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ကို�ုဗစ််-၁၉ ဗ�ုင်း်�ရပ််စ််ကို�ု ထိုန်း်�ချုု�ပ််နို�ုင်း်ပြီးပ်း� ဗ�ုင်း်�ရပ််စ််ကြော�ကိုာင်း်�ဖြ�စ််ကြော�ာဆိုးု��ကိုု�ု�များုာ�ကိုု� ကြော�့ာ�ချုုနို�ုင်း်ရန်း်အတွကွို် အများုာ�ဖြပ်ည််�ဆူိုး�ုင်း်ရာ စ်းများံကိုနု်း်�များုာ�၊ 

ဦး�စ်ာ�ကြောပ်���ပ််င်းန်း်�စ်ဥ််များုာ�နိုငှ်း်� ဖြပ်ည််��ူဘဏ္ဍာာကြောင်းမွျားုာ�ကို�ု ဖြပ်န်း်�ည််ဖြပ်င််းဆိုးင်း်�ံ���ပ််ရန်း် ��ုအပ််�ည််။ �ကို်ရှအုစ်�ု�ရ�ည်် ဗ�ုင်း်�ရပ််စ််ကိုု�တွံ��ဖြပ်န်း်

ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ကြောန်း�ည််များာှ များနှ်း်ကြော�ာ်�ည််� ကြုံကိုံ�ကြောန်းရကြော�ာ ကိုပ််ကြောရာဂါါကြီးကိုး�၏ �ကို်ကြောရာကို်များနုိုငှ်း်� ထိကုြောရာကို်စ်ာွ ထိနု်း်�ချုု�ပ််နို�ုင်း်ရန်း်ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ရများည််� 

��ပ််ကြောဆိုးာင်း်ချုုကို်များုာ�များာှ ကိုုယ််ဖြပ်န်း်�ရှုပု််ကြောထိ�ွ�နွ်း်��ည််။

ကြောဘ�အနိုတရာယ််အ�စ််များုာ�ကြောပ််�ာ�ည််နိုငှ်း်�အများ့ �တှွ်ကြောတွာ်ကို ပြီးပ်း�ချု့��ည််� ၂၀၁၉ စ်ကို်တွင်း်ဘာ�အတွငွ်း်�ကို အတွည််ဖြပ်�ကြောပ်�ချု့�ကြော�ာ စ်းများံကိုနု်း်�

အများုာ�အဖြပ်ာ�များာှ �ကို်ကြောတွ�ွအကြောကိုာင်း်အထိည််ကြော�ာ်ရန်း်များဖြ�စ််နိုု�င်း်ကြောတွာ�ဘ့ အချုု�ု�များာှ အကြောကိုာင်း်အထိည််ကြော�ာ်ပ်ါကို အနိုတရာယ််ပ်င်း်ရှုနို�ုင်း်�ည််။ အစ်�ု�ရ

၏ စ်ည််�များုဥ််�စ်ည််�ကိုများ်�အကြောဖြပ်ာင်း်�အ�့များုာ�ကြော�ကိုာင်း�် စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ���ပ််င်းန်း်�များုာ�၏ အချုင်း်�အကိုုင်း်�များာှ�ည််� ကြောဖြပ်ာင်း်��့�ာွ�ရာ အစ်�ု�ရ၀င်း်ကြောင်းအွကြောပ််

တွငွ်း်�ည််� �ကို်ကြောရာကို်များရုှု�ာများည််များာှ ဧကိုန်း်ဖြ�စ််�ည််။ ယ်ချုင်း်ကို ကို�ုယ််ပ်�ုင်း်ဘဏ္ဍာာကြောင်းမွျားုာ�ဖြ�င်း်��ည််ပ်တွ်ကြော�ာ အကြောရ�ပ်ါ�ည််� အစ်�ု�ရယ်နိုတရာ�

အချုု�ု�များာှ ဆိုးကို်�ကို်ရပ််တွည််ရန်း် ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်�အစ်�ု�ရကို�ု များးှချု�ုရများမုျားုာ�ရှု�ာများည််ဖြ�စ််�ည််။ 

ကို�ုဗစ််တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ကြောရ�အတွကွို် ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ�ကို�ု အကြောကိုာင်း်အထိည််များကြော�ာ်ဖြ�စ််ကြောတွာ�ကြော�ာ အစ်�ု�ရ��ပ််င်းန်း်�များုာ�နိုငှ်း်� ထိပ််ကြောဆိုးာင်း်�ကြောချုု�င်းာှ�ဖြချုင်း်�

တွ�ု�များှ ရရှုနို�ုင်း်�ည််။ အစ်�ု�ရတွာ၀န်း်ရှု�မူျားုာ��ည်် ဘဏ္ဍာာကြောရ� စ်းများံချုန်း်�ချုွ့များမုျားကူြောဘာင်း်များ ှချုငွ်း�်ဖြပ်�ကြော�ာ ကြောဖြပ်ာင်း်��ယွ််ဖြပ်င်း်�ယွ််ပ်�ုင်း်ချုငွ်း်�ကို�ု အဖြပ်ည််�အ၀ကိုုင်း်�

�ံ��များှ�ာ ကိုပ််ကြောရာဂါါကို�ု ထိကုြောရာက်ိုစ်ာွ တွံ��ဖြပ်န်း်နိုု�င်း်များည််ဖြ�စ််�ည််။ ဘတွ်ဂါုကို်အကြောဖြပ်ာင်း်�အ�့ပ်များာဏ ကြီးကိုး�များာ�နို�ုင်း်ကြော�ာကြော�ကိုာင်း်� ကြောန်းာကို်ထိပ်် အပ်�ု

ကြောဆိုးာင်း်�ဘတွ်ဂါုကို် �ု�အပ််ကြောကိုာင်း်��ု�အပ််နို�ုင်း်�ည််။

ဗ�ုင်း်�ရပ််စ််ထိနု်း်�ချုု�ပ််ကိုာကိုယွ််ကြောရ�တွငွ်း် ကြောအာင်း်ဖြများင်း်များ၊ု ရှုံ�ုန်းုများ်�များကုို�ု အစ်�ု�ရကို �ထူိ�အတွွကို်များည််�ု��ကြောထိာကို်ပ်ံ�များ ုကြောပ်�နို�ုင်း်�န်းည််�ဟူကူြော�ာအချုုကို်ကို 

အဆိုးံ��အဖြ�တွ်ကြောပ်�များည််ဖြ�စ််�ည််။ အကြောရ�ကြီးကိုး�ကြော�ာ စ်ာ�န်းပ််ရကုိုာာနိုှင်း်�ကြောဆိုး�၀ါ�များုာ� များဖြပ်တွ်�ပ််ကြောစ်ရန်း် အစ်�ု�ရ၏အာ�ထိ�တွ်များကုို�ု အ�အုများတှွ်ဖြပ်�ရ

များည််ဖြ�စ််ကြော�ာ်�ည််� တွချုါတွရံတွငွ်း် ကြောင်းကွြော�ကို�ကို ပ်ု�များ�ုထိကုြောရာကို်ဖြချုင်း်�များု�ု��ည််� ရှုနို�ုင်း်�ည််။

မြ�န််�ာနို�ုင််င်ံ၏ ရေ��ညှ််တည််တံ�ခို�ုင််မြဲ�ဲမြဲ�း� ဟန််ခိုျက််ည်းရေ�ာဖွံ့့ံ�မြဲဖွံ့�ု�တု��တက််ရေ��စီး�ံက်နု််�၏ �န််�တ�ုင််�ျာ�က်�ု ရေ�ာင််မြ�င််�န််�တက့်် န်ည််�ဗျူျ�ဟာ

��စီ်�ျာ� လို�ု��်လိုာနို�ုင််�ည််။ က်�ုဗျူစီ်-၁၉ နိုငှ််� �စီ�ု��၏ တံ��မြ�န််ရေ�ာင််�ကွ််��ုျာ�က် �စီ�ု��လို��်င်န််�စီဥ််�ျာ�၏ ထိရုေ�ာက််�နုိုငှ််� �က်ျ�ု�မြဖွံ့စီ်ထိန့််�

�တု�ု�တင့်် �ရေမြ�ာင််��လိုဲ�ျာ� မြဖွံ့စီ်ရေ�်ရေစီလို�ု်��ည််။
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ဦး�စီာ�ရေ���စီး�စီဥ််�ျာ� မြ�န််လိုည််�တ်�တှ်�န်် လို�ု��်�မြခိုင််�

ကို�ုဗစ််-၁၉ ကိုများာာ�ံ��ဆိုး�ုင်း်ရာ ကိုပ််ကြောရာဂါါကြော�ကိုာင်း်� တွစ််ကိုများာာ�ံ��ရှု အစ်�ု�ရများုာ��ည်် ၎င်း်�တွ�ု�၏ဘတွ်ဂါုကို်များုာ�ကိုု� ဖြပ်န်း်�ည််ဖြပ်င်း်ဆိုးင်း်ကြောရ�ဆိုးွ့ရန်း် 

��ုအပ််�ာ�ည််။ ဖြပ်င်း်�စ််၊ ကို�ုရး�ယ်ာ�၊ ဂါုပ်န်း်၊ ယ်ကူြောကိုနိုငှ်း်� အကြောများရကုိုန်း်ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်�တွ�ု�အာ��ံ�� အ�ကိုပ််အတွည််�ကိုု�ရင်း်ဆိုး�ုင်း်ရန်း်အတွကွို် 

ကြောန်းာကို်ထိပ််အပ်�ုကြောဆိုးာင်း်�ဘတွ်ဂါုကို်များုာ� ဖြပ်ဌာာန်း်�ကြောပ်��ကို �ည််။ အင်း်ဒို�ုန်းး�ရာှ�တွွင်း် ကိုပ််ကြောဘ�ကိုယ််ဆိုးယ််ကြောရ���ပ််င်းန်း်�များုာ�အတွကွို် အရင်း်�အဖြများစ််

များုာ�ကို�ု ထိကုြောရာကို်စ်ာွ ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်နို�ုင်း်ရန်း် �တွ်တွကြော�ာအကြောရ�ကြောပ််များဟူ�တွ်�ည််� အစ်�ု�ရ��ပ််င်းန်း်�များုာ�အာ��ံ��ကို�ု ရပ််ဆိုး�ုင်း်�ချု့��ည််။ ��စ်ကြော�တွ��ု

တွငွ်း်များ ူကြောန်းာင်း်နိုစှ််အတွကွို် ၀င်း်ကြောင်းနွိုှင်း်� အ�ံ��စ်ရတုွ်စ်�ည််တွ�ု�ကို�ု ချုန်း်�များှန်း်�ရန်း်ချုကို်ချု့�နွ်း်��ည််ဟူ�ဆိုး�ုကိုာ နိုှစ််စ်ဥ််ဘတွ်ဂါုကို်ကိုု�ပ်င်း် ဆိုး�ုင်း်�င်းံ�ချု့��ည််။၁ 

ဖြများန်း်များာနို�ုင်း်င်းံ�ည်် များ�ကိုာကြော��များးကိုများ ှ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာာနိုှစ််အတွကွို် ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်�၏ ကြောန်းာကို်ထိပ််ဘဏ္ဍာာကြောင်းအွရအ�ံ��ဆိုး�ုင်း်ရာ ဥ်ပ်ကြောဒို�ကိုများ်�

ကို�ု ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်��တှွ်ကြောတွာ်��ု� တွင်း်�ငွ်း်�ချု့�ပြီးပ်း�ဖြ�စ််�ည််။  ယ်င်း်�ဥ်ပ်ကြောဒိုများ�ူကိုများ်�တွငွ်း် အစ်�ု�ရအ�ံ��စ်ရတုွ်ကို�ု ကိုုပ်် ၂.၆ ထိရး�းယ်များ်အထိတုွ�ု�ဖြများှင်း်�

ထိာ�ကြော�ာ်�ည််� ကို�ုဗစ််-၁၉ ကိုများာာ�ံ��ဆိုး�ုင်း်ရာကိုပ််ကြောရာဂါါကိုု� တွံ��ဖြပ်န်း်ရန်း်အတွကွို် ဦး�တွည််ချုုကို်ဖြပ်င်း်ဆိုးင်း်�တွ်များတှွ်ထိာ�ဖြချုင်း်� ��ု�များဟူ�တွ် ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းွ

တွ�ု�ဖြများှင်း်��ုာထိာ�ဖြချုင်း်�များုာ� များရှ�ုကြော�ာကို်ဖြ�စ််�ည််။၂ 

ကို�ုဗစ််-၁၉ ကိုများာာ�ံ��ဆိုး�ုင်း်ရာကိုပ််ကြောရာဂါါကြော�ကိုာင်း်� ဖြများန်း်များာ�ဘတွ်ဂါုကို်တွငွ်း် ဖြပ်င်း်ဆိုးင်း်ကြောဖြပ်ာင်း်��့များ ု ကြီးကိုး�ကြီးကိုး�များာ�များာ� ��ုအပ််�ည််။ ဦး�စ်ာ�ကြောပ်���ပ််င်းန်း်�

�စ််များုာ�ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်နို�ုင်း်ရန်း် ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ�ကို�ု အစ်�ု�ရ၀န်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်းနိုှင်း်� ဌာာန်းများုာ� အ�ကိုာ�တွငွ်း်�ာများကို ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်�များ ှဖြပ်ည််န်းယ််နိုငှ်း�်တွ�ုင်း်�ကြောဒို�ကြီးကိုး�

များုာ���ု��ည််� �ှ့ကြောဖြပ်ာင်း်�ကြောပ်�များမုျားုာ� ရှုရများည််ဖြ�စ််�ည််။

�ကို်ရှအုကြောဖြချုအကြောန်းအရ ဖြများန်း်များာနို�ုင်း်ငံ်း၏ ရည််များနှ်း်�ချုုကို်ပ်န်း်�တွ�ုင်း်များုာ�နိုငှ်း်� ကြီးကိုု��ပ်များ်�အာ�ထိ�တွ်များမုျားုာ��ည်် ကို�ုဗစ််-၁၉ ကို�ုကြောအာင်း်ဖြများင်း်စ်ာွထိနု်း်�ချုု�ပ််နို�ုင်း်များှ

