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၁။ နိဒါန်း

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါသည် မြို့ြျား၏ ဘဏ္ဍာေန်ပုံရွေကဏ္ဍကို ပပွ်းထန်စော ရိုက်ခတ်လျက်ေှိရနပါသည်။ ဝန်ရောွ်ခြှ 

ေရွေြျား၊ စီးပေားရေးလုပ်ွန်း အခေန်စည်းကကပ်ြှုြှေရွေြျားနှွ့် စီးပေားရေးကဏ္ဍေွ်းနှီးပြှုပ်နှံြှုြျားြှ ေရွေြျားအားလုံးသည် 

လျွ်ပြန်စော ကျေွ်းရလျာ့နည်းလာမပီပြစ်ပါသည်။ တစ်ချနိ်တည်းြှာပွ် အကာအကေယ်ရပးြှုလိုအပ်လျက်ေှိသည့် ရောဂါကူး

စက်နိုွ်ရပခပြွ့်ြားရသာ ဝန်ထြ်းအွ်အားစုပြွ့် မြို့ပပဝန် ရောွ်ြှုလုပ်ွန်းြျားကို ရောွ်ေွက်ရနေပခွ်းရကကာွ့် ကုန်ကျစေိတ်

ြျားသည်လည်း တိုးပြွ့်လာလျက်ေှိပါသည်။ နိုွ်ွံတေွ်းကူးစက်ရောဂါပြစ်ပေားြှုနှုန်း တိုးပြွ့်ရနသည့်ကာလအတေွ်း ကြ္ဘာလှည့်

ခေီးသေားြျား ပပန်လည်ဝွ်ရောက်လာေန်ြှာလည်း ပြစ်နိုွ်ရပခြေှိသည့်အပပွ် ြျားစောရသာ ရစျးေိုွ်ခန်းြျားကိုပါ ေက်လက်

ပိတ်ထားေြည်ပြစ်ရသာရကကာွ့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါရကကာွ့် ထိခိုက်နစ်နာေြှုြျားြှာ ကကာပြွ့်ရနဦးြည်သာပြစ်ပါသည်။ 

ရထာက်ပံ့ကူညီြှုတစုံတော ြေေှိပခွ်းရကကာွ့်လည်း ြိြိတို့မြို့၏ဝွ်ရွေြှာ ရပါွ်(၁၃၃)သန်းြျှ ရလျာ့နည်းကျေွ်းသေားြေယ်

အရပခအရနနှွ့် လတ်တရလာေွ်ေိုွ်ေလျက်ေှိ ပါသည်။ (အေိုပါပြာဏြှာ ပြန်ြာရွေ(၂၂၃)ဘီလီယံေှိမပီး နှစ်စဉ်အသုံးစေိတ်

လျာထားချက်၏(၁၀)ောခုိွ်နှုန်းခန့်ြျှ ေိှပါသည်) ယခုက့ဲသ့ုိ ဘဏ္ဍာရေးကကပ်တည်းြှုြှာ ရချာက်ကြ်းပါးစေန်းသ့ုိတုိွ် ရောက်ေိှလျက်ေိှ

မပီပြစ်ရကကာွ်း မြို့ရတာ်ရကာွ်စီဥက္ကဌြှ သတွ်းရထာက်ြျားသို့ ရပပာကကားခဲ့ပါသည်။ ၁

အထက်ရြာ်ပပပါ ရပပာကကားြှုြှာ ပြန်ြာနိုွ်ွံအုပ်ချုပ်ရေးပိုွ်းြှြဟုတ်ဘဲ မဗိတိန်နိုွ်ွံ၊ ြန်ချက်စတာမြို့ရတာ်ြှ ပြစ်ပါသည်။ 

ကြ္ဘာရကျာ်ရဘာလုံးကလပ်နှစ်ခုကို ပိုွ်ေိုွ်ထားသည့် ပျြ်းြျှလူဦးရေ (၅၅၀,၀၀၀)ခန့်ရနထိုွ်လျက်ေှိရသာ ြန်ချက်စတာ

မြို့ရတာ်သည် စွ်စစ်တေွ် ကကယ်ဝချြ်းသာမပီး တိုးတက်ြှုနှုန်းပြွ့်ြားသည့် ကြ္ဘာ့ရေှ့တန်းမြို့တစ်မြို့ပြစ်ပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း

ြန်ချက်စတာကဲ့သို့ မြို့ကကီးသည်ပွ် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ၏ ရုတ်တေက် သက် ရောက်ြှုကို ဘဏ္ဍာရေးအေ ေွ်ေိုွ်ရပြေှွ်း

နိုွ်ေန် ရုန်းကန်ေလျက်ေှိပါသည်။
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ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါသည် ကြ္ဘာ့တစ်ဝှြ်းေှိ ပြူနီစီပါယ်အြေဲ့ြျား၏ ဘဏ္ဍာရွေလျာထားချက်အရပါ်တေွ်လည်း ြိအားြျား

ပြစ်ရပါ်ရစပါသည်။ မြို့ရနပပည်သူြျားကို ကာကေယ်ြှုရပးနိုွ်ေန်အတေက် ပြူနီစီပါယ်အြေဲ့ြျားသည် ယခုကာလတေွ် ကပ်ရောဂါ

ကာကေယ်ထိန်းချုပ်ရေးစည်းြျဉ်း၊စည်းကြ်းအေ ပပည်သူြျားက ြပြစ်ြရန လိုက်နာေြည့် နှာရခါွ်းစည်းြျက်နှာြုံး တပ်ေွ်

ပခွ်းြှသည် အိြ်ရထာွ်စုြျားသို့ ဘဏ္ဍာရွေရထာက်ကူြှုရပးပခွ်းေိုွ်ော ကိစ္စေပ်ြျားအထိကဲ့သို့ရသာ ယခွ်က ပပဌာန်းပခွ်းြေှိ

ခဲ့သည့် ြူဝါဒအသစ်ြျားကို ြိတ်ေက်ရောွ်ေွက်လျက်ေှိကကပါသည်။ ထိုသို့ရောွ်ေွက်ေြှုြျားရကကာွ့် ပြူနီစီပါယ်အြေဲ့ြျားတေွ်

ဘဏ္ဍာေန်ပုံရွေေိုွ်ော ြိအားြျားကို ပုံြှန်ထက်နှစ်ေ ကကုံရတေ့လာရနကကေပါသည်။ တစ်ဦးနှွ့်တစ်ဦးခပ်ခောခောရနထိုွ်ရေး 

စည်းကြ်းချက်ြျားအပပွ် စီးပေားရေးေိုွ်ောခက်ခဲြှုြျားရကကာွ့် အခေန်ရကာက်ခံပခွ်းလုပ်ွန်းသည်လည်း စိန်ရခါ်ြှုြျားနှွ့် 

ေွ်ေိုွ်ေလျက်ေှိပပန်သည်။ အပခားတစ်ြက်တေွ်လည်း အရေးရပါ်ကျခံသုံးစေဲေြည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ကာကေယ်ထိန်းချုပ်

ရေးေိုွ်ော ပြူနီစီပါယ်အသုံးစေိတ်ြျားရကကာွ့်လည်း အခေန်ေရွေလိုအပ်ချက်ြှာလည်း ပြွ့်တက်လျက်ေှိရနပါသည်။ မြို့အြျား

စုအရနပြွ့်လည်း အလားတူအရပခအရနြျ ိုးကို ရတေ့ကကုံေွ်ေိုွ်ေလျက်ေှိပါသည်။

ကံရကာွ်းရထာက်ြစောပြွ့် ယခုစာတြ်းရေးသားရနသည့် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဇူလိုွ်လတေွ် ပြန်ြာနိုွ်ွံတေွ်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက် 

ရောဂါရကကာွ့် ထိခိုက်နစ်နာေြှုြျားြှာ ြန်ချက်စတာမြို့နှွ့်နှိုွ်းစာလျှွ် ရလျာ့နည်းရနေဲပြစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက် 

ရောဂါရကကာွ့် ရသေုံးသူအနည်းွယ်ြျှသာ ေှိရနမပီး နိုွ်ွံအတေွ်းေှိ စည်ပွ်သာယာရေးရကာ်ြတီြျား၊ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့

ြျားသည် ၄ွ်းတို့၏ လုပ်ွန်းတာဝန်ြျားကို ြူလအတိုွ်း ထြ်းရောွ်လျက်ေှိကကပါသည်။ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတေွ်း စည်ပွ် 

