအ်ၞီု နွဳေလပ်ရ။ ဟုိတ်ဂှ်ရ ၞဵုြဇဟတ်ၞဵုဂေၞာဳသၟတ် ၃ ဂေၞာဳ ဂပ်ဝ်ၞတ် 

လ္ၚတ်သွၞ်သုေတသနဏအ် မၞုဳပွဳပွူလ္ရူဍုင် မတွဳဂး ၞေရင်၊ ဗၟာ ေၞုာ ဳဂေၞာဳဗုဒ္ဓဘာသာ မေၞၠာန်ချဒဳရာင်ဒဳၟင်မွဲၞေရာဳမွဲစွဳ ေသ္ဂာဳ 

သၠုင်ပ္တိုန် သတိပညာ စပ်ၞဵုယဲၞပ် ေၞုာ ဳနဲၞဲရပ်စပ် စဵုဒၞါ ဗဗွဲေထၞ်ၚ်္ၞိုၞ် ပ္ဍဲေဒသညးတအ်ဂှ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်ေလဝ် ညးတအ်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲအ 

ရာမၞ္ယိဂဳွ အထဳၞ်အရုီအလဵုအသဳ (GAD) ဂှ်မ္ဂး ၞ္ယိဂဳွဆၜိုတ် မွဲဒေုတ်မွဲဒေဴဓဝ် ေဟင်ရ။ ယဝ်ရ အလဵုအသဳနွပဳၟိၞ် မိၞ်ဂွဳပဳင်ေတာဲ ေၞၠာန် 

မွဲစွဳမ္ဂး ပ္ဍဲအနာဂတ်ဂတေတဳ ဂေၞာဳ CFSOs ဂမၠိုင်ဝွဳ ေသ္ဂာဳရုီဗင် ၞဵုြဇဟတ်ဗွဲေသၞာဝ်ဂှ် လ္ရူအေစာမ်သတ္ရိ ညးတအ် ညးတအ်ဓဝ်ပ 

ေတဟ် နွဳဒဳၟင်ရ။ အေဃာၞာလ သ္ပဒဳၟင်သုေတသနဂှ် ညးတအ် စဳဇန်ဖန်ဖၞ်ဒဳၟင် ပေရင်ချဳဒရာင်ဗွဲမဂိၠုင် မပ္တဳၞဵု ပရအ်ၞဵုဒဳၟင် လိၞ် 

ေသ္ကမ်တဲ ပရိုင်သဇုိင် ေၞုာ ဳယာတ်ၞၟာတ်မုဟ်ပါင်၊ ၞဵုဒဳၟင်ပရုိင်သဇုိင် နၞဵုေသၞာတ် PA မွဲၞ္ဆဳင် ပ္ဍဲဖျာေဇၞာ် မွဲၞီ ုသုီၞဵုၞွာန်ဗွဲ မဂၠို င် 

တအ်ဂှ် အုိတ်ရ။  

 

ၞၠာနူအလဵုအသဳတအ် ဟဳွဂဳွရပ်ၞေမၠာန် စပ်ၞဵုယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ဏအ်ဏီ မၞိဟ်ပၠိုင်င် နူၞွာန် N-G- ဂမၠိုင် ေဍဳတအ်ၞဵုေဍဳတအ် 

ြပုေြပင်စဳေရင် သွၞ်ဂွဳသၠုင်ပတိုန် သတိပညာညးဍုင်ၞွာန် တအ်ရ။ ေဍဳတအ် လိင်ေၞတ် ေသာၞတ် PA မွဲသာ် နၞဵုစရိတ် 

ကသန်ေဍဳတအ်တုဲ လေလာင်ပၟိင်ၞဵုပရုိင်ေၞုာဳဗဟုသုတ မဆၞ်စပ်ၞဵု ယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ပ္ဍဲအပ္ဍဲၞွာန်ရ။ ပွမေၞတ်ၞသပ်ၞဵု 

ၞသပ် ေၞုာဳ ညးတာလျ ိုင် GAD ေဒသန္တရတအ်ဂှ် အၞာဲအရာဗီုဒှ်မာန် နွဳဒဳၟင်ၞီုေလဝ် ဗွဲေယဘုယျေတဟ် GAD သ္ပေၞၠဳမဇ္ဇျဟ်ၞဵု 



Listening for Coronavirus in eastern Bago and Mon 

Centre for Good Governance 11 

ၞေမၠာန်ေဍဳတအ် အုိတ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်ေလဝ် မၞိဟ်ေဍာတ်တ်နူ N-G- တအ်ဂှ် ဒၞ်ပ္တန် ၞမ္မတဳရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲ ယာယဳမွဲတုဲ ေပောဳေပေဝ်ၞ 

ေပါတ်ဝတ္လုဒါန် နူေၞာန်ၞွာန်ေၞုာဳညးတၠၞေမၠာန်တအ်အုိတ်ရ။  

... 

စပ်ၞဵုအရာ ၞိစ္စေဇၞာ်ဏအ်တုဲ ဒးသၠုင်ပ္တိုန် သတိပညာ ညးဍုင်ၞွာန်ေဏာင်ဟုီဂှ် ဢဏအ် ဒှ်တာလျ ိုင် အလဵုအသဳေဏာင်ဂှ် ပိုတအ် 

ၞၠိုဟ်ဒဳၟင်ရ။ ပ္ဍဲဒၞါဲဏအ် အစဳအဇန် စၞေမၠာန်အလဵုအသဳဂှ် ေအာန်ေလာန်တုဲ လဇဲုလဇေၞွဳရ။ နူဌာန်ပရိုင်တအ် ပိုတအ်ဂဳွညာတ် 

ေၞတ ်ပရိုင်သဇုိင် ေဆင်စပ်ၞဵုယဲ ၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ၞ္ရဵုဒှ်ဒဳၟင် ပ္ဍဲဍုင်မ္ၚးတအ်ဂှ်တုဲ ပိုတအ် ဒှ်ဓဝိင်ၞဵု ညးဍုင်ၞွာန်ပို အုိတ်ရ။ ဟုိတ်ပွ 

သာဂ်ှ်ရ ၜိုတပ်ိုေၞၠာန်မာန် ပိုတအ်ဒးေၞၠာန်ရ။" - ၞ္ဍိုပ်သ္ကိုပ် သၟတ်ၞေရင်မွဲတၠ  

… 

"ပိုတအ်မဳင်မွဲၞွာန် မွဲဌာန်ေဒသ မွဲစွဳတပု်ပ်ဂှ်ရ အေဃာဒှ်ဒဳၟင်ၞပ်ဏအ် ပိုတအ် ေထၞ်ၞဵု ဒးညဳသာ သၟဟ်န်ေဏာင်။ ယဲၞဝ်ေဗတ်-

၁၉ ဏအ် ဒှ်တမ်ရုိဟ်ၞၞၞ် သွၞ်ဂဳၠင်တရဴ ဓဝ်ညဳသာသၟဟ်န် ဂေၞာဳြပဝါ ပိုတအ်ရေဏာင်" - သၟတ်ၞေမၠာန်ေစတနာမွဲတၠ 

2.6 ကျက်ဳကျဳ - ဂေကာဳဇိုၚ်ခ္ဍာ်ေဗေတ်ကိၟန်ဍုၚ်ဗၟာ ဗုီရပ်စပ်စုဵဒၞါယဲကဝ်ရဝ်နာဗာၚ်ရာသ်  

ဂေၞာဳဇုိင်ခ္ဍာ် ေဗေတ်ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာ (MRCA) ဝွဳ ပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳ ၞေရာဳအလဵုအသဳ၊ ဂေၞာဳအာန်ဂျဳအဝ်၊ ဂေၞာဳမှာဇန် ေၞုာ ဳ

CIDKP ဂမၠိုင်အုိတ်ရ။ ညးဒုင်ၞာ MRCA ဂမၠိုင် ဒုင်တဲ ပ္ဝပရအ်ၞဵု ဍာ်ဂဥုဲကၞာတ်တဲ၊ ယာတ်ၞ ၟာတ်မုဟ်ပါင်၊ ဗဳင်ၞေလာအ်၊ PPE၊ 

ပရိုင်သဇုိင်တအ်ၞီု၊ ၞဵုအထဳၞ်အရုီၞု သၟာၞေမၠာန်ဆုဲပပဳင် မေၞ္ယင်စဴၞၠုင်နူၞၟိန်ဍုင် ဇုိင်ဝုတ်ဒုိဟ်တအ်ဂှ်အုိတ်ရ။ နူၞဵု MRCA 

သုီၞဵုေၞတ်တာလျ ိုင် ဗၞ်ေပောဳ ညးမတတ်ေၞၠာအ် စဴစုိပ်ၞၠုင် နူပယျဵုၞၟိန်ဍုင်ေသဳ ေၞုာဳကၞုၞ်တအ် ပ္တန်ေပ္တဝ်ညးတအ် ညဳင်ဂဳွ 

လုပ်ဒဳၟင် ပ္ဍဲဌာန ၞွာရာန်ေတန် ၞာလစိုပ်ၞျ ဳၞ ်ၞျဳဂှ်အုိတ်ရ။5  

 

အကၞာအလဵုအသဳ ေၞုာဳ ေဗာ်ရပ်လွဟ် ေၞာန်ဍုင်အရင်တအ် ပွမဇိင်တပ်ြပုေြပငမ်ွဲစွဳဟဳွမွဲပုဟ်ဂှ်  ညးဒုင်ၞာ MRCA ဂမၠိုင်ေလဝ် 

ၞဵုသမ္တီအုိတ်ၞ ီုရ။ သွၞ်ဂဳွေရင်တၠုင်ၞေမၠာန်ေၞင်ၞာ ပ္ဍဲဌာန ၞွာရာန်ေတန်ၞျ ဳၞ ်ၞျဳ ေၞုာဳ မုင်တအ်ဂှ် နူၞဵ ုMRCA ၞျ ဳၞ ်ၞျဳဝွဳ 

မွဲမွဲတ္ၚဲမ္ဂး ဖ္ဍိုၞ်ဗေပင်ၞဵု သၟာၞေမၠာန် ေစတနာပန်တၠ အုိတ်ရ။ တၞဟ်နေသ္ဂာဳ ၞ္ယိဂဳွၞေပါတ်စဵုဒၞါ ယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ တအ်ဂှ်တုဲ 