�ာ အရာထိင်း်ကြောတွာ�များည််ဖြ�စ််�ည််။ အကြောရ�ပ်ါကြော�ာကိုဏ္ဍာများုာ�ဖြ�စ််�ည််� ချုရး��ာွ���ပ််င်းန်း်�၊ ပ်�ဂါဂ�ကုို ကိုဏ္ဍာ�ွံ�ပြီး��ု�ကြောရ�တွု��အဖြပ်င်း် ပ်ည်ာကြောရ�ကို့���ု�

ကိုဏ္ဍာများုာ�၌ပ်င်း် စ်မွျား်�ကြောဆိုးာင်း်ရည််နိုငှ်း်� ထိကုြောရာကို်များမုျားာှ ကို�ုဗစ််ကိုာ�နိုငှ်း်� �ာများန်း်အချုုနု်း်တွ�ု�အ�ကိုာ� တွူည်းများည််များဟူ�တွ်ကြောပ်။

ထိ�ု��ု�စ်မွျား်�ကြောဆိုးာင်း်ရည််နိုငှ်း်� ထိကုြောရာကို်များကုြောဖြပ်ာင်း်��့�ာွ�ဖြချုင်း်�ကြော�ကိုာင်း်� ဦး�စ်ာ�ကြောပ်���ပ််င်းန်း်�အစ်းအစ်ဥ််များုာ�ပ်ါ ��ုကို်ပ်ါကြောဖြပ်ာင်း်��့ရများည််ဖြ�စ််�ည််။ 

ကြောရရညှ််ဦး�တွည််ချုုကို်ပ်န်း်�တွု�င်း်များုာ�များာှ များကြောဖြပ်ာင်း်��့ကြော�ာ်�ည််� ထိ�ုပ်န်း်�တွ�ုင်း်များုာ��ု�� ကြောရာကို်ကြောအာင်း်�ာွ�ရများည််�န်းည််��များ်�များုာ�များာှများ ူကြောဖြပ်ာင်း်��့�ာွ�

များည််ဖြ�စ််�ည််။ ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်�အစ်�ု�ရ�ည်် တွ�ု�ဖြများင်း�်�ာကြော�ာကိုုန်း်�များာကြောရ��ု�အပ််ချုုကို်များုာ�ကိုု� ဖြ�ည််�ဆိုးည််�နို�ုင်း်ရန်း် ကိုုန်း်�များာကြောရ�နိုငှ်း်�အာ�ကိုစ်ာ�     

၀န်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်း��ု� ကြောန်းာကို်ထိပ််ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်း ွကိုုပ််�န်း်��ံ��ရာပ်ံ�ပ်�ု�ကြောပ်�ချု့��ည််။၃  ယ်င်း်�များာှ အဖြပ်��ကြောဘာကြောဆိုးာင်း်ကြော�ာ ကြောဖြချု�မှျား်�ဖြ�စ််ကြော�ာ်�ည််� အစ်�ု�ရ

တွစ််�ွ့��ံ��အတွ�ုင်း်�အတွာဖြ�င်း်� ဦး�စ်ာ�ကြောပ်�အစ်းအစ်ဥ််များုာ� ဖြပ်န်း်�ည််�တွ်များတှွ်ဖြချုင်း်���ပ််ကြောဆိုးာင်း်ရန်း် �ု�အပ််ကြောန်း�ည််။

�ကို်ရှအုကြောဖြချုအကြောန်းတွငွ်း် များကြောအာင်း်ဖြများင်း်၊ များထိကုြောရာကို်နို�ုင်း်ကြော�ာ ��ပ််င်းန်း်�စ်းများံချုုကို်များုာ�ကိုု� �ုကို်�မုျား်�ဖြချုင်း်�၊ ကြောရ�့ဆိုး�ုင်း်�ဖြချုင်း်�များုာ�အာ�ဖြ�င်း်� တွကြောန်း�တွဖြချုာ�

တွ�ု�ပ်ာွ��ာကြော�ာ ကိုုန်း်�များာကြောရ� ��ုအပ််ချုုကို်များုာ�ကိုု� ဖြ�ည််�ဆိုးည််�နို�ုင်း်ရန်း် အတွကွို် ကြောင်းအွာ�၊ ��ူအရင်း်�အဖြများစ််အာ�များုာ�ကြောပ််ထိကွို်�ာများည််ဖြ�စ််�ည််။ 

��ု�ကြော�ာ် အစ်�ု�ရအကြောန်းနိုှင်း်� အချုု�ု�ကြော�ာ ကိုဏ္ဍာများုာ�၌ ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းကွြော�့ာ�ချုုဖြ�တွ်ကြောတွာကို်ဖြချုင်း်��ည်် စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ�အထိနု်းာများုကို�ု ပ်�ုဆိုး�ု�ကြောစ်နို�ုင်း်�ည််ကိုု� ဂါရှု�ဖြပ်�

ရများည််။ ဥ်ပ်များာအာ�ဖြ�င်း်� တွည််ကြောဆိုးာကို်ကြောရ�စ်းများံကိုနု်း်�တွစ််ချု�ကို�ု �ုကို်�မုျား်���ုကို်ပ်ါကို စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ� ��ပ််င်းန်း်�အများုာ�အဖြပ်ာ�နိုငှ်း်� ၎င်း်�တွ�ု�၏ ��ပ််�ာ�များုာ�

ကို�ု ထိခုျု�ုကို်ကြောစ်များည််ဖြ�စ််�ည််။

အစ်�ု�ရ၀င်း်ကြောင်းဘွကို်ကို�ု�ကိုည််�ပ်ါကို ဘဏ္ဍာာကြောရ�များ၀ူါဒိုကြောရ�ဆိုးွ့ရာတွငွ်း် အကြောဖြချုချုံထိာ�ချု့��ည််� များကို်ချုရှု�ုစ်း�ပ်ာွ�ကြောရ� အကြောဖြချုအကြောန်းများုာ� ကြောဖြပ်ာင်း်��့�ာွ�ချု့�ပြီးပ်း

ဖြ�စ််�ည််။ ကို�ုဗစ််-၁၉ ကြော�ကိုာင်း်� �မူျားုာ�နိုငှ်း်� စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ���ပ််င်းန်း်�များုာ�များထိခုျု�ုကို် ကြောစ်ရန်း် အ�ုင်း်အဖြများန်း်ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်နို�ုင်း်ချု့��ည််� ��ပ််ကြောဆိုးာင်း်ချုုကို်များုာ�

ကို�ာ ကြောရတွ�ုကြောရရညှ််အကိုု�ု��ကို်ကြောရာကို်များမုျားုာ� ရှု�ာကြောစ်များည််ဖြ�စ််�ည််။ နို�ုင်း်င်းံတွကိုာ ကြောင်းကွြော�ကို�ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းအွ�ွ့�ကို ‘အစ်�ု�ရများုာ�နိုှင်း်� ကိုများာာ�အ��ုင်း်�

အ၀�ုင်း်�၏ ဦး�စ်ာ�ကြောပ်�များာှ �မူျားုာ�ကြောရာဂါါများကို�ူကြောစ်ရန်း်နိုှင်း်� ကို�ူစ်ကို်ချုံရပြီးပ်း��မူျားုာ�ကို�ု ကို��ရန်း်ဖြ�စ််�ည််’ ဟူ� ရငှ်း်��င်း်�စ်ာွကြော�ာ်ဖြပ် ချု့��ည််။၄  အကြောဖြများာ်အဖြများင်း်

ရှုကြော�ာများကို်ချုရှုု�စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ�ပ်န်း်�တွ�ုင်း်များုာ�ကိုု� ချုုများတှွ်ထိာ��ကို�ည််� တွ�ုင်း်�ဖြပ်ည််များုာ�အကြောန်းနိုငှ်း်� ကို�ုဗစ််-၁၉ တွံ��ဖြပ်န်း်များတုွွင်း် ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းအွ�ံ�အကြော�ာကို်ရှကုြောန်း

ကြောစ်ရန်း် ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်�င်း�်�ည််။ ယ်င်း်�အတွွကို် ဘတွ်ဂါုကို်�ု�ကြောင်းနွိုှင်း်� ကြောချုု�ကြောင်းကွိုန်း်��တွ်ချုုကို်များုာ�ကို�ု ကြောဖြ�ကြော�့ာ��င်း်��့င်း်ကြောဖြ�ကြော�့ာ�ရများည််ဖြ�စ််�ည််။
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ဘတ်ဂျျက်် ဦး�စီာ�ရေ���စီး�စီဥ််�ျာ�မြ�န််လိုည််ရေ���့ဲ�ာတ့င်် လိုျာထိာ�မြဲ�း�ရေ�ာ လို��်င်န််��စီး�စီဥ််�ျာ�က်�ု ��စီ်ရေ�်ရေ�ါက််လိုာရေ�ာ ရေဘ� 

�နိုတ�ာယ််�ရေမြခို�ရေန်�ျာ�နိုှင််� ခိုျနု််ထိ�ု�မြဲ�း� မြ�န််လိုည််�ံ����်မြခိုင််�မြဖွံ့င််� စီတင််နို�ုင်် �ည််။ လိုတ်တရေလိုာလိုက််ရေတ�့�က်ျရေတာ�ရေ�ာ လို��်င်န််��ျာ�က်ု�

ဖွံ့ျက််��ု်�မြခိုင််� �ု���ဟ�တ် ရေ��့��ုင််�မြခိုင််�မြဖွံ့င််� က်�ုဗျူစီ်-၁၉ တံ��မြ�န််ရေ���တက့်် လို�ု��်ရေန်ရေ�ာ ��င််��မြ�စီ်�ျာ�ထိက့််ရေ�်လိုာ�ည််မြဖွံ့စီ်�ည််။

�စီး�စီဥ််�ျာ� မြ�င််�င််ရေ���့ဲမြခိုင််�နိုငှ််� ရေဘ��နိုတ�ာယ််က်ု� စီး�ံမြခိုင််�

ကို�ုဗစ််-၁၉ ကို�ု ထိကုြောရာကို်စ်ာွတွံ��ဖြပ်န်း်ကြောရ�တွငွ်း် အစ်�ု�ရတွစ််ရပ််�ံ��ချုုဥ််�ကိုပ််ပ်ံ� (a whole of government approach) ဖြ�င်း်�ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ရန်း်��ု�ည််။

 ဌာာန်းတွ�ုင်း်��ည်် ကြောဘ�အနိုတရာယ််နိုှင်း်� ကိုန်း်��တွ်များုအ�စ််များုာ�ကို�ု ထိည််��ငွ်း်�စ်ဥ််�စ်ာ�ပြီးပ်း� �ုာထိာ�ပြီးပ်း�ကြော�ာ ��ပ််င်းန်း်�အစ်းအစ်ဥ််များုာ�ထိ့များ ှများည််�ည််

တွ�ု�ကို�ု ဆိုးကို်�က်ိုအကြောကိုာင်း်အထိည််ကြော�ာ်များည််ကိုု� ဆိုးံ��ဖြ�တွ်ရ�ည််။ အစ်�ု�ရတွစ််ရပ််အကြောန်းဖြ�င်း်� ဖြ�စ််နို�ုင်း်�ယွ််ရှုကြော�ာ ကြောဘ�အနိုတရာယ််များုာ�ကိုု� စ်ဥ််�စ်ာ�

ရာတွငွ်း် ��ပ််င်းန်း်�စ်းများံချုုကို်များုာ�နိုငှ်း်� ၀န်း်ထိများ်�များုာ�အကြောပ််ကိုုကြောရာကို်နိုု�င်း်ကြော�ာ ကြောဘ�များုာ�အဖြပ်င်း် အစ်�ု�ရ၀န်း်ကြောဆိုးာင်း်များကုို�ု အ�ံ��ဖြပ်�ကြော�ာ ဖြပ်ည််�မူျားုာ� 

ကြုံကိုံ�ရများည််� ကြောဘ�များုာ�နိုငှ်း်� ပ်�ဂါဂ�ကုိုကိုဏ္ဍာများ ှကြုံကိုံ�ရများည််� စ်နု်း်ကြောချု်များမုျားုာ�ကို�ုပ်ါ ထိည််��ငွ်း်�တွွကို်ချုုကို်ရ�ည််။

�စီ�ု��က်ဏ္ဍ�တက့်် ရေဘ�မြဖွံ့စီ်နိုု�င််ရေမြခို�ျာ�က်ု� စီး�ံမြခိုင််�

ကြောဘ�အနိုတရာယ််အ�စ််များုာ�ကြောပ််�ာ�ည််နိုငှ်း်�အများ့ ယ်ချုင်း်ကို ဆိုးံ��ရှုံ�ုနို�ုင်း်ကြောဖြချုန်းည််�ကြော�ာ ��ပ််င်းန်း်�စ်းများံချုုကို်များုာ��ည်် ယ်ချု�အချုါ အနိုတရာယ််ရှုကြော�ာ

��ပ််င်းန်း်�များုာ� ဖြ�စ််�ာ�ည််။ ဥ်ပ်များာအာ�ဖြ�င်း်� ချုရး��ာွ��ာများ�ု�ုအပ််ချုုကို်ရှကုြော�ာ ��ပ််င်းန်း်�များုာ�အာ��ံ���ည်် များုကို်ကြောများာှကို်ကိုာ�တွငွ်း် ကို�ုဗစ််-၁၉ 

ပ်�ု�ပ်ုံ�နိုှံ�ကြောစ်များည််� အနိုတရာယ််ရှု�ာ�ည််။ နို�ုင်း်င်းံကြောတွာ် အတွ�ုင်း်ပ်င်း်ချုံကို အကြောရ�များကြီးကိုး�ကြော�ာ ချုရး�စ်ဥ််များုာ�နိုှင်း်� �အူများုာ�စ်�ကြော၀�ဖြချုင်း်�များုာ�ကိုု� �ုကို်�မုျား်�ရန်း် 

အစ်�ု�ရတွစ််�ွ့��ံ��ကို�ု ညွှနှ်း်�ကိုာ�ချု့��ည််။ ထိ�ုညွှှန်း်�ကိုာ�ချုုကို်များု�ု��ည်် ဘတွ်ဂါုကို်ဆိုး�ုင်း်ရာ �ကို်ကြောရာကို်များ ုကြော�ချုုာကြောပ်ါကို်ရှပုြီးပ်း� ၀န်း်ကြီးကိုး� ဌာာန်းများုာ�နိုှင်း်� 