သာယာရေးအြေဲ့ြျား၏ အခေန်ေရွေြျားြှာ ရလျာ့နည်းကျေွ်းသေားြေယ်ေှိရသာ်လည်း အခေန်ရကာက်ခံပခွ်းကိုြူ အသေွ်တစ်ြျ ိုး

ပြွ့် ေက်လက်ရကာက်ခံရောွ်ေွက်လျက်ေှိကကပါသည်။

ပြန်ြာနိုွ်ွံေှိ စည်ပွ်သာယာရေးကဏ္ဍေရွေြျားသည် လက်ေှိပြစ်ရပါ်လျက်ေှိသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ၏ အေိုးေွားေုံး

သက်ရောက်ြှုဒဏ်ြှ ကံရကာ ်ွးရထာက်ြစောပြွ့် လေတ်ရပြာက်ရနေဲပြစ်ရသာ်လည်း အေိုပါ ကြ္ဘာလုံးေိုွ်ော ကပ်ရောဂါြှာ 

အပြစ်ပပတ်မပီးေုံးေန် အချနိ်ကာလအားပြွ့် ကကာပြွ့်ဦးြည်သာပြစ်ပါသည်။ ရတာွ်ကိုေီးယား၊ နယူးဇီလန်နှွ့် ဗီယက်နြ်နို ်ွွံ

တို့တေွ် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ တစ်ရကျာ့ပပန်ကူးစက်ြှုြျား ပပန်လည်ဦးရြာ့လာသည့်နည်းတူ ပြန်ြာနိုွ်ွံတေွ်လည်း ၂၀၂၀ 

ပပည့်နှစ်၊ ကသဂုတ်လနှွ့် စက်တွ်ဘာလြျားအတေွ်း တိုးပြွ့်လာသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါကူးစက်ခံေသူအရေအတေက်ကုိ 

ကကည့်ပခွ်းပြွ့် ပြန်ြာနုိွ်ွံအရနပြွ့် နုိွ်ွံတေွ း်ကူးစက်ြှုနှုန်း ြျားပပားလာပခွ်းကုိ ကကုံရတေ့ ခံစားေလျက်ေိှမပီဟု ေုိနုိွ်ပါသည်။၂ 

ယခုကဲ့သို့ စိန်ရခါ်ြှုြျား ပပည့်နှက်ရနသည့် အခွ်းအကျွ်း၌ မြို့ြျားအရနပြွ့် အနာဂတ်တေွ် ထပ်ြံကကုံရတေ့လာေြေယ်ေှိသည့် 

ကကပ်တည်းခက်ခဲြှုြျားအတေက် လိုအပ်သည့် ပပွ်ေွ်ြှုြျားကို လျွ်ပြန်စော စီြံထားေန်နှွ့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ကနဦးကူး

စက်ခဲ့ြှု အရတေ့အကကုံြျားြှ ပပန်ရပပာွ်းသွ်ယူထားကကေန်ြှာလည်း အရေးကကီးလှပါသည်။

ယခုြူဝါဒစာတြ်းတေွ် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားနှွ့် စည်ပွ်သာယာရေးရကာ်ြတီြျားအရနပြွ့် ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်

ပြွ့်ြားရစေန် ရောွ်ေွက်နိုွ်သည့် ရေွးချယ်စော အခေွ့်အလြ်းြျားကို ရလ့လာတွ်ပပထားပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်

ပြွ့်ြားပခွ်းေိုသည်ြှာ ဘဏ္ဍာရေးအရပခအရနကို ယိြ်းယိုွ်ရစသည့် အရကကာွ်းေွ်းြျားနှွ့် ေွ်ေုိွ်ေသည့်တုိွ်ရအာွ် ပပန်လည်

တုန့်ပပန်နိုွ်ပခွ်း၊ သုံးစေဲနိုွ်သည့် ေန်ပုံရွေေှိပခွ်းနှွ့် ကကိုတွ်ရြျှာ်ြှန်းနိုွ်ပခွ်းပြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ြေွ့်နိုွ်ပါသည်။ ယခုရလ့လာ

ေန်းစစ်ချက်တေွ် ြျားစောရသာ ပြူနီစီပါယ်အြေဲ့ြျားသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါပြစ်ပေားချနိ်၌ ဘဏ္ဍာရေးအေ ကကံ့ခိုွ်ြှု

ရလျာ့ေဲလျက်ေှိပခွ်းြှာ အထူးသိသာရနခဲ့ရကကာွ်း  ရေေးရနေးထားပါသည်။ ထို့အပပွ် ေန်းစစ်ချက်တေွ် မြို့ြျား၏ ဘဏ္ဍာရ ေွ

ကက့ံခုိွ်ြှုအရနအထားတစ်ေပ်ကုိ ရြာ်ရောွ်နုိွ်ေန်အတေက် အေွ့်နှစ်ေွ့်ပါ လုပ်ွန်းစဉ်တစ်ေပ်ကုိလည်း အကျဉ်းချုပရ်ြာ်ပပထား

ပါသည်။ မြို့ြျားအရနပြွ့် ယွ်းလုပ်ွန်းစဉ်ကို ရောွ်ေွက်ပခွ်းပြွ့် အနာဂတ်တေွ် ပြစ်ရပါ်လာနိုွ်သည့် အပခားရသာ အကကပ်အ

တည်းြျားကိုပါ တစ်ပါတည်း ထည့်သေွ်းစဉ်းစားနိုွ်သည်အထိ ၄ွ်းတို့ကိုယ်တိုွ် ရသချာပိုွ်နိုွ်ြှုေှိလာြည်ပြစ်ပါသည်။
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ကနဦးရြာ်ပပခဲ့သကဲ့သို့ပွ်  ခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားပခွ်း၊ ခံနိုွ်ေည်ေှိပခွ်းေိုသည်ြှာ လက်ေှိပစ္စုပ္ပန်အရပခအရနကို ယိြ်းယိုွ်ရစသည့် 

အရကကာွ်းေွ်းြျားနှွ့် ေွ်ေိုွ်ေသည့်တိုွ်ရအာွ် ပပန်လည်တုန့် ပပန်နိုွ်ပခွ်း၊ သုံးစေဲနိုွ်သည့် ေန်ပုံရွေေှိပခွ်းနှွ့် ပြစ်ရပါ်လာနိုွ်

ြေယ်ေှိသည့် အရကကာွ်းအောြျားကို ကကိုတွ်ရြျှာ်ြှန်းနိုွ်ပခွ်းပြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ြေွ့်ေိုနိုွ်ပါသည်။ ဉပြာအားပြွ့် နှစ်စဉ်နှစ်

တိုွ်း ရြလတေ ်ွ ပြစ်ရပါ်ရလ့ေိှသည့် ြုတ်သုန်ြိုးဉတုကို ကကုံရတေ့ေွ်ေိုွ်ေြှုြျားလာသည့်အခါ ပြန်ြာနိုွ်ွံတေွ် ထီးအြျ ိုးြျ ိုး

ရောွ်းချသည့် ရစျးကေက်ြှာ ပိုြိုတေွ်ကျယ်လာသည့်အပပွ် ပပည်သူြျားအရနပြွ့်လည်း ောသီဉတုအရပခအရနအေ ရပပာွ်းလဲ

လုပ်ရောွ်နုိွ်ြည့် လုပ်ွန်းအစီအစဉ်ြျားသတ်ြှတ်ပခွ်း၊ ြုတ်သုန်ကာလပြတ်သန်းေသည့် လူရနြှုအရလ့အထတ့ုိကုိ ရပပာွ်းလဲပခွ်း

စသည်တို့ကို ကကိုတွ်ပပွ်ေွ်လာကကပါသည်။ မြို့အြျားစုတေွ်လည်း ေိုးေွားသည့် ပြစ်ေပ်ြျားအတေက်ပါ ရြျှာ်ြှန်းပပွ်ေွ် 

ထားသည့် သဘာဝရဘးအန္တောယ်စီြံခန့်ခေဲြှုေိုွ်ောစီြံချက်ြျားကိုလည်း ရေးေေဲထားကကမပီးပြစ်ပါသည်။၃

အထက်တေွ် တွ်ပပခဲ့သကဲ့သို့ပွ် ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားပခွ်း၊ ခံနိုွ်ေည်ေှိပခွ်းေိုသည်ြှာ ဘဏ္ဍာရေးအရပခအရနကို 

