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Covid-19 နငှ ့် မြန့်ြ   ပဋပိက္ခ  အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြတှ့် (၁) 

 

1  ၾသဂုတလ  ၂၀၂၀ 

 

မြန်ြ ာ့ပဋပိက္ခ အခမြေအခန အခပေါ် COVID-19 သက္ခ်  က္ြ်ှု နငှာ့ ်

လပ်ုခ  ငသ်ငာ့ခ်သ  အြေျက္ြ်ျ ျား   

 

Smart Peace သည့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ  က့္်မခင့််း  ိငု့်   အခက့္်အခ ဲြျ ်းက္ို ရမြေရှင့််းနိငု့် န့် အြေ ဲွဲ့ဝင့် 

အသ ်းသ ်း၏ က္ျွြ့််းက္ျင့်ြှုြျ ်းက္ို စုစည့််းထ ်းသည ့် က္ြဘ လ ု်း ိုင့်   ရ  င့်  က့္်ချက့္် တစ့်ခု မြေစ့်ပါသည့်။ ယင့််း 

အစ အစဉ၏ အစိတ့်အပိုင့််း တစ့်ခုအမြေစ့် အ ရှရြေ င့်ရ ်းရှင့််းသည့် ြူဝါ အက္ျဉ်းချျုပ့် စ တြ့််းြျ ်း ရ ်းသ ်း 

မပျုစလုျက့္် ရှိငပ ်း ယခု အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််းြှ  ပထြ  ်ုးစ တြ့််း မြေစ့်ပါသည့်။ Smart Peace အစ အစဉ က္ို 

မြန့်ြ ၊ ဗဟိုအ ြေ ိက္ သြမတနိငု့်င  နငှ ့် နိငု့်ဂျ ်း  ်းယ ်း နိငု့်င တုိ  တ င့် ရြေ ့်ရ  င့်လျက့္် ရှိငပ ်း ယင့််းတ င့် 

ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ  က့္်ြှု နည့််းလြ့််းြျ ်း ရပါင့််းစပ့်လပု့်ရ  င့်နိငု့် န့် စူ်းစြ့််းမခင့််း၊ ပဋပိက္ခ 

 န့််းစစ့်ရလ လ မခင့််း၊ အမပျုအြူ နငှ ့် တ ု  မပန့်ြှု ိုင့်   အက္ဲမြေတ့်ရလ လ မခင့််းတုိ   ပါဝင့်ပါသည့်။  ပ့်   ြျ ်း၊ 

နိငု့်င တက္  အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်း နငှ ့် အစို်း ြျ ်း ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းက္ို ယ ကုက္ည့်ချက့္်ရှိစ  မြေင ့် ြဟ ဗျျူဟ က္ျ 

လုပ့်ရ  င့်နိငု့် န့် Smart Peace အစ အစဉြ ှ ရှိလ သည ့် သင့်ခန့််းစ ြျ ်းက္ အရထ က့္်အက္ူ မပျုနိငု့်ြည့် 

မြေစ့်သည့်။ Smart Peace က္ိ ုယူရက္ အစို်း  က္  န့်ပ ုရင  ပ  ပုိ်းရပ်းထ ်း ပါသည့်။  

 

ခက္ က္န်ှုတြ်ေျက္ ်

Covid-19 သည့် အသ င့်ြတ ူမခ ်းန ်းလ န့််းသည ့် မြန့်ြ  ပဋပိက္ခြျ ်း နငှ ့် ရြေ ့်ရ  င့်  ဲငငြိ့််းချြ့််းရ ်း 

လုပ့်ငန့််းစဉ အရပေါ် ပ ုစ အြျိျု်းြျိျု်းမြေင ့် သက့္်ရ  က့္်ြှု ရှိပါသည့်။ က္ပ့်ရ  ဂါက္ လ တစ့်ရလ  က့္် 

မြန့်ြ နိငု့်င ၏ ပဋပိက္ခ  ဏ့်ခ  ရ သြျ ်းရှိ အဓိက္ အမြေစ့်အပျက့္်ြျ ်း နငှ ့် အရ ်းယူ လပု့်ရ  င့်ချက့္် 

ြျ ်းက္ိ ုယခုစ တြ့််းတ င့် စူ်းစြ့််းသ ်ုးသပ့်သ  ်းြည့် မြေစ့်ငပ ်း ရ ရှည့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ  က့္်ြှု 

လုပ့်ငန့််းြျ ်း အရပေါ် ြည့်ကဲ္ သို   ဂယက့္်ရိုက့္်ခတ့်ြှုြျ ်း ရှသိည့်က္ိ ုအဓိက္ထ ်း ရလ လ ြည့် မြေစ့်သည့်။  

• မြန့်ြ နိငု့်င တ င့် လူအြျ ်း ြှန့််း ထ ်းသကဲ္ သို   Covid-19 ၏ မပင့််းမပင့််းထန့်ထန့် ရိုက့္်ခတ့်ြှု ခ  မခင့််း 

ြရှိရသ်းပဲ ဇူလိုင့် ၂၈၊ ၂၀၂၀ အထ ိက္ူ်းစက့္်ခ  သူ ၃၅၀ ဦ်း နငှ ့် ရသ  ု်းသူ ၆ ဦ်းသ  ရှိပါရသ်းသည့်။ 

သို  ရသ ့်လည့််း ရ  ဂါပုိ်း စစ့်ရ ်းနိငု့်သည ့်နှုန့််းြှ  လ န့်စ   နြိ ့်ပါ်း ရနပါသည့်။1 အြိ့်န ်းချင့််း နိငု့်င ြျ ်းြှ 

ရရ ွဲ့ရမပ င့််း အလုပ့်သြ ်းြျ ်း မပည့်လည့်ဝင့်ရ  က့္်လ ြှု နငှ ့်အတူ သ ်းသန  ့်ထ ်းရှိမခင့််း နငှ ့် ယ ယ  

က္ုသရ ်း ိုင့်   အရ  က့္်အအ ု ြျ ်းြှတ င ့် ရ  ဂါပုိ်း ပျ ွဲ့ နှ  နိငု ့်မခင့််းရကက္ င ့် ပုိ်းရတ ွဲ့ ရှိြှု 

သသိသိ သ  မြင ့်တက့္်နိငု့်သည ့် အနတ  ယ့်ြှ   က့္်လက့္် ရှိရန  ဲမြေစ့်ပါသည့်။ လက့္်ရှတိ င့်ြူ 

 
1 က္ျန့််းြ ရ ်းနငှ ့် အ ်းက္စ ်းဝန့်ကက္ ်း ဌ န၏  Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Surveillance Dashboard (Myanmar) 

ဝက့္်ဘ့် ို ့်စ ြျက့္်န ှ ထ ြှ ဇူလိုင့် ၂၈၊ ၂၀၂၀ တ င့် အချက့္်အလက့္်  ယထူ ်းြှု 

https://www.mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov


Covid-19 နငှ ့် မြန့်ြ   ပဋပိက္ခ  အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြတှ့် (၁) 

 

2  ၾသဂုတလ  ၂၀၂၀ 

 

မြန့်ြ နိငု့်င သည့် ရဘ်းအနတ  ယ့် ိုင့်    က့္်သ ယ့်ရ ်းစနစ့် ခိုင့်ခိုင့်ြ ြ  တည့်ရ  က့္် န့်၊ 

လိုအပ့်ရသ  ပစစည့််းက္ ိိယ ြျ ်း စုရ  င့််းထ ်း န့်၊ သ ်းသန  ့်ထ ်းရှ ိန့် ရန  ြျ ်း မပင့် င့် န့် နငှ ့် 

က္ပ့်ရ  ဂါ အရကက္ င့််း အသပိည ရပ်း ရဝြ  န့် အြုိေ်းတန့် အချိန့်ြျ ်း လက့္်ဝယ့်တ င့််း ရှရိနပါသည့်။  

• မြန့်ြ လူြှု အသိုင့််းအဝန့််းအကက္ ်းနငှ ့် အထ်ူးသမြေင ့် တိုင့််း င့််းသ ်းရ ်း   ြျက့္်န ှစ တ င့် 

နက့္်နက့္်ရှု ိင့််းရှုငိ့််း က္ မဲပ ်းြှုြျ ်း ရှိရနရကက္ င့််းက္ို Covid-19 က္ပ့်ရ  ဂါ တ ု  မပန့်ြှု 

ရ  င့်  က့္်ချက့္်ြျ ်းက္ ြ ်းရြ င့််းထိ်ုး ရြေ ့်မပရနပါသည့်။ လူဦ်းရ ၏   ခုိင့်နှုန့််း အြျ ်းစ၊ု 

အထ်ူးသမြေင ့် ရက္ျ်းလက့္် နငှ ့် အပစ့်အခတ့်  ပ့်စဲထ ်းရသ  ရ သြျ ်းရှိ မပည့်သြူျ ်းသည့် အစို်း ၏ 

က္ျန့််းြ ရ ်း ဝန့်ရ  င့်ြှုြျ ်းက္ို လက့္်လှြ့််းြ မခင့််း ြရှိပဲ အ ပ့်ဘက့္် အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်း သို  ြဟုတ့် 

လက့္်နက့္်က္ိုင့်အြေ ဲွဲ့ ြျ ်းက္ိုသ  ြှ ခိုရန  ပါသည့်။ ထို  မပင့် အစို်း ၏ မပည့်သူ  က္ျန့််းြ ရ ်း 

ဦ်းတည့်ချက့္်ြျ ်း သည့်လည့််း မြန့်ြ  ဗု ဓဘ သ  အသိငု့််းအဝန့််းြျ ်း အတ က့္်သ  အဓကိ္ ထ ်းရနငပ ်း 

အမခ ်းရသ  လူဦ်းရ  အုပ့်စြုျ ်း၏ က္ ဲမပ ်းမခ ်းန ်းရသ  လိုအပ့်ချက့္်ြျ ်းက္ို ထည ့်သ င့််းနိငု့်ြှု 

အ ်းနည့််းရနပါသည့်။   

• အစုိ်း နငှ ့် အစို်း  ြဟုတ့်ရသ  အင့်စတ က္ျျူ်းရငှ့််း တုိ  အကက္ ်း က္ပ့်ရ  ဂါ တ ု  မပန့်ြှု ိငု့်   ပ်ူးရပါင့််း 

ရ  င့်  က့္်ြှုြျ ်းက္ မြေစ့်ရပေါ်  ဲ က့္်  ရ ်း တည့်ရ  က့္်ြှု သို  ြဟုတ့် မပန့်လည့် င့်ကက္ ်းရစြှု 

တုိ  ကုိ္ အ ်းသစ့်ရလ င့််း နိငု့်ြည ့် အရမခအရနြျ ်းလည့််း ရတ ွဲ့ရန  ပါသည့်။ သို  ရသ ့်လည့််း နိငု့်င ၏ 

အရန က့္်ပုိင့််း၊ ရမြ က့္်ပုိင့််း နငှ ့် အရရှွဲ့ရတ င့်ပုိင့််း တုိ  တ င့် တိုက့္်ပ ဲြျ ်း ရတ က့္်ရလ  က့္် 

မြေစ့်ရပေါ်ရနလျက့္် ရှ ိ  လက့္်ရှိ ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း ရ  ်းရန ်းြှုြျ ်း တို်းတက့္်ရအ င့်မြင့် နိငု့်ြည ့် 

အခ င ့်အလြ့််း ြှ  အလ န့်တ   နြိ ့်ပါ်းလျက့္် ရှိရနပါသည့်။  

• ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ  က့္်ြှု အပါအဝင့် အရ ်းက္ိစစြျ ်းစ   အတ က့္် ပစ့်ြှတ့်ထ ်းငပ ်း မြန့်ြ နိငု့်င က္ို 

ရထ က့္်ပ  ရပ်းရနသည ့် နိငု့်င တက္   န့်ပ ုရင  ပ  ပုိ်းသြူျ ်း သည့်လည့််း မပည့်သူ   က္ျန့််းြ ရ ်း နငှ ့် 

လူသ ်းချင့််းစ န  ရထ က့္်ထ ်းြှု ိုင့်   ပ  ပုိ်းြှုြျ ်း ရပ်း န့် အဓိက္ လုပ့်ရ  င့်ရန ပါသည့်။ 

သက့္်ရြ ်းဝြ့််းရက္ျ င့််းြှု နငှ ့် အုပ့်ချျုပ့်ရ ်း စနစ့်ြျ ်း၊ အထ်ူးသမြေင ့် ပဋပိက္ခ  ဏ့်ခ  အသိငု့််းအဝန့််း 

ြျ ်းရှိ ထခိိုက့္်လ ယ့်ရသ  လြူှုအသိုင့််းအဝန့် ြျ ်းအရပေါ် က္ပ့်ရ  ဂါ၏ ရ ရှည့်သက့္်ရ  က့္်ြှုြျ ်း 