ဌာာန်းဆိုးု�င်း်ရာများုာ�အကြောန်းနိုငှ်း်� အ�ံ��စ်ရတုွ်အစ်းအစ်ဥ််များုာ� ဖြပ်န်း်�ည််ဖြပ်င်း်ဆိုးင််းကြောရ�ဆိုးွ့ရန်း် ��ုအပ််ကြောစ်များည်် ဖြ�စ််�ည််။ အစ်�ု�ရစ်းများံကိုနု်း်�ကြောရ�ဆိုးွ့�မူျားုာ�အကြောန်း

နိုငှ်း်� �င်း်တွန်း်�များုာ�၊ ကြောစ်ာင်း်��ကိုည််�အကို့ဖြ�တွ်ဖြချုင်း်���ပ််င်းန်း်�များုာ�၊ ကြောပ်ါင်း်�စ်ပ််ည်ှနုိုုုင်း်�ကြောရ���ပ််င်းန်း်�များုာ�အာ��ံ��ကို�ု ဖြပ်န်း်�ည််�ံ���ပ််ပြီးပ်း� ၎င်း်�တွု��အတွွကို် 

ကြောများာ်ဒိုယ််အ�စ််များုာ� �န်း်တွး�တွည််ကြောဆိုးာကို်ရကြောတွာ�များည််ဖြ�စ််�ည််။ �ုာထိာ�ကြော�ာ �င်း်တွန်း်�အစ်းအစ်ဥ််အများုာ�အဖြပ်ာ�ကိုု��ည််� ပ်ယ််�ုကို်ပြီးပ်း� 

ဖြ�စ််�ည််။ ကြောစ်ာင်း်��ကိုည််�အကို့ဖြ�တွ်ဖြချုင်း်���ပ််င်းန်း်�များုာ�ကိုု� ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ရန်း် ချုကို်ချု့ကြောတွာ�များည််ဖြ�စ််�ဖြ�င်း်� အကြော၀� ကြောရာကို် ကြောစ်ာင်း်��ကိုည််�အကို့ဖြ�တွ်စ်န်းစ််

များုာ� ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်နို�ုင်း်ကြောချုုရှမုျားရှု၊ ��ု�တွည််�များဟူ�တွ် စ်းများံကိုနု်း်�များုာ� ကြောရ�့ဆိုး�ုင်း်�ရန်း် စ်�ည််တွ�ု�ကို�ု စ်ဥ််�စ်ာ�ရကြောတွာ�များည််။ ဖြများန်း်များာနို�ုင်း်င်းံ၏ ကြောအာကို်ကြောဖြချုများစှ်

ကြော�ာ စ်းများံကိုနု်း်�ကြောရ�ဆိုးွ့ကြောရ� ��ပ််င်းန်း်�စ်ဥ််တွွင်း် ပြီးများ�ု�န်းယ််၊ ချုရှု�ုင်း်များ�ှည်် ဖြပ်ည််န်းယ််၊ တွ�ုင်း်�ကြောဒို�ကြီးကိုး�အဆိုးင်း်�အထို စ်းများံချုုကို်အဆိုး�ုဖြပ်��ာှများုာ�ကို�ု အဆိုးင်း်�  

ဆိုးင်း်� ကြောပ်ါင်း်�စ်ပ််ည်ှနုိုုုင်း်�ပြီးပ်း� ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ရ�ည််။ ထိ�ု��ပ််င်းန်း်�စ်ဥ််တွွင်း် ချုရး��ာွ��ာရဖြချုင်း်�များုာ� အများုာ�အဖြပ်ာ�ပ်ါ၀င်း်�ဖြ�င်း်� ယ်ချု�အချုုနု်း်တွငွ်း် ဖြပ်န်း်�ည််

�ံ���ပ််ရကြောတွာ�များည််ဖြ�စ််�ည််။ ၀န်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်းများုာ�နိုှင်း်� ဌာာန်းဆိုးု�င်း်ရာများုာ�အကြောန်းနိုငှ်း်� ၎င်း်�တွ�ု�၏ ��ပ််င်းန်း်�အစ်းအစ်ဥ််များုာ�ကို�ု အကိုု�ု�အဖြပ်စ််ချုုနု်း်ထိ�ု��ံ���ပ််

ပြီးပ်း� ကြောရ�ှဆိုးကို်ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်များည််၊ ကြောရ�့ဆိုး�ုင်း်�များည်် ��ု�များဟူ�တွ် �ုကို်�မုျား်�များည််ကိုု� ဆိုးံ��ဖြ�တွ်ချုုကို်ကြောပ်�ရကြောတွာ�များည််ဖြ�စ််�ည််။

��ျာ�မြ�ည််�တူ�ု��တက့်် ရေဘ�မြဖွံ့စီ်နိုု�င််ရေမြခို�ျာ�က်ု� စီး�ံမြခိုင််�

အစ်�ု�ရကိုဏ္ဍာများ ှ စ်းများံကိုနု်း်�ကြောရ�ဆိုးွ့�မူျားုာ�အကြောန်းနိုငှ်း်� ၎င်း်�တွ�ု�၏၀န်း်ကြောဆိုးာင်း်များုများုာ�ကို�ု �ံ��စ်ွ့�ူဖြပ်ည််�မူျားုာ� ကြုံကိုံ�ကြောတွ�ွရနို�ုင်း်�ည််� ကြောဘ�ဖြ�စ််နိုု�င်း်ကြောဖြချုများုာ�ကိုု�

�ည််� ထိည််��ငွ်း်�စ်ဥ််�စ်ာ�ရန်း်��ု�ည််။ ဖြပ်ည််�မူျားုာ�အကြောန်းနိုှင်း်� ၀န်း်ကြောဆိုးာင်း်များ�ုံ��စ်ွ့ရန်း် ချုရး��ာွ�ရဖြချုင်း်�၊ တွန်း်�စ်းရဖြချုင်း်�များုာ�ရှပု်ါကို ၎င်း်�တွ�ု�ကို�ုယ််တွ�ုင်း်   

နိုငှ်း်� ရပ််ရွာအ��ုင်း်�အ၀�ုင်း်�ကို�ုပ်ါ ကြောဘ�ဖြ�စ််ကြောစ်နိုု�င်း်�ည််။ အစ်�ု�ရအကြောန်းနိုငှ်း်� ��ပ််ထိံ����ပ််န်းည််�များုာ�ကို�ု�ာများကို အကြော��အကိုုင်း်�များုာ�ကို�ုပ်ါကြောဖြပ်ာင်း်��့ကြောစ်

ဖြချုင်း်�ဖြ�င်း်� ကိုပ််ကြောဘ�ကိုု� တွံ��ဖြပ်န်း်နိုု�င်း်ပ်ါ�ည််။ အချုု�ု�ကြော�ာ��ပ််ထိံ����ပ််န်းည််�များုာ�ကိုု� ဖြပ်င်း်ဆိုးင်း်ဖြချုင်း်�၊ ကြောဖြ�ကြော�့ာ�ဖြချုင်း်�များုာ��ည််� ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ရများည််။ 

�ကို်တွများ်�ကို�န်း်ကြောတွာ�များည််� ��ုင်း်စ်င်း်နိုှင်း်� ပ်ါများစ််များုာ�ကိုု� ချုရး��ာွ��ာဖြချုင်း်�နိုငှ်း်� စ်�ကြော၀�ဖြချုင်း်�တွု����ပ််ရန်း် �ံ�ခြုံချုံ�စ်တုွ်ချုုရ�ည််အထိ ု �ကို်တွများ်�တွု��ထိာ�

ကြောပ်�များည််ဖြ�စ််ကြော�ကိုာင်း်� အများုာ��ကုြောအာင်း်ထိ�တွ်ဖြပ်န်း်ထိာ�ရများည််။ ၀န်း်ကြောဆိုးာင်း်များကုို�ု တွစ််ကြောန်း��ူဘယ််နိုစှ််ကြောယ်ာကို်�ံ��နို�ုင်း်များည််စ်�ည််ဖြ�င်း်��ည််� ကိုန်း်�

�တွ်ထိာ��င်း်��ည််။ အချုု�ု�ကြော�ာ အစ်�ု�ရဌာာန်းများုာ��ည်် အနွ်း်��ုင်း်�များ ှ ၀န်း်ကြောဆိုးာင်း်များမုျားုာ�ကို�ု ဆိုးကို်�ကို်ကြောပ်�နိုု�င်း်�ည််။ ကို�န်း်�ွယ််ကြောရ�ဌာာန်း�ည်် 

�ငွ်း်�ကို�န်း်၊ ထိ�တွ်ကို�န်း်��ုင်း်စ်င်း်ကိုု� အနွ်း်��ုင်း်�များ ှ စ်တွင်း်ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ကြောပ်�ကြောန်းပြီးပ်းဖြ�စ််�ည််။၅ အ�ာ�တွပူ်င်း် ဖြများန်း်များာနို�ုင်း်င်းံရင်း်�နိုှး�ဖြများှပ််နိုှံများကုြောကိုာ်များရငှ်း်ကို
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l အစ်�ု�ရ၀န်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်းများုာ�၊ ဌာာန်းဆိုး�ုင်း်ရာများုာ�နိုငှ်း်� နို�ုင်း်င်းံကြောတွာ်စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ���ပ််င်းန်း်�များုာ�အကြောန်းနိုငှ်း်� �ကို်ရှ ု ��ပ််င်းန်း်�အစ်းအစ်ဥ််များုာ�ကို�ု 

ဖြပ်န်း်�ည်် ဆိုးန်း်�စ်စ််ပြီးပ်း� အ�စ််ကြောပ််�ာကြော�ာ ကြောဘ�အနိုတရာယ််များုာ�ကိုု�ထိည််� �ငွ်း်�စ်ဥ််�စ်ာ�ရများည််။ အစ်�ု�ရစ်းများံကိုနု်း်�ကြောရ�ဆိုးွ့�မူျားုာ� အကြောန်း

နိုငှ်း်� ၀န်း်ထိများ်�များုာ� အများုာ�အဖြပ်ာ�ပ်ုကို်ကိုကွို်ဖြချုင်း်�၊ န်းယ််စ်ပ််များုာ�ကို�ု ပ်တုွ်ထိာ�ဖြချုင်း်�၊ စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ�တွံ��ဆိုး�ုင်း်�ဖြချုင်း်�နိုငှ်း်� ပ်�ဂါဂ�ကုိုကိုဏ္ဍာများ ှ

ကို�န်း်စ်ည််နိုှင်း်� ၀န်း်ကြောဆိုးာင်း်များုကြောပ်��ငွ်း်��မူျားုာ�အကြောပ်် �ကို်ကြောရာကို်များမုျားုာ�ကို�ုပ်ါ ကြီးကို�ုတွင်း်ဆိုးန်း်�စ်စ််ထိာ��င်း်��ည််။

l အစ်�ု�ရ၀န်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်းများုာ�၊ ဌာာန်းဆိုးု�င်း်ရာများုာ�နိုငှ်း်� နို�ုင်း်င်းံကြောတွာ်စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ���ပ််င်းန်း်�များုာ��ည်် ကိုုန်း်�များာကြောရ�ဆိုးု�င်း်ရာ အနိုတရာယ််များုာ�နိုှင်း်� ကြောဘ�

ကိုင်း်��ံ�ခြုံချုံ�ကြောရ�တွု��ကို�ု ဆိုးန်း်�စ်စ််အကို့ဖြ�တွ်ထိာ�ရများည််။ ယ်င်း်�တွငွ်း် အစ်�ု�ရ၀န်း်ထိများ်�များုာ�၊ အစ်�ု�ရ၀န်း်ကြောဆိုးာင်း်များမုျားုာ�ကို�ု ရယ်�ူမူျားုာ�နိုှင်း်� 

ကိုုယ််ဖြပ်န်း်�ကြော�ာ ရပ််ရာွ�ထူိ�တွစ််ရပ််�ံ��ပ်ါ၀င်း်�ည််။

l အစ်�ု�ရစ်းများံကိုနု်း်�ကြောရ�ဆိုးွ့�မူျားုာ��ည်် ပ်�ဂါဂ�ကုို ကို�န်း်စ်ည််၀န်း်ကြောဆိုးာင်း်များုကြောပ်��ငွ်း်��မူျားုာ�နိုှင်း်� အပြီးများ့ဆိုးကို်�ယွ််ကိုာ ကြောဖြပ်ာင်း်��့�ာွ�ကြော�ာ 

��ပ််င်းန်း်�ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်များ ု၀န်း်�ကိုုင်း်အကြောဖြချုအကြောန်းများုာ�နိုငှ်း်� ကို�ုကို်ည်းကြောအာင်း် ဘတွ်ဂါုကို်ကိုု� ဖြပ်င်း်ဆိုးင်း်ကြောဖြပ်ာင်း်��့�င်း်��ည််။

�ကြံက်ံမြ��ခိုျက််�ျာ�

�ည််� စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ���ပ််င်းန်း်�င်းယ််များုာ�အတွကွို် အကြောရ�ကြောပ််ကြောချုု�ကြောင်းကွို�ု အနွ်း်��ုင်း်�များကှြော�့ာကို်ထိာ�နိုု�င်း်ကြောအာင်း် ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ကြောပ်�ထိာ��ည််။၆  အစ်�ု�ရဌာာန်း

တွ�ုင်း်��ည်် အနွ်း်��ုင်း်�များ ှ ၀န်း်ကြောဆိုးာင်း်များမုျားုာ�တွ�ု�ဖြများှင်း်�ကြောပ်�နို�ုင်း်များည််� အ�ာ�အ�ာများုာ�ကို�ု ရာှကြော��ွင်း်��ည််။ �စူ်��ူကြော၀�ဖြ�စ််ဖြချုင်း်�နိုငှ်း်� အဖြပ်င်း်ထိကွို်

�ာွ��ာရန်း် ��ုအပ််ဖြချုင်း်�များုာ�ရှပု်ါကို ဖြပ်ည််�မူျားုာ�ကို အစ်�ု�ရ၀န်း်ကြောဆိုးာင်း်များမုျားုာ�ကို�ု �ံ��၀များ�ံ��စ်ွ့ဖြချုင်း်�များု�ု�ပ်င်း် ရှ�ုာနို�ုင်း်�ည််။