ယိြ်းယိုွ်ရစသည့် အရကကာွ်းေွ်းြျားနှွ့် ေွ်ေိုွ်ေသည့်တိုွ်ရအာွ် ပပန်လည်တုန့် ပပန်နိုွ်ပခွ်း၊ သုံးစေဲနိုွ်သည့် ေန်ပုံရွေေှိပခ ်ွး

နှွ့် ပြစ်ရပါ်လာနိုွ်ြေယ်ေှိသည့် အရကကာွ်းအောြျားကို  ကကိုတွ်ရြျှာ်ြှန်းနိုွ်ပခွ်းပြစ်ပါသည်။၄ ရုတ်တေက်ရေကကီးပခွ်းကဲ့သ့ုိ

ရသာ ောသီဉတုေိုွ်ော ကာလတိုမခိြ်းရပခာက်ြှုြျားနှွ့်ကကုံရတေ့ေပါက လျွ်ပြန်သည့် (ေံြန်ေံခါ ကုန်ကျစေိတ်ကကီးပြွ့်သည့်) 

ပြူနီစီပါယ်တုန့်ပပန်ရေးအစီအစဉ်ြျား ရောွ်ေွက်ေြည်ပြစ်သပြွ့် ဘဏ္ဍာရေးအေ ခံနိုွ်ေည်ေှိေန်ြှာ အလေန်အရေးကကီးပါသည်။

ထို့ပပွ် ဘဏ္ဍာရေးအေ ခံနိုွ်ေည်ေှိသည်ဟုေိုောတေွ် တည်မွိြ်ြှုေှိရသာ ေရွေေွ်းပြစ်ြျားကို အရပခခံတေက်ချက်စဉ်းစားထားမပီး

စနစ်တကျပပွ်ေွ်ထားသည့် စီြံကိန်းရေးေေပဲခွ်းြျားလည်း ပါဝွ်ပါသည်။ ထုိသ့ုိဘဏ္ဍာရေးအေ ခံနုိွ်ေည်ေိှရစေန် ရောွ်ေွက်

ောတေွ  ်ထည့်သေွ်းစဉ်းစားေန် အရေးကကီးသည့်အချက်(၅)ချက်ကုိ ရအာက်တေွ် ရြာ်ပပထားပါသည်၅ - 

 ● မြို့တစ်မြို့က ကကုံတတေ့ရနိုင်သည့် အတရးတေါ်ဖြစ်ရေ်ြျား -  စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားအရနပြွ့် ဘဏ္ဍာရေးအေ ြည်

ြျှကကံ့ခိုွ်ြှုေှိသည်ကို ၎ွ်းတို့ေွ်ေိုွ်ေသည့် အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားရပါ်တေွ် ြူတည်ပါသည်။ ဉပြာအားပြွ့် ရေကကီး

ရေလျှြံှုနှွ့် ွါးလုပ်ွန်းကဏ္ဍတေွ် ကကပ်တည်းရုန်းကန်ြှုြျားနှွ့် ေွ်ေိုွ်ေပခွ်းသည် ဧောဝတီတိုွ်းရဒသကကီးအတေက် 

စိန်ရခါ်ြှုြျားပြစ်ရသာ်လည်း ေှြ်းပပည်နယ်ရပြာက်ပိုွ်းေှိ မြို့ြျားအတေက်ြူ လက်နက်ကိုွ်ပဋိပက္ခြျားရကကာွ့် လူြှု

ဘဝအခက်အခဲပြစ်နိုွ်ရပခ ပြွ့်တက်လျက်ေှိပခွ်းသည်သာ မခိြ်းရပခာက်ြှုတစ်ေပ် ပြစ်ရနပပန်ပါသည်။  အြှန်စွ်စစ်တေွ်

ြူ အန္တောယ်အေှိေုံးရသာ ပြစ်ေပ်ြျားကိုပွ် ခန့်ြှန်းနိုွ်ပခွ်းြေှိသည့်နည်းတူ  အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားကို ကကိုတွ်ခန့်ြှန်း

ေန်ြှာလည်း ပြစ်နိုွ်ရပခြေှိပါ။ သို့ရသာ်လည်း မြို့ြျားအရနပြွ့် မခိြ်းရပခာက်ြှုြျားနှွ့် ေွ်ေိုွ်ေသည့်အခါ ကကုံရတေ့ေ

ြည့် ကုန်ကျစေိတ်ြျားနှွ့် ပြစ်နုိွ်ရပခအချက်အလက်ြျားကုိ ကျယ်ကျယ်ပပန့် ပပန့်  ကကိုတွ်ရတေးရတာစဉ်းစားပခွ်းသည်ပွ် 

ရဘးအန္တောယ်ပြစ်နိုွ်ရပခကို စီြံခန့်ခေဲပခွ်းအတေက် အသုံးဝွ်သည့် ကနဦးစြှတ်တစ်ခုလည်းပြစ်ပါသည်။ 

 ● အတရးတေါ်ဖြစ်ရေ်ြျားနှင့် ထိတတေ့ဖြင်း - ဘဏ္ဍာရေးေိုွ်ောအရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားနှွ့ ်စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား ေွ်ေုိွ် 

ေသည့်အခါ စည်ပွ်သာယာရေးေရွေြျား၏ ရပါွ်းစပ်ြေဲ့စည်းြှု၊ ဘဏ္ဍာရေးေိုွ်ောကတိကဝတ်ြျားအရပါ် ရေေှည်

ရောွ်ေွက်နိုွ်ြှုနှွ့် အေန်ဘဏ္ဍာေန်ပုံရွေထားေှိြှုစသည့် အရကကာွ်းအောြျားရပါ်တေွ် အေုံးအပြတ်ေယူနိုွ်ပါသည်။ 

ဉပြာအားပြွ့် ေန်ကုန်မြို့ရတာ်စည်ပွ်သာယာရေးရကာ်ြတီသည် ၄ွ်း၏ေ ရွေေွ်းပြစ်အတေက် ဟိုတယ်နှွ့်စက်ရုံ

ဘဏ္ဍာတရးအရြံနိုင်ရည်ဖြင့်ြားဖြင်းဆိုသည်ြှာ အဘယ်နည်း။  
၄င်းသည် ဘယ်အတေက်တြကာင့် အတရးကကီးသနည်း။ 

၂။ ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားပခွ်း
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လုပ်ွန်းြျားအရပါ်တေွ် အဓိကြှီခိုရနေသည့်အချက်အား ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါပြစ်ပေားချနိ်တေွ် ပိုြိုသိသာရစခဲ့

ပါသည်။ ေန်ကုန်မြို့နှွ့်ြတူညီသည့်အချက်ြှာ သားသတ်လုပ်ွန်းလိုွ်စွ်နှွ့် အရောက်အအုံကကီးကကပ်စစ်ရေးခရပါ်

တေွ် ြှီခိုရနေသည့် ရတာွ်ကကီးမြို့နှွ့်ပုသိြ်မြို့တို့အရနပြွ့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါရကကာွ့် ဘဏ္ဍာရေးအေထိခိုက်ြှု

ြှာ အနည်းွယ်သာေှိပါသည်။

 ● မြို့တစ်မြို့၏ လက်ရှိလုေ်ငန်းစေြ်းတဆာင်ရည် - မြို့တစ်မြို့၏ ဘဏ္ဍာရေးအေခံနုိွ်ေည်ေိှပခွ်းကုိ ဘဏ္ဍာရေးေုိွ်ော စေြ်း

ရောွ်ြှုနှွ့်အတူ ဘဏ္ဍာရေးစေြ်းရောွ်ေည်ြဟုတ်သည့် အပခားရှုရထာွ့်ြျားပြွ့်လည်း တစ်စိတ်တစ်ပိုွ်း သတ်ြှတ်

နိုွ်ပါသည်။ ဉပြာအားပြွ့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တိုွ်းတေွ် ေရွေနှွ့်သုံးရွေြျှတြှုေှိမပီး မြို့ပပဝန်ရောွ်ြှုလုပ်ွန်းြျားကို 

ရောွ်ေွက်ရပးနိုွ်သည့် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားအရနပြွ့် ထိုကဲ့သို့ ရောွ်ေွက်နိုွ်ပခွ်းြေှိသည့် မြို့ြျားနှွ့်နှိုွ်း