MRCA ဇိင်တပ် ြပုေြပင် မွဲစွဳၞေရာဳ CIDKP၊ Samaritan's Purse (INGO) Gaia Organisation (ရဳင်သၟဝ်ေတအ်) ေၞုာဳ ဇာဇိၞၞ် 

ပေရင်ေဖာအ်ေြဗဝ်ၞေရင် (NGO ၞ္ဆဳင်ၞၟိန်ဍုင်) တအ်အုိတ်ရ။ သွၞ်သမၠုင်ပ္တိုန် သတိပညာ ညးဍုင်ၞွာန် စပ်ၞဵုစဵုဒၞါ ေၞုာ ဳတာဒၞါ 

ယဲ ၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ဂှ် နၞုဵ MRCA ေလဝ် ေလၟင်အစဳအဇန် ၞေမၠာန်ဗ္စိုပ် ညးေဒသမွဲ နွဳတဴၞီုရ။  

 

 

                                            
5 သွၞ်သၟာၞေမၠာန် ဆဲုပပဳင်ဂမၠိုင် မေ ္ၞယင်စဴ ၞျဳၞ ်ၞျဳ နၞုဵေလၟင်အစဳအေရင်အလုဵအသဳတအ်ဂှ် နူၞုဵ ၞမ္မတပိွဳုင်ဍုင် စဵုဒၞါေၞုာဳ ထိင်ဒဝ ်ယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ဝွ ဳ
စဳဇန်ဖန်ဖၞ်ၞုဵ ပေရင်ပလဳင်ဗစုိပ ်နူြဗဝတဳ စိုပ်ဖယျာၞျဳ၊ နူဖယျာၞျဳ စုိပ်ၞ ျ ဳၞ ်ၞျဳ သုီသ္ကဵု လ္ရၞ်လဝ် PPE ေပင်င်ရ။ ပ္ဍဲေလၟင်ၞေမၠာန်ဏအဝ်ွဳ သၟာၞေမၠာန်ေစတနာ 
နူ MRCA ဂဳွလဝ်တန်ေဗ္တာန်တဲုတဲုဂမၠိုင် ဘိုင်ၞုဵ အရီုအဗင် အိုတ်ရ။ 
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Local company donation to MRCA 
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2.7 ကျက်ဳကျဳ - ရပ်စပ်စုဵဒၞါ နူဂေကာဳမှာဇန် (Gaia Organisation6 ေကုာဳ ဇာဇၞက်ိပေရၚ် 

မိၞဟ် ေသတ်တၚဳ်တာန်ေြဇန်)  

သ္ပဟုိတန်ူယဲၞ ပ် ၞဝ်ေဗတ်-၁၉ တုဲ ဗွဲဒဒှ် ေဆဝ်တာ ၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ်ဂှ် ပ္ဍဲဒၞါဲဌာန်ေဒသ ညးဒဒုိၞ်သၞာဘဲ မဗ္တိုဟ် [မဗ္တိုဟ်တိုပ် 

တိ] တအ်မဳင်စဳင်ဂိၠုင်အုိတ်ဂှ် ၞၟာတ်လဒဵုေၞၠဳ နၞဵုအမိင်ေဗာ်  ေၞအာန်ယူရ။ အခိင်ၞာလဂှ် ညးဒဒုိၞ်သၞာဘဲမဗ္တိုဟ်တအ် တၞဟ်န 

ေသ္ဂာဳဂယျ ိုင်လမျ ီု ဂဳွၜှ်ပလှ် ေသဝၞ်ေၞၞဝ် ဝါ ဂဳွစဳင်ချးဂှ် အာမဂိုပ်ဟဳွဂဳွအုိတ်ရ။ Gaia Organisation တၞ်ၞျာသဳၞၠဳ ၞိစ္စဏအ် ေၞုာ ဳ

ရဲဂေၞာဳဇာဇိၞၞ် ပေရင်မၞိဟ်ေသတ်တင်ဳတာန်ေြဇန် ဂမၠိုင် မေၞင်ေၞၠာန်လဝ်ၞေမၠာန် သုေတသန သၟဟ်န်ြပဝါမၞိဟ် ပ္ဍဲသၞာဳ ၂၀၁၉ 

ေတအ်ဂှ်ရ။ ဂေၞာဳမှာဇန် ၜါဂေၞာဳဝွဳ ပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳ ပ္ဍဲအရာ ပ္ဝပရအ်ေဇွာအ်ဂျ ိုင်လမျ ီု ၞုညးဒဒုိၞ်သၞာ ဘဲမဗ္တိုဟ် 

တအ်ဂှ်အိုတ်ရ။ တၞဟ် နေသ္ဂာဳဂဳွအရုီအဗင် ပ္ဍဲအရာ ပ္ဝပရအ် ၞေပါတ်ဂှ် ညးတအ် သုီၞဵုဇိင်တပ်ြပုေြပငမ်ွဲစွဳ ေၞုာဳဌာနအုပ်ဓုပ်နာနာ 

ၞ္ဆဳင်ဂေၞာဳၞွာန် ဂှ်ရ။  

 

နၞဵုအထဳၞ်အရုီနူ Norwegian People's Aid၊ Gaia ေၞုာဳ မဟာမိတ်ဂမၠိုင် (ဂေၞာဳမှာဇန်၊ ပူဂဵု ေၞုာ ဳၞ္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဘာသာဂမၠိုင်) 

ဘိုင်ၞဵုအခိင် ညးတအ်အုိတ်ရ။ အေဃာၞာလဂှ် Gaia ပဳင်ေတာဲ ေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳ ကၞပ်ပ် ေၞုာဳသၞာဲဒါ ဌာနအုပ်ဓုပ်နာနာ ၞ္ဆဳင်ဂ 

ေၞာဳၞ ွာန်ဂမၠိုင်ၞီု၊ ရဲဂေၞာဳဇာဇိၞၞ် ေသတ်တဳင် တာန်ေြဇန် ဂမၠိုင်ၞီု၊ သုီညးဒဒုိၞ်သၞာ ဘဲမဗ္တိုဟ်ဂမၠိုင်အုိတ်ရ။ သွၞ်အလုဳမွဲြပဝါ 

ညးဍုင်ၞွာန် ဂှ် Gaia ဖ္ဍိုၞ်ဗေပင်ၞဵုသတိပညာ ပရပူရာယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ရ။ ဂေၞာဳမှာဇန်ၜါဂေၞာဳဝွဳ ပ္ဍဲအရာပ္ဝပရအ် ေဇွာအ်မ 

ဂျ ိုင်လမျ ီုတအ် ၞုညးဒဒုိၞ်သၞာဘဲမဗ္တိုဟ်တအ်ဂှ် ပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ်တမဴွဲစွဳရ။ တၞဟ်နေသ္ဂာဳ ၞ္ယိဂဳွ အထဳၞ်အရုီ ပ္ဍဲအရာပ္ဝပရအ် 

တၞးလိၞ်ေစၠာအ်တဲ ၞီု ပ္ဍဲအရာသမၠုင်ပ္တိုန် သတိပညာ မစပ်ၞဵု ေလၟင်ၞေမၠာန် စမ်ၜတ်ယဲ ဗွဲမဗဗွဲၞဵုပရုိင်သဇုိင် ေၞုာဳေလၟင်ေစၞာန်နူ 

WHO ေၞုာ ဳMOHS တအ်ဂှ် ညးတအ် ဇိင်တပ်ြပုေြပင်မွဲစွဳ ေၞုာဳဌာနအုပ်ဓုပ် နာနာဂေၞာဳၞွာန်ရ။ ပဳင်ေတာဲမွဲစွဳၞေရာဳသၞာဲဒါဌာန 

အုပ်ဓုပ်နာနာဂေၞာဳၞွာန် ေၞုာဳ MRCA တုဲ ဂေၞာဳမှာဇန်ဝွဳ ပ္ဝပရအ်ၞဵု PPE ၞုဌာနၞွာရာန်ေတန် ပန်ဌာန မပဳၞ်လဝ်ပ္ဍဲဘာတန် 

အလဵုအသဳဂမၠိုင် ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ၞျ ဳၞ ်ၞျဳဂှ်ရ။ နူၞဵ ုGaia သုီၞဵုအထဳၞ်အပင် ေကသာဳသ္ၚု၊ ေဖျဲဂလာ ေၞုာဳ ဗဳင်ၞေလာအ်တအ် ၞုညး 