��ဂျဂလိုကု် က်ဏ္ဍ�ှ ုရေဘ�မြဖွံ့စီ်နိုု�င််ရေမြခို�ျာ�က်ု� စီး�ံမြခိုင််�

အစ်�ု�ရကို�ု ကို�န်း်စ်ည််နိုှင်း်� ၀န်း်ကြောဆိုးာင်း်များမုျားုာ�ကြောပ်�ကြောန်းကြော�ာ ပ်�ဂါဂ�ကုိုစ်း�ပ်ာွ�ကြောရ���ပ််င်းန်း်�များုာ�များာှ�ည််� ကြောဘ�အနိုတရာယ်် နိုငှ်း်� စ်နု်း်ကြောချု်များအု�စ််များုာ� 

ကြုံကိုံ�ကြောတွ�ွ�ကိုရ�ည််။ ကို�များပဏးများုာ�အကြောန်းနိုငှ်း်� �ကြောဘာတွထူိာ�ကြော�ာ ကို�န်း်စ်ည််နိုှင်း်� ၀န်း်ကြောဆိုးာင်း်များမုျားုာ�ကို�ု အစ်�ု�ရထိံ�ု��များကြောပ်��ငွ်း်�နို�ုင်း်ကြော�ာအချုါ အစ်�ု�ရ

အ�ံ��စ်ရတုွ်အစ်းအစ်ဥ််များုာ�အကြောပ််တွငွ်း်ပ်ါ �ကို်ကြောရာကို်များဖုြ�စ််ကြောစ်�ည််။ နို�ုင်း်င်းံစ်း�ပ်ာွ�ကြောရ�တွစ််ချု��ံ��ကြောနိုှ�ကြောကို�ွ�ာွ�ပြီးပ်း� အစ်�ု�ရများ ှ ကိုန်း်��တွ်ချုုကို်များုာ�

တွ�ု�ဖြများှင်း်��ာကြော�ာအချုါ ကို�များပဏးအများုာ�အဖြပ်ာ�များာှ ထိ�တွ်��ပ််များမုျားုာ� ကြော�့ာ�ချုုဖြချုင်း်�၊ ရပ််ဆိုး�ုင်း်�ဖြချုင်း်�များုာ� ��ပ််�ာရ�ည််။ အစ်�ု�ရကို န်းယ််စ်ပ််များုာ�ကို�ု 

ပ်တုွ်��ုကို်ပြီးပ်း� ကိုန်း်��တွ်များုများုာ���ပ််ကြော�ာအချုါ ကို�န်း်စ်ည််ကြောထိာကို်ပ်ံ�များနုိုငှ်း်� �ာွ��ာများမုျားုာ�ပ်ါ ကိုန်း်��တွ်ချုံ��ုကို်ရ�ည််။ ဖြများန်း်များာနို�ုင်း်င်းံ�ည်် 

နို�ုင်း်င်းံဖြချုာ��ာ�များုာ�အာ��ံ��အတွွကို် န်းယ််စ်ပ််၀င်း်ကြောပ်ါကို်များုာ�ကိုု� ပ်တုွ်��ုကို်ပြီးပ်း� တွရှု�တွ်၊ အနုိုိုယ်နိုှင်း်� ထိ�ုင်း်�န်းယ််စ်ပ််ကို�န်း်�ွယ််များမုျားုာ�အာ��ံ�� ရပ််တွန်း်�

�ာွ�ချု့�ရ�ည််။၇၊၈၊၉   ကို�န်း်စ်ည််ထိ�တ်ွ��ပ််ကြော�ာ စ်က်ိုရံှု�အများုာ�အဖြပ်ာ�များာှ ကို�န််း�ကိုမ်ျား�များုာ�ရာှ�ပ်ါ�ဖြပ်တ်ွ�ပ််မုျားကြော�ကိုာင််း� ထိ�တ်ွ��ပ််များရုပ််ဆိုး�ုင််း�ထိာ�ရ�ည််။၁၀ 

ကို�များပဏးအများုာ�အဖြပ်ာ�များာှ ၀န်း်ထိများ်�များုာ�ပ်ုကို်ကိုကွို်�ည််� ဖြပ်ဿန်းာနိုငှ်း်��ည််� ရင်း်ဆိုး�ုင်း်�ကိုရ�ည််။ ကြောကိုုာင်း်�များုာ� ပ်တုွ်ဖြချုင်း်�၊ �ာွ��ာများမုျားုာ�ကိုန်း်��တွ်

ချုံရဖြချုင်း်�နိုငှ်း်� န်းာ�ုာ�များကိုုန်း်�ဖြ�စ််နို�ုင်း်ကြောချုုများုာ�ကြော�ာကြော�ကိုာင်း်� အ��ပ််�များာ�များုာ� အကြောန်းနိုှင်း်� များ�ုာ�စ်�ဖြပ်�စ်�ကြောစ်ာင်း်�ကြောရာှကို်ရများည််� တွာ၀န်း်များုာ�ပ်�ုများုာ��ာပြီးပ်း� 

��ပ််င်းန်း်�ချုငွ်း်တွာ၀န်း်များုာ�အကြောပ်် အကြောနိုာှင်း်�အယ်ကှို်များုာ�ဖြ�စ််�ာ�ည််။ အစ်�ု�ရတွာ၀န်း်ရှု�မူျားုာ�အကြောန်းနိုှင်း်� ကိုန်း်ထိရှု�ုကို်ရထိာ�ကြော�ာ ကို�များပဏးများုာ�နိုငှ်း်�   

ပ်ံ�များနှ်း်ဆိုးကို်�ွယ််ပြီးပ်း� ကြောဘ�ဖြ�စ််နိုု�င်း်ကြောဖြချုနိုငှ်း်� ကိုန်း်ထိရှု�ုကို်ပ်ါ��ပ််င်းန်း်�များုာ�အကြောကိုာင်း်အထိည််ကြော�ာ်ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်များကုို�ု ထိခုျု�ုကို်များရုှု များရှု ဆိုးန်း်�စ်စ််ပြီးပ်း���ုအပ််

ပ်ါကို ဘတွ်ဂါုကို်ကိုု�ပ်ါ ဖြပ်န်း်�ည််�ံ���ပ််�င်း်��ည််။

�စီ�ု��၀င််ရေင်�့ျာ��ာှ က်�်ရေ�ာဂျါရေ�က်ာင််� ထိုခို�ုက််မြဲ�း�မြဖွံ့စီ်�ည််။ ၀န််ကြီးက်း�ဌာာန်�ျာ�၊ ဌာာန်�ု�င််�ာ�ျာ�၊ နို�ုင််င်ံ��ုင််လို��် င်န််��ျာ�နိုငှ််� စီည််�င််�ာယ်ာရေ��

�ဖွံ့့ဲ��ျာ�၏ လိုျာထိာ�၀င််ရေင်က့်�ု မြ�န််လိုည််ရေ���့ဲမြဲ�း��ါက် �စီ�ု���ရေန်နိုှင််� ��ုတု�ု�တ့င်် ��င််��မြ�စီ်�ည််�ှ�ှ�ုည််က်�ု �ငှ််�လိုင််�စီာ့��ုှုလိုာ�ည််

မြဖွံ့စီ်�ည််။ �စီ�ု���ရေန်နိုှင််� ၀င််ရေင်�့�ုင််�က်ု� မြ�န််လိုည််�ံ����်�ာတင့်် ��ုတု�ု�က်�ုယ််��ုင််၀င််ရေင်မ့ြဖွံ့င််���်တည််ရေ�ာ �ဖွံ့့ဲ��စီည််��ျာ��တက့်် �ဓိကု်

ထိည််��င့််� စီဥ််�စီာ�ရေ���န််လိုု��ည််။ ယ်င််��ဖွံ့့ဲ��စီည််��ျာ��ည်် လို��်င်န််��ျာ��က််လိုက််လိုည််�တ်နိုု�င််�န််�တက့်် မြ�ည််ရေထိာင််စီ��စီ�ု��၏ 

ရေထိာက််�ံ�� ုလို�ုရေက်ာင််�လိုု�နို�ုင််�ည််။ 
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�စီ�ု��၀င််ရေင်�့ရေ�်�က််ရေ�ာက််�ကု်�ု ခိုန််��ှန််�တက့််ခိုျက််မြခိုင််�

ကိုပ််ကြောဘ�ကြော�ကိုာင်း်� ကိုများာာတွ�ာှ�ရှု အစ်�ု�ရများုာ�၏၀င်း်ကြောင်းမွျားုာ� ကြော�ုာ�ကိုုချု့��ည််။ ယ်င်း်��ည်် တွ�ုင်း်�ဖြပ်ည််ဘတွ်ဂါုကို်ကိုု��ာများကို ၀န်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်းများုာ�၊ 

ဖြပ်ည််န်းယ််၊ တွ�ုင်း်�ကြောဒို�ကြီးကိုး�အစ်�ု�ရများုာ�နိုငှ်း်� စ်ည််ပ်င်း်အ�ွ့�တွ�ု�ရရှုများည််� ၀င်း်ကြောင်း�ွများ်�ကြော�ကိုာင်း်�များုာ�ကိုု�ပ်ါ ထိခုျု�ုကို်ကြောစ်�ည််။ ၀င်း်ကြောင်း�ွများ်�ကြော�ကိုာင်း်�များုာ�

အာ��ံ��အကြောပ််�ကို်ကြောရာကို်များကုို�ု ထိည််��ငွ်း်�တွွကို်ချုုကို်နို�ုင်း်ဖြချုင်း်�များရှပု်ါကို ဖြများန်း်များာနို�ုင်း်င်းံ၏ ကို�ုဗစ််-၁၉ တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်များတုွွင်း် အထိစ််အကြောင်းါ �များုာ� ရှု

�ာနို�ုင်း်�ည််။

တွစ််ကိုများာာ�ံ��တွငွ်း် ကို�ုဗစ််-၁၉ ကို�ု တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ရာတွငွ်း် ကြောဒို�နိုတရအစ်�ု�ရများုာ�နိုှင်း်� ဖြများူန်းးစ်ပ်ယ််အ�ွ့�များုာ�ကို အဓိကုိုကြောန်းရာတွငွ်း်ရှု�ည််။ 

ကြောရာဂါါကို�ူစ်ကို်ပ်ုံ�နိုှံ�များုများာှ ပ်ထိ၀းအကြောန်းအထိာ�နိုှင်း်� အချုု�ု�ကြော�ာ ပြီးများ�ု�ကြီးကိုး�များုာ�၊ ကြောဒို�များုာ� အကြောပ််များတူွည််၍ ဖြပ်င်း်�ထိန်း်တွတွ်�ဖြ�င်း်� ကြောဒို�နိုတရအစ်ု��ရများုာ�

၏ အချုန်း်�ကိုဏ္ဍာ အကြောရ�ပ်ါရဖြချုင်း်�ဖြ�စ််�ည််။ ထိ�ု�အဖြပ်င်း် ၎င်း်�တွု��များှာ ကြောဆိုး�၀ါ�ကို��များကုိုဏ္ဍာများဟူ�တွ်ကြော�ာ တွံ��ဖြပ်န်း်များတုွွင်း်�ည််� အကြောရ�ပ်ါကြော�ာ အချုန်း်�

ကိုဏ္ဍာ၌ ရှု�ကို�ည််။ ၎င်း်�တွ�ု��ည်် အာ�ကိုစ်ာ�ပ်ွ့များုာ�၊ ကြောစ်ု�များုာ�၊ ဘာ�ာကြောရ�၀တွ်ဖြပ်�ရာကြောန်းရာများုာ�၊ ကြောဒို�န်းယ််စ်ပ််များုာ�ကိုု� စ်းများံ�မူျားုာ� ဖြ�စ််ရာ ၎င်း်�

အ�ွ့�အစ်ည််�များုာ��ည်် အ�ာွ�အ�ာကိုန်း်��တွ်များု (ကိုာွရန်း်တွင်း်�) နိုငှ်း်� ချုပ််ချုာွချုွာကြောန်းကြောစ်ဖြချုင်း်� (ဆိုး�ုရယှ််ဒိုစ််စ်တွန်း်�ဇင်း်�) တွ�ု�ကြောအာင်း်ဖြများင်း်ထိကုြောရာကို်ရန်း်

အတွကွို် အကြောရ�ပ်ါကြော�ာ အ�ွ့�များုာ�ဖြ�စ််�ည််။၁၁  ပြီးများ�ု�န်းယ်် ကြောကိုာ်များတွးများုာ�၊ ပြီးများ�ု�ဖြပ်�ွံ�ပြီး��ု�ကြောရ�အ�ွ့�များုာ�နိုှင်း်� စ်ည််ပ်င်း်တွု���ည်် အ�ာွ�အ�ာ ကိုန်း်��တွ်

ထိာ�ရှုများ ု(ကိုာွရန်း်တွင်း်�) အတွကွို် ကြောန်းရာထိ�ုင်း်ချုင်း်�များုာ�စ်းများံဖြချုင်း်�၊ ကြောစ်ု�များုာ�ပ်တုွ်ဖြချုင်း်�နိုငှ်း်� န်းယ််စ်ပ်် စ်စ််ကြောဆိုး�ကြောရ�ဂါတုွ်များုာ� ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ဖြချုင်း်� စ်�ည််တွ�ု�ကို�ု

တွာ၀န်း်ယ်ူ�ကိုရ�ည််။၁၂  ထိ�ုစ်ည််ပ်င်း်အာဏာပ်�ုင်း်အ�ွ့�များုာ� ၏��ပ််ကြောဆိုးာင်း်ချုုကို်များုာ��ည်် ဖြများန်း်များာနို�ုင်း်င်းံတွစ််ချု��ံ��ကို�ု ကိုညူ်းကိုာကိုယွ််ကြောပ်�ကြောန်းဖြချုင်း်�ပ်င်း်

ဖြ�စ််�ည််။ ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ� ကြော�ုာ�ပ်ါ�ကြောန်းချုုနု်း်တွွင်း် တွာ၀န်း်ယ်ူရများမုျားုာ� ပ်�ုကြီးကိုး��ာဖြချုင်း်�ကြော�ကိုာင်း်� စ်ည််ပ်င်း်နိုငှ်း်� ပြီးများ�ု�ဖြပ်�ွံ�ပြီး��ု�ကြောရ�အ�ွ့�များုာ�၏ ��ပ််င်းန်း်�များုာ� 