စာလျှွ်ြူ ဘဏ္ဍာရေးအေ ပိုြို၍ခံနိုွ်ေည်ေှိသည်ကို ရတေ့ေှိေပါသည်။

 ● အတရးတေါ်ဖြစ်ရေ်ြျားကို ကကိုတင်ြန့်ြှန်းနိုင်သည့် စေြ်းတဆာင်ရည် - အထက်တေွ  ်ရြာ်ပပခ့ဲသည့်အတုိွ်းပွ် အရေးရပါ်

ပြစ်ေပ်ြျားကို ကကိုတွ်ခန့်ြှန်းနိုွ်ေန်ြှာ လေယ်ကူြှုြေှိသကဲ့သို့ပွ် ြည်သည့်အချနိ်တေွ် ထိုကဲ့သို့ ပြစ်စဉ်ြျား ပြစ်ပေား

နိုွ်သည်ကိုပါ ခန့်ြှန်းေန်ြှာ ပြစ်နိုွ်ရပခြေှိပါ။ သို့ရသာ်လည်း စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားအရနပြွ့် ၎ွ်းတို့အချွ်းချွ်း

ကကား သတွ်းအချက်အလက်ရဝြျှပခွ်း၊ စီြံကိန်းြျားကို အချနိ်ကာလတစ်ခုအတေွ်း ရစာွ့်ကကည့်စစ်ရေးပခွ်း၊ အချက် 

အလက်ြျားကို စိစစ်ပခွ်းတို့ကို လုပ်ရောွ်ပခွ်းအားပြွ့် အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားကို ကကိုတွ်ခန့်ြှန်းောတေွ် အတိုွ်း 

အတာတစ်ခုအထိ ပံ့ပိုးရပးနိုွ်ြည်ပြစ်ပါသည်။ ဉပြာ အချနိ်နှွ့်တရပပးညီ ပပွ်ေွ်ပြည့်စေက်ထားသည့် ြိြိတို့ ကိုယ်ပိုွ်

ေရွေအချက်အလက်ြျားေှိရနပခွ်းသည် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားကို ၎ွ်းတို့အရနပြွ့် ေရွေေွ်းပြစ်တစ်ခုတည်းရပါ်

တေွ် အလေန်အကျွြံူတည်ရနေပခွ်းေှိ/ ြေှိနှွ့် အနာဂတ်တေွ် ဘဏ္ဍာရေးေိုွ်ော အခက်အခဲပြစ်နိုွ်သည့်အရပခအရန

ြျားနှွ့် ေွ်ေိုွ်လာေသည့်အခါ ကကပ်တည်းြှုပပဿနာပြစ်ရပါ်နိုွ်ပခွ်း ေှိ/ ြေှိ စသည်တို့ကို ပံ့ပိုးကူညီရပးနိုွ်ြည်ပြစ်

ပါသည်။

 ● အတရးတေါ်ဖြစ်ရေ်ြျားကို တုန့်ဖေန်တဆာင်ရွက်နိုင်သည့် စေြ်းတဆာင်ရည် - အချ ို့ရသာ အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားကို ရေှာွ်လွှဲ

ေန်ြှာ ြပြစ်နိုွ်သည့်အတေက် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားသည် အန္တောယ်နှွ့် နြူးရတေ့ဒူးရတေ့ေွ်ေိုွ်ေသည့်အခါြှ

သာ တုန့်ပပန်နိုွ်ြည့် ပပွ်ေွ်ြှုြျားကို ရောွ်ေွက်ေပါသည်။ အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားကို တုန့်ပပန်ရောွ်ေွက်သည့်

စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား၏ စေြ်းရောွ်နိုွ်ြှုသည် ြူဝါဒအရပပာွ်းအလဲြျားပပုလုပ်ောတေွ် ပပုလေယ်ပပွ်လေယ်ေှိပခွ်း၊

လူထုနှွ့်ယုံကကည်ြှုတည်ရောက်နိုွ်သည့် အရနအထားတို့အပပွ် အပခားရသာ အစိုးေ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ လူြူရေးအြေဲ့အစည်း

ြျားနှွ့် ြိတ်ြက်ပူးရပါွ်းရောွ်ေွက်နိုွ်ြှုကဲ့သို့ရသာ အရကကာွ်းပခွ်းောြျားရပါ်တေွ်လည်း ြူတည်လျက်ေှိပါသည်။  

ဉပြာအားပြွ့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါရကကာွ့် ပြစ်ရပါ်ေသည့် ဘဏ္ဍာရေးေိုွ်ောြိအားြျားကို လွှြ်းခခုံကာြိနိုွ်ရစ

ေန်အတေက် ကြ္ဘာ့တစ်ဝှြ်းေှိ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားသည် ပပည်သူြျားအတေက် အခေန်ရွေရပးရောွ်ြှုြျားကို 

ရေှေ့ေိုွ်းရပးပခွ်း သို့ြဟုတ် ရပြရလျှာ့ရပးပခွ်း စသပြွ့် ြူဝါဒပိုွ်းေိုွ်ော အတိုးအရလျှာ့ြျားပပုလုပ်လျက်ေှိပါသည်။

တဆေးတနေးရန်အြျက်ြျား
• သွ့်မြို့တေွ် ဘဏ္ဍာရေးအေ သိသိသာသာ သက်ရောက်ခဲ့သည့် အဓိကအရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားက ဘာလဲ။

• ြည်သည့်ေရွေေွ်းပြစ်အြျ ိုးအစားက ထိခိုက်ြှုခံေနိုွ်ရပခ အပြွ့်ေုံးပြစ်သလဲ။

• သွ့်မြို့၏ ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်ေှိြှုေိုွ်ော အားအရကာွ်းေုံးရှုရထာွ့်က ဘာလဲ။
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၃။ ပြန်ြာနိုွ်ွံ၏ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား

ဘဏ္ဍာတရးအရ ြံနိုင်ရည်ရှိဖြင်းဆိုသည်ြှာ အဘယ်နည်းနှင့် 
ြည်သည့်အတေက်တြကာင့် ၎င်းြှာ အ တရးကကီးသနည်း။

ပြန်ြာနိုွ်ွံေှိ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့တစ်ခုချွ်းစီသည် ရနောရဒသကိုလိုက်၍ ကေဲပပားသည့်အခွ်းအကျွ်းြျားနှွ့် ရတေ့ကကုံရန

ေလျက်ေှိသည့်နည်းတူ ြတူပခားနားသည့် အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားကိုလည်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ပြွ့် ကိုွ်တေယ်ရပြေှွ်းရောွ် 

ေွက်လျက်ေှိရနပပန်ပါသည်။ ြည်သို့ေိုရစကာြူ ဘဏ္ဍာရေးအေ ခံနိုွ်ေည်နိြ့်ပါးပခွ်းနှွ့် စပ်လျဉ်းသည့် အချ ို့ရသာလက္ခဏာေပ်

ြျားကို ပြန်ြာနိုွ်ွံတစ်ဝှြ်းေှိ မြို့ြျားအရနပြွ့် ထပ်တူထပ်ြျှ ေွ်ေိုွ်ကကုံရတေ့ေလျက်ေှိပါသည်။

ဖြန်ြာနိုင်ငံ၏ မြို့ြျားတေင် ကကုံတတေ့ရလျက်ရှိသည့် အတရးတေါ်ဖြစ်ရေ်ြျားသည် ရဒသအရပခအရနရပါ်တေွ် ြူတည်မပီး ရပပာွ်းလဲ

ြှုြျားေိှပါသည်။ တစ်နှစ်တာကာလအတေွ း် မြို့အြျားအပပားသည် သဘာဝရဘးအန္တောယ်နှွ့် ကကုံရတေ့ နုိွ်သက့ဲသ့ုိ စီးပေားရေးအကကပ်

အတည်းြျား၊ ရုတ်တေက်ပြစ်ရပါ်သည့် လက်နက်ကုိွ်ပဋိပက္ခြျားနှွ့်လည်း ေွ်ေုိွ်ေနုိွ်ပါသည်။ ယခွ်နှစ်ကုိ ပပန်လည်သံုးသပ်

ကကည့်ြည်ေုိပါက ချွ်းပပည်နယ်ရတာွ်ပုိွ်းေိှ မြို့ြျားတေွ  ် လက်နက်ကုိွ်အြေဲ့ အချွ်းချွ်းကကား ပပွ်းထန်ရသာသရဘာထားကေလဲေြဲှု

ြျားပြစ်ရပါ်ခ့ဲသည့်နည်းတူ ကချွ်ပပည်နယ်ေှိ အိြ် ရထာွ်စုြျားသည်လည်း ပျက်စီးေုံးရှုံးြှု ပြာဏကကီးြားသည့် ရေကကီးရေလျှြံှု