ဒဒိုၞ်သၞာဘဲမဗ္တိုဟ်ဂမၠိုင် အေဃာၞာလ ၞၟာတ်ဒဝ်ဂှ်ရ။  

                                            
6 Gaia Organisation (Gaia) ဝွ ဳဒှ်ဂေၞာဳပ္တို န်လဝ်စရင်ၞု အလုဵအသဳတၟိတၟိ မွဲဂေၞာဳတုဲ မေၞၠာန်ၞေမၠာန် သမၠုင် ဍာ်ေဒေဝ် မဟာဇန် ၞွပ်သၟဝ ်ေၞုာဳ ညးဍုင်ၞွာန် 
ဒးဒုင်ပါဲၞၠဟ်လဝ် တအ်ဂှ် ဗွဲအေစာဳပခုိင် ြဒဟတ်ညးချဳဒရာင်ဒၟဳင် ပ္ဍဂဲေၞာဳမှာဇန် ဂမၠိုင်တအ် သွၞ်ဂဳွဗတိုၞ ်သရိုဟ် ဒိုၞ ်ဒန်ိၞာဲၞၞာဲ ေၞုာဳ သၠုင်ဍာ်ေဒေဝ်ရီုဗင် 
ဇၞုဇၞုၞီု၊ သွၞ်ဂဳွအပု်ဓလုီ ေလၟင်ၞေမၠာန် ဓဇၞ်မူဝါဒ ္ၞဆဳင်ေဒသန္တရဂမၠိုင်၊ သွၞ်ဂဳွအပု်ဓလုီဗဝ်ွဖျာဂမၠိုင် ေၞုာဳ ဒၞ်ပ္တန်ေယန်သၞာင်ၞူသာန်သွဳရာန်ဗဗဲွဓဝ်မွ ဲ
ဗွဲအေစာဳပင်သၠုင်ပ္တိုန်ၞေမၠာန်ညးဍုင်ၞွာန်သ္ကိုပ်သ္ကတဲု ေၞတ်လျ ိုင်ပေရင်မၞဟ်ိ သွၞ်ေဖာအ်ေြဗဝ်ပေရင်ပိန်ုြဒပ်၊ 
သွၞ်ဂဳွဖန်ဗဒှ်သၠာတ်ဝုိင်တၞ်ၞျာအကၞာညးမဆၞ်စပ်ပါလုပ်နာနာတအ် တၞဟ်နေသ္ဂာဳဒၞ်ပ္တန်ပေရင်ဆၞ်ေဆာဳ ဓဝ်ပေတဟ် ေၞုာဳ မၞိၠုဟ်ခင်ၠ 
မပ္တဝ်ဏာၞဵုပေရင်ပပဳင်သၠာဲေၞင်ၞာမိၞဟ်ခိုဟ်မပဲမွရဲ။ Gaia ဝွ ဳသုီၞုဵထမဳၞ်ရုပ်ရဴ ၞေမၠာန်ေၞင်ၞာ ဒၞ်ပ္တန် ၜုိဟ်လလဳ ေသ္ဂာဳဒှ်ေလၟင်ၞေမၠာန်ၜိုဟ်လလဳစုဳရဳုမွဲ 
ဗွဲအေစာဳဝိုင်တၞ်ၞျာ ညးမဆၞ်စပ်ပါလုပ် စုင်ေလင်ဂမၠိုင် ပ္ဍရဲးေဗ္ဂာ ေၞုာဳ တွဵု ရးၞေရင်ရ။ Gaia Organisation ေၞုာဳ မဟာမိတည်းတအ် နူရးေဗ္ဂာသ္ကုတ်ဗၟဳၞ်ၞီု 
တွဵု ရးၞေရင် သ္ကုတ ်သၟဝ်ၞျာၞုီ ပဳၞ်ပ္တိုန်လဝ် ဇာဇိၞၞ်မွဲ မၞုဳယၟု ေသတ်တဳင်တာန်ေြဇန် ပ္ဍသၞဲာဳ ၂၀၁၃ ရ။ ဇာဇိၞၞ်ေၞင်ၞာမၞိဟ် ေသတ်တင်ဳ တာန်ေြဇန်ဝွဳ 
သ္ပလဝ်စၞးၞဵ ုဂေၞာဳမှာဇန် (CBO/CSOs) ဂမၠိုင် ၁၃ ဂေၞာဳ ေၞုာဳ ပူဂုဵဂမၠိုင်တုဲ ဂေၞာဳ ပေရင် ဘာသာ ဂမၠိုင် ေလဝ် ပါလုပ်ၞ ီုရ။ ဇာဇိၞၞ် 
ေသတ်တငဳ်တာန်ေြဇန်ဏအ ်ဖန်ဗဒှ်လဝ် သၠာတ်ဝိင်ုဂမၠိုင် သွၞ်တၞ်ၞျာ ္ၞဆဳင်ေဒသန္တရတု ဲစဳဇန် ဖန်ဖၞ်ၞဵ ုနဲၞဲစၞ်ယန် ဟုီဂးဗ္တိုၞ်ေဗ္တာန် သွၞ်ညးဍုင်ၞွာန် 
ေၞုာဳညးမဆၞ်စပ ်ပါလုပ်ဂမၠိုင်တအ် ဂဳွပါလုပ်အိတု်ရ။  
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Gaia Sustainable Development Organization distributing support to landmine victims  

  



Listening for Coronavirus in eastern Bago and Mon 

Centre for Good Governance 15 

3 ဂြမၚ်ညာဏန်ူမန်ဂမၠိုၚ်  

3.1 ဂလာန်အစပ်အဖျပ် 

စပ္တဳနူသၞာဳ ၁၉၉၅ တုဲ ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ ထိင်ဒဝ်မင်မွဲၞၠုင် ပေရင်ေဒါအ်ပန်ေပှာ် ေလာဲသွာမွဲဟဳွေသင် မွဲဟာန် ေၞုာဳအလဵုအသဳ ေၞုာဳ 

ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳရ။ ၜိုန်ရ အဆၞ်ေဆာဳ ပေရင်ဍုင်ၞွာန် ၞဝ်သ္ကုတအ်ာ ပ္ဍဲသၞာဳ ၂၀၁၀ ၞီု ြပဝကၞဳင်မ္ၚိုဟ် ေတင်ြဂတ်ဂမၠိုင် ေသဟ် 

ဇးဒၟဳင်ၞာလ လေဆာဝ်ၞီုေလဝ် ဟဳွေၞ္ယင်ဆၞ်ဒှ် ေပါဲဗတိုၞ်ရ။ ညးချဒဳရာင် ဂေၞာဳမှာဇန်မန်ဂမၠိုင် ေဇၞာ်ပၟဝ်ပ္တိုန် အဆၞ်ေဆာဳ 

ကၞပ်ပ် ဒှ်မွဲၞွပ် ေၞုာ ဳညးမေၞၠာန်ဒဳၟင်ၞေမၠာန် ‘ပ္ဍဲဗွိုင်’ ဗၟာတအ်ဂှ်ၞီု ေၞုာဳ ညးမေဗ္ဂတ်ၞေမၠာန် (ညးတာလျ ိုင်) ပ္ဍဲေဒသ တိဍာ်ေဒါ 

အ်ပန်ေပှာ် ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိတအ်ဂှ်ၞီု သုီပ္ဍဲၞၟိန်ဍုင်ေသဳရ။  

 

တင်ဗ္စာရဏာ သၟဝ်ေတအ်ဂမၠိုင်ဝွဳ နူဂေၞာဳမှာဇန်မန် မေဗ္ဂတ်ဒဳၟင်ၞေမၠာန် ပ္ဍဲပွဳပွူဍုင်မတ်မလီု၊ မဒှ်ဍုင်ေဇၞာ် တွဵုရးဍုင်မန်တအ် ေပော ဳ

ေပေဝ်လဝ်ၞဵုရ။ တင်ဗ္စာရဏာဂိၠုင်အုိတ်ဂှ် ဒုင်လဝ်သ္ဇိုင်ၞဵုအၞာဲအရာ ပ္ဍဲဇုိင်ဝုတ်ဒုိဟ် လ္ရူဍုင်ၞီု ေဒသၞွာန်ရး ၞးတအ်ၞီုတုဲ တၞီ 

လုပ်လၟိဟ်ေဒသ သၟဝ်တဲသၞၞီု ေဒသ "ပဳင်နှအုဴပ်ဓုပ်" တအ်ၞီုရ။  

 

သွၞ်ရဲညးဒၞါဲဝါဲလီု မၞုဳပ္ဍဲသ္ကုတ်ဒုိဟ်အဂဲၞ ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာတအ်ဂှ် သ္ပဟုိတ်နူ အစဳအေရင် ၞၟာတ်လဒုဵတုဲ အဆၞ်ဖဵုပေရင်ပိုန်ြဒပ်ဂမၠိုင် ေဇၞာ် 

ၞဵုြဒဟတ် ၞ္ရဵုဒှ်ၞၠုင်အိုတ်ရ။ လ္ရူနူပွမပၠုပ်စွဳ ၞွာရာန်ေတန် နၞဵုအမိင် ၞုသၟာၞေမၠာန် ဆုဲပပဳင်ဂိၠုင်ၞဵု လ္ၚီစဴစိုပ်ၞၠုင်နူ ဍုင်မ္ရးတ 

အ်ဂှ် ရန်ၞဵုေသ္ဂာဳထိင် ညဳင် ဗာငရ်ာသ်ဟဳွဂဳွြပး ဂးတုဲ ေသာၞဝ်ၞေရပ်ဓရတ် လ္ရူပွမအာၞၠုင် သွးပွးဂမၠိုင်တအ် သ္ပၞဵု ညဳင်အဆၞ်ဖဵု 

ပေရင်ပိုန်ြဒပ်တအ် ေသ္ဂာဳပေရအ်ေစဟ်အာရ။ (အကၞာဂိတုမာတ်ချ် ၂၂ ၞဵု ဂိတုေဂျာန် ၁၀ ဂှ် သၟာၞေမၠာန်ဆုဲပပဳင် ဗ္ဒါဲ ၁၀၀၀၀၀ 

တၠတအ် တတ်ေၞၠာအ်ဌာနစၟဳစၟတ်ဂဳၠင်ပယျဵုမွဲၞ္ဆဳင်တုဲ စဴစုိပ်ၞၠုင်ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာအုိတ်ရ။) လဂဳွၞဵုဌာန်ဒ္တန် ဒၞ်ပ္တန်အေခါင်အရာ မၞိဟ်ဍုင် 

မန် (HURFOM) မ္ဂး "မၞိဟ်ြဒဟတ်ဒၟုင်ေအာန်အုိတ် (ဗွဲေတၟင် ရဲဒဴပၞာန်ဂမၠိုင်) ဗွဲမဂၠိုင်တအ် ဒးဒုင်ပေသဟ်လၜၞ်ေထာဳလၚ်္ၞဴ ... 