ရလ   ချနိငု့် န့် လုပ့်ရ  င့်ရ ်း ြှ ြူ အဓိက္ အရ ်းပါရန  ဲမြေစ့်ပါသည့်။ ရအ က့္်ရမခြ ှ

စတင့်လုပ့်ရ  င့်သည ့် အရသ်းစ ်း ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ  က့္်ြှုလုပ့်ငန့််းြျ ်း တိ်ုးပ  ်း န့် အ ်းရပ်း 

က္ူည  ြည့် မြေစ့်သလိ ုပဋပိက္ခနငှ ့် အကက္ြ့််းြေက့္်ြှု မြေစ့်ရစသည ့် အဓိက္ဇစ့်မြစ့် အရကက္ င့််း င့််း ြျ ်းက္ို 

ရမြေရှင့််းနိငု့် န့်  ည့်ြှန့််းသည ့် နိငု့်င အ င ့် လုပ့်ရ  င့်ြှုြျ ်း က္ိုလည့််း  က့္်လက့္်၍ ပ  ပုိ်းရပ်းရန န့် 

လိုအပ့်ရန ပါသည့်။  

 

 



Covid-19 နငှ ့် မြန့်ြ   ပဋပိက္ခ  အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြတှ့် (၁) 

 

3  ၾသဂုတလ  ၂၀၂၀ 

 

Covid-19 က္ပ်ခ  ဂါ ြတိငုြ်ေင ်မြန်ြ နိငုင်၏ံ အခမြေအခန 

မြန့်ြ နိငု့်င တ င့် တမြေည့််းမြေည့််း ပဋပိက္ခ တို်းပ  ်းလ ချိန့်၊ ၂၀၁၆ ြှစတင့်၍ တိ်ုးတက့္်ြှု အနည့််းငယ့်သ  

 ရှိခဲ ရသ  နိငု့်င ရ ်း နည့််းလြ့််းမြေင ့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း  ယူသည ့် လုပ့်ငန့််းစဉအရပေါ် ရြ  ့်လင ့်ချက့္်ြျ ်း 

ရပျ က့္်က္ ယ့်လ သည ့် အချနိ့်ြှ ပင့် Covid-19 က္ မြန့်ြ နိငု့်င က္ို တိုက့္်ခိုက့္်လ မခင့််း မြေစ့်သည့်။2 ခုိင ့်တပ့်ရတ ့် 

(AA) အင့်အ ်းရက္ င့််းစ   ရပေါ်ထ က့္်လ ြှု နငှ ့်အတူ  ယ့်စနုစှ့်ြျ ်းအတ င့််း အမပင့််းထန့်  ု်း တိုက့္်ပ ဲြျ ်း 

 ခိုင့်မပည့်နယ့်၌ မြေစ့်ရပေါ်ရနသကဲ္ သို   ရြှ့််းမပည့်နယ့် ရမြ က့္်ပုိင့််းတ င့်လည့််း ၂၀၁၉ နငှ ့် ၂၀၂၀ ခုနစှ့် တစ့်ရလ  က့္် 

တပ့်ြရတ ့် နငှ ့် တအ န့််း အြျိျု်းသ ်း လ တ့်ရမြ က့္်ရ ်း တပ့်ြရတ ့် (TNLA) အပါအဝင့် လက့္်နက့္်က္ိုင့် အြေ ဲွဲ့ြျ ်း 

အကက္ ်းရှိ ပဋပိက္ခြှ လည့််း ပုိြိမုပင့််းထန့် လ ပါသည့်။3 က္ိုဗစ့်က္ပ့်ရ  ဂါ က္ လ ြတိငု့်ခင့် က္တည့််းက္ပင့် 

မြန့်ြ နိငု့်င  အနှ  ရှိ ရထ င့်ရပါင့််းြျ ်းစ  ရသ  လူတုိ  သည့် ရန ပ့်က္ို စ န  ့်ခ  ၍ ထ က့္်ရမပ်းတိြ့််းရရှ င့် ရန ငပ ်း ရ ၊ 

သန  ့်ရှင့််းရ ်း နငှ ့် က္ျန့််းြ ရ ်း ရစ င ့်ရရှ က့္်ြှု ြျ ်းက္ို လက့္်လှြ့််းြြ နိငု့်သည ့် အရမခအရနြျိျု်းတ င့် ရှိရနပါသည့်။ 

တပ့်ြရတ ့်နငှ ့် မြေစ့်ပ  ်းရန  ဲပဋပိက္ခြျ ်း၏ သက့္်ရ  က့္်ြှု အမြေစ့် က္ချင့်၊ ရှြ့််း၊ ချင့််း နငှ ့် က္ င့် လြူျိျု်း 

ရထ င့်ရပါင့််းြျ ်းစ   အမပင့် ခန  ့်ြှန့််းရမခ ရိုဟင့်ဂျ  ၁၃၀၀၀၀ ခန  ့် တုိ  သည့် နိငု့်င အနှ   ရန ပ့်ကုိ္စ န  ့်ခ  ငပ ်း 

ထ က့္်ရမပ်းတိြ့််းရရှ င့် ရန ပါသည့်။4မပည့်တ င့််းရန ပ့် စ န  ့်ခ   သူြျ ်း (IDP)၏ ယ ယ အရမခချ စခန့််းြျ ်းသည့် 

Covid-19 ရပါက့္်က္  ဲမပန  ့်ပ  ်းနိငု့်သည ့် ရလ င့်စ က္န့်ကက္ ်း ြျ ်းသြေ ယ့် မြေစ့်ရနသည့် ဟု Human Right Watch 

အြေ ဲွဲ့က္  ိုပါသည့်။5 

က္ြဘ  က္ုလသြဂဂ အြေ ဲွဲ့ ကက္ ်းြှ က္ြဘ အနှ  တ င့် အပစ့်အခတ့်  ပ့်စဲကက္ န့် ရတ င့််း ိုထ ်းရသ ့်လည့််း 

 ခိုင့်မပည့်နယ့်တ င့် မြေစ့်ရပေါ်ရနသည ့် တပ့်ြရတ ့် နငှ ့် AA အကက္ ်း ပဋပိက္ခြှ ြူ  က့္်လက့္်၍ မပင့််းထန့်ရန ပဲင့် 

မြေစ့်သည့်။6 AA အြေ ဲွဲ့သည့် လ န့်ခဲ ရသ  ၂ နစှ့်ြှစ၍  ခိုင့်ရမြ က့္်ပုိင့််းတ င့် ရမခကု္ပ့် ယူလ  နိငု့်ခဲ ငပ ်းရန က့္် 

ငြိျုွဲ့နယ့်အတ င့််းပုိင့််း ြျ ်းထ  တမြေည့််းမြေည့််း ချဉ်းက္ပ့်လ ခဲ ငပ ်း ယခုအချိန့်တ င့်  ခိငု့်ရတ င့်ပုိင့််းထပိါ လှုပ့်ရှ ်းြှုြျ ်း 

ရှိလ ရနငပ ်း မြေစ့်သည့်။7 ၂၀၂၀ ခုနစှ့်၊ ဇူလိုင့်လ ၁  က့္်တ င့်  ခိုင့်မပည့်နယ့် ရတ င့်ပုိင့််း၊ ရတ င့်က္ုတ့်ငြိျုွဲ့နယ့်၌ 

ရမြမြျုပ့်ြိုင့််း ရပါက့္်က္ ဲခဲ ငပ ်း လူ ၄ ဦ်း ရသ  ု်းခဲ    ရရှွဲ့တန့််း စစ့်ြျက့္်န ှ အသစ့် ရပေါ်ထ က့္်လ ြှု က္ိ ု

မပသရနပါသည့်။8 ခိုင့်မပည့်နယ့်၏ အမခ ်း အစိတ့်အပိုင့််း တုိ  တ င့် တပ့်ြရတ ့်က္ အ ပ့်သ ်းြျ ်းက္ို 

 
2 UNHCR and OCHA, ‘Myanmar Flash Update: Humanitarian Situation in Rathedaung’, 30 June 2020 
3 International Crisis Group, ‘An Avoidable War: Politics and Conflict in Myanmar’s Rakhine State’, 9 June 2020. 
4 Singh, P. and Hardman, N., ‘Pandemic Adds New Threat for Rohingyas in Myanmar’ in The Diplomat, 28 May 2020. 
5 Human Rights Watch, ‘Myanmar: Displacement Camps Are Covid-19 Tinderboxes’, 30 March 2020. 
6 UN News, ‘Covid-19: UN chief calls for global ceasefire to focus on ‘the true fight of our lives’, 23 March 2020. 
7 International Crisis Group, ‘An Avoidable War: Politics and Conflict in Myanmar’s Rakhine State’, 9 June 2020. 
8 Narinjara, '4 killed in Taungup landmine explosion' in Myanmar Peace Monitor, 1 July 2020. 

https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-flash-update-humanitarian-situation-rathedaung-30-june-2020
https://thediplomat.com/2020/05/pandemic-adds-new-threat-for-rohingyas-in-myanmar/
https://www.hrw.org/news/2020/03/30/myanmar-displacement-camps-are-covid-19-tinderboxes
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://www.bnionline.net/en/news/4-killed-taungup-landmine-explosion


Covid-19 နငှ ့် မြန့်ြ   ပဋပိက္ခ  အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြတှ့် (၁) 

 

4  ၾသဂုတလ  ၂၀၂၀ 

 

ပစ့်ြှတ့်ထ ်းမခင့််း နငှ ့် အို်းအြိ့်ပုိင့် ိုင့်ြှု တုိ  ကုိ္ ြေျက့္်  ်းမခင့််းြျ ်း ရှိရနရကက္ င့််း အစ  င့်ခ ြှု ြျ ်းလည့််း 

 က့္်လက့္်ထ က့္်ရပေါ် ရန  ဲမြေစ့်ပါသည့်။9  

က္ င့်အြျိျု်းအသ ်း အစည့််းအရ ု်း (KNU) နငှ ့် ရှြ့််းမပည့် မပန့်လည့်ထရူထ င့်ရ ်း ရက္ င့်စ  (RCSS) တုိ  က္ 

အစုိ်း မြေင ့် ရ  ်းရန ်းြှုြျ ်း  ပ့် ိုင့််းလိကု့္်သည ့် ရအ က့္်တိုဘ  ၂၀၁၈ ြှစ၍ မြန့်ြ  ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း မြေစ့်စဉသည့် 

 ပ့်တန  ့်ရနခဲ   ပါသည့်။ နိငု့်င ရ ်း ပါတ ြျ ်း၊ အစို်း  နငှ ့် တိငု့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်ကုိ္င့် အြေ ဲွဲ့ြျ ်း အကက္ ်း 

တ  ်းဝင့် ရတ ွဲ့  ုရ  ်းရန ်းြှုြျ ်း မပျုလုပ့်လ ခဲ ငပ ်းရန က့္် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း မြေစ့်စဉ မပန့်လည့်ရှင့်သန့် 

လ နိငု့်ရတ  ြည့်ဟု ရြ  ့်ြှန့််းချက့္်ြျ ်း ရှိလ ခဲ  ရသ ့်လည့််း Covid-19 ထ က့္်ရပေါ်လ ြှုရကက္ င ့် ရြ  ့်ြှန့်ချက့္်ြျ ်း 

ရပျ က့္်က္ ယ့်ခဲ   ပါသည့်။ ၂၀၂၀ ြတ့်လ ြှစ၍ ြျက့္်န ှချင့််း ိုင့် ရတ ွဲ့  ုမခင့််း နငှ ့် မပည့်တ င့််း ခ  ်းသ  ်းလ ြှုြျ ်း 

လုပ့်ရ  င့် န့် ြမြေစ့်နိငု့် ရသ ရကက္ င ့် ၂၀၂၀ ဧငပ လ တ င့် မပျုလုပ့် န့် စ စဉထ ်းသည ့် ပင့်လ ုည လ ခ  က္ိုလည့််း 

ရရ ွဲ့ ိုင့််း လိုက့္် ပါသည့်။10 မြန့်ြ နိငု့်င  အရနမြေင ့် အသစ့်ရသ  စိန့်ရခေါ်ချက့္် အမြေစ့် Covid-19 က္ိ ု

 င့် ိငု့်ရန သလို စိန့်ရခေါ်ြှု မြေစ့်ရသ  တိုင့််း င့််းသ ်း ပဋပိက္ခြျ ်းအ ်း ရမြေရငှ့််းနိငု့်ရ ်း ြှ လည့််း  က့္်လက့္် 

ရှိရန  ဲမြေစ့်ပါသည့်။  

 

တံု ာ့မပန်ခ ျား ခ  င ွ်က္ြ်ေျက္ြ်ျ ျားတငွ ်ညီြျှြှုြရိှခသ  ပ ျားခပါငျ်ားလပ်ုခ  ငြ်ှု ြျ ျားက္ိ ုခတွွေ့ မြငခ်န ပါသည်  