ဒဏ်ကုိ ရတေ့ ကကုံခံစားခ့ဲကကေပါသည်။ မြို့ြျား၏ ကျန်းြာရေးနှ ့ွ် စီးပေားရေးကဏ္ဍြျားကို ထိခိုက်ရစလျက်ေှိသည့် ကိုဗစ်-၁၉ကူး 

စက်ရောဂါသည် ရနာက်ေက်တေဲေုံးရှုံးြှုြျားကကုံရတေ့ေနိုွ်သည့် အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားအနက်ြှ မြို့ြျားက ရနာက်အကျေံုး 

ေွ်ေုိွ်ေလျက်ေိှသည့် စိန်ရခါ်ြှုတစ်ေပ်ပြစ်ပါသည်။

အပခားရသာ အရကကာွ်းအောြျားအနက်ြှ ပြန်ြာနိုွ်ွံေှိ မြို့အြျားအပပားအတေွ် ဘဏ္ဍာတရးဆိုင်ရာ စိန်တြါ်ြှုြျား ကကုံရတေ့ရန

ေပခွ်းြှာ အဓိကအားပြွ့် ေရ ေွနိြ့်ပါးြှု၊ ြွ့်ရနှးရလးကန်သည့် အုပ်ချုပ်ြှုစနစ်နှွ့် သက်ေိုွ်ော တိုွ်းရဒသကကီးနှွ့်ပပည်နယ်

အစိုးေြျား၏ အရထာက်အပံ့ကို အကန့်အသတ်နှွ့်သာေေှိပခွ်းတို့ရကကာွ့် ပြစ်ပါသည်။ (ရဘာွ်ကေက် ၁) စိန်ရခါ်ြှုြျားကို 

တိတိကျကျရြာ်ပပေပါြူ   ရအာက်ပါအတိုွ်း ပြစ်ပါသည် -

 ● အြေန်ရတငေတကာက်ြံရန် အြေန်တကာက်ဝန်ထြ်းတစ်ဦးြျင်းအတေါ်တေင် အလေန်အြင်းြှီြိုြှု - ဉပြာအားပြွ့် စည်ပွ် 

သာယာရေးအြေဲ့ြျားသည် အခေန်ရကာက်ခံသည့်စနစ် ကျစ်လစ်လာရစေန် အိြ်၊ ခခံ ၊ ရပြ၊ အရောက်အအုံစာေွ်းြျားကို

အချနိ်နှွ့်တရပပးညီ ြှတ်တြ်းသေွ်းပခွ်းြျား ပပုလုပ်ပခွ်းြေှိဘဲ အခေန်ရကာက်ဝန်ထြ်း၏ အရတေ့အကကုံရပါ်တေွ်သာ 

ြူတည်မပီး အခေန်ရကာက်ခံပခွ်းကို ရောွ်ေွက်လျက်ေှိပါသည်။ အေိုပါ အခေန်ရကာက်ဝန်ထြ်းြျား ရနြရကာွ်းသည့်

အခါတေွ်ပြစ်ရစ၊ ပွ်စွ်ေယူခံစားသည့်အခါတေွ်ပြစ်ရစ လုပ်ွန်းရောွ်ေွက်ောတေွ် ရနှာွ့်ရနှးကကန့် ကကာြှုြျား ပြစ်

ရပါ်လာနုိွ်ပါသည်။ နည်းလြ်းတကျ ရောွ်ေွက်ထားသည့် ြှတ်တြ်းရေးသေွ း်ြှုြျားြေိှပခွ်း၊ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြွ့် စာေ ်ွး

ြျားကုိ သိြ်းေည်းထားပခွ်းြေိှရသးဘဲ စာေွက်ြျားပြွ့်သာ စာေွ်းြှတ်သားရနကကေဲပြစ်ပခွ်း စသည်တ့ုိရကကာွ့် ကုိယ်ပုိွ် 

ေရ ေွအရပါ်တေွ  ် စိန်ရခါ်ြှုြျား ကကုံရတေ့ ေပါက စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ ြျားအရနပြွ့် ြည်ြျှေံုးရှုးံနစ်နာနုိွ်ြည်ကုိ ခန့် ြှန်း 

တေက်ချက်ေန်ြှာလည်း ခဲယဉ်းြည်သာပြစ်ပါသည်။

 ● လုေ်သားအင်အားအသုံးဖေုရြှုြျားသည့် အြေန်တကာက်ြံဖြင်းစနစ် - စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားသည် အေန်လိုွ်းြှ

တစ်ေွ့် အခေန်ရွေ ရပးရချြှုြျားကို လက်ခံရောွ်ေွက်နိုွ်ရသာ ပိုြို၍လုပ်ွန်းတေွ်ကျယ်သည့်စနစ်ကို ရောွ်ေွက်နိုွ်

ပခွ်းြေှိရသးဘဲ အိြ်တိုွ်ော ရောက် အခေန်ရကာက်ခံသည့်စနစ်ကိုသာ ြှီခိုကျွ့်သုံးရနေေဲပြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ အိြ်တိုွ် 

ောရောက် အခေန်ရကာက်ခံပခွ်းေိုသည်ြှာ တစ်နည်းအားပြွ့် လုပ်သားအွ်အားကို အရပခပပု၍ ရကာက်ခံေသည့် 
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အတေက် လက်ရတေ့လုပ်ွန်းအခက်အခဲြျားနှွ့် ဝရုန်းသုန်းကားရောွ်ေွက်ေရလ့ေှိကကပါသည်။ စည်ပွ်သာယာရေး

ဌာနြျား၏ အခေန်ဌာနြျားသည်၎ွ်းတ့ုိ၏အချန်ိအြျားစုကုိ တစ်အိြ်တက်ေွ်း အခေန်ရ ေွရကာက်ခံပခွ်းအတေက် အသံုးပပု

လျက်ေှိရနကကသည့်အတေက် စိန်ရခါ်ြှုြျားနှွ့်ေွ်ေိုွ်ေသည့်အခါ ဘဏ္ဍာ ရေးအေ ခံနိုွ်ေည်ေှိရစေန် ကကိုတွ်ရောွ်ေွက်

ထားသွ့်သည့် ပပွ်ေွ်ြှုနှွ့်စီြံခန့်ခေဲြှုြျားကို လုပ်ရောွ်ေန် အချနိ်ြလုံရလာက်ပခွ်းြျားကို ပြစ်ရပါ်ရစလျက်ေှိ

ပါသည်။ ယခုပြစ်ရပါ်လျက်ေှိသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါသည် ကပ်ရောဂါသက်တြ်းကကာလာသည်နှွ့်အြျှ တစ်

အိြ်တက်ေွ်း အခေန်ရကာက်ခံေလျက်ေှိသည့် အခေန်ရကာက်ဝန်ထြ်းြျားကို ရောဂါကူးစက်နိုွ်ရပခလည်း ပိုြိုပြွ့်ြား

လာရစပါသည်။

 ● အြေန်ရတငေရင်းဖြစ်တစ်ြုြျင်းအတေါ်တေင် အလေန်အြင်းြှီြိုြှု - စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့အြျားစုသည် ၎ွ်းတို့၏ အခေန်

ေရွေအတေက် ရဒသန္တေစီးပေားရေးလုပ်ွန်းြျားရပါ်တေွ် ြှီခိုရနေပါသည်။ ပစ္စည်းခေန်၆နှွ့် ဘီးခေန်ကဲ့သို့ရသာ ရေေှည်တည်

မြဲသည့် အခေန်ရွေအြျ ိုးအစားြျားကို အသုံးပပုြှုရလျာ့နည်းရနရသးသည့်အတေက် စည်ပွ်သာယာရေးေရွေ အြျားစု

သည် စီးပေားရေးလုပ်ွန်းလိုွ်စွ်ရကကး၊ ရစျးေိုွ်ခန်းွှားေြ်းခြျားြှ ေေှိရနပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အခေန်ေရွေေွ်းပြစ်တစ်ခုစီ

အရပါ်တေွ  ် အလေန်အြွ်းြီှခုိေရနြှုသည် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ ြျားအတေက် ရုတ်တေက်ပြစ်ရပါ်သည့် စီးပေားရေးအေ