သ္ပဟုိတ်ၞ ဵုၞဝ်ေဗတ်-၁၉ တုဲ အဆၞ်ဖဵု ပေရင်ပိုန်ြဒပ်ဂမၠိုင် မၞုဳၞဵု လဇုီၞပိုၞ် ဂိၞ္ရာန်ေဇၞာ်ေဇၞာ် လ္ရူပေရင်မဳင်စဳင် စသုင် ေၞာန် 

ၞွာန်တအ် ရုိဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲအုိတ်တုဲ ဘဝမၞိဟ်ဗွဲမဂိၠုင်တအ် ကၞပ်ညန်အာၞဵု ပွမလီုလာ် စာ်ေထာင်၊ ဟဳွဂဳွဂယိင်ုလမျ ီု ဝါ ဟဳွၞ္ယိဂဳွအထဳၞ် 

အပင် ပေရင်ဟဳင်ြပာ်ၞာမဳၞ်တိုန် အုိတ်ရ။"7 

 

အတိုင်မတုပ်လဝ်စိုတ်ၞ ဵု အလဵုအသဳပၞာန် (SLORC) ပ္ဍဲၞာလ ေဒါအ်ပန်ေပှာ် ဂိတုေဂျာန် ၁၉၉၅ ဂှ်မ္ဂး ဗွိုင်ေဒါအ်ပန်ေပှာ် ေဗာ်ဍုင် 

မန်တၟ ိမၞုဳ ၁၂ ဒၞါဲ ေၞုာ ဳအတိုင်လိၞ်ၞသုၞ် ေဒါအ်ပန်ေပှာ်တၟိ မတုပ်စိုတ် ၜါလ္ပာ်ဂှ်မ္ဂး ပညဳပညပ်ေရင်သ္ကအ် ပ္ဍဲဂိတုဨမဗဴတုဲ ထပ်ပဵုတိုန် 

၂ ဒၞါဲပန်ရ။ သွၞ်ညးတၠဒဒုိၞ် ေၞုာ ဳညးဒဴပၞာန်တအ် ေသ္ဂာဳေဖျအ်သ္ဇိုင် မဳင်စဳင် ပ္ဍဲသၞာဳ ၁၉၉၆ ဂှ် ဒၞါဲဌာန်ေၞ္ယင်ေဖျအ်သ္ဇိုင်ဂမၠိုင် တၞီလုပ် 

လၟိဟ် ပ္ဍဲဌာန်ေဒသ ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ အုပ်ဓုပ်လဝ်တအ်ဂှ် အုိတ်ရ။ ၞွာန်လ္ၚဵုဂမၠိုင် နွဳဇေမၞာ်ၞွာန်မွဲတၠတုဲ ညးဂှ် လုၞ်စုၞ်ဆၞ်ေဆာဳ 

ေၞုာဳ အလဵုအသဳ၊ ေၞုာဳ ညးတာလျ ိုင်ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ (လေဆာဝ်မ္ဂး ေၞုာဳေဗာ်ေၞအာန်ယူ) တအ်အုိတ်ရ။ ၞွာန်တၞဟ်သ္အာင်ဂမၠိုင် 

သွၞ်ဂဳွဆဵုဂဗ သဳၞၠဳၞု ညးမၞုဳအဝဵု တၞဟ်ဟ်တအ်ဂှ် နွဳၞဵုဇေမၞာ်ၞွာန် ဂိၠုင်ၞဵုတၠအိုတ်ရ။ တၞဟ်နေသ္ဂာဳ လုပ်စိုပ် တိဍာ်ေဗာ်ဍုင် မန်တၟိ 

ဂဳွဂှ် အလဵုအသဳ (သုီဒပ်ပၞာန်) မဒးအာတ်အေခါင် နူဇေရင်ရုင်ဆၞ်ေဆာဳေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ (ဂအုပ်ရုင်ဆၞ်ေဆာဳဂှ် နွဳပ္ဲဍဍုင်မတ်မလီု) ရ။ 

ဢဝွဳ သွၞ်မဟာမိတ် ပေရင်ေဖာအ်ေြဗဝ်ၞၟိန်ဍုင် နာနာတအ်ၞီု သုီၞၟုဲ လုပ်ေဝင်တအ်ဂှ်ၞီု ဒှ်ၞိစ္စေၞင်ၞာ သ္ဒးေရင်တၠုင်ရ။8  

                                            
7 HURFOM, How IDP Communities in Southern Burma/Myanmar are Struggling to Survive during COVID-19 (July 2020). 
8 ဗီုြပင်မစဳၟစၟတ ်စမ်ၜတ်ပေရင်အုပ်ဓုပ်ေၞာပ်ၞာဲ ေၞုာဳ ပလဳင်ဗ္စို ပ ်ေရင်တၠုင်ဒုင်သ္ဇိုင် နူေဗာ်ဍုင်မန်တၟိဝဳွ အာတ်မိၞ် ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိမ္ဂး ္ၞယိဂဳွမာန်ရ။  
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Temperature checking at an MoE school in Mon State (with and without social distancing)  

 

3.2 ြပဝါညးဍုၚ်ကွာန် ဗုီရပ်စပ်စုဵဒၞါယဲကဝ်ရဝ်နာဗာသ်ရာသ် 

နူတမ်ဝါဒိ မၞိဟ်ဂမၠိုင် စတမ်ရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ နပွမကၞာတ်ယဲ၊ စုတ်ယာတ်ၞၟာတ်မုဟ်ပါင် ေၞုာ ဳြခာမဳင်စဳင်ညးသ္ကအ် 

အုိတ်ရ။ အခိင်လအ်အာညိဂှ် ပ္ဍဲတွဵု ရးဍုင်မန် လၟိဟ်ယဲ ၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ် အုိတ်အာဗၞ် မၞိဟ်တအ် ေၞ္ယင်စိုပ်အာ အတိုင်ပၞတိ 

မဂယိုင်လမျ ီုအိုတ်တုဲ အစဳအေရင် ရပ်စပ်စဵုဒၞါ ယဲတအ်ဂှ်ေလဝ် ဝိုတေ်ၞၠအ် ေထာဳအုိတ်ရ။ ညးအုပ်ဓုပ်ၞွာန်ဂမၠိုင်၊ ဂေၞာဳမှာဇန် 

ဂမၠိုင်၊ အလဵုအသဳ ေၞုာ ဳMRCA တအ်သုီဖအုိတ် ပါလုပ်ရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲၞပ်အုိတ်ရ။ ၜိုန်ဂှ်ေလဝ် ပွမပဳင်ေတာဲ ေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳ အကၞာ 

အလဵုအသဳ ေၞုာဳ ဂေၞာဳမချဳဒရာင် တၞဟ်သ္အာင်ဂမၠိုင် ဟဳွရဳုဂပ်ပုဟ်ဂှ် ဂေၞာဳမှာဇန်ဂမၠိုင် ဒုင်စသိုင်ရ။  

 

ဟုိတ်နူၞၟာတ်လဒုဵတုဲ ြပဝါညးဍုင်ၞွာန် ဗွဲမဂၠိုင် ပ္ဍဲအရာေသ္ဂာဳၞ္ယိဂဳွ စၞစသုင်ရဳုရုဳဂပ်ပ်ဂှ် ဆဵုဂဗၞဵု အခၞ်အခုဲ ဂမၠိုင်အိုတ်ရ။ ဂေၞာဳ 

မှာဇန်ဂမၠိုင် ဒုင်စဳေရင်ဟုီလဴတဴ ဒဒှ်ရပေရင်ဆၞ်ေစၠာအ် နူအလဵုအသဳ စပ်ၞဵု ပရူဒဒှ် ဘဲအန္တရာဲ ယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ၞ္ယိဂဳွေအာန်ဂှ်ရ 

ပေရင်ၞၠိုဟ်ခၠင်စပ်ၞဵု ဘဲဥပါဒ်ၞ္ဆဳင်ြပဝါ ညးဍုင်ၞွာန်ၞီု အရပ်စပ် စုဵဒၞါ မဗဗွဲေထၞ်ၚ်္ၞိုၞ်တအ်ၞီု ေအာန်တဴရ။ ၞုညးမဂွဳဒုင်စၟတ် 

ဒဒှ်မၞုဳပၟိၞ်မဳင်ၞဵု အရီုအဗင် တအ်ၞီုေလဝ် အလဵုအသဳ ဟဳွထဳၞ်ပင်ၞဵုစၞစသုင်ရဳုရဳုဂပ်ပ်ရ။ ပ္ဍဲအခိင်ၞာလဂှ် ြပဝၞၠတ်ဂဳၠၞ်ဂမၠိုင် ဂိၠုင် 

တိုန်ဂှ်ေလဝ် လဴထ္ၜးတဴရ။ (ဢဝွဳ ဆၞ်စပ်ဒဳၟင်ၞဵု အၞာဲအရာ ပေရင်ပိုန်ြဒပ် ဂပ်ဝ်ေဖၞ်ဂဳၟၞ် မၞိဟ်တအ်ေဏာင်ဂှ် ေထင်ေၞတ် 

မာန်ရ။)  

 

ရဳင်ေၞတ်ဗီုဒဒှ် မၞိဟ်ဗွဲမဂၠို င်တအ် ဟဳွဆၞ်စုတ်ဒဳၟင် ယာတ်ၞ ၟာတ်မုဟ်ပါင်ရဂှ်တုဲ ယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာငရ်ာသ်ဝွဳ နဒဒှ်အန္တရာဲမွဲေရာင်ဂှ် 

မၞိဟ်ဗွဲမဂိၠုင် ဟဳွဆၞ်စၟတ်သမ္တီအုိတ်ရ။ (ဥပမာ) မၞိဟ်တအ် ေၞာဳတိုန် တန်ေဗ္တာန် ဂမၠိုင်ၞီု တိုန်စိုပ်ေပါဲသ္ဘင်ပ္ဍဲဘာလၞျာ်ဂမၠိုင်ၞီုတုဲ 

အၞာဲအရာဘဝမၞိဟ်တအ် ေၞ္ယင်စိုပ်အာ အတိုင်ပၞတိေကတဳ အုိတ်ရ။ ဢဝဳွ ထမဳၞ်ထ္ၜးဒဳၟင် ဒဒှ်ရ မၞိဟ်တအ်သ္ပေၞၠအ်မဇ္ဇျဟ်ၞဵု 

ပရိုင်သဇုိင် အလဵုအသဳ လေလာင်ကတးဒဳၟင် ညိညမဇိုင်သာတအ်တုဲ ၞဵုဖျုန်ၞဵုပေရင်ပိုန်ြဒပ် ဂဳွေသဟ်ဂျ ိုင်အုိတ်ရ။ မူဝါဒၞၟာတ်လဒဵု 

မၞၠုင်နူအလဵုအသဳ ဒဒှ်ဟဳွေစဟ်နတဲပုဟ်ဂှ် မဳၞ်ြပာၞတ်ဒဳၟင်ရ။ 

"ရပ်စပ်စဵုဒၞါဝါဒိ နူဂေၞာဳမှာဇန်ဂှ် ပ္တဝ်တူရူၞဵု ပွမဒၞ်ပ္တန်ဂေၞာဳသဝ်ေရှဝ်မဳဒဳယာဂမၠိုင် (ရဳင်သၟဝ်ေတအ်) ၞီု ပ္ဝပရအ်လိၞ်ေသ္ကမ် 

တဲဂမၠိုင် မေသာင်ၞ္ယးလဝ် ပရဘူဲအန္တရာယ်ယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ်ၞီု ဗီုဂဳွရပ်စပ် စဵုဒၞါၞီုရ။ ဢဏအ်ဂှ် လၟုဟ်ေတဟ် ေဒါအ်အာတၟာ 