မြန့်ြ နိငု့်င ၏ Covid-19 ရ  ဂါ မြေစ့်ပ  ်းသူ နငှ ့် ရသ  ်ုးသ ူဦ်းရ  တ  ်းဝင့် က္ိန့််းဂဏ န့််းြှ  

က္ျွြ့််းက္ျင့်သူြျ ်း က္နဦ်း ခန  ့်ြှန့််းထ ်းရသ  ပြ ဏထက့္် ြျ ်းစ   နည့််းပါ်းခဲ ရသ ့်လည့််း နိငု့်င အနှ   ရ  ဂါမပန  ့်နှ   

က္ူ်းစက့္်နိငု့်သည ့် အနတ  ယ့် ြ ှြ ူအြှန့်တက္ယ့် ရှိရန  ဲမြေစ့်သည့်။ အစိ်ုး ၏ နိငု့်င လ ်ုးအ င ့် က္ိုဗစ့်ရ  ဂါ 

တ ု  မပန့်ရ ်း ရ  င့်  က့္်ချက့္်ြျ ်း ြှ ြူ ရန ှင ့်ရန်ှးြှု၊ ြည ြ ြှု နငှ ့် အစ အစဉတက္ျ ြမြေစ့်ြှုတုိ   ရှိရနငပ ်း 

အ ို်းနငှ ့်အရက္ င့််း ရ  ရထ ်းရန ပါသည့်။ ရလရကက္ င့််းခ  ်းစဉြျ ်း  ပ့် ိုင့််းလိုက့္်မခင့််း၊ လူစုလူရဝ်း 

တ ်းမြစ့်မခင့််း နငှ ့်  န့်က္ုန့် တိငု့််းရ သကက္ ်းက္ို တစ့်စိတ့်တစ့်ပုိင့််း lockdown မပျုလုပ့်မခင့််း စသည ့် မြန့်ြ နိငု့်င ၏ 

ရ  င့်  က့္်ချက့္်ြျ ်း အရပေါ် က္ြဘ  က္ျန့််းြ ရ ်း အြေ ဲွဲ့ (WHO) နငှ ့် အမခ ်းအြေ ဲွဲ့ြျ ်းက္ ချ ်းက္ျျူ်းခဲ ကက္ပါသည့်။11 

တစ့်ငပိျုင့်နက့္်တည့််းြှ ပင့် တပ့်ြရတ ့်သည့် ‘အချက့္်အလက့္် ြှ ်းယ င့််းြှု’ ြျ ်းက္ို တိုက့္်ြေျက့္် န့်  ရှိထ ်းရသ  

အခ င ့်အ ဏ ကုိ္ ၎င့််းအ ်း ရဝြေန့်သူြျ ်း အရပေါ်၌ အသ ု်းချရနသည့် ဟု ပဋပိက္ခ ဏ့်ခ  ရ သြျ ်းြှ အ ပ့်ဘက့္် 

အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်းက္ ရမပ ကက္ ်း လိုက့္်ပါသည့်။12  

 
9 Sai Wunna, 'Thousands flee military offensive in Rakhine’s Rathedaung' in The Myanmar Times, 29 June 2020. 
10 Sai Wunna, ‘Pandemic delays Myanmar peace talks’ in Myanmar Times, 26 March 2020. 
11 Kyaw Phyo Tha, 'WHO Country Chief urges Myanmar to sustain amazing Covid-19 response' in Irrawaddy, 1 July 2020. 
12 Progressive Voice of Myanmar ‘A Nation Left Behind: Myanmar’s Weaponization of Covid-19', June 2020.  

https://www.mmtimes.com/news/thousands-flee-military-offensive-rakhines-rathedaung.html
https://www.mmtimes.com/news/pandemic-delays-myanmar-peace-talks.html
https://www.irrawaddy.com/in-person/country-chief-urges-myanmar-sustain-amazing-covid-19-response.html
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2020/06/Final_PV-COVID-19_Report-2020.pdf
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ရ  ဂါပုိ်းရှသိူြျ ်း ဝင့်ရ  က့္်ြှုက္ိ ုရလ   ချ န့်၊ က္ုန့််းလြ့််းရကက္ င့််း က္တစ့် င ့် ဝင့်ရ  က့္်လ ြည ့် 

တ  ်းဝင့် နငှ ့် တ  ်းြဝင့် ရရ ွဲ့ရမပ င့််းအရမခချသူ အလ ်ုးအ င့််းက္ို က္န  ့်သတ့်နိငု့် န့် တုိ   အတ က့္်သ  အစို်း က္ 

အဓိက္ အ ရ ုစိုက့္်၍ လပု့်ရ  င့်ရနမခင့််း မြေစ့်ပါသည့်။ ရ  ဂါပုိ်း က္ူ်းစက့္်ခ  သည့်  အပု့်စုြျ ်းက္ို သ ်းသန  ့်ခ ဲထတု့် 

နိငု့် န့် အတ က့္်  န့်က္ုန့်ငြိျုွဲ့ ရှိ လူထထူပ့်ရသ  ငြိျုွဲ့နယ့်အချိျုွဲ့၏ အစိတ့်အပုိင့််း တစ့်ချိျုွဲ့က္ို က္န  ့်သတ့်/ 

တ ်းမြစ့်နယ့်ရမြ  မပျုလုပ့်ခဲ ပါသည့်။ ဗြ လူြျိျု်းစု လ ြ့််းြို်းြှုရှိရသ  ဧ ိယ ြျ ်း နငှ ့် ငြိျုွဲ့ မပရ သြျ ်း၏ 

အမပင့်ဘက့္်မခြ့််းတ င့်ြူ အစိ်ုး ၏ က္ပ့်ရ  ဂါ တ ု  မပန့်ရ ်း ရ  င့်  က့္်ချက့္်ြျ ်း၏ လ ြ့််းမခ ျုနိငု့်ြှု ပုိြိ ု

နည့််းပါ်းပါသည့်။ ရ သြျ ်းစ  တုိ  တ င့် ရ သနတ  အစိ်ုး  အင့်အ ်းစုြျ ်း နငှ ့် အ ပ့်ဘက့္် အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်းစ   တုိ  က္ 

ရ သတ င့််း တ ု  မပန့်ရ ်း ရ  က့္်  က့္်ချက့္်ြျ ်း က္ိုယ့်တိငု့်က္ိုယ့်က္ျ လုပ့်ရ  င့်လ  ခဲ ကက္ပါသည့်။13 

၂၀၂၀ ခုနစှ့် ဧငပ လလယ့် ြှ ရြလရန ှင့််းပုိင့််း ကက္ ်းအတ င့််း  က့္်န ယ့်ပါဝင့်သူ အြေ ဲွဲ့အစည့််း 

ြျ ်းစ  တုိ  သည့် တ ု  မပန့်ရ ်း လုပ့်ငန့််းြျ ်းတ င့် တိငု့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိငု့် ြျ ်းက္ို ပ  ပုိ်းနိငု့် န့် 

အင့်တိုက့္်အ ်းတိုက့္် ပါဝင့်လ ကက္ ပါသည့်။14ရ သတ င့််း နငှ ့် နိငု့်င တက္  အစို်း ြဟုတ့်ရသ  အြေ ဲွဲ့အစည့််း 

ြျ ်းနငှ ့်အတူ အလှုရှင့် အြေ ဲွဲ့ြျ ်း နငှ ့် နိငု့်င ရပါင့််းစ ု  န့်ပ ုရင အြေ ဲွဲ့ ြျ ်းသည့် Covid-19 က္ပ့်ရ  ဂါရကက္ င ့် 

ရပေါ်ထ က့္်လ သည ့် လိုအပ့်ချက့္်ြျ ်းက္ို မြေည ့် ည့််းရပ်းနိငု့် န့် အစ အစဉြျ ်း စတင့်လုပ့်ရ  င့် လ ကက္ပါသည့်။ 

ယင့််းတုိ  တ င့် က္ျန့််းြ ရ ်း ဝန့်ရ  င့်ြှုြျ ်း နငှ ့် ပစစည့််းက္ ိယိ ြျ ်း ရထ က့္်ပ  ရ ်း သ ြက္ လူထပုည ရပ်း 

က္န့်ပိန့််း လုပ့်ရ  င့်မခင့််းြျ ်း၊ သ ်းမခ ်းခ  ဲရစ င ့်ကက္ည ့်ြှု အရ  က့္်အအ ုြျ ်း နငှ ့်  ပ့်   အတ င့််း ရစ င ့်ကက္ည ့်ြှု 

တုိ  အတ က့္် ပ  ပုိ်းြှုြျ ်း ပါဝင့်ပါသည့်။  

အ ရှရြေ င့်ရ ်းရှင့််း နငှ ့် Saferworld တုိ   ပ်ူးရပါင့််း မပျုစုခဲ ရသ  သုရတသနအ  ပဋပိက္ခ ဏ့်ခ  

ရ သြျ ်းအနက့္် ရှြ့််း နငှ ့် က္ချင့် မပည့်နယ့် တုိ  ထက့္် နိငု့်င ၏ အရရှွဲ့ရတ င့်ပုိင့််းရှိ တ ု  မပန့်ရ  င့်  က့္်ချက့္် ြျ ်းြှ  

ပုိြိ ုရအ င့်မြင့်ြှု ရှိသည့်ဟု သ ိပါသည့်။  ခိငု့်မပည့်နယ့်ရှိ တ ု  မပန့်ရ  င့်  က့္်ချက့္် ြျ ်းြှ ြ ူြည့်သည ့် 

အက္ျိျု်း လ ့်ြှ ထ က့္်ရပေါ်လ မခင့််း ြရှိပါ။ ယင့််းသို   ပထဝ ရ သ အလိုက့္် အက္ျိျု်း လ ့် က္ ဲမပ ်းရနြှုတ င့် 

အရကက္ င့််း င့််း အချိျုွဲ့ ရှိပါသည့်။ အ ပ့်ဘက့္် အြေ ဲွဲ့အစည့််း အရ အတ က့္် နငှ ့် ဦ်းတည့်လုပ့်ရ  င့်သည ့် နယ့်ပယ့် 

က္  မခ ်းြှုြျ ်း ရှိရနသလို အချိျုွဲ့ရ သြျ ်း၌ က္ျန့််းြ ရ ်း ဝန့်ထြ့််းြျ ်း လ မုခ ျုစ   လုပ့်ငန့််း ရ  င့်  က့္် 

နိငု့်ရသ ့်လည့််း အချိျုွဲ့ရ သတ င့်ြူ ၎င့််းတုိ  အတ က့္် လ မုခ ျုမခင့််း ြရှိပါ။ ၂၀၂၀၊ ဧငပ လ ၂၀  က့္်ရန  တ င့် 

ြင့််းမပ ်းငြိျုွဲ့နယ့်၌  ရ  ဂါပုိ်း စစ့်ရ ်း ြည ့် တုိ  ြေတ့်နြူန  (swabs) ြျ ်း သယ့်ရ  င့်လ ရသ  WHO ၏ 

 
13 Swe Lei Mon, 'More ethnic armed groups enlist in Covid-19 fight in Myanmar' in Myanmar Times, 25 May 2020. 
14 The Asia Foundation and Saferworld, Covid-19 Committees and Health Service Providers, June 2020; International Crisis Group, 

Conflict, Health Cooperation and Covid-19 in Myanmar, Yangon/Brussels, Crisis Group Asia Briefing 161, May 19, 2020. 
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ဝန့်ထြ့််းတစ့်ဦ်း ရသ  ်ုးခဲ ရသ  မြေစ့်စဉက္ိ ုကက္ည ့်ပါက္ ပဋပိက္ခ သက့္်ရ  က့္်ြှု ရှိရနရသ   ပ့်   ြျ ်းတ င့် 

က္ျန့််းြ ရ ်း ရစ င ့်ရရှ က့္်ြှု  ယူနိငု့် န့် စိန့်ရခေါ်ြှုြျ ်း ရှိရနမခင့််းက္ိ ုထင့်ထင့်ရှ ်းရှ ်း ရတ ွဲ့ မြင့်နိငု့်ပါသည့်။15 

လက့္်ရှိအချိန့်ထ ိတပ့်ြရတ ့် နငှ ့် အချိျုွဲ့ တိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်ကုိ္င့် အြေ ဲွဲ့ြျ ်း ပူ်းရပါင့််း 

လုပ့်ရ  င့်သည ့် က္ပ့်ရ  ဂါ တ ု  မပန့်ရ ်း လုပ့်ငန့််း အနည့််းငယ့် ရှိပါသည့်။ ယင့််းတုိ  အနက့္် စစ့်ရ ်းရ ်း 

ရန  ြျ ်း ထ ်းရှမိခင့််း၊ တကုိ္ယ့်ရ သ ်ုး က္ က္ ယ့်ရ ်း ပစစည့််းြျ ်း ရပ်းရဝမခင့််း နငှ ့် သ သယ မြေစ့် ပ့်ြျ ်းအ ်း 