ရိုက်ခတ်ြှုြျားနှွ့် ကကုံရတေ့ေနိုွ်ပါသည်။

တဘာင်ကေက် ၁ 
အတရးတေါ်ဖြစ်ရေ်ြျားနှင့် ထိတတေ့ဖြင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါပြစ်ရပါ်ရနစဉ်အတေွ်း ပြန်ြာနုိွ်ွံေိှ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ ြျားနှွ့် စည်ပွ်သာယာရေးရကာ်ြတီ

ြျားသည် ၎ွ်းတို့သည်ပွ် ဗိုွ်းေပ်စ်ရကကာွ့် ပြစ်ရပါ်လာေသည့် စီးပေားရေးနှွ့်ကျန်းြာရေးေိုွ်ော သက်ရောက်ြှုြျားနှွ့်

ေွ်ေိုွ်ရနေမပီပြစ်ရကကာွ်းကို ရတေ့ေှိလက်ခံလာကကပါသည်။ ြျားစောရသာ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားသည် ၎ွ်းတို့၏ 

သက်ေိုွ်ောတိုွ်းရဒသကကီးနှွ့်ပပည်နယ်ြျားတေွ် အခေန်ေရွေရလျာ့နည်းရကာက်ခံေေှိြှုအရပခအရနြျားကို စာေွ်းပပုစုေန် 

ပထြေုံးအကကိြ် တေန်းအားရပးခံလာေမပီပြစ်ပါသည်။

ြတကေးမြို့တေွ် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါရိုက်ခတ်ြှုရကကာွ့်  စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ ပုိွ်ရေးြျားကုိ ေပ်နားခ့ဲေသပြွ့် ရစျး

ေုိွ်ခန်းွှားေြ်းခေရွေြျား ရကာက်ခံေေှိြှုရလျာ့ကျခဲ့မပီးရနာက် မြို့နယ်စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့သည် ေန်ပုံရွေေေှိြှု ကျပ်

သန်း(၇၀)နီးပါး ရလျာ့နည်းနိုွ်သည်ကို ြှတ်တြ်းပပုစုေန် တုိွ်းရဒသကကီးအစုိးေထံြှ ခေွ ့ပ်ပုချက်တွ်ပပရတာွ်းခံခ့ဲပါသည်။

ြုံရွာမြို့တေွ် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ၏ သက်ရောက်ြှုအပြစ် ဘီးရကာက်ရကာက်ခံော၌ ကျပ်သန်း(၇၀၀) နီးပါး (နှစ်စဉ်

ဘီးခေန်ေရွေ၏ ၄၀ ောခိုွ်နှုန်းဝန်းကျွ်) ရလျာ့နည်းကျေွ်းြှုကို ေွ်ေိုွ်ေနိုွ်ရကကာွ်း ခန့်ြှန်းထားပါသည်။ ြရကေးမြို့

ြှာကဲ့သို့ပွ် ြုံေွာမြို့နယ်စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့သည်လည်း အေိုပါ စိန်ရခါ်ြှုကို ရပြေှွ်းနိုွ်ေန် ြစေြ်းသာဘဲ ေန်ပုံရွေ

ရလျာ့နည်းနိုွ်ပခွ်းနှွ့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်ကိုွ်းတိုွ်းရဒသကကီးအစိုးေအြေဲ့သို့ ြှတ်တြ်းပပုစုတွ်ပပထားခဲ့ေပါသည်။

တတာင်ကကီးမြို့တေွ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါရကကာွ့် အိြ်တိုွ်ောရောက် အခေန်ရကာက်ခံပခွ်းလုပ်ွန်းြျားကုိ ရနှာွ့်ရနှး

သေားရစပါသည်။ အခေန်ရကာက်ဝန်ထြ်းြျားအရနပြွ့် အချနိ်ပိုေွ်း၍ အခေန်ရကာက်ခံကကရသာ်လည်း အခေန်ရကာက်ခံေေှိ

ြှုြျားြှာလည်း သတ်ြှတ်နှုန်းထားပပည့်ြှီပခွ်းြေှိရသးသည့်အပပွ် ရနှာွ့်ရနှးြှုြျားလည်း ပြစ်ရပါ်လျက်ေှိပါသည်။  

ကုန်းလြ်းပို့ရောွ်ရေးညွှန်ကကားြှုဦးစီးဌာန၏ ဝန်ရောွ်ြှုလုပ်ွန်းြျားကိုလည်း ရခတ္တေပ်နားထားပခွ်းရကကာွ့် စည်ပွ်  
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သာယာရေးဌာနသည် ဘီးခေန်ြျားကို အိြ်တိုွ်ော ရောက်သေားရောက်ရကာက်ခံရနေသပြွ့် ကနဦးကပွ်ရုန်းကန်လျက်ေှိ

နှွ့်မပီး စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့အရပါ်တေွ် ြိအားအသစ်ြျား ထပ်ြံပြစ်ရပါ်ရစပါသည်။

ဖြန်ြာနိုငင်မံြို့ြျား၏ လကရ်ှိလုေင်န်းစေြး်တဆာငြ်ှုသည ်စိနတ်ြါ်ြှုြျားကုိ လျငဖ်ြနစ်ောတုန့်ဖေနနုိ်ငရ်န ်ြဲယဉ်းး်ေါသည။် အေွး်အပြစ်

ြျားကို အကန့်အသတပ်ြွ့သ်ာေေှိြှုနှွ့ ်ထိရောကြ်ှုြေှိသည့်  စီြအံုပ်ချုပြ်ှုပြစစ်ဉြ်ျားရကကာွ့ ်သာြနအ်ချနိြ်ျားတေွပ်ွ ် မြို့ပပ

ဝနရ်ောွြ်ှုလုပ်ွ န်းြျားကို ပြည့်ေညး်ောတေွ ် အချနိ်ပိုလုပရ်ောွရ်နကကေသည့်အတေက ် ယခုကဲသ့ို့အရေးရပါ်ပြစေ်ပြ်ျားကို

ထိရောကြ်ှုေှိေှိတုန့် ပပနန်ိုွေ်နြ်ှာ စညပ်ွသ်ာယာရေးအြေဲ့ြျား/ စညပ်ွသ်ာယာရေးရကာြ်တီြျားအတေက ် ြလေယက်ူနိုွ်ပါ။  

စညပ်ွသ်ာယာရေးအြေဲ့အြျားအပပားတေွ ် ဝန်ထြး်ြျား၏ ကိုယတ်ိုွ်ဦးရောွရ်ောွေ်ွကြ်ှုနှွ့် ေန်းသစရ်သာ ရတေးရခါ်

စဉ်းစားြှုကို အားရပးပခွး်ြေှိသည့် "ြလုေြ်ရှုှုေြ်ဖေုတ်၇" ဟူရသာယဉ်ရကျးြှုရကကာွ်လ့ညး် အကကပအ်တညး်ကာလတေွ ်

အခကအ်ခဲြျားနှွ့် တသားတညး်ပြစရ်စေနြ်ှာ စညပ်ွသ်ာယာရေးအြေဲ့ြျားအတေက ်စိန်ရခါ်ြှုြျားပြစပ်ါသည။်

ဖြန်ြာနိုင်ငံရှိ စည်ေင်သာယာတရးအြေဲ့အြျားစုသည် အတရးတေါ်ဖြစ်ရေ်ြျားကို ြန့်ြှန်းဖေင်ဆင်နိုင်သည့် စေြ်းတဆာင်ရည်ြှာ 

အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိေါသည်။ စည်ပွ်သာယာရေးဝန်ထြ်းြျားသည် ရန့စဉ်နှွ့်အြျှ ဝန်ရောွ်ြှုလုပ်ွန်းြျားတေွ သ်ာ အချန်ိ 

ပပည့်ရုန်းကန်ေလျက်ေှိမပီး ကကုံရတေ့လာနိုွ်သည့် စိန်ရခါ်ြှုြျားကို ပပွ်ေွ်ေန်ြူ အချနိ်ြေှိကကပါ။ အေည်အရသေးြပပည့်ြှီသည့် 

ဘဏ္ဍာ ရေးအချက်အလက်ြျားကိုသာေေှိြှုနှွ့် ဌာနအချွ်းချွ်းကကား သတွ်းအချက်အလက်ရဝြျှပခွ်းကို အကန့်အသတ်ပြွ့်

သာ လုပ်ရောွ်ြှုတို့ရကကာွ့် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား၏ အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားကို ကကိုတွ်ခန့်ြှန်းနိုွ်သည့် စေြ်းရောွ်ေည်