ဂလိုင်ရ။ ဗွဲေတၟင်ပ္ဍဲၞွာန်ေတဟ် မၞိဟ်တအ် ေၞ္ယင်ရပ်ၞၠုင်ၞေမၠာန် ပိုန်ြဒပ်ညးတအ်အုိတ်ယျ" - သၟာၞေမၠာန်ဂေၞာဳမှာဇန်မန်မွဲတၠ 
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Mon Women’s Organisation handing out hand sanitizer in quarantine center, Waikarao village, Thanbyuzayat Township 
 

3.3 မန် - ပွမဇိၚ်တပ်ြပုေြပၚ်မွဲစွဳ အကကာအလုဵအသဳ ေကုာဳ ေဗာ်ဍုၚ်မန်တၟိ  

ပ္ဍဲဂိတဨုမဗဴ ၂၈ ဂှ် အလဵုအသဳ ဒၞ်ပ္တန်ၞမ္မတဳမွဲ သွၞ်ဂွဳဇိင်တပ်ြပုေြပငမ်ွဲစွဳ ေၞုာဳ ဂဳွပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳ ၞေရာဳေဗာ်ရပ်လွဟ် 

ေၞာန်ဍုင်အရင်ဂမၠိုင် တၞဟ်နဂဳွရပ်စပ်စဵုဒၞါယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ရ။ စနူအခိင်ဂှ်တုဲ ၞမ္မတဳ NRPC ဍိုၞ်ၞ္ဍိုပ်တုဲ မပဳၞ်လဝ်ဂှ် 

ေၞၠာန်ဗဒှ် ေပါဲေၞာဳဓရီု မဂၠို င်ၞဵုအလန် (လ္ရူလပှ်ၞျာ ဂိၠုင်အုိတ်) ေၞုာ ဳေဗာ်ရပ်လွဟ် ေၞာန်ဍုင်အရင်တအ် သွၞ်ဂဳွဇိင်တပ် 

ြပုေြပင်မွဲစွဳ ေၞုာ ဳဂဳွပဳင်ေတာဲ ေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳ ပ္ဍဲအရာရပ်စပ်စဵုဒၞါယဲ ၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ရ။ ၞမ္မတဳရပ်စပ်စဵုဒၞါ ယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ် 

NRPC ဝွဳ ၞဵုဒါန်ၞုေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ ယာတ်ၞ ၟာတ်မုဟ်ပါင် ၂၀၀၊ PPE၊ ၞၞဴ ေၞုာဳ ယာတလ်္ရၞ် သွၞ်မၞိဟ် ၁၇ တၠရ။ ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ 

သုီဂဳွဒုင်ေၞတ်တဲ ကသန် ၁၀၀ ြပေၞာဋိၞိုဋ်ဒေၞဝ် (ၜိုတ် ၇၀၀၀၀ ဒဝ်ဠာ) နူအလဵုအသဳ တၞဟ်နေသ္ဂာဳထဳၞ်ပင်ၞု ၞွာန်ဂမၠိုင် 

မၞုဳသ္ကုတ်ေဒသၜဳေရဝ် (ေဒသဌာန်ဂအုပ်ဗဟုဵ ေဗာ်ဍုင်မန်တၟ၊ိ ၜဳေရဝ်) တုဲ မၞိဟ်မွဲတၠ ဂဳွကသန် ၁၅၀၀၀ ဒေၞဝ် (မွဲသ္ၚိၞၟိန် ဂဳွကသန် 

၅၀၀၀၀ ဒေၞဝ်) အုိတ်ရ။9 ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲဝွဳ ဂေၞာဳမှာဇန်မန်လ္ၚဵု သ္ၚဳဂိၠပ်တဴ ဒဒှ်ရ ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိဝွဳ ဟဳွလုၞ်စုၞ် ဆၞ်ေဆာဳ 

မဇိုဟ်ဟ်နၞ်ၞ် ဝါ ဗွဲမေစဟ်ေသၞာတ် မွဲၞေရာဳၞဵုဂေၞာဳမှာဇန်တအ်ပုဟ်။ 

 

  

                                            
9 ေပၞာဝ်ေဗာ်ရပ်လွဟ်ေၞာန်ဍုင်အရင် ၁၀ ေဗာဂ်မၠိုင် ၈ ေဗာတ်အ် (KNU ေၞုာဳ RCSS ဟွဳပါ) ဒုင်တဲၞ ္ယိဂဳွ ကသန်ထဳၞ်ပဳင ်သွၞ်ဂဳွရပ်စပ် စုဵဒၞါ ယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ် 
နူအလုဵအသဳရ။  
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3.4 မန် - ေဗာ်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်စပ်စုဵဒၞါယဲကဝ်ရဝ်နာဗာၚ်ရာသ်  

တၞဟ်နဂဳွေဝင်ပါဲ ြပဝကၞဳင်မ္ၚိုဟ် ေတင်ြဂတ်ဂမၠိုင်တုဲ ြပယိုၞ်ပွမဇိင်တပ်ြပုေြပင်မွဲစွဳၞ္ဆဳင်ေဒသန္တရလ္ၚဵုတအ် သ္ၚဳရဳင်မ္ဂး ၜိုန်ရတမ်ရုိဟ် 

ေကၞပ်ြဂတ်ၞီုေလဝ် နူၞဵုေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ ရပ်စပ်စဵုဒၞါယဲၞပ် နၞဵုဗီုြပင် ဟဳွြပာၞတ်ဂှ် အဳင်ဇၞးတဴ ဗွဲအေြပာဳၞီုရ။ ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ 

ပဳၞ်ပ္တိုန်ေသၞဟ်ၞင်စၟဳစၟတ်ယဲဂမၠိုင် ပဳင်လၟိဟ် သုီဖအုိတ် ၁၈ ဌာန နွဳရ။10 

  

အလဵုအသဳ၊ ေဗာ်ေၞအာန်ယူ ေၞုာ ဳေဗာ်ဍုင်မန်တၟိတအ် ပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ် ၞေမၠာန်ရပ်စပ် စဵုဒၞါ ယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ပ္ဍဲ ပွိုင်ဍုင် 

လှာဒၞှ် သုီေဒသဒၞါဲ ေဗာ်ရပ်လွဟ် ေၞာန်ဍုင်အရင်ၜါတအ် မေၞင်ဒှ်လဝ်အဓိၞဵု ညးသ္ကအ် (ပ္ဍဲသၞာဳ ၂၀၁၉ သ္ကုတ်လၚ်္ၞဴဏအ်ဂှ် 

ေလဝ် ေၞင်ဒှ်လဝ်ၞဵု ဒပ်ပၞာန် အလဵုအသဳ ေၞုာဳ ဒပ်မင်ပယျဵုၞေရင်) တအ်ဂှ်အုိတ်ရ။ ပ္ဍဲဂိတုေမလသ္ကုတ်ၚ်္ၞဴဏအ် ပ္ဍဲပလိုင်ဂျပါန် 

မဒှ်ပယျဵု အကၞာတွဵုရးၞေရင် ေၞုာဳ တွဵုရးမန် (ဒၞါဲဒှ်အဓိၞဵုဂမၠိုင် မေၞင်ၞ္ရဵုဒှ်ၞၠုင်) ဂှ် ၚ်္ၞဴန ူဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ဒစဵုဒစး ဒဒှ်ရ 

ဒၞါဲဒ္တန်ပဳၞ်လဝ်ဝါဒိဂှ် နွဳဒဳၟင်ပ္ဍဲေဒသ ‘ပဳင်နှအုဴပ်ဓုပ်’ မဒှ်မ္ရးပယျဵုဒၞၞ် ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ မၜတ်ၞၞာတ်လဝ် ဗွိုင်ေဒါအ်ပန်ေပှာ်ဂှ်ရ နၞဵု 

ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ တုပ်စိုတ် သွၞ်ဂွဳပဳင်ေတာဲ ေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳ ၞေရာဳဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတုဲ (ရန်ၞဵုသွၞ်သၟာၞေမၠာန် ဆုဲပပဳင် စဴစုိပ်နူ 

ၞၟိန်ဍုင်ေသဳတုဲ) ေ ္ၞယင်ဆုဲပပဳင် ပဳၞ်ပ္တိုန်ေသၞဟ်ၞင်စၟဳစၟတ်ယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ရ။ ြပဝဖန်ဖၞ် ညးမွဲေၞုာဳညးမွဲ ခိုဟ်ဟ် သာ်ဏအ်ဂှ် 

ဒှ်အထဳၞ်အရုီၞဵု ေသာင်ၞ္ယးပဋိပၞ္ခ ေဒသန္တရဗွဲမဂိၠုင် အကၞာရပ်စပ် စုဵဒၞါယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ၞီု ေဇၞာ်ပၟဝ်ၞဵု သွၞ်ၞေမၠာန်ပဳင်ေတာဲ 

မွဲစွ ဳအနာဂတ်ဂမၠိုင် ေသ္ဂာဳၞလိတ်ၞေလာတ်ၞၠုင်မာန်ရ။  

 

သ္ပဟုိတန်ူ အလဵုအသဳအာတ်မိၞ်တုဲ နၞဵုေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ ၞၟာတ်ၞဵုေသၞဟ်ၞင်စၟဳစၟတ်ယဲဂမၠိုင် ေၞုာ ဳေပၞာ်တတ်ပယျဵုဂမၠိုင် အကၞာ 

ၞၟိန်ဍုင်ဗၟာၞဵု ၞၟိန်ဍုင်ေသဳ ပ္ဍဲေဒသတိဍာ် ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိအုပ်ဓုပ် ဝါ ကသဇာတဴ တအ်ဂှ်ရ။ ဗွဲအေစာဳေသာၞဝ်ေဆဝ်ဒဝ် ပေရင်အာၞၠုင် 

နူေဗာ်ဍုင်မန်တၟိတုဲ ဖျာၞွာန်လ္ၚဵုဂမၠိုင် ဒးဒုင်ၞၟာတ်ေထာဳ ဂှ်ရ သွၞ်မၞိဟ်မဳင် ပ္ဍဲၞွာန်တအ်ဂှ် ေသ္ဂာဳၞ္ယိဂဳွ ၞသပ်ညာဏ် မဒှ်ဂုဏ်ဖဵု 

သွၞ်ေသာင်ြပဒ္ဒညာ ဂယိုင်လမျ ီုညးတအ် နူညးဍုင်ၞွာန် မၞုဳမ္ၚးတအ်ဂှ် ဒှ်တင်ဝါတ်ဂါတ်အုိတ်ရ။  