စစ့်ရ ်းငပ ်း သ ်းမခ ်းခ  ဲရစ င ့်ကက္ည ့်မခင့််း စသည ့် တ ု  မပန့်ရ ်း ရ  င့်  က့္်ချက့္်ြျ ်း ပါဝင့်ပါသည့်။16သို  ရသ ့်လည့််း 

Covid-19 တိုက့္်ြေျက့္်ရ ်း အတ က့္် ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ  င့်မခင့််းရကက္ င ့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း မြေစ့်စဉအတ က့္် ရ ရှည့် 

အက္ျိျု်းရက္ျ်းဇူ်း ရှိနိငု့်သည့်ဟ ုရြ  ့်လင ့်ချက့္် ကက္ ်းကက္ ်းြ ်းြ ်း ြထ ်းရှိ နိငု့်ရသ်းပါ။ အစို်း  ထနိ့််းချျုပ့်ြှု ရှိငပ ်း 

လက့္်နက့္်က္ိုင့်အြေ ဲွဲ့ငယ့် ြျ ်းသ  ရှိသည ့် နယ့်ရမြြျိျု်း၌ ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ  င့်ြှု ပုိြိုရအ င့်မြင့်သည ့် အရမခအရနက္ို 

ရတ ွဲ့ မြင့်ရန  ပါသည့်။ KNU နငှ ့် RCSS ကဲ္ သို   လက့္်နက့္်က္ိုင့်အြေ ဲွဲ့ြျ ်း အုပ့်ချျုပ့်ရနသည ့် နယ့်ရမြြျ ်းတ င့်ြူ 

Covid-19 နငှ ့်အတူ မြန့်ြ  တပ့်ြရတ ့်နငှ ့် တင့််းြ ြှုြျ ်း မြင ့်တက့္်လ သည့်က္ို ရတ ွဲ့ မြင့်ရန ငပ ်း 

က္ျန့််းြ ရ ်း ိငု့်   အနတ  ယ့်ြျ ်း ရပျ က့္်က္ ယ့်သည ့် တိုင့်ရအ င့် ယင့််းတင့််းြ ြှုြျ ်းြှ  ရလျ  က္ျသ  ်းြည့် 

အရမခအရနြျိျု်း ြရှိရပ။17 ယင့််းကဲ္ သို   အရမခအရနြျိျု်း အရပေါ် နက့္်နက့္်နနဲ ဲစို်း ိြ့်ပူပန့် ရန  ငပ ်း Covid-19 

အကက္ပ့်အတည့််းသည့် တပ့်ြရတ ့် အတ က့္် နယ့်ရမြတိ်ုးချဲွဲ့ မခင့််း နငှ ့် ငခြိ့််းရမခ က့္်မခင့််း နည့််းဗျျူဟ ြျ ်း 

 က့္်လက့္် လုပ့်ရ  င့်နိငု့်ြည ့် အခ င ့်အလြ့််း သြေ ယ့် မြေစ့်ရနသည့်ဟု ယူ ြှု ြျ ်းလည့််း ရှိရနပါသည့်။18  

တပ့်ြရတ ့်ရ   တိငု့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင့် အြေ ဲွဲ့အစည့််း ြျ ်းပါ Covid-19 အကက္ပ့်အတည့််း အတ င့််း 

လူထမုြေင ့် ချိတ့် က့္်ြှု တိ်ုးချဲွဲ့လုပ့်ရ  င့် လ သည ့် အရထ က့္်အထ ်းြျ ်း ရတ ွဲ့ရန ပါသည့်။ တပ့်ြရတ ့်က္ ၀၊ 

ြိုင့််းလ ်း အုပ့်စ ုနငှ ့် အမခ ်းရသ  အြေ ဲွဲ့ြျ ်း အပါအဝင့် တိငု့််း င့််းသ ်းလက့္်နက့္်က္ိုင့် အြေ ဲွဲ့အစည့််း ြျ ်းအ ်း 

ရထ က့္်ပ  ရ ်း ပစစည့််းြျ ်း လှူ ါန့််းသည့် အခြ့််းအန ်းြျ ်းက္ိ ုရတ ွဲ့ သလိ ုတိငု့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင့် 

အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်းက္လည့််း ၎င့််းတုိ  နယ့်ရမြ အတ င့််း လ ြ့််းြို်းြှု ပုိြိုရှိနိငု့် န့် Covid-19 တ ု  မပန့်ရ ်း ရ  င့်  က့္်ြျ ်း 

လုပ့်ရ  င့်ရနသည့်က္ို ရတ ွဲ့ မြင့် ပါသည့်။19 တပ့်ြရတ ့် နငှ ့် တိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင့် အြေ ဲွဲ့ြျ ်း 

နစှ့်ဘက့္်စလ ု်းြှ စစ့်ဝါ   န့်သည ့် မပည့်သူ  က္ျန့််းြ ရ ်း  ိုင့်   ရမပ ကက္ ်းြှုြျ ်း လပု့်ရ  င့်ခဲ ကက္ငပ ်း 

အချိျုွဲ့က္ိစစ ပ့်ြျ ်းတ င့် တင့််းြ ြှုြျ ်း မြေစ့်ပ  ်းခဲ ပါသည့်။ ယင့််းက္ က္ပ့်ရ  ဂါအရ ်း ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ  င့်ြှု က္ို 

 
15 International Crisis Group, ‘Conflict, Health Cooperation and Covid-19 in Myanmar’, 19 May 2020. 
16 Ibid. 
17 Carter, L., ‘Myanmar: Armed conflict puts brakes on Covid-19 response’ in DW, 7 May 2020. 
18 Nyein Nyein, 'In Western Myanmar, State Counsellor’s Praise for the Tatmadaw Causes Unease' in Irrawaddy, 23 April 2020. 
19 Swe Lei Mon, ‘Military chief offers medical teams to two Shan armed groups’ in Myanmar Times, 12 May 2020. 

https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/b161-conflict-health-cooperation-and-covid-19-myanmar
https://www.dw.com/en/myanmar-armed-conflict-puts-brakes-on-covid-19-response/a-53360164
https://www.irrawaddy.com/opinion/analysis/western-myanmar-state-counselors-praise-tatmadaw-causes-unease.html
https://www.mmtimes.com/news/military-chief-offers-medical-teams-two-shan-armed-groups.html
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အ ်းနည့််းရစငပ ်း အန ဂါတ့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ  က့္်မခင့််း ိုင့်    ည့်ြှန့််းချက့္် ြျ ်းက္ိုလည့််း 

ထခိိုက့္်ရစပါသည့်။20 

 

Covid-19 အခ က္ ငျ်ားမပြု အပစ်အြေတ ် ပ်စဲမြေငျ်ား ခ က္ ငာ့ ်အြှန်တက္ယ ်ခတွွေ့ ံညု နိ ှုငိျ်ားြှုြျ ျား ခပေါ်ထကွ္ ်

လ နိငုြ်ညာ့် အလ ျားအလ  ြှ လည်ျား အ ျားနည်ျားခနပါသည် 

မြန့်ြ နိငု့်င တ င့် Covid-19 လူန  ရတ ွဲ့ ရှိငပ ်း ရန က့္်ပုိင့််း ၂၀၂၀ ြတ့်လ နငှ ့် ဧငပ လ တစ့်ရလ  က့္် 

တိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင့် အြေ ဲွဲ့ အချိျုွဲ့က္ တပ့်ြရတ ့်အ ်း အပစ့်အခတ့်  ပ့်စဲရ ်း ရကက္မင  န့် 

ရတ င့််း ိုခဲ သလုိ၊ နိငု့်င တက္  (အထ်ူးသမြေင ့် က္ုလသြဂဂ အရထ ရထ  အတ င့််းရ ်းြှု်း) က္လည့််း တပ့်ြရတ ့်အ ်း 

အပစ့်အခတ့်  ပ့်စဲရပ်း န့် ြိေအ ်းရပ်းခဲ  ကက္ပါသည့်။21 တပ့်ြရတ ့်က္ ယင့််းသို   ရတ င့််း ိုြှုြျ ်းြှ  

‘လက့္်ရတ ွဲ့ြက္ျ’ ဟု က္နဦ်းတ င့် မငင့််း ိုခဲ ရသ ့်လည့််း ရြလ ၉  က့္်ရန  တ င့် တစ့်ြေက့္်သတ့် အပစ့်အခတ့် 

 ပ့်စဲရ ်း ရကက္မင  ခဲ ပါသည့်။22ပစ့်ခတ့်ြှု  ပ့်စမဲခင့််း က္ိ ုအရပါင့််းလက္ခဏ  ရ  င့်ရသ  ရမပ င့််းလဲြှုအမြေစ့် 

လက့္်ခ  ြည့် မြေစ့်ရသ ့်လည့််း မြန့်ြ နိငု့်င ၏ ယခင့် ဥပြ ြျ ်းအ  လက့္် ုပ့်လက့္်က္ိုင့် မပနိငု့်ရသ   လ ့် 

အနည့််းငယ့်သ  ထ က့္်ရပေါ် ခဲ သည့်ကုိ္ ရတ ွဲ့ ြည့် မြေစ့်သည့်။ တပ့်ြရတ ့်သည့် တိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိငု့် 

အြေ ဲွဲ့ြျ ်းမြေင ့် နစှ့်ဦ်းနစှ့်ြေက့္် သရဘ တူ အပစ့်အခတ့်  ပ့်စဲရ ်း ည ိနှုငိ့််းနိငု့် န့်  ည့်  ယ့်ငပ ်း ၂၀၁၈ ခုနစှ့် 

ရန ှင့််းပုိင့််းြှ ၂၀၁၉ ခုနစှ့် ဩဂုတ့်လ အထ ိအပစ့်အခတ့်  ပ့်စဲြှု က္ လ သတ့်ြှတ့် ခဲ ရသ ့်လည့််း တ  ်းဝင့် 

ရမပ င့််းလဲတုိ်းတက့္်ြှု တစ့်စ တုစ့်   ြ ရှိခဲ ပါ။23 

တပ့်ြရတ ့်၏ ၂၀၂၀၊ ရြလ ၉  က့္်ရန   ထတု့်မပန့်သည ့် အပစ့်အခတ့်  ပ့်စဲရ ်း ရကက္မင ချက့္်တ င့် 

“တိငု့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိငု့် အြေ ဲွဲ့အချင့််းချင့််း တစ့်ြေ ဲွဲ့ နငှ ့်တစ့်ြေ ဲွဲ့ အမပန့်အလှန့် အင့်အ ်း အသ ်ုးမပျု၍ 

တိုက့္်ခိုက့္်မခင့််း၊ ရ သခ  တိငု့််း င့််းသ ်းြျ ်း အရပေါ် အနိငု့်က္ျင ့်မခင့််းြျ ်း ြမပျုလုပ့်ရ ်းက္ို တ ဝန့်ယူ ထနိ့််းသြိ့််း 

ရ  င့်  က့္် န့် လုိအပ့်ြည့်” ဟရူသ  အချက့္်က္ိ ုထည ့်သ င့််းထ ်း ပါသည့်။24 ယင့််းရမပ ကက္ ်းချက့္်တ င့် 

ငခိြ့််းရမခ က့္်သည ့်ဟန့် ြသြိသ  ပါဝင့်ရနပါသည့်။ သို  ရသ ့်လည့််း ပုိ၍ အရ ်းကက္ ်းရသ  က္ိစစ ပ့်ြှ  

တပ့်ြရတ ့်၏ အပစ့်အခတ့်  ပ့်စဲြှုတ င့်  ခိငု့်မပည့်နယ့်ရှိ ပဋပိက္ခြျ ်း အက္ျ ျူ်းြဝင့်သည ့် အချက့္်မြေစ့်သည့်။ 

 
20 Swe Lei Mon, 'More ethnic armed groups enlist in Covid-19 fight in Myanmar' in Myanmar Times, 25 May 2020. 
21 Hoelzl, V. and Diamond, C. 'Myanmar’s Military Steps up Attacks and Coronavirus Spreads' in Al Jazeera, 16 April 2020. 
22 Myo Thiri Kyaw, ‘Tatmadaw’s Covid-19 Ceasefire Leaves Little hope for Conflict Wrecked Arakan’ in Development Media 

Group, 10 May 2020. 
23 Kumbun, J., ‘Myanmar’s Meaningless Unilateral Ceasefires’ in The Diplomat, 29 May 2020. 
24 Republic of the Union of Myanmar, Office of the Commander-in-Chief of Defence Services, ‘Statement on Ceasefire and Eternal 

Peace’, 9 May 2020. 