ကြောနိုာှင်း်�ကြောနို�ှရပ််တွန်း်�ဖြချုင်း်�များရှကုြောအာင်း် ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်�အစ်�ု�ရကို တွာ၀န်း်ယ်ူကြောပ်�ရများည််။ စ်ည််ပ်င်း် အ�ွ့�များုာ��ည်် ပ်ံ�များနှ်း်အကြောဖြချုအကြောန်းတွွင်း် ကို�ုယ််ပ်�ုင်း်ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းွ

နိုငှ်း်� ဖြပ်ည််န်းယ််နိုငှ်း�်တွ�ုင်း်�ကြောဒို�ကြီးကိုး�အစ်�ု�ရများုာ�ထိံများ ှ �ှ့ကြောဖြပ်ာင်း်�ကြောင်းမွျားုာ�ဟူ၍ူ အရင်း်�အဖြများစ််နိုစှ််များု�ု� ရှု�ည််။ �ကို်ရှအုကြောန်းအထိာ�တွငွ်း် ကို�ုဗစ််-၁၉ 

တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောရ�အတွကွို် ပ်များာဏကြီးကိုး�များာ�ကြော�ာ ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ�ကို�ု ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်�အစ်�ု�ရကို�ာ ကြောထိာကို်ပ်ံ�နို�ုင်း်�ဖြ�င်း်� ကို�ုဗစ််ထိခုျု�ုကို်များ ုကြီးကိုး�များာ�ကြော�ာကြောဒို�

များုာ�ရှု စ်ည််ပ်င်း်နိုငှ်း်� ပြီးများ�ု�ဖြပ် �ွံ�ပြီး��ု�ကြောရ�အ�ွ့�များုာ�အတွွကို် တွ�ုကို်ရှု�ုကို်ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းကွြောပ်�ဖြချုင်း်�အပ်ါအ၀င်း် ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းပွ်ံ�ပ်�ု�နို�ုင်း်များည််� န်းည််��များ်�များုာ�ကိုု� ရာှကြော��ွကိုရ

များည််။

စ်ည််ပ်င်း်�ာယ်ာကြောရ�အ�ွ့�များုာ�၁၃ နိုငှ်း်� YDCD၊ MCDC တွ�ု��ည်် ကို�ုယ််တွ�ုင်း်ကြောကိုာကို်ချုံရကြော�ာ၀င်း်ကြောင်းကွို�ု�ာ အဓိကုို များးှချု�ုကြောန်း�ကိုဖြချုင်း်�ဖြ�စ််�ည််။ ဥ်ပ်များာ

အာ�ဖြ�င်း်� ဘာ�အံစ်ည််ပ်င်း်အ�ွ့��ည်် ၀င်း်ကြောင်းစွ်�စ်�ကြောပ်ါင်း်�၏ ၆.၁% ကို�ု�ာ ဖြပ်ည််န်းယ််အစ်ု��ရ ��ု�များဟူ�တွ် ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်�ထိံများရှရှုဖြချုင်း်�ဖြ�စ််ပြီးပ်း� ၀င်း်ကြောင်း၏ွ 

၇၆.၂% များာှ ကို�ုယ််တွ�ုင်း်ကြောကိုာကို်ချုံကြော�ာ ��ုင်း်စ်င်း်ကြော�ကို�များုာ�ဖြ�စ််�ည််။၁၄  အကြောထိကွြောထိစွ်း�ပ်ာွ�ကြောရ�ကြောနို�ှကြောကို�ွဖြချုင်း်�နိုငှ်း်� ကို�ုဗစ််ကြော�ကိုာင်း်� ကိုန်း်��တွ်ပ်ုတွ်ပ်င်း်

များမုျားုာ�ကို  ထိ�ု၀င်း်ကြောင်းမွျားုာ�ကို�ု ထိခုျု�ုကို်ကြော�ုာ�န်းည််�များည််များာှ ဧကိုန်း်ဖြ�စ််�ည််။ ကြောစ်ု�ပြီးပ်�ုင်း်��ုင်း်စ်င်း်ကြော�ကို�များုာ�များာှ�ည််� စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ�များကြောကိုာင်း်�ဖြချုင်း်�၊ ��ပ််င်းန်း်�

များုာ�ရပ််ဆိုး�ုင်း်�ကြောန်းဖြချုင်း်�ကြော�ကိုာင်း်� ကြောစ်ု�ကြောကိုာင်း်�ရရန်း် များရှုကြောပ်။ ချုရး��ာွ��ာများကုိုန်း်��တွ်ဖြချုင်း်�နိုငှ်း်� န်းယ််စ်ပ််များုာ� ပ်တုွ်ထိာ�ဖြချုင်း်�ကြော�ကိုာင်း်� ဘး�ချုွန်း်နိုှင်း်� ယ်ာဥ််

စ်ည််�ကိုများ်�ကြော�ာကို်�ုကို်ဖြချုင်း်�များ ှ ကြောကိုာကို်ချုံရရှ�ုည််� ဒိုဏ်ကြော�ကို�များုာ�များာှ�ည််� ကြော�ုာ�န်းည််�များည်် ဖြ�စ််�ည််။ ထိ�ု�အဖြပ်င်း်အစ်�ု�ရကိုန်း်��တွ်ချုုကို်များုာ�

ကြော�ကိုာင်း်� အချုွန်း်အချုများုာ� ကြောကိုာကို်ချုံရန်း်များဖြ�စ််နိုု�င်း်�ည််� အကြောဖြချုအကြောန်းများုာ��ည််� ဖြ�စ််နို�ုင်း်�ည််။ ကိုုန်း်�များာကြောရ�နိုငှ်း်� ကြောဘ�ကိုင်း်�ကြောရ�အချုုကို်များုာ�ကိုု� ထိည််�

တွကွို်ပြီးပ်း� YCDC ကို ယ်ာဥ််ရပ််န်းာ�ချုကြောကိုာကို်ချုံဖြချုင်း်�များုာ�ကိုု� ဆိုး�ုင်း်�င်းံ�ထိာ�ချု့��ည််။၁၅ 

စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ���ပ််င်းန်း်�များုာ� ကိုုဆိုးင်း်�ဖြချုင််း�ကြော�ကိုာင်း်� အစ်�ု�ရ၀င်း်ကြောင်းမွျားုာ��ည််� ထိခုျု�ုကို်�ည််။ ကိုများာာ�ဘဏ်ကို ဖြများန်း်များာနို�ုင်း်င်းံ၏ ဂါု းဒိုးပ်း�ည်် ၂၀၁၉ တွွင်း် ၆.၃ 

ရာနိုုန်း်�တွ�ု�ကြောန်းရာများ ှ၂၀၂၀ တွငွ်း် ၃ ရာချု�ုင်း်နိုုန်း်��ာတွ�ု�ကြောတွာ�များည််ဟူ� ချုန်း်�များှန်း်��ည််။၁၆  Micro, Small and Medium Enterprises in Myanmar 

စ်စ််တွများ်�တွငွ်း် ကြောဖြ�ဆိုးု��မူျားုာ�၏ ၅၄ ရာချု�ုင်း်နိုုန်း်�ကို ၎င်း်� တွ�ု�၏အ��ပ််များုာ� များ�ကိုာကြော��များးကို ရပ််ဆိုး�ုင်း်��ာွ�ချု့�ပြီးပ်းဖြ�စ််ကြော�ကိုာင်း်�ကြောဖြ��ကိုာ��ည််။၁၇ အစ်�ု�ရ

များုာ��ည်် စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ�ကိုု�ဖြပ်န်း်�ည်် နိုုု�ဆိုးနွို�ုင်း်ရန်း် အချုနွ်း်များူ၀ါဒိုများုာ�ကို�ု�ည််�ဖြပ်င်း်ဆိုးင်း်�ကိုပြီးပ်း� အချုွန်း်ကြော�့ာ�ဖြချုင်း်� ��ု�များဟူ�တွ် ဆိုး�ုင်း်�င်းံ�ဖြချုင်း်�များုာ� ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်

�ကို�ည််။ ဖြများန်း်များာအစ်�ု�ရ�ည်် ယ်ချု��ံ���ပ်တွ်အတွကွို် ၀င်း်ကြောင်းခွျုနွ်း်နိုှင်း်� ကို�န်း်�ွယ််��ပ််င်းန်း်�ချုနွ်း်များုာ�ကို�ု ဘဏ္ဍာာနိုှစ််ကို�န်း်အထို ဆိုး�ုင်း်�င်းံ�ကြောပ်�ချု့��ည််။ ပ်�ု�

ကို�န်း်များုာ�အတွွကို် ကြီးကို�ုတွင်း်၀င်း်ကြောင်းခွျုွန်း် ၂ ရာချု�ုင်း်နိုုန်း်�ကို�ု�ည််� ကြောဖြ�ကြော�့ာ�ကြောပ်�ချု့��ည််။၁၈  စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ�အကြောပ််�ကို်ကြောရာကို်များမုျားုာ�နိုငှ်း်� တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောဖြ�ရငှ်း်�ရ

ကြော�ာ ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ချုုကို်များုာ�ကြော�ကိုာင််း� �ကို်ရှ ု ၀င်း်ကြောင်းခွျုန်း်�များှန်း်�ကြောဖြချုနိုငှ်း်� ၀င်း်ကြောင်းခွျုန်း်�များှန်း်�တွွကို်ချုုကို်ကြော�ာန်းည််��များ်�များုာ�များာှ များနှ်း်ကိုန်း်ကြောတွာ�များည်် များဟူ�တွ်

ကြောချုု။

၀င်း်ကြောင်းကွြော�ုာ�ကိုုဖြချုင်း်�ကိုု� ကို�စ်ာ�ရန်း်အတွွကို် အစ်�ု�ရများုာ�အကြောန်းနိုငှ်း်� များ�ှ့�ာများကြောရာှင်း်�ာ ကြောချုု�ကြောင်းမွျားုာ� ပ်�ုများ�ုကြောချုု�င်းာှ��ာရဖြချုင်း်� ဖြ�စ််�ာနို�ုင်း်�ည််။ 

ကြောချုု�င်းာှ�နို�ုင်း်များည််� �များ်�ကြော�ကိုာင်း်��စ််များုာ��ည််� ကြောပ််ကြောပ်ါကို်�ာရန်း် ရှု�ည််။ အဖြပ်ည််ဖြပ်ည််ဆိုးု�င်း်ရာ ကြောင်းကွြော�ကို� ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းအွ�ွ့�ကို “ကြောင်းမွျားရှု��ု� �ကူြောတွွ
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ကြော�ကြော�ကိုပ်ုကို်စ်း�ရများည််� အဖြ�စ််များု�ု�များကြောရာကို်ကြောစ်ရန်း် များမုျားတုွ�ု�တွာ၀န်း်ယ်ူ��ု�ည််”ဟူ� အချု�ုင်း်အများာ ကိုတွကုို၀တွ်ဖြပ်�ထိာ��ည််။၁၉  ကြောချုု�င်းာှ�ရများည််� ကြောင်းွ

ပ်များာဏကို�ု အဖြပ်ည််�အ၀ချုန်း်�များှန်း်�နိုု�င်း်ရန်း်အတွွကို် အစ်�ု�ရအကြောန်းနိုငှ်း်� ဆိုး�ုင်း်�င်းံ�ဖြချုင်း်�၊ �ုကို်�မုျား်�ဖြချုင်း်� ဖြပ်�များည််���ပ််င်းန်း်�စ်းများံချုုကို်များုာ�များ ှ ထိကွို်ကြောပ််�ာများည််� 

ကြောင်းပွ်များာဏ၊ အစ်�ု�ရရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းကွြော�ုာ�န်းည််�ရရှုများည််� ပ်များာဏနိုှင်း်� စ်းများံကိုနု်း်��စ််များုာ�အတွွကို် ကို�န်း်ကိုုစ်ရတုွ်ကို�ု ဦး�စ်ာွတွကွို်ချုုကို်ရများည််ဖြ�စ််�ည််။

l စ်ည််ပ်င်း်နိုငှ်း်� ပြီးများ�ု�ဖြပ်�ွံ�ပြီး��ု�ကြောရ�အ�ွ့�များုာ�၊ ကြောဒို�နိုတရအစ်ု��ရများုာ�၏ ၀င်း်ကြောင်းအွကြောပ််�ကို်ကြောရာကို်များနုိုငှ်း်� ထိ�ုအာဏာပ်�ုင်း်အ�ွ့�အစ်ည််�များုာ�၏ 

ကိုပ််ကြောဘ�တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောရ�တွငွ်း် အကြောရ�ပ်ါကြော�ာ အချုန်း်�ကိုဏ္ဍာကိုု� ထိည််��ငွ်း်� စ်ဥ််�စ်ာ�ရန်း်�ု��ည််။

l �များာ�ရှုု��ကိုုများဟူ�တွ််ကြော�ာ ရန််းပံ်�ကြောင်းကွြောထိာက်ိုပံ်�ကြောရ�န်းည််��မ်ျား�များုာ�ကို�ု ကြော�ာ်ထိ�တ်ွရများည််။ ထိခုျု�ုက်ိုမုျားအများုာ� ဆံိုး��ပြီးများ�ု�န်းယ််များုာ�နိုင်ှ်း� ဖြပ်ည််န်းယ််/ 

တွ�ုင်း်�ကြောဒို�ကြီးကိုး�များုာ���ု� တွ�ုကို်ရှု�ုကို်ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းကွြောထိာကို်ပ်ံ�ဖြချုင်း်�များုာ��ည််� �ု�နို�ုင်း်�ည််။

l ၀န်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်းများုာ�၊ ဌာာန်းဆိုးု�င်း်ရာများုာ�နိုငှ်း်� နို�ုင်း်င်းံပ်�ုင်း်��ပ််င်းန်း်�များုာ��ည်် ၀င်း်ကြောင်း�ွုာထိာ�ချုုကို်များုာ�ကိုု� ဖြပ်န်း်�ည်် ဖြပ်င်း်ဆိုးင်း်ရများည််။ ကို�ုယ််ပ်�ုင်း် 