 

ဌာနဝန်ေဇၞာ် ပေရင်ထတ်ယုၞ် အလဵုအသဳ တုပ်စိုတ်သွၞ်ဂဳွဒုင်တဲ မၞိဟ်ယဲ မေစၠာအ်တဲနူ ၞမ္မတဳ ထတ်ယုၞ် ေၞာန်ဂၞူမန် 

(MNHC) ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိၞီု နူၞမ္မတဳထတ်ယိတု်ေဒသန္တရတအ်ဂှ်ၞီုရ။ လဂဳွၞဵု ပရဒူဒှ်ၞတ်လ္ၚတ်မွဲ ပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်လှာဒၞှ်ဂှ်မ္ဂး 

တင်တုပစ်ိုတ် ေစၠာအ်ြပငမ်ၞိဟ်ယဲ သာ်ဏအ်ဝွဳ ဒှ်ြပယိုၞ် ြပာၞတ်မွဲ ပ္ဍဲအရာဇိင်တပ် ြပုေြပင်မွဲစွဳ အကၞာအလဵုအသဳ ေၞုာဳ 

ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိရ။  

 

အေဃာၞာလဂှ် ရုင်ဆၞ်ေဆာဳေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ ပ္ဍဲဍုင်မတ်မလီုဂှ် ေၞၠာန်ဗဒှ်ေပါဲေၞာဳဓရီုပိဝါ ေၞုာ ဳဂအုပ်ဒပ်ပၞာန် အလဵုအသဳ 

ဒုိဟ်အဂဲၞ တအ်ရ။ ၜိုန်ရပေရင်ဆၞ်ေစၠာအ်တအ် နွဳ၊ ပေရင်ဆၞ်ေဆာဳ ဗွဲအေြပာဳ ခိုဟ်ဒဳၟင်ညိညၞီုေလဝ် ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စဵုဒၞါ 

ယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ်ဏအ် ဂဳွလုၞ်စုၞ်ဆၞ်ေဆာဳ ေၞုာဳ အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုင်မန်ဂှ် ဝါတ်ဂါတ်မဳင် ေၞွဳေၞွဳဖိုဟ်ဏီဂှ် 

နၞဵုေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ ၞဵုသမ္တီရ။  

 
 

                                            
10 တင်သ္ၚဳဂိၠပပ်္ဝပါဲ လဇုီၞပုိၞ်လ္ရူညးဍုင်ၞွာန်ဂမၠိုင် ဗွဲကတးဝွဳ ကသဝ်ရဳင်ဗှ်ေၞတ် ပ္ဍဲ HURFOM (July 2020) ညိ။  
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3.5 မန် - ဂေကာဳမှာဇနလ်္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂမၠိုၚ် ရပ်စပ်စုဵဒၞါ  

အရာရပ်စပ် စဵုဒၞါဝါဒိ နူဂေၞာဳမှာဇန်ဂှ် ပ္တဝ်ၞ္ဍိုပ်ၞဵု ြပဝဒၞ်ပ္တန်ဂေၞာဳ သဝ်ေရှဝ်မဳဒဳယာဂမၠိုင် (ရဳင်သၟဝ်ေတအ်) ၞီု ပ္ဝပရအ်လိၞ် 

ေသ္ကမ်တဲ ဂမၠိုင် မေသာင်ၞ္ယးလဝ် ပရဘူဲအန္တရာယ် ယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ်ၞီု ဗီုဂဳွရပ်စပ်စဵုဒၞါၞီုရ။ ဢဏအ်ဂှ် လၟုဟ်ေတဟ် ေဒါအ် 

အာတၟာဂလိုင်ရ။  

 

ပေရင်ဆၞ်ေစၠာအ်နူအလဵုအသဳ စပ်ၞဵုပရူဒဒှ်ဘဲအန္တရာဲယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ ၞ္ယိဂဳွေအာန်ဂှ်ရ ပေရင်ၞၠိုဟ်ခၠင် စပ်ၞဵု ဘဲဥပါဒ် ၞ္ဆဳင်ြပဝါ 

ညးဍုင်ၞွာန်ၞီု ရပ်စပ်စဵုဒၞါ ဗဗွဲေထၞ်ၚ်္ၞိုၞ်တအ်ၞီု ေအာန်ဒဳၟင်ေရာင်ဂှ် ဂေၞာဳမှာဇန်ဂမၠိုင် ဒုင်စဳေရင် ဟုီလဴတဴရ။ ရဳင်ေၞတ် ဗီု 

ဒဒှ်မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုင်တအ် ဟဳွဆၞ်စုတ်ဒဳၟင် ယာတ်ၞ ၟာတ်မုဟ်ပါင် ရဂှ်တုဲ ယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ်ဝွဳ နဒဒှ်အန္တရာဲမွဲေရာင်ဂှ် မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုင် 

ဟဳွဆၞ် စၟတ်သမ္တီအုိတ်ရ။ 

 

အရာရပ်စပ် စဵုဒၞါမဗဗွဲေထၞ်ၚ်္ၞိုၞ်/ဂေၞာဳမှာဇန်ဂမၠိုင် မသ္ဍိုၞ်မၠိုၞ်ဂိၠုင်ဂှ်တုန် ၁၊ ဂဳွရပ်စပ်မၞိဟ်ယဲၞဝ်ေဗတ်တအ်ဂှ် သ္ဒးပခိုင်ပ္တိုန် 

ြဒဟတ်ေသၞာတ်ေသၞာဝ်ပေရင်ထတ်ယုၞ်၂၊ ပ္ဍဲေဒသ/ဒၞါဲဌာန်ဗာင်ရာသ်ဟဳွစိုပ်တအ်ဂှ် (ဂဳွၞဵုအေခါင်ေၞၠာန်ၞေမၠာန်ပိုန်ြဒပ်မာန်) 

သ္ဒးယှအ်ေဖျ ဳၞ ဵုေသၞာဝ်ၞၟာတ်ဒဝ်ဂမၠိုင်၃၊ ဓဇၞ်အစဳအဇန်ရပ်စပ်လဇီုၞပိုၞ်လ္ရူပေရင်ဂယိုင်လမျ ီု၊ ပေရင်ထတ်ယုၞ်ညးဍုင်ၞွာန် 

ေၞုာ ဳပၞီုပရာပ်အပ္ဍဲသ္ၚိၞၟိန်မဂၠိုင်တိနု် တအ်ဂှ်ရ။ ြပသၞာ ကသန်လုပ်ေအာန်အာ လၞ္ကရဴ ယဲၞဝ်ရဝ်နာ ေလာန်ၜၞ်အာတုဲဂှ် ဒှ်တိုင်ခဳ 

သွၞ်ဓဝိင်စဳင်တူတုဲ သွၞ်လွဳပရာ ယဲေဝဒနာမၞုဳဒဳၟင်တုဲတုဲ မပ္တဳၞဵုယဲတဳဘဳတအ် ပွမထဳၞ်ပင်ၞဵုဟဳွမာန်ၞီု၊ ဂုန်နူ ေသာၞဝ်ၞၟာတ်ဒဝ် 

တအ်ဂှ်တုဲ ြပဒ္ဒညာပေရင်မၞိဟ် မဆၞ်ၞ္ရဵုဒှ်ၞၠုင်မာန် မပ္တဳၞဵု ပေရင်ပၞီုပရာပ် အပ္ဍဲသ္ၚိၞၟိန် ဂိၠုင်တိုန်ၞီုတအ်ရ။ ပ္ဍဲၞဏ္ဍဏအဝ်ွဳ 

ဂေၞာဳမှာဇန်မန်ဂမၠိုင် စတမ် ေၞၠာန်ၜိုတ် ပေရင်ချဳဒရာင် ဗွဲမဂၠိုင် ေသ္ဂာဳသမၠုင်ပ္တိုန်သတိပညာ ညးဍုင်ၞွာန်၊ ေသ္ဂာဳထဳၞ်ပင်ၞဵု 

ေဇွာအ်မစၞစသုင်ၞီု သုီအထဳၞ်အရုီ  တၞဟ်သ္အာင် ၞုညးြဒဟတ်ဒၟုင်ေအာန်အုိတ်တအ် ၞုညးမဒးဒုင်ပါဲၞၠဟ်လဝ်တအ်အုိတ်ရ။  

 

"ဂဳွပ္ဝပရအ်ၞဵုေဇွာအ်မစၞစသုင်ဂှ် ပိုတအ် ထဳၞ်ပင်ၞဵုဇၟာပ်သ္ၚိၞၟိန်ဖအိုတ်ဟဳွမာန်ပုဟ်။ ဟုိတ်ဂှ်ရေတဟ် ပိုတအ်ရုဲစှ် သ္ၚိၞၟိန်ြဒဟတ် 

ဒၟုင်ေအာန်အုိတ် ဗွဲေတၟင် သ္ၚိၞၟိန်မၞိဟ်မဗဴသ္ကိုပ်သ္ကဒဳၟင်တအ်ဂှ်ရ။ ဟုိတ်နူၞ ဵု မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုင် နွဳပၟိၞ်ဒဳၟင်ၞဵုအထဳၞ်အရုီဂှ်ရ ဢဏအ်ဂှ် ဝါတ် 

ဂါတ်ေၞွဳေၞွဳမွဲတဲ" - ရဲဂေၞာဳမှာဇန်မန်မွဲတၠ 

 

ဂေၞာဳစဳပျးေဖာအ်ေြဗဝ်မှာဇန် ေၞုာ ဳဂေၞာဳညးမဗဴမန် ဗီုရပ်စပ်စဵုဒၞါယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ် 

ဂေၞာဳမှာဇန်မန် ဗွဲမဂၠိုင်ဝွဳ ဒၞ်မိတ်ပဳင်ေတာဲ ေၞုာဳညးဍုင်ၞွာန်တအ်တုဲ ဒှ်ညးမဍိုၞ်ၞ္ဍိုပ် ပ္ဍဲအရာရပ်စပ် စဵုဒၞါယဲၞဝ်ရဝ်နာ 

ဗာငရ်ာသ်ရ။ ညဳင်ရဴဌာန်ေဒသ ပ္ဍဲၞၟိန်ဍုင်ဗၟာတၞဟ်ဟ်ၞီု ပ္ဍဲအခိင်ၞာလ အရီုအဗင်နူမ္ရး ေအာန်မ္ဂး ညးေဒသဂမၠိုင် ပ္ဝပရအ်ေဇွာအ်မ 