 

https://www.mmtimes.com/news/more-ethnic-armed-groups-enlist-covid-19-fight-myanmar.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/myanmar-military-steps-attacks-coronavirus-spreads-200416060255091.html
https://www.dmediag.com/news/1476-cv19-cf-tmd
https://thediplomat.com/2020/05/myanmars-meaningless-unilateral-ceasefires/
https://www.embassyofmyanmar.be/2020/05/10/statement-on-ceasefire-and-eternal-peace-office-of-the-commander-in-chief-of-defence-services-of-the-republic-of-the-union-of-myanmar/
https://www.embassyofmyanmar.be/2020/05/10/statement-on-ceasefire-and-eternal-peace-office-of-the-commander-in-chief-of-defence-services-of-the-republic-of-the-union-of-myanmar/
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 ခိုင့်တပ့်ရတ ့် (AA) က္ို အစိ်ုး က္ ‘အကက္ြ့််းြေက့္် အြေ ဲွဲ့အစည့််း’ အမြေစ့် မြန့်ြ  ဥပရ ြျ ်း နငှ ့်အည  သတ့်ြှတ့် 

ထ ်းရသ ရကက္ င ့်လည့််း မြေစ့်သည့်။ ရိုဟင့်ဂျ ြျ ်းက္ို လြူျျို်းတုန့််း သတ့်မြေတ့်သည့် ဟူရသ  စ ပ့်စ ဲချက့္်မြေင ့် 

အမပည့်မပည့် ိငု့်   တ  ်းရ ု်း (ICJ) က္ မြန့်ြ နိငု့်င အ ်း ကက္ ်းမြေတ့်စ  င့်ချက့္် ချြှတ့်ထ ်းငပ ်း ယင့််းအတ က့္် 

ရမခ က့္်လတစ့်ခါ အစ  င့်ခ စ  တင့်သ င့််းြှု ြတုိင့်ခင့် တပ့်ြရတ ့် အရနမြေင ့် ၎င့််း၏ ပ  ုပိ့် ရက္ င့််းြ န့်ရစ န့် 

ကက္ိျု်းပြ့််းြှုအမြေစ့် အပစ့်အခတ့်  ပ့်စဲရ ်း ထတု့်မပန့်သည့်ဟု ရှုမြင့်နိငု့်ပါသည့်။ နိငု့်င တက္ တ င့် တ  ်း င့် ိုင့် ြှု 

ြျ ်းက္ နိငု့်င တက္  အသိငု့််းအဝန့််းအတ င့််း မြန့်ြ နိငု့်င ၏ ပ ု ိပ့် က္ို  ို်း ို်း   ်း   ်း ထခိိုက့္်ပျက့္်စ ်း ရစသည့်ဟု 

ယခင့် တပ့်ြရတ ့် အ  ရှိ တစ့်ဦ်းမြေစ့်ခဲ ငပ ်း ယခု နိငု့်င ရတ ့် အတုိင့်ပင့်ခ ရ ု်း ဝန့်ကက္ ်းဌ န၏ ည န့်ကက္ ်းရ ်းြှူ်းချျုပ့် 

မြေစ့်သူ ဦ်းရဇ ့်ရဌ်း က္ ဝန့်ခ ရမပ ကက္ ်း ခဲ ပါသည့်။25 အပစ့်အခတ့်  ပ့်စဲြှုတ င့်  ခိငု့်မပည့်နယ့် အက္ျ ျု်းဝင့်မခင့််း 

ြရှိ   တပ့်ြရတ ့်၏ ယင့််းရကက္မင ချက့္်မြေင ့် အစုိ်း ၏ ပ ု ပိ့်ကုိ္ ြည့်ြ မြ င ့်တင့် နိငု့်ြည့်ြှ  ြှန့််း  န့် 

ခက့္်ခဲလှပါသည့်။   

 

က္ပ်ခ  ဂါ တံု ာ့မပန်ခ ျား လပ်ုငန်ျားြျ ျား ခ  င ွ်က္ခ်နစဉ် ငငြ်ိျားြေျြ်ျားခ ျား ခ ျွားခနျွားြှုြျ ျား  က္လ်က္ ်

လပ်ုခ  ငမ်ြေငျ်ား   

Covid-19 ြစတင့်ခင့် က္တည့််းက္ပင့် မြန့်ြ နိငု့်င ၏ ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း မြေစ့်စဉြှ   ပ့်တန  ့်ရနငပ ်း 

တစ့်နိငု့်င လ ်ုး ပစ့်ခတ့်တိုက့္်ခိကု့္်ြှု  ပ့်စဲရ ်းသရဘ တူစ ချျုပ့် (NCA) လက့္်ြှတ့်ရ ်းထိ်ုးထ ်းသည ့် တုိင့််း င့််းသ ်း 

လက့္်နက့္်က္ိုင့် အြေ ဲွဲ့ြျ ်းက္ ြည့်သည ့် တို်းတက့္်ြှုြ  ြရှိရသ  အရမခအရပေါ် စိတ့်ကု္န့်ရနကက္ငပ ်းဟု 

ထတု့်ရြေ ့်ရမပ ကက္ ်းထ ်း ကက္ပါသည့်။ တစ့်ငပိျုင့်နက့္်တည့််းြှ ပင့်  ခိငု့်မပည့်နယ့်၌  ခိုင့်တပ့်ရတ ့် (AA) နငှ ့် 

တပ့်ြရတ ့် အကက္ ်း တုိက့္်ပ ဲြျ ်း မပင့််းထန့်စ   မြေစ့်ပ  ်းရန ပါသည့်။ တပ့်ြရတ ့်သည့် NCA လက့္်ြှတ့် 

ရ ်းထိ်ုးထ ်းသည ့် အြေ ဲွဲ့ြျ ်း အရပေါ် ြျ ်းစ   အ ရ ု စုိက့္်မခင့််း ြရှိရတ  ပဲ NCA လက့္်ြှတ့်ရ ်းထိ်ုးထ ်းမခင့််း ြရှိရသ  

ရမြ က့္်ပုိင့််းြှ အင့်အ ်းကက္ ်း အြေ ဲွဲ့ြျ ်း အထ်ူးသမြေင ့် ၀ နငှ ့် က္ချင့် တုိ  မြေင ့်  က့္်  ရ ်း အ ်းရက္ င့််းရစ န့် 

လုပ့်ရ  င့်လ သည့် ဟု ထင့်မြင့်ယ ူ  ပါသည့်။26 

လက့္်ရှိ စိတ့်ပျက့္်အ ်းရလျ   ြေ ယ့်   အရမခအရန နငှ ့် အခင့််းအက္ျင့််း ြှ  Covi-19 ရကက္ င ့် ထပ့်တို်း 

စိန့်ရခေါ်ြှုြျ ်း ရှိလ ငပ ်း တစ့်နိငု့်င လ ု်း ပစ့်ခတ့် တိုက့္်ခိကု့္်ြှု  ပ့်စဲရ ်း သရဘ တူစ ချျုပ့် (NCA) ၏ လ ်း   

အဘယ့်သို   ရှိြည့်ကုိ္  န့််းစစ့် ပါြည့်။၂၀၂၀ ခုနစှ့် ဧငပ လ ရန ှင့််းပုိင့််းတ င့် အစို်း က္ ‘COVID-19 က္ က္ ယ့် 

ထနိ့််းချျုပ့် ကု္သရ ်းနငှ ့် စပ့်လျဉ်း၍ တုိင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်ကုိ္င့် အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်း နငှ ့်  ည ိနှုငိ့််း ပူ်းရပါင့််းရ ်း 

 
25 The Irrawaddy, ‘Myanmar’s image ‘severely damaged’ by international legal cases over Rohingya: Govt’ in Irrawaddy, 15 

November 2019. 
26 Swe Lei Mon 'Wa armed group reaches out to Tatmadaw leader' in Myanmar Times, 21 May 2020. 

https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-image-severely-damaged-intl-legal-cases-rohingya-govt.html
https://www.mmtimes.com/news/wa-armed-group-reaches-out-tatmadaw-leader.html
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ရက္ ့်ြတ ’ က္ို ြေ ဲွဲ့စည့််း ခဲ ပါသည့်။ ရက္ ့်ြတ  အြေ ဲွဲ့ဝင့်ရလ်းဦ်း အမြေစ့် အစိ်ုး ရပါင့််းစပ့် အြေ ဲွဲ့အစည့််း မြေစ့်ရသ  

အြျိျု်းသ ်းမပန့်လည့် သင ့်မြတ့်ရ ်းနငှ ့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်းဗဟုိဌ န (NRPC)၊ ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း ရက္ ့်ြရှင့် နငှ ့် 

တုိင့််း င့််းသ ်းရ ်း   ဝန့်ကက္ ်းဌ န တုိ  ြှ ကုိ္ယ့်စ ်းလှယ့်ြျ ်း ပါဝင့်ပါသည့်။27 ရက္ ့်ြတ  ြေ ဲွဲ့စည့််းမခင့််း အရပေါ် NCA 

လတ့်ြှတ့်ရ ်းထိ်ုးထ ်းရသ  အြေ ဲွဲ့ြျ ်း နငှ ့် လက့္်ြှတ့်ြရ ်းထိ်ုးထ ်းသည ့် အြေ ဲွဲ့ြျ ်းပါ ကက္ျို ိုခဲ ကက္ငပ ်း ၎င့််းတုိ  သည့် 

ရက္ ့်ြတ မြေင ့် ရတ ွဲ့  ုရ  ်းရန ်းြှု ြျ ်းတ င့် ပါဝင့်ခဲ ကက္သလုိ ၎င့််းတုိ  ၏ Covid-19 တ ု  မပန့်ရ ်း အစ အစဉ ြျ ်းကုိ္ပါ 

ရဝြ ခဲ ကက္ ပါသည့်။28 အရ ်းကက္ ်းရသ  အချက့္်တစ့်ခုြှ  ရက္ ့်ြတ သည့် NCA လက့္်ြတှ့်ရ ်းထိ်ုးထ ်းရသ  

အြေ ဲွဲ့ြျ ်းအမြေစ့် က္န  ့်သတ့်ထ ်းမခင့််း ြရှပဲိ တိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင့် အြေ ဲွဲ့ (၁၄) ြေ ဲွဲ့ထ ြှ 

သတင့််းအချက့္်အလက့္်ြျ ်း စုရ  င့််း ခဲ ရသ ရကက္ င ့် အစုိ်း  နငှ ့် တုိင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်ကုိ္င့် အြေ ဲွဲ့ြျ ်း 

အကက္ ်း ရ  ်းရန ်းည ိနှုငိ့််းြှု ပုိြုိ က္ျယ့်မပန  ့်လ ြည့်လ ်းဟု ရြ  ့်လင ့်ြိ ရစပါသည့်။ သို  ရသ ့်လည့််း 

လက့္်ရတ ွဲ့က္ျရသ  စိန့်ရခေါ်ချက့္်ြျ ်း ရှိရနပါရသ်းသည့်။ ရအ က့္်ပါ ရက္ က့္်နတု့်ချက့္် (၁) တ င့် ရက္ ့်ြတ ၏ 

လုပ့်ငန့််းတ ဝန့်ြျ ်းက္ို ရြေ ့်မပထ ်း ငပ ်း သတင့််းအချက့္်အလက့္် ရဝြ မခင့််း၊ ပူ်းရပါင့််းလပု့်ရ  င့်ြည ့် 

စနစ့်ထ ်းရှမိခင့််း နငှ ့် ြတူည သည ့် အုပ့်ချျုပ့်ရ ်း နယ့်ရမြြျ ်းက္ို မြေတ့်သန့််း သူြျ ်းအ ်း စ ြ ခန  ့်ခ ဲ  တ င့် 

ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ  င့်မခင့််း စသည ့် ခက့္်ခဲရသ  လုပ့်ငန့််းြျ ်း ပါဝင့်ပါသည့်။ လက့္်ရှိ နိငု့်င ရ ်း ရ  ်းရန ်းြှု မြေစ့်စဉ 

အခင့််းအက္ျင့််း တ င့် စိန့်ရခေါ်ြှုြျ ်း (စစ့်ြှန့်သည ့် ရမပ င့််းလတဲို်းတက့္်ြှု ြရှိမခင့််း) ကက္ ျုရတ ွဲ့ရန    ရက္ ့်ြတ ၏ 

ထရိ  က့္်ြှု နငှ ့်စပ့်လျဉ်း၍ ရြ  ့်လင ့်ချက့္် ကက္ ်းကက္ ်းြ ်းြ ်း ြထ ်းသင ့်ရသ်းပါ။  

က္ က္ယွထ်န်ိျားြေျြုပ် က္သုခ ျားနငှာ့ ်စပ်လျဉ်ျား၍ တိငုျ်ား ငျ်ားသ ျား လက္န်က္က်္ိငု ်အဖဲွွေ့အစည်ျားြျ ျားနငှာ့ ်ည ိနှုငိျ်ား 

ပ ျားခပါငျ်ားခ ျား ခက္ ်ြတ ီ၏ လပ်ုငန်ျားတ ဝန်ြျ ျား  

• Covid-19 က္ က္ ယ့်ထနိ့််းချျုပ့် က္ုသရ ်း  ိုင့်   သတင့််း အချက့္်အလက့္်ြျ ်း ြေလှယ့်မခင့််း၊  