၀င်း်ကြောင်းဖွြ�င်း်� အဓိကုိုရပ််တွည််ကြော�ာ အ�ွ့�အစ်ည််�များုာ�များာှ�ည််� ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်� ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းကွြောထိာကို်ပ်ံ�များ�ု�ုအပ််နို�ုင်း်�ည််။

l များကို်ချုရှု�ုစ်း�ပ်ာွ�ကြောရ�ပ်န်း်�တွ�ုင်း်များုာ�ကိုု� ဖြပ်န်း်�ည််�ံ���ပ််ပြီးပ်း� ကို�ုဗစ််တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောရ�တွငွ်း် ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းခွျုု�ု�တွ့�ပ်ါကို ကြောရရညှ််ကြုံကိုံ�ရများည််� ဆိုး�ု�ကိုု�ု�များုာ� 

နိုငှ်း်� �ကို်�ာကြော�ာနိုနု်း်�ထိာ�ဖြ�င်း်� ကြောချုု�ကြောင်းရွရှုနို�ုင်း်များအုကြောဖြချုအကြောန်းများုာ�ကိုု� ရာှကြော��ွံ���ပ််ရန်း်��ု�ည််။

�ကြံက်ံမြ��ခိုျက််�ျာ�

မြ�ည််�တူ�ု�၏ �ရေမြခိုခိုံလို�ု��်ခိုျက််�ျာ�က်�ု မြဖွံ့ည််��ည််�ရေ���ာှ �လို��်�မြဖွံ့စီ်ဦး�စီာ�ရေ��မြဖွံ့စီ်�ည််။ ရေင်ရ့ေ�က်��ံ���ု��ည််��ံ�စီံမြဖွံ့င််� ရေထိာက််�ံ�က်ညူ်း� ု

န်ည််�လို�်�ရေက်ာင််��ျာ��ှ�ုည််။

က်�ုဗျူစီ်-၁၉ တံ��မြ�န််ရေ���စီး�စီဥ််�ျာ�ရေ�ာင််�ကွ််မြခိုင််�

�ကို်ရှ ု ကိုပ််ကြောဘ�အတွငွ်း်�၌ ကိုုန်း်�များာကြောရ�ကိုဏ္ဍာဘကို်များ ှ တွံ��ဖြပ်န်း်များ�ု�ုအပ််�ကို့���ု�၊ �မူျား�ု�ူံ�ကြောရ�များာှ�ည််� အစ်�ု�ရများုာ�အတွကွို် များုကို်နိုာှ�ှ့၍များရ

ကြော�ာ တွံ��ဖြပ်န်း်များနု်းည််��များ်�တွစ််ချု�ဖြ�စ််�ည််။ အုနိုိုယ်၂၀ နိုငှ်း်� ��ုစ််ပ်�ုင်း်၂၁ တွ�ု�တွငွ်း် �တွ်တွကြော�ာဖြ�စ််ပ်ာွ�ကြော�ာ ဆိုးနိုိဖြပ်များမုျားုာ�ကို�ု �ကိုည််�ဖြချုင်း်�အာ�ဖြ�င်း�်၊ 

�တူွ�ု�၏ အကြောဖြချုချုံ��ုအပ််ချုုကို်များုာ�ကုို� ဖြ�ည်�်ဆိုးည််�ကြောပ်�ဖြချုင်း်�များရှဘု့၊ အ�ာွ�အ�ာကိုန်း်��တွ်ဖြချုင်း်�နိုငှ်း်� တွစ််ဦး�နိုငှ်း်�တွစ််ဦး�ချုပ််ချုာွချုွာကြောန်းကြောစ်ဖြချုင်း်� (ဆိုး�ုရယှ််

ဒိုစ််စ်တွန်း်�ဇင်း်�) တွ�ု�ကို�ု ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်၍များရကြော�ကိုာင်း်� �နုို�ုင်း်�ည််။ ဖြများန်း်များာအစ်�ု�ရ�ည်် �မူျား�ု�ူံ�ကြောရ� ကြောထိာကို်ပ်ံ�များမုျားုာ� ��ုအပ််ကြော�ကိုာင်း်�ကိုု� 

အ�အုများတှွ်ဖြပ်��ည််�ပ်ံ�ကြောပ််�ည််။ နို�ုင်း်င်းံကြောတွာ်အတွု�င်း်ပ်င်း်ချုံကို အ�ာွ�အ�ာ ကိုန်း်��တွ်ဖြချုင်း်�ချုံရ�ည််��မူျားုာ�နိုှင်း်� ရပ််ရာွအ��ုကို်အဝန်း်�တွ�ု�အတွွကို် 

�ံ�ကြော�ာကို်ကြော�ာ ကြောရ၊ အစ်ာ�အစ်ာနိုှင်း်� ကြောဆိုး�၀ါ�များုာ�ရရှကုြောစ်ရန်း် ကို�ုဗစ််- ၁၉ ကိုာကိုယွ််၊ ထိနု်း်�ချုု�ပ််ကြောရ�နိုငှ်း်� ကို��ကြောရ�ကြောကိုာ်များတွးကို�ု တွာ၀န်း်ကြောပ်�အပ််ချု့�

�ည််။၂၂ 

�တူွ�ု�၌ ကြောထိဖွြပ်ာ�ကြော�ာ ��ုအပ််ချုုကို်များုာ�ရှု�ည််။ များ�ုာ�စ်�တွစ််ချု�အတွွကို် ကြောရနိုငှ်း်� စ်ာ�န်းပ််ရကုိုာာ�ံ�ကြော�ာကို်စ်ာွရှု ကြော�ာ်�ည််� ပ်�ု��န်း်�စ်င်း်ကြောရ�၊ 

ကြောန်းရာထိ�ုင်း်ချုင်း်�နိုငှ်း်� ဆိုးကို်�ယွ််ကြောရ�တွ�ု�များှာ အဓိကုို��ုအပ််ချုုကို်ဖြ�စ််ကြောန်းနိုု�င်း်�ည််။ ထိ�ု�ကြော�ကိုာင်း်� နို�ုင်း်င်းံအများုာ�စ်��ည်် အုများ်ကြောထိာင်း်စ်�များုာ�ကို�ု ကြောထိာကို်ပ်ံ�

ရာတွငွ်း် ပ်စ်စည််�များုာ�တွ�ုကို်ရှု�ုကို်ကြောပ်�ဖြချုင်း်�ထိကို် ကြောင်းကွြော�ကို�ပ်ံ�ပ်�ု�ဖြချုင်း်�န်းည််�ကုို� ပ်�ုများ�ုကြောရ�ွချုုယ််တွတွ်�ကို�ည််။ ကို�ုဗစ််- ၁၉ ကိုပ််ကြောရာဂါါကိုာ�အတွငွ်း်� 

ထိခုျု�ုကို်�ယွ််ကြော�ာ အုများ်ကြောထိာင်း်စ်�များုာ�အတွကွို် ကြောင်းကွြော�ကို�အကြောဖြချုချုံကြော�ာ �မူျား�ု�ူံ�ကြောရ�ကြောထိာကို်ပ်ံ�များမုျားု�ု�ကို�ု နို�ုင်း်င်းံကြောပ်ါင်း်� ၅၄ နို�ုင်း်င်းံတွငွ်း် ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်

�ည််ကို�ု ကြောတွ�ွရ�ည််။၂၃  ဖြများန်း်များာနို�ုင်း်င်းံတွငွ်း် အဖြချုာ�နို�ုင်း်င်းံများုာ�ကို့���ု� ကြောင်းကွြော�ကို�ကြောထိာကို်ပ်ံ�ကြောရ�အစ်းအစ်ဥ်် များုာ�တွငွ်း် �ံ��နို�ုင်း်�ည််� အဆိုးင်း်�ဖြများင်း်� ဘဏ္ဍာာကြောရ�

စ်န်းစ််များုာ�ရှုများကြောန်းကြော�ာ်�ည််� �ကို်ကြောတွ�ွ�ံ��နို�ုင်း်�ည််� အဖြချုာ� န်းည််��များ်�အချုု�ု�အဆိုးင်း်�င်း်�ရှုကြောန်း�ည််။
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l ပ်စ်စည််�များုာ�တွု�ကို်ရှု�ုကို်ကြောပ်�ဖြချုင်း်�ထိကို်စ်ာ�ုင်း် ကြောင်းကွြော�ကို�ပ်ံ�ပ်�ု�ဖြချုင်း်�များာှ ပ်�ုများ�ုထိကုြောရာကို်အကိုု�ု�ရှုကြော�ာ �မူျား�ု�ူံ�ကြောရ�ကြောထိာကို်ပ်ံ�များပု်ံ�စ်ံဖြ�စ်် 

�ည််။

l များ�ုဘ�ုင်း်���န်း်�အ�ံ��တွငွ်း်ကိုုယ််များ၊ု အကြော��စ်ာ�ကြောချုု�ကြောင်း ွ ကိုနွ်း်ရကို်များုာ� အဆိုးင်း်�င်း်�ရှုများ၊ု ရှုရင်း်�စ်ွ့�မူျား�ု�ူံ�ကြောရ� အစ်းအစ်ဥ််များုာ�နိုငှ်း်� များ�ုဘ�ုင်း်�

ဘဏ်စ်န်းစ််အတွွကို် �တွ်တွကြော�ာအကြောဖြပ်ာင်း်�အ�့များုာ�ကို ကြောင်းကွြော�ကို�အကြောဖြချုချုံ �မူျား�ု�ူံ�ကြောရ�အစ်းအစ်ဥ််ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ရန်း် အကြောထိာကို်

အပ်ံ�များုာ�ဖြ�စ််ကြောစ်�ည််။

�ကြံက်ံမြ��ခိုျက််�ျာ�

များ�ကိုာကြော��များးနိုှစ််များုာ�ကို ဖြများန်း်များာနို�ုင်း်င်းံတွငွ်း် များ�ုဘ�ုင်း်���န်း်��ံ��စ်ွ့များု��ု�ုာ�ာဖြများင်း်�တွကို်�ာချု့�ပြီးပ်း� � ူ ၁၀၀ �့င်း် များ�ုဘ�ုင်း်�ဆိုးင်း်�များ်ကိုတွ် ၁၁၄ ချု� 

များတှွ်ပ်ံ�တွင်း်�ံ��စ်ွ့ကြောန်း�ည််။၂၄  များ�ုဘ�ုင်း်�ဘဏ်စ်န်းစ််ကို�ု ၂၀၁၃ ချု�နိုှစ််ကိုတွည််�ကို စ်တွင်း် အ�ံ��ဖြပ်�ကြောန်းပြီးပ်းဖြ�စ််�ည််။၂၅  ��ုအပ််ချုုကို်ရှကုြော�ာ�မူျားုာ�ကို�ု ပ်ံ�ပ်�ု�

ကိုညူ်းရာတွငွ်း် ထိ�ုန်းည််�ပ်ည်ာအချုန်း်�ကိုဏ္ဍာ၏ အကြောရ�ကြီးကိုး�များကုို�ု အ�ုအများတှွ်ဖြပ်�ပြီးပ်း� ဗဟူ�ုဘဏ်ကို များ�ုဘ�ုင်း်�ဘဏ်စ်န်းစ််တွွင်း် �ှ့ကြောဖြပ်ာင်း်�နိုု�င်း်ကြော�ာ ပ်များာဏ

ကို�ု ကိုုပ််င်းါ��နု်း်�များှ ဆိုးယ််�နု်း်���ု� တွ�ု�ဖြများှင်း်��တွ်များှတွ်ကြောပ်�ချု့��ည််။၂၆  အကြော��စ်ာ�ကြောချုု�ကြောင်း�ွ�ပ််င်းန်း်�များုာ�များာှ�ည််� ��ုအပ််ချုုကို်ရှကုြော�ာ�မူျားုာ� အတွွကို်

ကြောင်းကွြော�ကို�ကြောထိာကို်ပ်ံ�များဖုြပ်�ရန်း် ၎င်း်�တွု��၏ ကိုနွ်း်ရကို်များုာ�ကိုု� �ံ��စ်ွ့ချုွင်း�် ဖြပ်�နို�ုင်း်�ည််။ ၂၀၁၉ ဇ�ူ�ုင်း်တွငွ်း် ဖြများန်း်များာနို�ုင်း်င်းံအကြော��စ်ာ�ကြောချုု�ကြောင်း�ွ�ပ််င်းန်း်�အ�င်း်�

ကို နို�ုင်း်င်းံအတွငွ်း်� အကြော��စ်ာ�ကြောချုု�ကြောင်း�ွကို်ချုံရရှ�ု ူ(၃.၄) �န်း်�ချုန်း်�ရှကုြော�ကိုာင်း်� ချုန်း်�များှန်း်�ထိာ��ည််။၂၇  �မူျား�ု�ူံ�ကြောရ� အကိုာအကိုယွ််အစ်းအစ်ဥ််များုာ�

များာှ�ည််� ��ုအပ််ချုုကို်ရှကုြော�ာ အုများ်ကြောထိာင်း်စ်�များုာ�ကို�ု �တွ်များှတွ်ကြော�ာ်ထိ�တွ် ထိာ�ပြီးပ်း�ဖြ�စ််ကြော�ာကြော�ကိုာင်း်� ကို�ုဗစ််-၁၉ ကြောထိာကို်ပ်ံ�များအုတွွကို် အဆိုးင်း်��င်း်�

�ံ��နို�ုင်း်�ည််။ တွစ််နို�ုင်း်င်းံ�ံ��အတွ�ုင်း်�အတွာဖြ�င်း်� တွ�ု�ချုု့�ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ကြောန်းကြော�ာ အစ်းအစ်ဥ််တွစ််ချု�ဖြ�စ််�ည််� Maternal and Child Cash Transfers 

for Improved Nutrition အစ်းအစ်ဥ််�ည်် အကိုု�ု�ချုံစ်ာ�ချုငွ်း်�ရှု� ူ၆၇၈,၀၀၀ ဦး�အတွကွို် ၀န်း်ကြောဆိုးာင်း် ကြောပ်�ကြောန်းပြီးပ်း� တွစ််ဆိုးင်း်�ချုံ အကိုု�ု�ချုံစ်ာ�ချုငွ်း်�ရှု�ူ

ကြောပ်ါင်း်� ၁၂,၇၄၈,၀၀၀ ဦး�ရှ�ုည််။၂၈ 

�စီ�ု��၏ တံ��မြ�န််��ုစီး�စီဥ််�ည်် ဘဏ္ဍာရေ���ု�င််�ာ စီး�ံခိုန််�ခို့ဲ��ုရူေဘာင််�တင့််�၌�ာ �ှု��ည််။ တံ��မြ�န််�ု�စီး�စီဥ််�ျာ� စီး�ံခိုန်�်ခို့ဲ�ာတင့်် 