ြှာလည်း အတိုွ်းအတာတစ်ခုအထိသာေှိရနပပန်ပါသည်။

ြကကာရသးြီက စတွ်ပြစ်ပေားလျက်ေှိသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါသည် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားအရနပြွ့် ယြင်ကာလ

ြျားက ဖြစ်တေါ်ြဲ့ဖြင်းြရှိသည့် ကကီးြားတသာ အတရးတေါ်ဖြစ်ရေ်ြျားကို ရင်ဆိုင်ရသည့်အြါ တုန့်ဖေန် တဆာင်ရွက်လာနိုင်ြကတစရန်

တေန်းအားရပးလျက်ေိှပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါကို တုန့်ပပန်ရောွ်ေွက်ကကေသည့် စည်ပွ်သာယာရေးဝန်ထြ်းြျားသည် 

ြိအားြျားနှွ့်ေွ်ေိုွ်ေလျက်ေှိသည့်အပပွ် ကူးစက်ြှုနှုန်း ပပန်လည်ပြွ့်တက်လာသည့်အတေက်လည်း ပြန်ြာနိုွ်ွံေှိ စည်ပွ် 

သာယာရေးအြေဲ့ြျားသည် ၎ွ်းတို့၏ လုပ်ွန်းစေြ်းရောွ်ေည်ကုိ စစ်ရေးစြ်းသပ်ခံရနေသက့ဲသ့ုိေိှပါသည်။ မြို့ြျားရပါ်ြူတည်၍ 

ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ကာကေယ်တားေီးရေးလုပ်ွန်းြျားသည် ြတူညီကကပါ။ (ရဘာွ်ကေက် ၂) ေရ ေွရကာက်ခံေေှိြှုကို 

ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြွ့် နည်းလြ်းတကျ ပပွ်ေွ်ရောွ်ေွက်ထားသည့် မြို့ြျားတေွ်ြူ ဘဏ္ဍာရွေစီြံခန့်ခေဲြှုကဏ္ဍတေွ် ပပဿနာြျား

ကကီးကကီးြားြား ြေှိသည့်အတေက် စည်ပွ်သာယာရေးဝန်ထြ်းြျားအရနပြွ့် ဦးစားရပးရောွ်ေွက်ေြည့် တာဝန်အသစ်ြျားကို 

(ရောဂါရဘးြှ လံုခခုံစိတ်ချေရသာ ရစျးစီြံခန့်ခေြဲှုက့ဲသ့ုိရသာ) ပုိြုိ၍ အာရံုစုိက်လုပ်ရောွ်နုိွ်ကကပါသည်။ သ့ုိရသာ်လည်းဘဏ္ဍာရေးနှစ်

ကုန်ေံုးခါနီးအချန်ိတေွ ြှ် နှစ်စဉ်ကျသွ့်သည့်အခေန်ရ ေွကုိ ရကာက်ခံရလ့ေိှရသာ မြို့ြျားတေွ ြူ် အခေန်လျာထားချက်ပပည့်ြှီရစေန် 

ရကာက်ခံနိုွ်ပခွ်းေှိ/ြေှိြှာလည်း ြရသချာသည့်အပပွ် ဝန်ထြ်းြျားြှာလည်း နာေီရပါွ်းြျားစော ကကာပြွ့်သည်အထိ လုပ်ွန်း

ြျားရောွ်ေွက်ေန် တေန်းအားရပးခံရနကကေပါသည်။

တဘာင်ကေက် ၂ 
ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်တရာဂါ၏ အတတေ့ အကကုံ - အတရးတေါ်ဖြစ်ရေ်ြျားကုိ နုိင်နင်းစော ကုိင်တေယ်ဖြင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါသည် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား၏ အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားနှွ့် ေွ်ေိုွ်ေသည့်အခါ ပြစ်ရပါ်
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ယခုကဲ့သို့ ပြန်ြာနိုွ်ွံတစ်ဝှြ်းေှိ မြို့ြျားအရနပြွ့် ဘဏ္ဍာရေးအေ ခံနိုွ်ေည်နိြ့်ပါးပခွ်းြှာ ထူးပခားသည့်ပြစ်ေပ်ဟု ြေိုနိုွ်ပါ။ 

ပြန်ြာနိုွ်ွံ၏ စည်ပွ်သာယာရေးရကာ်ြတီြျားနှွ့် စည်ပ ်ွသာယာ ရေးအြေဲ့ြျားသည် အကန့်အသတ်ပြွ့်သာေေှိနိုွ်သည့် 

ဘဏ္ဍာေန်ပုံရွေေွ်းပြစ်ြျားနှွ့် ပြွ့်တက်လျက်ေှိသည့် လိုအပ်ချက်ြျားအကကားတေွ် အစဉ်အေက် ရုန်းကန်ေြှုြျားနှွ့် ကကုံရတေ့

ခဲ့ေသည်သာပြစ်ပါသည်။ တစ်ချနိ်တည်းြှာပွ် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားသည် သက်ေုိွ်ောတုိွ်းရဒသကကီးနှွ့်ပပည်နယ်အစုိးေ 

ြျားြှ ခေွ့်ပပုရပးမပီးပြစ်သည့် အချ ို့ရသာ ြူဝါဒရေးောေုံးပြတ်ချက်ြျားကို ပပန်လည်သုံးသပ်ပပွ်ေွ်နိုွ်သည့် အခန်းကဏ္ဍကို

လည်း အကန့်အသတ်ပြွ့်သာ ပုိွ်ေုိွ်ထားပါသည်။၈ ြည်သ့ုိေုိရစကာြူ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ ြျား၊ စည်ပွ်သာယာရေးရကာ်ြတီ

ြျားြှ ၎ွ်းတို့၏ ခံနိုွ်ေည်စေြ်းအား ပြွ့်ြားလာရစရေး ရောွ်ေွက်နိုွ်သည့် လုပ်ွန်းအေွ့်ြျားကို အခန်း(၄)တေွ် ရေးသား

တွ်ပပထားပါသည်။

လျက်ေှိသည့် အားသာချက်နှွ့် အားနည်းချက်ြျားကို ြေွ့်ထုတ်ပပသလျက်ေှိပါသည်။ 

ြတကေးမြို့တေွ် ကပ်ရောဂါပြစ်ပေားရနစဉ်တေွ်လည်း ရေြိုးရေခြျားကို ရကာက်ခံနိုွ်ရစေန်အတေက် ရကာွ်တာစနစ်ကို

ရောွ်ေွက်ေန် ခေွ့်ပပုမပီးလည်းပြစ်ပါသည်။ ရဒသခံပပည်သူြျားအရနပြွ့် သက်ေိုွ်ောမြို့နယ်ရုံးြျားတေွ် ရေြိုးရေခြျား

ရပးရောွ်နိုွ်ရေး ကကိုတွ်စီစဉ်ြှုြျား ရောွ်ေွက်ထားနိုွ်ကကရစေန်အတေက် ရပးရောွ်ေြည့် ရနာက်ေုံးသတ်ြှတ်ေက်ကို  

(၁၀)ေက်ြှ ေက်(၂၀)သို့တိုွ် တိုးပြှွ့်ရပးခဲ့ပါသည်။

ြုံရွာမြို့တေွ် ကပ်ရောဂါကာလအတေွ်း ရေြိုးရေခရကာက်ခံော၌ ကကိုတွ်ရွေပြည့်ကဒ်ပြွ့်ရပးရချနိုွ်သည့်စနစ်ကို အသုံး 

ပပုလျက်ေှိပါသည်။ ရေသုံးစေဲသူ ြိဘပပည်သူြျားသည် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ရုံးြျားသို့ လာရောက်ကကေန် ြလိုအပ်ရတာ့

ဘဲ အေိုပါစနစ်ပြွ့် ရေြိုးရေခရပးရောွ်နိုွ်ကကမပီပြစ်ပါသည်။

တတာင်ကကီးမြို့တေွ် ကပ်ရောဂါပြစ်ပေားရနရသာ်လည်း အခေန်ရကာက်ဝန်ထြ်းြျားနှွ့် မြို့ရနပပည်သူြျား၏ ကနဦးေက်ေံ

ရေးရကာွ်းြေန်ခဲ့ြှုြျားကို အရပခခံမပီး အခေန်ရကာက်ခံသည့်လုပ်ွန်းြျားကို ေက်လက်ရောွ်ေွက်နိုွ်လျက်ေှိပါသည်။