စသုင်ၞီု ပရိုင်သဇိုင်ၞီု၊ သုီရီုဗင်ထဳၞ်ပင်တဴ ေၞုာဳေရင်သ္ကအ် အုိတ်ရ။ ပေရင်ချဳဒရာင်ဂမၠိုင်ဝွဳ မပ္တ ဳပွမဓေလဳကသန် ၞုရဲသ္ၚိဇၞု ဝါ 

ပွမေဂၠဳကသန် နူညးေဖျစဳအိၞ်ကသန် တအ်ဂှ်အုိတ်ရ။ ဂေၞာဳမှာဇန်မန် ၜါဂေၞာဳ ပါလုပ်ပ္ဍဲသုေတသနဏအ်ဂှ် ဂေၞာဳစဳပျးေဖာအ်ေြဗဝ် 

မှာဇန် (JCSDO)11 ေၞုာဳ ဂေၞာဳညးမဗဴမန် (MWO)12 တအ်ရ။  

                                            
11 ဂေၞာဳစဳပျးေဖာအ်ေြဗဝ်မှာဇန် (JCSDO) ဝွ ဳဒှ်ဂေၞာဳမှာဇန်ေဒသမဲွ စပ္တန်လဝ်ပ္ဍသၞဲာဳ ၂၀၁၂ နၞုဵတင်ေဇၞာဝ်မတ် ေသ္ဂာဳဒၞ်ပ္တန် ဂေၞာဳမၞဟ်ိ မၜုိတ်လလဳ၊ 
မေဖာအ်ေြဗဝ်၊ အခိုၞ်အလုိၞ်ဒမဳဝ်ၞေရမဇဳမဗိနု်ဇၟအ်မွဲတုဲ ဍို ၞ်ေပင်တဴၞ ဵု ဓဝ်အညမညေၞုာဳဂါရဝ၊ ၞုဵြဒဟတ်ၞုညးဍုင်ၞွာန်ဂမၠိုင် 
ေသ္ဂာဳပပဳင်သၠာဲလညာတ်ညးတအ ်ဗ္စိုပ်ဇေရင်ၚုဟ်မးဒဳမဝ်ၞ ေရမဇဳၞုီ၊ သၠုင်ပ္တိုန် ဍာ်ေဒေဝ် မၞိဟ်တအ် နပွမေဗ္တာန်ၞဵုပညာ ေၞုာဳလဳွပ္တိုန် တမ်ရုိဟ်မၞဟ်ိအိတ်ုရ။ ဂေၞာဳဝွ ဳ
ပ္တဝ်တူရူလဝ်ၞုဵ မၞိဟ်ေဒသ ြဒဟတ်ဒၟုင်ေအာန် ဂမၠိုင် မပ္တ ဳသၟတ၊်သၟာဗ္ၚ ေၞုာဳ ညးမဗဴ၊ ပေရင်အာၞ္ဍိုပ်ေၞုာဳ ဍာ်ေဒေဝ်ေၞာပ်ၞာဲ ညးမဗဴတအ်သၟးဟွဳၞ 
သုီပမွပါလုပ်ေၞၠာန် မၞုဳၞုဵ အဓိပ္ပာယ် ေၞုာဳ ္ၞယိဂဳွဒၞါဲဍို ၞ် ္ၞဍိုပ် တအရ်။ ဂေၞာဳ JCSDO ဝွ ဳဒှ်မဟာမိတ ်ေၞုာဳဂေၞာဳမှာဇန်ဗဲွမဂိၠုင်တုဲ ြပုေြပင် ၞေမၠာန် ဒုင်စဳေရင် 
ၞုၞၠတထ်ဝ် ေၞုာဳအလုဵအသဳတွဵုရး ပ္ဍအဲရာအုပ်ဓုပ်ေၞာပ်ၞာဲ ေၞုာဳ ဗွဲေတၟင် ပ္ဍအဲရာ အုပ်လဒဳေသၞာဝ် သွၞ်ဂဳွ ပဳင်ေတာဲ ေၞၠာန်ၜိုတ်မွစဲွဳ ၞေရာဳအလုဵအသဳ 
သွၞ်ပေရင်ၜိုဟ်လလဳ ေၞုာဳ ပပဳင်လှာဲဖန်ဗဒှ်ေသၞာတ်ဒဳမဝ်ၞေရမဇဳရ။  
12 ညးမဗဴမန်ဂမၠိုင်ဝဳွ မဳၞ်ဂတဝ်ြပာၞတ်ၞၠုင် ပ္ဍေဲလၟင်ၞေမၠာန်ပေရင်ၜုိဟ်လလဳ၊ ဗွဲေတၟင် ပ္ဍအဲရာေဆင်စပ်ၞုဵ ၞေမၠာန် ေဖာအ်ေြဗဝ် ညးဍုင်ၞွာန် ေၞုာဳ 
ပေရင်ပညာဂမၠိုင်ရ။ ဂေၞာဳညးမဗဴမန် (MWO) ဝွ ဳစွဳအဓိၞၞုဵ ပေရင်ညးမဗဴတအ် ပါလုပ် ပ္ဍဲၞ ဏ္ဍ ေဖျအ်သ္ဂုတ်သွာတ်ေၞုာဳ ဍို ၞ်ၞ္ဍိုပ်ၞုီ ပေရင်ညးမဗဴတအ်ပါလုပ် 
ပ္ဍေဲလၟင်ၞေမၠာန်ၜိုဟ်လလဳၞုီရ။ ဂေၞာဳ MWO ဏအ ်စဒၞ်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍသၞဲာဳ ၁၉၈၈ တဲု ၞဵုအရုီအဗင်ဖန်ဗဒှ် သၠာတ်ဝုိင် သွၞ်သၠုင်ပ္တိုန်ဍာ်ဒေၞဝ်ညးမဗဴၞုီ၊ 
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Mon Women’s Organisation staff and women group from Abaw village, Ye township preparing for food distribution 
 

 

 

“ပွမဒေလဳကသန်ဏအ် လဇုီၞပိုၞ် လ္ပာ်ခိုဟ် လ္ပာ်ပေရအ် နွဳသုီၜါရ။ လ္ပာခ်ိုဟ်ေတဟ် ေဍဳ ဗေပင်ၞ ဵု ပၟိၞ်ၞာဒှ်ြပဟ်ဟ်မာန်ရ။ ဆဂး 

ယဝ်ရလှုဲလုပ်ေအာန်ၞီု ဂဳွေၞ္ယင်ေလဲဂှ် ယဝ်ပေရင်ပိုန်ြဒပ် လီုလာ်အာၞီုေတဟ် အရင်ရဲဝါတ်တ်တအ်ဂှ် သုီဒှ်အာလျ ိုင်မဇိုင်ၜါဆမာန် 

မဳင်ရ။” - သ္ကိုပ်ဂေၞာဳမှာဇန်မန်မွဲတၠ 

 

ဂေၞာဳမှာဇန်မန်ဂမၠိုင် ဒၞ်ပ္တန်ဂေၞာဳ ဇင်ိတပ်ြပုေြပင်မွဲဂေၞာဳ မၞုဳယၟု  ဂေၞာဳမန် ရပ်စပ်စဵုဒၞါ ယဲၞဝ်ေဗတ်-၁၉ တုဲ နၞဵု အထဳၞ် 

အပင်နူ UNDP ဂှ် ပ္ဝပရအ်ၞဵု ေဇွာအ်မဂျ ိုင်လမျ ီု မပ္တဳေဇွာအ်မစသုင်၊ ယာတ်ၞ ၟာတ်မုဟ်ပါင်၊ ဗဳင်ၞေလာအ် ေၞုာ ဳဍာ်ဂဥုဲကၞာတ် 

တဲ ၞုညးဍုင်ၞွာန်မၞုဳဒဳၟင်ပၟိၞ်တအ်ၞီု၊ အာတ်မိၞ် ဗ္တိုၞ်ေဗ္တာန် သွၞ်ဂဳွကၞာတ်တဲ၊ စုတ်ယာတ်ၞၟာတ်မုဟ်ပါင်၊ (နွဳမ္ဂး) သုင်ေစာဲဍာ်ဂ 

ဥုဲ ကၞာတ်တဲရ။ ကသန်ထဳၞ်ပင်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ၞၠုင်နူညးဍုင်ၞွာန်မန် စိုပ်ဍုင်သ္အာင်တအ်ရ။  

 

ရုင် UNDP ဍုင်မတ်မလီုဝွဳ ပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ်မွဲစွဳ ၞေရာဳဂေၞာဳမှာဇန် ေဒသန္တရတအ်ရ။ Trocaire (INGO) နူ ဂေၞာဳမဟာမိတ် 

ညးတအ် မပ္တဳၞ ဵု ဂေၞာဳစဳပျးေဖာအ်ေြဗဝ်မှာဇန်၊ ဂေၞာဳညးမဗဴမန် မွဲၞ္ဆဳင် ၞဵုအထဳၞ်အရုီရ။ UNFPA ၞဵုအထဳၞ်အရီု ေဆင်စပ်ၞဵု 

ၞိစ္စပေရင်ပၞီုပရာပ် ဒုင်သ္ဇိုင်ၞဵုလိင် နူဂေၞာဳစဳပျး မွဲၞ္ဆဳင်ရ။ ညးဒုင်ၞာနူ MRCA ၞီု သၞာဲဒါနူ ဌာနဝန်ေဇၞာ် ပေရင်ထတ်ယုၞ်ၞီု 

ရုီဗင်ၞဵု ပေရင်ချဳဒရာင် စၟဟ်ဟ်တ္ၚဲ ဗွဲေတၟင် အကၞာဗ္ဒိုပ် ၞွာရာန်ေတန်တအ်ဂှ် အိုတ်ရ။ UN Habitat ေလဝ် ၞဵုအထဳၞ်အရုီၞု 

ဂေၞာဳမှာဇန်မန် ပေရင်ချဳဒရာင် ရပ်စပ်စဵုဒၞါ ယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ်အိုတ်ရ။  