• နယ့်စပ့်ဝင့်ရပါက့္် ြျ ်းြှ ဝင့်ရ  က့္်လ သူ ြျ ်းအ ်း စစ့်ရ ်းမခင့််း၊ ရစ င ့်ကက္ပ့်ကက္ည ့်ရှု မခင့််း၊ သ သယလူန  

ရတ ွဲ့ ရှပိါက္ သတင့််းအချက့္်အလက့္် ြေလယှ့်မခင့််း၊ ည န့််းပို  က္သုမခင့််း၊ သ သယလူန ြျ ်းနငှ ့် ထရိတ ွဲ့ ြှု 

ရှိသြူျ ်းအ ်း ရှ ရြေ ရြေ ့်ထတု့်မခင့််း စသည့်တို  တ င့် ပူ်းရပါင့််းရ  င့်  က့္်မခင့််း၊ 

• ရ  ဂါလက္ခဏ  မပသသူြျ ်းအ ်း ရစ င ့်ကက္ပ့်ကက္ည ့်ရှု က္သုြှုရပ်းနိငု့်ရ ်း ည ိနှုငိ့််းရ  င့်  က့္်မခင့််း၊ 

• က္ျန့််းြ ရ ်း ိုင့်   အကက္ မပျုချက့္်ြျ ်း နငှ ့်အည  လိကု့္်န  အရက္ င့်အထည့်ရြေ ့် ရ  င့်  က့္်နိငု့်ရ ်း 

ည ိနှုငိ့််းရ  င့်  က့္်မခင့််း၊ 

• Covid-19 ထနိ့််းချျုပ့်ရ ်း လပု့်ငန့််းြျ ်း ရ  င့်  က့္်  တ င့် ဟန့်ချက့္်ည  မြေစ့်ရစရ ်း နည့််းပည  ိုင့်   

ပူ်းရပါင့််း ရ  င့်  က့္်မခင့််း၊  

 
27 Nyein Nyein, ‘Myanmar sets up Covid-19 Committee with Rebel Armies’ in Irrawaddy, 28 April 2020. 
28 Ethnic Health Committee, ‘Ethnic Health Committee’s statement on the Government formation of Covid-19 prevention 

Coordination Committee to cooperate with EAOs’ in Progressive Voice of Myanmar, 6 May 2020. 

https://www.irrawaddy.com/specials/myanmar-covid-19/myanmar-sets-covid-19-committee-rebel-armies.html
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2020/05/EHC-Statement-on-the-formation-of-COVID-19-English-version.pdf
https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2020/05/EHC-Statement-on-the-formation-of-COVID-19-English-version.pdf
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• တိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင့် အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်း နငှ ့် မပည့်နယ့် အစို်း ြျ ်း အကက္ ်း Covid-19 

က္ က္ ယ့်ထနိ့််းချျုပ့် ကု္သရ ်းနငှ ့် စပ့်လျဉ်း၍ ည ိနှုငိ့််းရ  င့်  က့္် ရပ်းမခင့််း၊ 

• တိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင့် အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်း အရမခမပျု   ရ သြျ ်းတ င့် Covid-19  ိုင့်   

အရ ်းရပေါ် ရ  င့်  က့္် န့် က္ိစစြျ ်း ရပေါ်ရပါက့္်လ ပါက္ အြျိျု်းသ ်းမပန့်လည့် သင ့်မြတ့်ရ ်းနငှ ့် 

ငငြိ့််းချြ့််းရ ်းဗဟိုဌ န၏ လြ့််းည န့်ချက့္်နငှ ့် အည  ည ိနှုငိ့််းပူ်းရပါင့််း ရ  င့်  က့္်မခင့််း။29 

ရက္ က့္်နတု့်ချက့္် (၁) Covid-19 တ ု  မပန့်ရ ်း လုပ့်ငန့််းြျ ်းနငှ ့် စပ့်လျဉ်း၍ EAO/NRPC ရက္ ့်ြတ ၏ လုပ့်ငန့််းတ ဝန့်ြျ ်း 

 

ခန က္ထ်ပ်က္ျငျ်ားပြညာ့် မပညခ်ထ ငစု် ငငြ်ိျားြေျြ်ျားခ ျား ညီလ ြေံ နငှာ့ ်ခ ွျားခက္ က္ပဲွ် 

ယခုကဲ္ သို   တိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်ကုိ္င့် အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်း၊ တပ့်ြရတ ့် နငှ ့် အမခ ်းရသ  အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်း 

အကက္ ်း ထရိတ ွဲ့ချိတ့် က့္်ြှုြျ ်း ရှိရနသည ့် ရန က့္်ခ  အရမခအရနတ င့် အစို်း  က္ ရန က့္်ထပ့် မပည့်ရထ င့်စု 

ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း ည လ ခ  က္ျင့််းပြည ့် မြေစ့်နိငု့်ြေ ယ့် အရမခအရနက္ို ထတု့်မပန့်ရကက္မင  လိကု့္်ပါသည့်။ ည လ ခ ကုိ္ 

ဩဂုတ့်လလယ့် တ င့် က္ျင့််းပနိငု့် န့် စ စဉထ ်းငပ ်း တက့္်ရ  က့္်သူ လူဦ်းရ  အရ အတ က့္် ရလ   ချသ  ်းြည့် 

မြေစ့်က္  ခပ့်ခ  ခ  ရနထိငု့်ြှု စည့််းြျဉ်းြျ ်း သတ့်ြတှ့်နိငု့် န့် စ စဉ ရနပါသည့်။30 တိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိငု့် 

အြေ ဲွဲ့ ရခါင့််းရ  င့်အချိျုွဲ့ အတ က့္် ထိငု့််းနိငု့်င ြှ ရလရကက္ င့််းလုိင့််းမြေင ့် လ ရ  က့္်နိငု့် န့် စ စဉထ ်းသကဲ္ သို   

ည လ ခ  အစ အစဉတ င့် NCA လက့္်ြှတ့် ရ ်းထိ်ုးထ ်းရသ  အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်းမြေင ့် ‘လ ုမခ ျုရ ်း ိုင့်   

မပန့်လည့်သင ့်မြတ့်ရ ်း’ ရ  ်းရန ်းြှု က္ိုလည့််း ထည ့်သ င့််းထ ်း ပါသည့်။31ယခင့်အကက္ြိ့် မပည့်ရထ င့်စု 

ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း ည လ ခ  ြျ ်းတ င့် ြရမပြလည့်မြေစ့်ြှု ြျ ်းမြေင ့် အ  ု်းသတ့်မခင့််းြျ ်း ရှိခဲ သလုိ တို်းတက့္်ြှု 

အနည့််းငယ့်သ   ရှိထ ်းခဲ  ပါသည့်။32 ယခုကဲ္ သို   Covid-19 အရ ်းရပေါ် အရမခအရနြျိျု်း၌ ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း ည လ ခ  

က္ျင့််းပနိငု့်ခဲ လ င့်ရတ င့် အက္ျိျု်း လ ့် ကက္ ်းကက္ ်းြ ်းြ ်း  ရှိ န့် ရြ  ့်လင ့်နိငု့်ြည့် ြဟုတ့်ပါ။  

အပစ့်အခတ့်  ပ့်စဲရ ်း က္ိ ုအသ ု်းမပျု၍ ပ  ုိပ့်ရက္ င့််း  ရှရိစ န့် တပ့်ြရတ ့်က္ လုပ့်ရ  င့်သကဲ္ သို   

နိဝုင့်ဘ တ င့် က္ျင့််းပြည ့် အရထ ရထ  ရ  ်းရက္ က့္်ပ ဲ ြတိငု့်ခင့် န ြည့်ရက္ င့််း  ရှိလိုြှု အရပေါ် အရမခခ ၍ 

ငငြိ့််းချြ့််းည လ ခ  လုပ့်ရ  င့်သည့် ဟု ယူ  ပါသည့်။33အရ ်းရပေါ် က္ျန့််းြ ရ ်း တ ု  မပန့်ြှု ရ  င့်  က့္်ချက့္် 

ြျ ်းတ င့် အစို်း  နငှ ့် တိငု့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်ကုိ္င့် အြေ ဲွဲ့ြျ ်း၏ ပ်ူးရပါင့််းလုပ့်ရ  င့်ြှုြှ  အရပါင့််းလက္ခဏ  န့် 

 
29 Republic of the Union of Myanmar, Office of the President, ‘Forming coordinating committee with EAOs on preventing, 

controlling and treating on COVID 19’, Directive No.63/2020, April 27, 2020. 
30 Myat Thura, ‘Govt plans fourth Panglong Session for July’ in Myanmar Times, 1 July 2020. 

31 Global New Light of Myanmar, ‘Ministry of State Counsellor Office holds press briefing about handling of prevailing issues’, 31 

May 2020.  
32 Sai Wansai, ‘Constitution-Making and Peace Process Stagnation in Myanmar’, Transnational Institute, 3 September 2018. 

33 Sai Wansai, ‘Constitution-Making and Peace Process Stagnation in Myanmar’, Transnational Institute, 3 September 2018. 

https://www.mmtimes.com/news/govt-plans-fourth-panglong-session-july.html
https://www.tni.org/en/article/constitution-making-and-peace-process-stagnation-in-myanmar-will-a-conditional-clause-help
https://www.tni.org/en/article/constitution-making-and-peace-process-stagnation-in-myanmar-will-a-conditional-clause-help
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ပါသည့်။ သို  ရသ ့်လည့််း နိဝုင့်ဘ  ရ  ်းရက္ က့္်ပ ဲ ြတိုင့်ခင့် တိုင့််း င့််းသ ်း ရ သြျ ်း၌ မပည့်ရထ င့်စ ုအစို်း  

ဝန့်ထြ့််းြျ ်း နငှ ့် တပ့်ြရတ ့် ရခါင့််းရ  င့်ြျ ်းက္ို နစှ့်သက့္်ြှု ြရှိသည ့် သရဘ ထ ်းြျ ်း တို်းပ  ်းလ နိငု့်ငပ ်း 

ရ  ်းရက္ က့္်ပ ဲ  လ ့်ြျ ်း ၎င့််းတုိ   ရြ  ့်ြှန့််းသကဲ္ သို   ြမြေစ့်ပါက္ ြနစှ့်သက့္်စိတ့်ြျ ်း ထပ့်ြ ၍ တို်းပ  ်းလ နိငု့်က္  

နိငု့်င ရ ်း က္  ဟြှု ပုိြုိ၍ ကက္ ်းြ ်းလ နိငု့်ပါသည့်။ အမခ ်း  က့္်စပ့်ရနသည ့် စို်း ိြ့်ပပူန့်ြှု တစ့်ခုြှ  

ရဝ်းလ ရခါင့််းပါ်းငပ ်း ပဋပိက္ခ  ဏ့်ခ ရန သည ့်  ပ့်   ြျ ်းတ င့် ြဲရ ုြျ ်းသို   လ ရ  က့္် ြဲရပ်းနိငု့် န့် လ ုမခ ျုရ ်း 

အ ြခ နိငု့်မခင့််း ရှိ၊ြရှိ  ိုသည ့် အချက့္်ပင့် မြေစ့်ပါသည့်။  

ရန  အြျ ်းစု၌ NLD က္သ  အနိငု့် ြည့်ဟု ြှန့််းထ ်းသည ့်တိုင့် နိဝုင့်ဘ  ရ  ်းရက္ က့္်ပ ဲ ငပ ်းရန က့္် 

ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း မြေစ့်စဉတ င့် ပါဝင့်ြည ့် အစိ်ုး  က္ိယု့်စ ်းလယှ့် ရမပ င့််းလဲြှုြျ ်း ကက္ ျု နိငု့် ပါသည့်။34 NLD 

အရနမြေင ့် ဗြ  တိုင့််းရ သကက္ ်း ြျ ်း၌ မပည့်ရထ င့်စု ကက္  ခိုင့်ရ ်းနငှ ့် ြေ  ွဲ့ ငြိေျု်းရ ်း ပါတ  သို  ြဟုတ့် မပည့်သူ  ပါတ  

ကဲ္ သို   ပါတ ြျ ်း နငှ ့် မပည့်နယ့်ြျ ်း၌ တိငု့််း င့််းသ ်း ပါတ ြျ ်းက္ိ ုရန   ခ ဲရဝရပ်း  နိငု့်ရသ ရကက္ င ့် 

သသိ ထင့်ရှ ်းရသ  အရမပ င့််းအလဲ ြျ ်းအ ်း ရ  ်းချယ့်ခ  ရသ  လ တ့်ရတ ့် က္ိုယ့်စ ်းလှယ့် ြျ ်းတ င့် 

ရတ ွဲ့ နိငု့်ြည့် မြေစ့်သည့်။ နိငု့်င ရ ်း ရ  ်းရန ်းြှု ိုင့်   ြူရဘ င့်အ  သ ု်းပ င ့် ိုင့် ရ  ်းရန ်းြှု တ င့် ရ  ်းရက္ က့္်ခ  