လိုက််�ှ ုဥ်�ရေ�နိုငှ််� လို��်ထိံ��လို��်န်ည််��ျာ�၏ �က်န််���တ်�ျာ�နိုငှ််� တ�ာ�၀င်် လို��်င်န််�စီဥ််�ျာ�က်ု� ထိည််��င့််�စီဥ််�စီာ���ည််။

�စီ�ု��၏ဘဏ္ဍာရေ��က်စုီစ�ျာ�က်�ု စီး�ံမြခိုင််�

အကြောရ�ကြောပ််တွံ��ဖြပ်န်း်များကုြောဆိုးာင်း်ရကွို်ရာတွငွ်း် ဘဏ္ဍာာကြောရ�စ်းများံချုန်း�်ချုွ့များုများာှ ပ်ထိများဆိုးံ�� ထိည််��ငွ်း်�စ်ဥ််�စ်ာ�ရ�ည််� ကိုဏ္ဍာ များဟူ�တွ်ကြော�ာ်�ည််�၊ ဘဏ္ဍာာကြောရ�စ်းများံ

ချုန်း�်ချုွ့များကုို�ု ကြောကိုာင်း်�စ်ာွ များဖြပ်���ပ််နို�ုင်း်ပ်ါကို အကြောရ�ကြောပ််တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောရ� အစ်းအစ်ဥ််များုာ� ကိုကြောများာကို်ကိုများဖြ�စ််ကိုာ ရပ််ဆိုးု�င်း်��ာွ�နို�ုင်း်�ည််။ 

အစ်�ု�ရ၏ ဘဏ္ဍာာကြောရ�စ်းများံချုန်း�်ချုွ့များ�ုည််  အစ်းအစ်ဥ််ကြောရ�ဆိုးွ့ဖြချုင်း်�ဖြ�င်း်� အပြီးများ့တွများ်� စ်တွင်း်�င်း�်ပြီးပ်း�၊ အကြောရ�ကြောပ်် အကြောဖြချုအကြောန်းတွငွ်း်�ည််� ထိ�ု�အတွူပ်င်း်ဖြ�စ််

�င်း�်�ည််။ ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်များည််� ��ပ််င်းန်း်�များုာ�၊ ဘတွ်ဂါုကို်နိုငှ်း်� အချုုနု်း်ဇယ်ာ� တွ�ု�ကို�ု ရငှ်း်��င်း်�စ်ာွ �တွ်များတှွ် စ်းစ်ဥ််ထိာ�ပ်ါကို အကြောကိုာင်း်အထိည််ကြော�ာ်     

များည််��မူျားုာ� ��ပ််င်းန်း်�စ်တွင်း်ရာတွငွ်း် များုာ�စ်ာွ အကြောထိာကို်အကို ူဖြ�စ််ကြောစ်�ည််။ ရငှ်း်��င်း်�ကြော�ာ ဆိုးကို်�ယွ််ကြောရ�စ်န်းစ်် ရှုဖြချုင်း်�ကို�ည််� တွာ၀န်း်ချုံဖြချုင်း်�

အတွကွို် အကြောရ�ပ်ါ�ည််။ အ�ုင်း်အဖြများန်း်   တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ရ�ည််ဖြ�စ််ကြော�ာ်�ည််� အများုာ�ဖြပ်ည််�အူာ� ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်များည််� အစ်းအစ်ဥ််အများု�ု�အစ်ာ�

နိုငှ်း်� ကိုုယ််ဖြပ်န်း်�များကုို�ု �တွင်း်�ထိ�တွ်ဖြပ်န်း်ကြောပ်�ရများည်် ဖြ�စ််�ည််။ ��ပ််င်းန်း်�စ်ဥ််�စ််များုာ�ကိုု� ဖြ�ည်�်စ်ကွို် (��ု�များဟူ�တွ်) ဖြပ်င်း်ဆိုးင်း် (��ု�များဟူ�တွ်) အကြောရ�ကြောပ််

ဘတွ်ဂါုကို်တွငွ်း် ထိည််��ငွ်း်� ကြောရ�ဆိုးွ့ပြီးပ်း�၊ ၎င်း်�တွ�ု�ကို�ု ဖြပ်ည််��ူ�ု�ဦး�တွည််ကြော�ာ များနု်း်�ချုွန်း်�များုာ�နိုှင်း်� �တွင်း်�ထိ�တွ်ဖြပ်န်း်ချုုကို်များုာ�တွငွ်း် ရငှ်း်��င်း်�စ်ာွကြော�ာ်ဖြပ်ရ

များည််။ အကြောရ�ကြောပ််ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ� ထိကူြောထိာင်း်�ည််�အချုါ ဖြပ်ည််�ကူို�ု အချုုနု်း်များဆိုး�ုင်း်�ဘ့  ရငှ်း်��င်း်�စ်ာွ ထိ�တွ်ဖြပ်န်း်ကြောပ်�ရ�ည််။ ဖြပ်ည််န်းယ််၊ တွ�ုင်း်�ကြောဒို�ကြီးကိုး� 
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အ�း��း�တွွင်း် အကြောရ�ကြောပ်် ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်း ွ၁ ဘး�ုံစ်းရှု�ကိုပြီးပ်း�၊ ကို�ုဗစ််ကို�ုတွံ��ဖြပ်န်း်ရန်း်အတွကွို် ယ်င်း်�ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းကွို�ု ဖြပ်ည််န်းယ််၊ တွ�ုင်း်�ကြောဒို�ကြီးကိုး�အစ်�ု�ရ များုာ�ကို 

ထိ�တွ်ယ်ူ�ံ��စ်ွ့ရန်း် ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ကြောန်း�ကို�ည််။ အစ်�ု�ရများုာ�အကြောန်းဖြ�င်း�် ထိ�ုရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ�အာ� များည််�ု���ံ��စ်ွ့များည််ကို�ု ဖြပ်ည််�မူျားုာ��ရုှုကြောစ်ရန်း် �တွင်း်�ထိ�တွ်

ဖြပ်န်း်ကြောပ်�ဖြချုင်း်�ဖြ�င်း်� အစ်�ု�ရ၏ အ�ုင်း်အဖြများန်း် တွံ��ဖြပ်န်း်နို�ုင်း်များကုို�ု �ကို်ကြော�ဖြပ်နုို�င်း်ပြီးပ်း�၊ အစ်းအစ်ဥ််ကြောရ�ဆိုးွ့ဖြချုင်း်�နိုငှ်း်� တွာ၀န်း်ချုံဖြချုင်း်�အပ်�ုင်း်�များုာ�တွငွ်း်ပ်ါ တွ�ု�တွကို်

�ာနို�ုင်း်�ည််။

ကိုပ််ကြောဘ�တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောရ�တွငွ်း် စ်ာရင်း်�ကုို�င်း်အချုန်း်�ကိုဏ္ဍာ�ည််�ည််� အကြောရ�ပ်ါ�ည််။ ကို�ုဗစ််- ၁၉ တွံ��ဖြပ်န်း်များ ုအစ်း အစ်ဥ််များုာ�အတွကွို် ကြောင်းစွ်ာရင်း်�အ�စ််   

�ငွ်း်�ဖြချုင်း်�၊ ကြောင်းစွ်ာရင်း်�အများတှွ်အ�စ််များုာ� �တွ်များှတွ်ကြောပ်�ဖြချုင်း်�စ်�ည််တွု���ည်် တွာ၀န်း်ယ်ူများနုိုငှ်း်� ကြောစ်ာင်း်��ကိုည််�စ်စ််ကြောဆိုး�ကြောရ�တွု��အတွကွို် အကြောထိာကို်အပ်ံ�

ဖြ�စ််ကြောစ်�ည််။ အစ်�ု�ရ�ည်် ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းရွာှကြော�ကွြောရ�ကြောကိုာ်များတွးများုာ�ကို�ု �ွ့�စ်ည််�ပြီးပ်း� ကို�ုဗစ််- ၁၉ တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောရ�အတွကွို် တွစ််ဦး�ချုုင်း်�အ�ှူ ရငှ်း်များုာ�နိုငှ်း်� 

စ်း�ပ်ာွ�ကြောရ� ��ပ််င်းန်း်�များုာ�ထိံများ ှအ�ှူ ကြောင်းမွျားုာ�ကြောကိုာကို်ချုံ�ုကို်ရှ�ုည််။၂၉ �ှူ ဒိုါန်း်�ပြီးပ်း��ည််နိုငှ်း်� ယ်င်း်�အ�ှူ ကြောင်းမွျားုာ�များာှ ဖြပ်ည််��ူဘဏ္ဍာာများုာ�ဖြ�စ််�ာွ�   

�ဖြ�င်း်� ��ပ််ထိံ����ပ််န်းည််�များုာ�နိုငှ်း်�အည်း ကို�ုင်း်တွယွ််ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ရများည််။ အစ်�ု�ရ စ်ာရင်း်�ကိုု�င်း်နိုငှ်း်�စ်ာရင်း်�စ်စ််များုာ�ကို ကို�ုဗစ််ကြောကိုာ်များတွးများုာ�အာ� အစ်�ု�ရ

ကြောင်းစွ်ာရင်း်�၊ အစ်းရင်း်ချုံဖြချုင်း်�နိုငှ်း်� စ်ာရင်း်�စ်စ််ဖြချုင်း်�ဆိုးု�င်း်ရာ��ပ််ထိံ����ပ််န်းည််�များုာ�နိုငှ်း်� အည်းကြောဆိုးာင်း်ရကွို်နို�ုင်း်ကြောစ်ရန်း် ကိုညူ်းကြောပ်�ရများည််။ ��ု�များ�ှာ ဖြပ်င်း်ပ် 

အ�ှူ ရှင်း်များုာ�အကြောန်းနိုှင်း်� များမုျားတုွ�ု��ှူ ဒိုါန်း်�ကြောင်းမွျားုာ�ကို�ု စ်န်းစ််တွကိုုစ်ာရင်း်�ဖြပ်�စ်�ထိာ�ပြီးပ်း�၊ တွာ၀န််းခံျုများ�ုည််� ရှု�ည််ဟူ� ယံ်��ကိုည််စ်တ်ုွချုုကြောစ်များည််ဖြ�စ််�ည််။

ဘတွ်ဂါုကို်၊ ပ်စ်စည််�၀ယ််ယ်ကူြောရ�၊ စ်ာရင်း်�ကိုု�င်း်နိုှင်း်� စ်ာရင်း်�စ်စ််စ်ကြော�ာ ��ပ််င်းန်း်�များုာ�ကိုု�ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်�ည််� အစ်�ု�ရ ၀န်း်ထိများ်�များုာ�အတွကွို် ကို�ုဗစ််- ၁၉ 

ကို့���ု�ကြော�ာ ကိုပ််ကြောဘ�များုာ�ကို�ု တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ကြောပ်�ရဖြချုင်း်�များာှ ပ်ံ�များနှ်း် အကြောဖြချုအကြောန်း များဟူ�တွ်ကြောပ်။ ဥ်ပ်ကြောဒိုများကူြောဘာင်း်ထိ့တွငွ်း် ��ပ််ထိံ����ပ််န်းည််�များုာ�ကိုု� 

ကြောဖြ�ကြော�့ာ�ကြောပ်�နို�ုင်း်�ည််� ဖြပ်ဌာာန်း်�ချုုကို်များုာ� ပ်ါ၀င်း်ကြော�ာ်�ည််� ၀န်း်ထိများ်�အများုာ�စ်�များာှ ၎င်း်���ပ််င်းန်း်�တွ�ု�ကို�ု အကိုွများ်�တွ၀င်း်ရှုများကြောန်းနို�ုင်း်ကြောပ်။ ထိ�ု�ကြော�ကိုာင်း်� 

စ်းများံကိုနု်း်�၊ ဘဏ္ဍာာကြောရ�နိုငှ်း်�  စ်ကို်များ၀ုန်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်း (MoPFI) နိုငှ်း်� ကြောရ�ှကြောန်းချုု�ပ််ရှုံ��တွ�ု� ပ်�ူကြောပ်ါင်း်�ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်၍ �ကို်ရှ ု�များ်�ညွှနှ်း်ချုုကို်များုာ�၊ ��ပ််ထိံ����ပ််န်းည််�

များုာ�အတွငွ်း်�ရှု များဖြများင်း်�ာကြော�ာ ကြောဖြ�ကြော�့ာ�ကြောပ်�နို�ုင်း်�ည််� ဖြပ်ဌာာန်း်�ချုုကို် များုာ�ကို�ု စ်�စ်ည််�ပြီးပ်း�၊ တွစ််ချု�တွည််�ကြော�ာ ��ပ််င်းန်း်��များ်�ညွှနှ်း်အဖြ�စ်် ထိ�တွ်ဖြပ်န်း်ကြောပ်�

နို�ုင်း်ပ်ါကို ကြောဖြများဖြပ်င်း်ရှု ၀န်း်ထိများ်�များုာ�ကို�ု ကိုညူ်းကြောပ်�နို�ုင်း်များည််ဖြ�စ််�ည််။ ဥ်ပ်များာအာ�ဖြ�င်း်� ကြောရ�ှကြောန်းချုု�ပ််ရှုံ���ည်် ကို�ုဗစ််အာ� တွံ��ဖြပ်န်း်ရာတွငွ်း် အ�ုင်း်အဖြများန်း် 

ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ရန်း်��ုဖြချုင်း်�ကြော�ကိုာင်း်� ကြောပ်��ငွ်း်��တူွစ််ဦး�တွည််�ထိံများ ှ၀ယ််ယ်ဖူြချုင်း်�များု�ု�ကို�ု ချုငွ်း်�ဖြပ်��ည််� �များ်�ညွှနှ်း်ချုုကို်များု�ု� ထိ�တွ်ဖြပ်န်း်ကြောပ်�နို�ုင်း်�ည််။ ပ်ံ�များနှ်း် 

��ပ််ထိံ����ပ််န်းည််�များုာ�အတွ�ုင်း်�ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ဖြချုင်း်�များဖြပ်�နိုု�င်း်ချုုနု်း်တွွင်း် စ်းများံကိုနု်း်�နိုှင်း်� ဘတွ်ဂါုကို်ကြောရ�ဆိုးွ့ဖြချုင်း်�၊ စ်ာရင်း်�ကြောရ��ငွ်း်�ဖြချုင်း်�ဆိုးု�င်း်ရာ �မှျား်�ခြုံချုံ�များ၀ူါဒို