                                                                                                                                                 
ၞုဵအထဳၞ်အရီု ဗွၞ်ဂဗုတ ်အမှု ၞုညးမဗဴစိုပ်ရုင်ေသၞာဝ်ဓဝ်ၞုီ၊ တန်တဴၞ ဵု ၞိစ္စေၞင်ၞာ မဲွမွဲတုဲ ပဳင်ေတာဲေၞုာဳညးတာလျ ိုင်ေဗာ်ဍုင်မန်တၟိ ္ၞဆဳင် ေဒသန္တရ ဂမၠိုင်တဲု 
အကၞာြပဝခၞ်ေခအ်ညးဍုင်ၞွာန်ေၞုာဳေဗာ်ဍုင်မန်တၟိဂှ် ထမဳၞ်ပ္တို န်ကသဇာ MWO ပ္ဍြဲပဝါညးဆာန်ဂၞူမန်ဂမၠိုင်ရ။ ပဳင်ေတာဲမွစဲွဳ ေၞုာဳဂေၞာဳၞဵုပညာ သၟတ်မန် 
(MYEO) တဲု ၞေမၠာန်ဂေၞာဳ MWO မၞုဵအထဳၞ်အရုီ သမၠုင်ဍာေ်ဒေဝ် ညးဍုင်ၞွာန် ေၞုာဳ ဇေမၞာ်သမဲၠပ္တိုန်ပေရင်ပါလပ်ုဗွို င်ဒဳမဝ်ၞေရမဇဳ တၞဟ်သ္အာင်မွဲပၠန်ဂှ် 
ဒှ်ပမွၞုဵပညာစုတမ်ာဲ သွၞ်ေပါဲရုဲမာဲ ၂၀၂၀ ဂတဏအ်ရ။  
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"ညးမဗဴလ္ၚဵုဂမၠိုင် ၞ္ယိဂဳွအေခါင်ပါလုပ်ခိုဟ်ဟ် ပ္ဍဲပေရင်ချဳဒရာင် ရပ်စပ်စဵုဒၞါ ယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ်တအ်ဂှ် အိုတ်ရ။ ညးတအ် ဂဳွအ 

ေခါင်ေဖျအ်သ္ဂုတ်သွာတ်၊ ၞဵုၞသပ်လညာတ်၊ ချဳဒရာင်ဗွဲမၞတိုင်ၞမှ် ပ္ဍဲၞေမၠာန် တအ်ဂှ်အုိတ်ရ။  

... 

"ပ္ဍဲၞွာန်လ္ၚဵုတအ် ဂေၞာဳၞွာန်တအ်ဂှ် ေဖျအ်ေသၞာဝ်ညဳင်ဂဳွစုတ်ယာတ်ၞ ၟာတ်မုဟ်ပါင်၊ ၞဵုဒုဟ်ဒန် ၞုညးဟဳွေဒ္ဂတ်ဗၞ်တအ် နပွမ 

ၞဵုညးေဝင်ၞာယ ပ္ဍဲေလ္ဒာဝ်မၞိဟ်ဂလိုင်ရ။ ၜိုန်ဂှ်ေလဝ် ဢတအ်ဏအ်ဂှ် ဆတမ်ဝါဒိေဟင် ဒှ်ၞေမၠာန်ရ။ ပ္ဍဲမွဲတ္ၚဲဂှ် အေဃာညးချဳဒရာင် 

ပ္ဍဲၞွာန်တအ် ဗေဒါအ်သၟတ်မဗဴ ဟဳွစုတ်ယာတ် ၞၟာတ်မုဟ်ပါင်မွဲတၠဂှ် ၞွဳလိနု်ဢမဗဴဂှ် ေဒါမ်ေလာတ်ေစဟ်အာတုဲ ေဍဳေတင် ၞဵုဗၠာဲသိၟင် 

ရ။ စနူဂှ်တုဲ ညးချဒဳရာင်တအ် ဟဳွဒှ်ဆၞ်ေၞၠာန် ညဳင်မၞိဟ်တအ်ေသ္ဂာဳစုတ်ယာတ်ၞ ၟာတ်မုဟ်ပါင်အုိတ်ရ။" - ရဲဂေၞာဳမှာဇန်မွဲတၠ 

 

"နူစတမ်ဂှ် မၞိဟ်တအ် ေဖၞ်ဂဳၟၞ် ယဲၞပ်အုိတ်ရ။ ဂဳွမွဲဂိတုတုဲဂှ် ညးတအ်ညာတ်ေၞတ် ဒဒှ်ရ ယဲဟွဳမွဲပ္ဍဲ ဌာန် ေဒသညးတအ်တုဲ ညး 

တအ်ဟဳွဆၞ် ေဖၞ်ဂဳၟၞ်အုိတ်ရ။ ေၞာန်ၞွာန်တအ် ေထင်ဂး ယဲၞပ်ဏအ် ဟဳွဒှ် ပ္ဍဲၞွာန်ညးတအ်ပုဟ်"  

- သၟာၞေမၠာန်ထတ်ယိုတ်ၞ ွာန်မွဲတၠ  



Listening for Coronavirus in eastern Bago and Mon 

Centre for Good Governance 22 

4 ပစု္ဆာသွက်သဳကၠဳ 
 ပွမၞဵုဗစိုပ်ပရိုင်ထတ်ယုၞ်ညးဍုင်ၞွာန် သွၞ်မၞိဟ်မဳင်စဳင်ပ္ဍဲဌာန်ေဒသဇမ္ၚောဲ ေၞုာ ဳဒှ်ပဋိပၞ္ခတအ် နဲၞဲလဵုဂှ် 

ဂဳွရပ်စပ်စဵုဒၞါဘဲအန္တရာယ်ယဲၞပ်ခိုဟ်အုိတေ်ရာ။ ပ္ဍဲဒၞါဲမၞိဟ်ဂမၠိုင် မဳင်စဳင်တ္ၜန်တ္ၜောဲ၊ ဝါတ်ခါဲတုဲ မဳင်ေကၞပ်ြဂတ်ဒဳၟင်တအ် 

ညဳင်ဂဳွၞိတ်ညဳ နဲလဵုေသ္ဂာဳပေလဝ်လဟုဵ ေသၞာဝ်ၞၟာတ်ဒဝ် တအ်ဂှ်မာန်ေရာ။  

 ေသ္ဂာဳဖန်ဖၞ်ၞဵုကသန်လုပ်ညးတအ်ေအာန်ေစဟ်အာဂှ် သာ်လဵုမၞိဟ်ဂမၠိုင်ေသ္ဂာဳဂုိင်ေၞတ် ပေရင်ေရင်တၠုင် 

ဒုင်သ္ဇိုင်စပ်ၞဵုဘဏ္ဍာ တအ်မာန်ေရာ။ ပ္ဍဲအရာၞဵုအရုီအဗငည်ာဏ်ပညာဂှ် အခန်ၞဏ္ဍ အလဵုအသဳ၊ ဂေၞာဳမှာဇန်ဂမၠိုင် 

ေၞုာ ဳညးဓေလဳကသန်တအ်ၞီု၊ ပ္ဍဲလဇုီၞပိုၞ် ဂတှ်ဂိၠုင်တိုန်ဒဳၟင် တအ်ၞီု တင်နင်ပရိုင်ဂမၠိုင် နွဳပၟိၞ်တဴရ။  

 အရုီအဗင်မပ္တဝ်တူရူလဝ် အရုီအဗင်တအ်ဂှ် အဓိၞဇုိန်ၞဵု ၞုညးမၞုဳပၟိၞ်အုိတ် (မဒုင်လဝ်သ္ဇိုင်ၞဵု တင်စၟဳစၟတ်စမ်ၜတ်) 

တအ်သၟး ေထၞ်ၚ်္ၞိုၞ်ဟာ၊ ဝါ တၞဟ်နဟဳွဂွဳဒှ်ြပဝပ္ဝြခာေရင်သ္ကအ်တုဲ ေသ္ဂာဳပခိုင်ၞဵု ပေရင်ညဳသာသၟဟ်န်မာန်ဂှ် 

ထဳၞ်ပင်ၞဵုအရုီအဗင်တအ် ၞုညးဍုင်ၞွာန်အလုဳအုိတ်သီုဂှ် ခိုဟ်ဟာ။  

 ညးဍုင်ၞွာန် ဂၞူမန် ေၞုာဳ/ဝါ ဂၞူၞေရင် မစိုပ်ဒဳၟင် ဍုင်သ္အာင်တအ် အခန်ၞဏ္ဍလဵု ညးတအ် လုပ်ချဳဒရာင်ဒဳၟင် 

အုိတေ်ရာ။ ဥပမာ - ဂၠါဲေပောဳထဳၞ်ပငက်သန်ဒါန်။ (ညးဆုပဲပဳင်စိုပ်ၞၟိန်ဍုင်ေသဳ ဟုိတ်နူပေရင်ပိုန်ြဒပ် ေၞုာ ဳ

ဒးဒုင်ဆုဲပပဳင်ဗွဲအနိင်အထၞ်၊ ေၞုာဳ/ဝါ သ္ၚောဲနူဂှ်မ္ဂး တၠဒဒုိၞ်သၞာ စိုပ်တိုၞ ်ယေူရာပ် ေၞုာဳ အေမရိၞသၟဝ်ၞျာတအ်)  

 အကၞာဂေဂာာံမှာဇန်တအ်၊ အကၞာေဗာ် ရပ်လွဟ် ေၞာန်ဍုင်အရင်တအ် ေၞုာဳ ဂေၞာဳမှာဇန်တအ်၊ 

အကၞာအလဵုအသဳ ေၞုာဳ ဂေၞာဳမှာဇန်တအ် ေၞုာဳ ေဗာ်ရပ်လွဟ်ေၞာန်ဍုင်အရင်တအ် နဲလဵုေသ္ဂာဳ သၠုင်ပ္တိုန်ြဒဟတ် 

ပဳင်ေတာဲေၞၠာန်ၜိုတ် မွဲစွဳမာန်ေရာ။  

 ပ္ဍဲၞဆဳင်တွဵုရး/ ရးေဒသေဇၞာ် (သုီၞဆဳင်ပွိုင်ဍုင်) သွၞ်စၚ်္ၞေမ်လေစဟ် ၞၟိန်ဍုင်ဂဳွဇိင်တပ် ြပုေြပငမ်ွဲစွဳ ပ္ဍဲအရာ ရပ်စပ်စဵုဒၞါ 

ယဲၞဝ်ရဝ်နာဗာင်ရာသ်ဂှ် နွဳဒၟဳင်ပၟိၞ်ဟာ။  