နိငု့်င ရ ်းပါတ  သ ု်းပ ုတစ့်ပ ု ပါဝင့်ြှု ရှ ိြည့် မြေစ့်ရသ ရကက္ င ့် အထက့္်ပါ လ တ့်ရတ ့်တ င့််း ရမပ င့််းလြဲှုြျ ်းသည့် 

NCA ရ  ်းရန ်းည ိနှုငိ့််းြှု ြျ ်းအရပေါ် တိုက့္်ရိုက့္် သက့္်ရ  က့္်ြှု ရှိပါသည့်။ ထို  မပင့် ရ  ်းရက္ က့္်ပ ဲငပ ်းရန က့္် 

အရမပ င့််းအလ ဲက္ လ ရှည့်ကက္ ရသ ရကက္ င ့် ရန က့္်တက့္်ြည ့် အစို်း ၏ ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းစဉ ိုင့်   

ရ  ်းရန ်းည ိနှုငိ့််းြှု ြျ ်းြှ  ၂၀၂၁ ဧငပ လ သို  ြဟုတ့် ရြလ ြတိုင့်ခင့်အထ ိစတင့်နိငု့်ြေ ယ့် ြရှိပါ။ ယင့််းအချက့္်က္ို 

ကက္ည ့်၍ NLD အစိ်ုး သည့် ၎င့််း၏ လက့္်ရှိ အစို်း သက့္်တြ့််း ြက္ုန့်ြ အတ င့််း ပ ု ိပ့်ရက္ င့််း  ရှိြည ့် 

အခြ့််းအန ်းမြေင ့် အ  ု်းသတ့်လိုြှု က္ိ ုရတ ွဲ့ မြင့်နိငု့်ြည့် မြေစ့်ပါသည့်။  

 

ငငြ်ိျားြေျြ်ျားခ ျား လပ်ုငန်ျား ြျ ျားက္ိ ုပံာ့ပုိျားခပျား န် ယြေငက်္ထက္ ်ပုိြုိ အခ ျားကက္ျီား လ ပါသည် 

Covid-19  ိုင့်   ပ  ပုိ်းြှုြျ ်းသည့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ  က့္်ြှု လုပ့်ငန့််းြျ ်း အတ က့္်လည့််း အရထ က့္်အက္ူ 

မြေစ့်သင ့်ပါသည့် 

၂၀၁၉ ခုနစှ့်တ င့် အြျိျု်းသ ်း မပန့်လည့် သင့် မြတ့်ရ ်း နငှ ့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း ဗဟိုဌ န (NRPC) သည့် 

ြေ  ွဲ့ ငြိေျု်းရ ်း အရထ က့္်အပ    ိငု့်   သတ့်ြှတ့်ချက့္်ြျ ်း ချြှတ့်ခဲ ငပ ်း UN အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်း က္ိုလည့််း ရထ က့္်ပ  ရ ်း 

 ိုင့်   ည ိနှုငိ့််းြှု ပုိြိ ုရက္ င့််းြ န့်စ   လုပ့်ရ  င့် န့် နငှ ့် တ  ်းဝင့် ခ င ့်မပျုချက့္်  ယ ူန့် တိုက့္်တ န့််းခဲ    

အက္ူအည ရပ်းရ ်း အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်းအကက္ ်း စို်း ိြ့်ြှု ထ က့္်ရပေါ် ရစခဲ ပါသည့်။ နိငု့်င မခ ်းရ ်း ဝန့်ကက္ ်းဌ နြှ 

ရပ်းပုိ  မြေန  ့်ရဝရသ  စ တ င့် ‘NCA အရက္ င့်အထည့်ရြေ ့်ြှု ရအ င့်မြင့်ရ ်း  ည့်ြှန့််း၍ UN အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်း 

 
34 Sithu Aung Myint, ‘To revive the peace process, all sides need to compromise’ in Frontier Myanmar, 18 June 2020. 

https://www.frontiermyanmar.net/en/to-revive-the-peace-process-all-sides-need-to-compromise/


Covid-19 နငှ ့် မြန့်ြ   ပဋပိက္ခ  အက္ျဉ်းချျုပ့်စ တြ့််း အြတှ့် (၁) 

 

12  ၾသဂုတလ  ၂၀၂၀ 

 

အရနမြေင ့် သက့္် ိငု့်   တိငု့််းရ သကက္ ်း နငှ ့် မပည့်နယ့်ြျ ်းရှ ိတိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်ကုိ္င့် အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်း (သို  ) 

တိုင့််း င့််းသ ်း ပါတ ြျ ်း အတ က့္် ြေ  ွဲ့ ငြိေျု်းရ ်း အရထ က့္်အပ   နငှ ့် စ ြ က္ိန့််းြျ ်း ရ  င့်  က့္်ြည့် ိုလ င့် NRPC သို   

  ရလျ ့်   နည့််းလြ့််းမြေင ့် အရကက္ င့််းကက္ ်း ြည့် မြေစ့်သည့်’ ဟု ရ ်းသ ်းရြေ ့်မပ ထ ်းပါသည့်။35 

အစို်း တိုင့််းသည့် ၎င့််းတုိ   အချျုပ့်အမခ ပုိင့်ရမြ အတ င့််းရှိ ြေ  ွဲ့ ငြိေျု်းရ ်း အရထ က့္်အပ  နငှ ့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း 

ရထ က့္်ပ  ြှု အပါအဝင့် နိငု့်င မခ ်း အစ အြ  ြျ ်းက္ိ ုကက္ ်းကက္ပ့်ထနိ့််းရက္ျ င့််း ပုိင့်ခ င ့် ရှိပါသည့်။ သို  ရသ ့်လည့််း 

အထက့္်ပါ က္ိစစ ပ့်၏ မပဿန ြှ  ကက္ ်းကက္ပ့် ထနိ့််းရက္ျ င့််းြှုရကက္ င ့် NCA ၏ အဓိက္ အစိတ့်အပုိင့််း 

တစ့်ခုမြေစ့်ရသ  ‘ကက္ ်းမြေတ့် အစ အြ ’ ြျ ်းက္ိ ုအ ်းနည့််းသ  ်းရစမခင့််း မြေစ့်သည့်။ ယင့််းအတ က့္် စို်း ိြ့်ပူပန့်ြှုြျ ်း 

 က့္်လက့္် ရှိရနမခင့််းက္ ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းစဉ၏ ထလိ ယ့်ရှလ ယ့် မြေစ့်ြှု အရမခအရန နငှ ့် ြငပ ်း  ်ုးရသ်းြှု 

တုိ  ကုိ္ ရြေ ့်မပရန ပါသည့်။ အထက့္်ပါကဲ္ သို   မပဿန ြျ ်း  က့္်လက့္် ရှိရနရသ်းရသ ရကက္ င ့် က္ပ့်ရ  ဂါ 

အရမခအရနသည့် လုပ့်ပုိင့်ခ င ့်အ ဏ  ရဝြ ြှု သို  ြဟုတ့် ပ်ူးတ  ဲစ ြ အပု့်ချျုပ့်ြှု တုိ   က္ျင ့်သ ု်းနိငု့် န့် အခ င ့်အလြ့််း 

မြေစ့်သည့်ဟ ုယူ နိငု့်အ ု်းြည့် ြဟုတ့်ပါ။ အက္ျဉ်းချျုပ့်  ိ ုပါက္ တိ်ုးတက့္်ြှု  ပ့်တန  ့်ရစသည ့် မပဿန  

အ င့််းအမြစ့် ြျ ်းက္ိ ုရမြေရငှ့််းနိငု့်မခင့််း ြရှိရသ်းရသ ရကက္ င ့် Covid-19  ိငု့်   ပ်ူးရပါင့််း တ ု  မပန့်ြှု ြျ ်းအ ်းမြေင ့် 

ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းစဉ အ ်းရက္ င့််း လ ရစ န့် လပု့်ရ  င့်နိငု့်ြည့် ြဟုတ့်ပါ။    

အလှူရငှ့်ြျ ်း အရနမြေင ့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းအတ က့္်  န့်ပ ုရင ြျ ်း ြရလ   ချသင ့်ပါ 

အရန က့္်နိငု့်င  အလှူရငှ့်ြျ ်း၏ မပည့်သူ  က္ျန့််းြ ရ ်း လုပ့်ငန့််း နငှ ့် က္ပ့်ရ  ဂါ ထနိ့််းချျုပ့်ရ ်း 

လုပ့်ငန့််းြျ ်းသို   ရမပ င့််းလဲ ပ  ပုိ်းရထ က့္်ပ  ြှု ြျ ်းသည့် မြန့်ြ နိငု့်င ရှိ ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းစဉ နငှ ့် ပဋပိက္ခ 

ရမြေရှင့််းြှု တုိ  အရပေါ် ရ ရှည့် သက့္်ရ  က့္်ြှုြျ ်း ရှိြည့်မြေစ့်သည့်။ ရထ က့္်ပ  ြှုြျ ်း အနက့္် အဓိက္ အ င့််းအမြစ့် 

တစ့်ခုမြေစ့်ရသ  နိငု့်င တက္  အလှူရငှ့်ြျ ်း စုရပါင့််းထ ်းသည ့် ‘ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း ပ်ူးရပါင့််း  န့်ပ ုရင ’ (Joint Peace 

Fund) သည့် လုပ့်ငန့််း ပထြအ င ့် ငပ ်းရမြ က့္်ရတ  ြည့် မြေစ့်ငပ ်း၊ Covid-19 ြှ ထ က့္်ရပေါ်လ သည ့် ဘတ့်ဂျက့္် 

အခက့္်အခဲ ြျ ်းရကက္ င ့် ယင့််းရန က့္်ပုိင့််းတ င့်  န့်ပ ုရင  ရလ   ချသ  ်းြေ ယ့် ရှိရနပါသည့်။ က္ပ့်ရ  ဂါ 

တ ု  မပန့်ြှုအတ က့္်  န့်ပ ုရင  အသ ု်းချ မခင့််း နငှ ့် စုစုရပါင့််း  န့်ပ ုရင   ရှိြှု ရလျ  က္ျလ မခင့််း တုိ  ရကက္ င ့် အမခ ်းရသ  

ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း ရထ က့္်ပ  ြှု ြျ ်းသည့်လည့််း ခိငု့်ြ ရသ  အရမခအရနတ င့် ြရှိပါ။ ထို  မပင့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း 

လုပ့်ငန့််းစဉတ င့် တို်းတက့္်ရအ င့်မြင့်ြှု နည့််းပါ်းလ န့််းရသ ရကက္ င ့် အလှူရှင့်ြျ ်း၏ စတိ့်ဝင့်စ ်းြှု ရလျ  က္ျလ  

သလိ ုမြန့်ြ နိငု့်င ၌ အမခ ်းရသ  နိငု့်င မခ ်း အစိ်ုး  အ ်းလ ်ုးထက့္် ရက္ျ ့်လ န့် သ ်ုးစ ဲနိငု့်ရ ်း တရုတ့်နိငု့်င က္ 

 ဲ ဲတင့််းတင့််း လပု့်ရ  င့်ရနပါသည့်။  

 
35 Ministry of Foreign Affairs, “Letter to All the Offices of the United Nations, its Specialized Agencies and International 

Organizations”, Nay Pyi Taw, Government of the Republic of the Union of Myanmar, MOFA No.33 08 39, October 4, 2019. 
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 န့်ပ ုရင  ိငု့်     ်ုးမြေတ့်ချက့္် ချြှတ့်မခင့််းြျ ်းသည့် ခက့္်ခဲပါသည့်။ သို  ရသ ့်လည့််း ပဋပိက္ခ  ဏ့်ခ  နယ့်ရမြြျ ်းရှိ 

အခက့္်အခဲြျ ်း ရလ   ချနိငု့်ရ ်း နငှ ့် ပဋပိက္ခ ပတ့်ဝန့််းက္ျင့်အတ င့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း  ရှိရ ်း ရ  င့်  က့္်ရနသည ့် 

အစ အစဉြျ ်း အတ က့္် ပ  ပုိ်းြှု မြေတ့်ရတ က့္်မခင့််းသည့် ရ တိုအမြင့်မြေင ့်   ု်းမြေတ့်ြှု မြေစ့်ရနပါသည့်။  န့်ပ ုရင  

အသ ု်းမပျုြှု အရပေါ် စိစစ့်မခင့််း နငှ ့်  န့််းစစ့်အက္ဲမြေတ့်မခင့််း တုိ  ြှ  အသ ်ုးဝင့်ပါသည့်၊ သို  နငှ ့်တုိင့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း 

လုပ့်မခင့််း နငှ ့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ  က့္်မခင့််း လုပ့်ငန့််းြျ ်းသည့် ၎င့််း၏ သဘ ၀အ  ရ ရှည့်သ  ်း ြည ့် 