များုာ�ကို�ု ��ုကို်န်းာ ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ကြော�ကိုာင်း်� ကြော�ချုုာကြောစ်ရန်း် �း�ဖြချုာ�အစ်းရင်း်ခံျုစ်ာ တွင်း်�ငွ်း်�ဖြချုင်း်�များု�ု��ည််� ��ုအပ််�ည််။ ကြောရ�ှကြောန်းချုု�ပ်် ရှုံ��နိုှင်း်� စ်းများံကိုနု်း်�၊ 

ဘဏ္ဍာာကြောရ�နိုငှ်း်�  စ်ကို်များ၀ုန်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်းတွ�ု�ကို ဘတွ်ဂါုကို်ဌာာန်းများုာ�၊ စ်ာရင်း်�ကိုု�င်း်များုာ�နိုငှ်း်� စ်ာရင်း်�စ်စ််များုာ� အတွွကို် အစ်းရင်း်ချုံစ်ာအ�စ််များုာ�တွငွ်း် ��ုအပ််

ကြော�ာပ်ံ�စ်ံများုာ� ကြောပ််ထိကွို်�ာကြောစ်ရန်း် ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ကြောပ်�နို�ုင်း်�ည််။

ဖြများန်း်များာနို�ုင်း်င်းံ ဘဏ္ဍာာကြောရ�စ်းများံချုန်း်�ချုွ့များစု်ည််�များုဥ််� ၂၀၁၇ တွွင်း် ဘတွ်ဂါုကို်ကိုု� ဖြပ်င်း်�ယွ််ကြောဖြပ်ာင်း်��ယွ််ဖြပ်� ��ပ််နို�ုင်း်ရန်း်အတွကွို် ကြောဖြ�ကြော�့ာ�များအုချုု�ု�ကို�ု ထိည််�

�ငွ်း်�ကြောရ�ဆိုးွ့ထိာ��ည််။ ၀န်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်းများုာ�နိုှင်း်� ဌာာန်းဆိုးု�င်း်ရာ များုာ��ည်် �ာများန်း်ဘတွ်ဂါုကို်၃၀  ကြောအာကို်များ ှ ပ်�ု�့ံကြော�ာ ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ�ကို�ု ဘတွ်ဂါုကို်  

ကြောချုါင်း်�စ်ဥ််တွစ််ချု�များ ှ ကြောန်းာကို်တွစ််ချု� ကြောအာကို်�ု�� ကြောဖြပ်ာင်း်�ကြောရ�့ဖြချုင်း်�ကို�ု ချုငွ်း်�ဖြပ်�ထိာ��ည််။ ��ု�ကြော�ာ် �ာများန်း်ဘတွ်ဂါုကို်နိုှင်း်� ကြောင်း�ွံ��ကြောင်းရွင်း်�တွု�� အ�ကိုာ�

ကြောရ�့ကြောဖြပ်ာင်း်�ချုငွ်း်�များဖြပ်�၃၁ ���ု၊ အ�ံ��စ်ရတုွ် အများု�ု�အများည််�စ််များုာ�အတွကွို်�ည််� �ံ��စ်ွ့ချုွင်း်�များဖြပ်�ကြောပ်။ ဘဏ္ဍာာနိုှစ််အတွငွ်း်� ကို�ု��တွ�ုင်း်�ည််အထိ ု

�ုာထိာ�ချုုကို်အတွ�ုင်း်� �ံ��စ်ွ့ဖြချုင်း်�များဖြပ်�နို�ုင်း်ကြော�ာ ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ�ကို�ု အကြောထိကွြောထိပွ်�ု�့ံရန်း်ပ်ံ�ကြောင်း ွ General Reserve Fund ကြောချုါင်း်�စ်ဥ််ကြောအာကို်�ု�� 

ထိည်�်�ငွ်း်��ည််။ ထိ�ုရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ�ကို�ု ကြောချုါင်း်�စ်ဥ််ကြောဖြပ်ာင်း်�၍ �ံ��စ်ွ့နို�ုင်း်ကြော�ာ်�ည််�၊ စ်းများံချုုကို်အ�စ််များုာ�အတွကွို် �ံ��စ်ွ့ချုွင်း�်များဖြပ်�ကြောပ်။  ထိ�ု�ကြော�ကိုာင်း်� 

အကြောထိကွြောထိပွ်�ု�့ံရန်း်ပ်ံ�ကြောင်း-ွGRF ကြောအာကို်များ ှရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ�၊ အထိ�ူ�ဖြ�င်း်� �ာများန်း်စ်ာရင်း်�ကြောအာကို်များ ှရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ��ည်် အကြောရ�ကြောပ်် ��ုအပ််ချုုကို်များုာ�

အတွကွို် �ံ��စ်ွ့နို�ုင်း်ကြော�ာ အချုငွ်း�်အကြောရ� တွစ််ရပ််ဖြ�စ််�ည််။ 

ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်�အဆိုးင်း်�တွွင်း်များ ူစ်းများံကိုနု်း်�၊ ဘဏ္ဍာာကြောရ�နိုငှ်း်�  စ်ကို်များ၀ုန်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်း-MoPFI �ည်် �ာများန်း်စ်ာရင်း်�နိုငှ်း်� ကြောင်း�ွံ��ကြောင်းရွင်း်�စ်ာရင်း်�တွု��ကို�ု ကြောဖြပ်ာင်း်�

�ံ��နို�ုင်း်�ည််� ��ပ််ပ်�ုင်း်ချုငွ်း်�ရှုကြောန်း�ည််။ ထိ�ု�အဖြပ်င်း် ၀န်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်းနိုှင်း်� ဌာာန်းဆိုးု�င်း်ရာ တွစ််ချု�နိုှင်း်� တွစ််ချု�အ�ကိုာ�ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ� ကြောရ�့ကြောဖြပ်ာင်း်�ဖြချုင်း်�၊ အ�ံ��စ်ရတုွ်

�စ််များုာ�အတွကွို် ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းခွျုငွ်း်�ဖြပ်�ဖြချုင်း်� စ်�ည််တွ�ု�ကို�ု�ည််� ��ပ််ပ်�ုင်း်ချုငွ်း်�ရှု�ည််။ ဖြပ်ည််န်းယ််နိုငှ်း�် တွ�ုင်း်�ကြောဒို�ကြီးကိုး�အစ်�ု�ရများုာ�တွငွ်း် အ�ာ�တွ ူ��ပ််ပ်�ုင်း်   

ချုငွ်း်� ရှုကြော�ာ်�ည််� ကြောင်းစွ်ာရင်း်�ကြောချုါင်း်�စ်ဥ်် ကြောဖြပ်ာင်း်��့�ံ��စ်ွ့ရာတွငွ်း် ပ်�ု၍ ��ပ််င်းန်း်�စ်ဥ််ရညှ််�ကိုာပြီးပ်း�၊ ချုကို်ချု့တွတွ်�ည််။ ၃၂

ဦး�စ်ာ�ကြောပ်���ပ််င်းန်း်�စ်ဥ််များုာ�ဖြပ်န်း်�ည််�တွ်များတှွ်ရများည််� အတွ�ုင်း်�အတွာကိုုယ််ဖြပ်န်း်�ကြော�ာကြော�ကိုာင်း်�၊ ဒို�တွယု်အကြီးကိုမုျား် ကြောန်းာကို်ထိပ်် ဘဏ္ဍာာကြောင်းကွို�ု ဖြပ်င်း်ဆိုးင်း်

ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ရများည်် ဖြ�စ််�ည််။ ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာာကြောရ�စ်းများံချုန်း်�ချုွ့များ ု စ်ည််�များုဥ််�တွငွ်း် ဘတွ်ဂါုကို်ကြောရ�့ကြောဖြပ်ာင်း်��ံ��စ်ွ့ဖြချုင်း်�ကိုု� ပ်ံ�များနှ်း်ကြောန်း�စ်ဥ်် ��ုကြောင်းပွ်�ုကြောင်းမွျားုာ�

အတွကွို်�ာ ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ချုငွ်း်�ရှု�ည််ဟူ� ရငှ်း်��င်း်�စ်ာွ ကြော�ာ်ဖြပ်ထိာ��ည််။ အကိုယ််၍ ပ်ံ�များနှ်း်ဘတွ်ဂါုကို်��ပ််င်းန်း်�စ်ဥ််များုာ�ကိုု� ဆိုး�ုင်း်�င်းံ�ဖြချုင်း်�များဖြပ်�ပ်ါကို၊  
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တွစ််နို�ုင်း်င်းံ�ံ�� အတွ�ုင်း်�အတွာဖြ�င်း်� ဖြပ်န်း်�ည််�တွ်များတှွ်ထိာ�ကြော�ာ ဦး�စ်ာ�ကြောပ်���ပ််င်းန်း်�စ်ဥ််များုာ�အတွကွို် ဒို�တွယု်အကြီးကိုမုျား် ကြောန်းာကို်ထိပ်် ဘဏ္ဍာာကြောင်းအွရ

အ�ံ��ဆိုး�ုင်း်ရာ ဥ်ပ်ကြောဒိုတွစ််ရပ််�ု�အပ််များည််ဖြ�စ််�ည််။

ဘဏ္ဍာာကြောရ�စ်းများံချုန်း်�ချုွ့များစု်ည််�များုဥ််�အရ ၀န်း်ကြီးကိုး�ဌာာန်း၊ ဌာာန်းဆိုးု�င်း်ရာတွစ််ချု�နိုှင်း်� တွစ််ချု�၊ အစ်�ု�ရအဆိုးင်း်�တွစ််ချု�နိုှင်း်� တွစ််ချု� (ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်�နိုှင်း်� ဖြပ်ည််န်းယ််တွ�ုင်း်�

ကြောဒို�ကြီးကိုး�များုာ�) အ�ကိုာ�တွငွ်း် ပ်များာဏကြီးကိုး�များာ�ကြော�ာ ဘတွ်ဂါုကို်ကြောရ�့ကြောဖြပ်ာင်း်� �ံ��စ်ွ့များမုျားုာ�ကို�ု ချုငွ်း်�ဖြပ်�များထိာ�ကြောပ်။ ထိ�ု�အဖြပ်င်း် ဖြပ်ည််ကြောထိာင်း်စ်�ဘတွ်ဂါုကို်

တွငွ်း် ကြီးကိုး�များာ�ကြော�ာအကြောဖြပ်ာင်း်�အ�့များုာ� (ကြောချုု�ကြောင်း၊ွ ၀င်း်ကြောင်းနွိုှင်း်� �ံ��ကြောင်းကွြောချုါင်း်�စ်ဥ််ကြီးကိုး�များုာ�တွငွ်း် ကြီးကိုး�များာ�ကြော�ာ အကြောဖြပ်ာင်း်�အ�့များုာ�) ကို�ု�ည််� ချုငွ်း�်များဖြပ်�

ထိာ�ကြောပ်။ ပ်များာဏကြီးကိုး�များာ�ကြော�ာ ဘတွ်ဂါုကို်ဆိုး�ုင်း်ရာ အကြောဖြပ်ာင်း်�အ�့များုာ�ကိုု� အဆိုးင်း်ကြောဖြပ်ကြောချုုာကြောများ�ွစ်ာွကြောဆိုးာင်း်ရကွို်နို�ုင်း်ရန်း်အတွကွို် ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာာကြောင်းအွရ အ�ံ��ဆိုး�ုင်း်ရာဥ်ပ်ကြောဒိုကို�ု ကိုုယ််ဖြပ်န်း်�စ်ာွ ဖြပ်န်း်�ည််ဖြပ်င်း်ဆိုးင်း်များည််�၊ (ဒို�တွယု် အကြီးကိုမုျား်) ကြောန်းာကို်ထိပ်် ဘဏ္ဍာာကြောင်းအွရ အ�ံ��ဆိုး�ုင်း်ရာ ဥ်ပ်ကြောဒို

တွစ််ချု�ကို�ု ဖြပ်င်း်ဆိုးင်း်ဖြပ်ဌာာန်း်��င်း�်�ည််။  

l ကိုပ််ကြောဘ�တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်ကြောရ�နိုငှ်း်�ပ်တွ်�ကို်�ည််� အစ်�ု�ရထိ�တွ်ဖြပ်န်း်ချုုကို်များုာ�အာ��ံ��တွငွ်း် ချုန်း်�များှန်း်� ဘတွ်ဂါုကို်၊ အချုုနု်း်ဇယ်ာ�နိုှင်း်� 

ကြောဆိုးာင်း်ရကွို်များည််� ဌာာန်းအ�ွ့�အစ်ည််�တွ�ု�ကို�ု ရငှ်း်��င်း်�စ်ာွထိည််��ငွ်း်�ကြောပ်�ရများည််

l ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာာကြောရ�စ်းများံချုန်း်�ချုွ့များစု်ည််�များုဥ််�ပ်ါဖြပ်ဌာာန်း်�ချုုကို်များုာ�၊ ချုငွ်း်�ဖြပ်�ချုုကို်များုာ�ကိုု� အဖြပ်ည််�အ၀��ုကို်န်းာ၊ �ံ��စ်ွ့ကြောစ်နို�ုင်း်ကြောရ�အတွကွို် 

ဘတွ်ဂါုကို်အရာရှမုျားုာ�၊ စ်ာရင်း်�ကိုု�င်း်နိုှင်း်� စ်ာရင်း်�စ်စ််များုာ�အတွကွို် �များ်�ညွှနှ်း်ချုုကို် တွစ််ရပ််ထိ�တွ်ဖြပ်န်း်ကြောပ်��င်း�်�ည််

l ကို�ုဗစ််- ၁၉ တွံ��ဖြပ်န်း်ကြောရ���ပ််င်းန်း်�များုာ�အတွွကို် �း�ဖြချုာ�ကြောင်းစွ်ာရင်း်�နိုငှ်း်� ကြောင်းစွ်ာရင်း်�အများတှွ်များုာ� ထိာ�ရှုကြောပ်�ဖြချုင်း်�ဖြ�င်း်� ရန်း်ပ်ံ�ကြောင်းမွျားုာ�ကို�ု ပ်�ုများ�ု
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