လုပ့်ငန့််းြျ ်းပင့် မြေစ့်ပါသည့်။ ရြ  ့်ြှန့််း လ ့် ြျ ်းအရပေါ် ရ ရှည့်ရစ င ့်ကက္ည ့် န့် အရ ်းကက္ ်းငပ ်း အရမခအရန 

ရမပ င့််းလဲသည့်နငှ ့် တငပိျုင့်နက့္် အခ င ့်အလြ့််းကုိ္ ြေြ့််း ုပ့်နိငု့် န့် အ င ့်သင ့် မြေစ့်ရန ပါြည့်။ ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း 

ရထ က့္်ပ  ြှုက္ိ ု၎င့််း၏ အက္ျိျု်းသက့္်ရ  က့္်ြှုမြေင ့် နှုငိ့််းယှဉ စဉ်းစ ်းပါက္ က္ုန့်က္ျစ ိတ့် အလ န့်နြိ ့်ပါ်းသည့် ဟုပင့် 

 ို ပါြည့်။  

ရ သမြေင ့် က္ိုက့္်ည သည ့် နည့််းလြ့််းြျ ်း  အသ ု်းမပျု န့် အရ ်းကက္ ်းြှု 

ပဋပိက္ခ ရ သြျ ်းတ င့် Covid-19 တ ု  မပန့်ရ ်း အစ အစဉြျ ်း ရြေ ့်ရ  င့်  ြှ သင့်ယူစ   နငှ ့် 

 န့််းသစ့်တ ထ င့် နိငု့်ြည ့် အခ င ့်အလြ့််း ြျ ်းစ   ထ က့္်ရပေါ်လ  ပါသည့်။ အလှူရှင့်ြျ ်း အရနမြေင ့် အစိ်ုး  အရမခမပျု 

နည့််းလြ့််းြျ ်း က္ိုသ   က့္်လက့္် အသ ု်းမပျု ြရနသင ့်ပါ။ ရင ရကက္်း နငှ ့် သက့္်ရြ ်းဝြ့််းရကက္ င့််း  ိငု့်   

အစ အစဉြျ ်း ရပါင့််းစပ့် ရထ က့္်ပ  ရပ်းမခင့််း၊ နငှ ့် အရဝ်းြှ အကဲ္မြေတ့်ရစ င ့်ကက္ည ့် နိငု့်သည ့် စနစ့်တုိ   အသ ်ုးမပျု န့် 

စဉ်းစ ်းနိငု့် ပါသည့်။ က္ပ့်ရ  ဂါ တ ု  မပန့်ြှု လုပ့်ငန့််းြျ ်း ရ  င့်  က့္်ရ ်း အတ က့္် ပ  ပုိ်းြှုြျ ်း စုစည့််း   တ င့်ြူ 

ရ သမြေင ့် က္ိုက့္်ည သည ့် နည့််းလြ့််းြျ ်း အသ ု်းမပျု န့် လိအုပ့်ရန ပါသည့်။36က္ င့် နငှ ့် က္ချင့် မပည့်နယ့်ြျ ်းတ င့် 

အ ်းရက္ င့််းရသ  ရထ က့္်ပ  ရ ်း က္ န့် က့္်ြျ ်း ရှိမခင့််းရကက္ င ့် လက့္်ရှိ က္ပ့်ရ  ဂါ အက္ျပ့်အတည့််း က္ိ ု

ရက္ င့််းစ   တ ု  မပန့် နိငု့်သည့်က္ို ရတ ွဲ့ ပါသည့်။ အန ဂါတ့်တ င့် ြေ  ွဲ့ ငြိေျု်းရ ်း နငှ ့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ  က့္်ြှု 

လုပ့်ငန့််းြျ ်း ထရိ  က့္်အက္ျျို်းရှိစ   ရြေ ့်ရ  င့်နိငု့် န့် အထက့္်ပါ သင့်ခန့််းစ အ ်း အသ ု်းချနိငု့်ြည့် မြေစ့်သည့်။ 

အလှူရငှ့်ြျ ်း အရနမြေင ့် ပဋပိက္ခ သက့္်ရ  က့္်ြှုရှိရသ  ရ သြျ ်း အနက့္် ရှြ့််းမပည့်နယ့် အရရှွဲ့ မခြ့််း 

ကဲ္ သို   လက့္်လှြ့််းြ  န့် ခက့္်ခရဲသ  ရန  ြျ ်းထက့္် ‘လုပ့်ငန့််း ရြေ ့်ရ  င့် န့် ပုိြိလု ယ့်က္ူသည ့်’ အရရှွဲ့ရတ င့် 

ရ သြျ ်း ကဲ္ သို   ရန  ြျိျု်းက္ိ ုဦ်းစ ်းရပ်းမခင့််းမြေင ့် နိငု့်င တ င့််း ြည ြ ြှု ပုိြိ ု ိ်ုးဝါ်းရစမခင့််းြျိျု်း ရရှ င့်ကက္ဉ ြည့် 

မြေစ့်သည့်။ ယင့််းအစ ်း Covid-19 ရကက္ င ့် အလှူရငှ့် ြျ ်းအရနမြေင ့် နိငု့်င မခ ်း ရထ က့္်ပ  ြှု နည့််းပါ်းသည ့် 

နယ့်ရမြြျ ်းသို   ၎င့််းတုိ  ၏ အစ အစဉ ချဲွဲ့ထ င့်ြှု စတင့်နိငု့်ြည ့် အခ င ့်အလြ့််းပင့်  ရှိနိငု့်ပါသည့်။ ထို  နည့််းတ ူ

နိငု့်င တက္  အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်း သည့်လည့််း အရရှွဲ့ရတ င့်ပုိင့််းတ င့် ရထ က့္်ပ  ြှု အလ  အပယ့် မြေစ့်နိငု့်သည့်  

အနတ  ယ့်ရှိမခင့််း က္ိုလည့််း သတထိ ်း ြည့် မြေစ့်သည့်။ နိငု့်င တက္  အြေ ဲွဲ့အစည့််း အြျ ်းအမပ ်း တုိ  ၏ လုပ့်ငန့််း 

ရ  င့်  က့္်ြှု ထပ့်ရနမခင့််းက္ တိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်ကုိ္င့် အြေ ဲွဲ့အစည့််း ြျ ်းအတ က့္်လည့််း Covid-19 ပ  ပုိ်းြှု 

 
36 Walsh, M., ‘Time to recenter power to northern Shan State’s first responders' in Frontier Myanmar, 27 January 2020 

https://www.frontiermyanmar.net/en/time-to-recentre-power-to-northern-shan-states-first-responders/
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ရှ ရြေ ရ ်းတ င့် အခက့္်အခဲ မြေစ့်ရပေါ်ရစပါသည့်။37မြန့်ြ နိငု့်င  အနှ   Covid-19 တ ု  မပန့်ြှုြျ ်း ရ သအလိုက့္် 

က္ ဲမပ ်းမခ ်းရနမခင့််း က္ိ ုကက္ည ့်ပါက္ အလှူရငှ့်ြျ ်း အတ က့္် ရ သအလုိက့္် က္န  ့်သတ့်ချက့္်ြျ ်း ရှိရနသည ့် 

အချက့္်က္ိ ုမပသပါသည့်။ ြည့်သို  ပင့်မြေစ့်ရစ က္်ူးစက့္်ရ  ဂါြျ ်း က္ိ ုတိုက့္်ြေျက့္်မခင့််းြှ  ရန  တုိင့််းအတ က့္် 

လုပ့်ရ  င့် ြည့် က္ိစစ ပ့်မြေစ့်ငပ ်း နိငု့်င   အစ န့်အမြေ ်း ရဝ်းလ ရခါင့်ပါ်းရသ  ရ သြျ ်းအထ ိရထ က့္်ပ  ြှု 

ပုိ  ရ  င့်နိငု့်မခင့််း အမြေစ့် မြန့်ြ နိငု့်င ၌ HIV၊ တ ဘ  နငှ ့် ငကှ့္်ြေျ ်း ကဲ္ သို   ရ  ဂါြျ ်းအ ်း တိုက့္်ြေျက့္်ရ ်း 

ကက္ိျု်းပြ့််းြှုြျ ်းအ ်း ဥပြ  ယူနိငု့်ြည့် မြေစ့်သည့်။  

 

Covid-19 စိန့်ရခေါ်ြှုတ င့် အတူတက္   င့် ိုင့်ရမြေရှင့််း မခင့််းမြေင ့် တိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်ကုိ္င့် အြေ ဲွဲ့အစည့််းြျ ်း နငှ ့် 

အစို်း  တုိ  အကက္ ်း ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း လုပ့်ငန့််းစဉ အတ က့္် ပ်ူးရပါင့််းလုပ့်ရ  င့်ြှု တိ်ုးတက့္်လ သည့်  ိုရသ  

ထင့်မြင့်ယ ူချက့္်ြှ  လက့္်ရတ ွဲ့တ င့် မြေစ့်လ ြည့် ြဟုတ့်ပါ။ ထို  ရကက္ င ့် Covid-19 တ ု  မပန့်ရ ်း ရ  င့်  က့္်ချက့္် 

ြျ ်းက္ မြန့်ြ နိငု့်င  ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ  က့္်ြှု အတ က့္် တပါတည့််း သို  ြဟုတ့် ရ ရညှ့် အရထ က့္်အက္ူ 

မြေစ့်နိငု့်သည့် ဟု ရြ  ့်ြှန့််းထ ်း န့် ြသင ့်ပါ။ က္ပ့်ရ  ဂါက္ို တိုက့္်ြေျက့္် န့် ပဋပိက္ခ နယ့်ရမြတစ့်ရလ  က့္် ပုိြို 

ပူ်းရပါင့််းလုပ့်ရ  င့် န့် လိအုပ့်ရနငပ ်း အစိ်ုး ရ   တိုင့််း င့််းသ ်း လက့္်နက့္်က္ိုင့် အြေ ဲွဲ့ြျ ်းပါ အရ ်းကက္ ်း 

တ ဝန့်အသ ်းသ ်း ရှိပါသည့်။ သို  ရသ ့်မင ်းလည့််း ယင့််းရမခလှြ့််းြျ ်းက္ မြန့်ြ နိငု့်င ၏ ရှုပ့်ရထ ်းခက့္်ခဲလှသည ့် 

ပဋပိက္ခ ိုင့်   အခင့််းအက္ျင့််း ြျ ်းက္ိ ုြျ ်းစ   ရမပ င့််းလနဲိငု့်ြည့် ြဟုတ့်ပါ။ အလှူရငှ့်ြျ ်း နငှ ့် နိငု့်င တက္  

အသိုင့််းအဝန့််း အရနမြေင ့် ငငြိ့််းချြ့််းရ ်း တည့်ရ  က့္်ြှု နငှ ့် ပဋပိက္ခ ရမြေရှင့််းြှု  ိုင့်   ရ ရှည့်လုပ့်ငန့််း 

ြျ ်းအရပေါ် ြျက့္်က္ ယ့်ြမပျုသင ့်ပဲ သင့်ယမူခင့််း၊ က္ိုက့္်ည ြှုရှရိအ င့် လုပ့်ရ  င့်မခင့််း နငှ ့် တြူထ်ူးမခ ်းရသ  

ရတ ်းရခေါ်ြှုြျ ်း အသ ု်းမပျုမခင့််း စသည ့်နည့််းလြ့််း တုိ  မြေင ့်  က့္်လက့္်ပ  ပုိ်းရန သင ့်ပါသည့်။  

 

ယခုစ တြ့််းသည့် သင ့်အတ က့္် အက္ျိျု်းရှိပါသလ ်း။ မြန့်ြ နိငု့်င ၏ ပဋပိက္ခ နငှ ့် Covid-19  ိငု့်   ြူဝါ  

အက္ျဉ်းချျုပ့် စ တြ့််းြျ ်းအတ က့္် အကက္ မပျု ြှတ့်ချက့္်ြျ ်း ရပ်းနိငု့်ပါသည့်။  

မြန့်ြ ဘ သ မြေင ့်  က့္်သ ယ့် န့် - ဥ ်းရက္ျ ့်ြျိျု်းဥ ်း၊ အကက္ ်းတန့််း အစ အစဥ့် ည န့်ကက္ ်းရ ်းအ  ရှိ -  

kyaw.oo@asiafoundation.org 

For contact in English: Tabea Campbell Pauli, Program Adviser, tabea.pauli@asiafoundation.org  

 

 
37 The major humanitarian and development actors, particularly Access to Health (A2H), the Livelihoods and Food Security Trust 

Fund (LIFT), and major UN agencies have released resources to assist displaced people and support EAO service providers such 

as ethnic health departments. See Access to Health Fund COVID19 Response Dashboard; ‘Myanmar: UN supports Covid-19 

response efforts’, UNOCHA, 15 April 2020; ‘LIFT announces new funding to support Myanmar’s Covid-19 response’, media 

notification 9 April 2020. 
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