ကပ်ရောဂါပြစ်ပေားကာစတေွ် လုံခခုံစိတ်ချေြှုေှိသည့်ကာလတိုွ်ရအာွ် ြည်သည့်အခေန်/ အခြျားကို ရေှေ့ေိုွ်းထားရပးပါ

ြည်နှွ့်စပ်လျဉ်းသည့် အရကကာွ်းကကားစာကို ပပည်သူြျားထံသို့ ထုတ်ပပန်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြန်ေန်မပီး ေှွ်းလွ်းသည့်

သတွ်းထုတ်ပပန်ရောွ်ေွက်ြှုြျားရကကာွ့် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြှ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်၊ ဇူလိုွ်လတေွ် အခေန်ေရွေြျားကို 

ရနာက်ရကကာွ်းပပန်ရကာက်ခံသည့်အခါတေွ်လည်း ပပည်သူလူထုြှာ ထိုသို့ရောွ်ေွက်ေသည့် အရကကာွ်းေွ်းကို ရကာွ်း

စောနားလည်သိေှိမပီးပြစ်ပါသည်။ 

အထက်ပါအရကကာွ်းပခွ်းောြျားသည် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ ြျား၏ ဘဏ္ဍာေန်ပံုရ ေွေုိွ်ောြိအားြျားကုိ ရလျှာ့ချနုိွ်ရေး 

ရောွ်ေွက်ကကသည့် ရကာွ်းြေန်သည့် ဉပြာြျားပြစ်ကကရသာ်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ရကကာွ့် စည်ပွ်သာယာရေး

ဝန်ထြ်းြျားြှာ စိန်ရခါ်ြှုြျားနှွ့် ေွ်ေိုွ်ေသည်သာပြစ်ပါသည်။ အချ ို့ရနောရဒသြျားတေွ် ပြစ်ရပါ်ရနသည့် ဘဏ္ဍာရေး

အေခံနိုွ်ေည်နိြ့်ပါးပခွ်းရကကာွ့် အခေန်ေရွေထိခိုက်ကျေွ်းပခွ်းကို အနည်းေုံးပြစ်ရစေန်အတေက် စည်ပွ်သာယာရေး

ဝန်ထြ်းြျားသည် တစ်ေက်လျှွ် (၁၇.၅)နာေီြျှ တာဝန်ထြ်းရောွ်ရနကကေသည့်အပပွ် ဝန်ထြ်းြျားအတေက်အကာအကေယ်

ပစ္စည်းြျား ဝယ်ယူနိုွ်ေန် ေန်ပုံရွေလုံရလာက်ြှုြေှိသည့်အတေက်လည်း ဝန်ထြ်းြျားြှာ ၎ွ်းတို့ကိုယ်တိုွ် နှာရခါွ်းစည်း

ြျက်နှာြုံးြျားကို ဝယ်ယူအသုံးပပုရနကကေပါသည်။
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တဆေးတနေးရန်အြျက်ြျား
• ယခုရလ့လာေန်းစစ်ြှုသည် သွ့်မြို့တေွ်ပြစ်ရပါ်လျက်ေှိသည့် အရပခအရနကို ထွ်ဟပ်ြှုေှိပါသလား။

၄။ ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားရစေန် တည်ရောက်ပခွ်း

ဘဏ္ဍာတရးအရြံနိုင်ရည်ဖြင့်ြားလာတစရန် ြည်သည့် ြူဝါဒဆိုင်ရာ 
အြျက်ြျားကို ထည့်သေင်းစဉ်း်းစားရြည်နည်း။ 

ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ ်ေည်ပြွ့်ြားရစေန ်ရောွ်ေွက်ပခွ်းြှာ ခက်ခဲသည့်လုပ်ွန်းစဉ်တစ်ေပ်ပြစ်ရသာ်လည်း အရေးကကီးသည့် ရောွ်ေွက်

ချက်တစ်ခုလည်းပြစ်ပါသည်။ ရေတိုကာလတေွ် မြို့ြျားက ြည်သို့ရသာ အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားနှွ့် ကကုံရတေ့ေသည်ပြစ်ရစ၊ 

အားရကာွ်းခိုွ်ြာသည့် ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားပခွ်းပြွ့် မြို့ြျားကို ကာကေယ်ြှုရပးနိုွ်ြည်ပြစ်ပါသည်။ ရေေှည်တေွ် 

ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားပခွ်းသည် စည်ပွ်သာယာရေးေရွေ ြတည်မွိြ်ြှုြျားကို ရလျှာ့ချနိုွ်ြည်ပြစ်မပီး မြို့ြျားကို

လည်း စဉ်ေက်ြပပတ်တိုးတက်ရစေန် တေန်းအားရပးနိုွ်ြည်ပြစ်ပါသည်။ ပြန်ြာနိုွ်ွံ၏ ဗဟိုချုပ်ကိုွ်ြှုရလျှာ့ချရေးပြစ်စဉ်အေ 

စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားနှွ့် စည်ပွ်သာယာ ရေး ရကာ်ြတီြျားသည် လုပ်ပိုွ်ခေွ့်အာဏာပိုြိုေေှိလာမပီး တာဝန်ယူေသည့်

အခန်းကဏ္ဍတို့ ြျားပပားလာသည့်အခါ ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားပခွ်းသည် ြေှိြပြစ်အရေးကကီးလာြည်သာပြစ်ပါသည်။

ယခုအခန်းတေွ် ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားရစေန် ရောွ်ေွက်ေြည့် လုပ်ွန်းစဉ်နှစ်ေွ့်ကို ရြာ်ပပထားပါသည်။ မြို့နယ်

ြျား၏ ကေဲပပားသည့်ဝိရသသလက္ခဏာြျားရကကာွ့် ယခုြူဝါဒစာတြ်း၏ ရြျှာ်ြှန်းချက်ြှာ တိကျရသာ ရပြေှွ်းနည်းြျားကို 

ရြာ်ပပေန်ြဟုတ်ပါ။ သို့ရသာ် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား လိုက်ပါရောွ်ေွက်နိုွ်သည့် ပြစ်နိုွ်သြျှရသာ လုပ်ွန်းစဉ်ြျားကို 

တွ်ပပသေားေန်နှွ့် ၎ွ်းတို့အရနပြွ့် ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားရစေန် ပံ့ပိုးရပးနိုွ်သည့် ရပပာွ်းလဲြှုြျား ရောွ်ေွက်လာ

နိုွ်ရေး ေည်ြှန်းချက်ြျားေှိလာရစေန်ကိုြူ ယခုြူဝါဒစာတြ်းက ေည်ေွယ်ပါသည်။

 Ϙ အဆင့် ၁ - ဘဏ္ဍာတရးအရြံနိုင်ရည်ဖြင့်ြားဖြင်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ြှုတစ်ြုကို လုေ်တဆာင်ဖြင်း

ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားရစေန် တည်ရောက်ောတေွ် လက်ရတေ့ကျသည့် ကနဦးရောွ်ေွက်ြှုြှာ စည်ပွ်သာယာရေး

အြေဲ့ြျား ေွ်ေိုွ်ရနေသည့် အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားနှွ့် စည်ပ ်ွသာယာရေးအြေဲ့ြျားအရနပြွ့် အေိုပါပြစ်ေပ်ြျားကို ြည်သို့ထိ

ရတေ့ကိုွ်တေယ်ရနသည်ေိုသည့်အချက်ကို ရကာွ်းစောသိေှိနားလည်ထားေန်ပြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အခက်အခဲပြစ်နိုွ်ရပခြျားကုိ 

တစ်ကကိြ်ြျှ ရကာွ်းစောနားလည်ထားပခွ်းပြွ့် အေိုပါပြစ်ေပ်ြျားကို ကကိုတွ်ခန့်ြှန်းနိုွ်ေန်နှွ့် စီြံခန့်ခေဲောတေွ် ြည်သည့်

လုပ်ွန်းစဉ်ြျားကို တိုးတက်ရောွ်ေွက်သွ့်သည်ေိုသည့်အချက်ကို ပိုြိုေှွ်းလွ်းစော သိနားလည်လာြည်ပြစ်ပါသည်။

ဘဏ္ဍာတရးအရြံနိုင်ရည်ဖြင့်ြားတစတရး ဆန်းစစ်ြျက် ေိုသည်ြှာ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့၏ အခေန်ဌာနြှ ရောွ်ေွက်လျက်ေှိ

သည့် ဘဏ္ဍာရွေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းြျား၊ လုပ်ွန်းစဉ်ြျားနှွ့် အခက်အခဲပြစ်နိုွ်ရပခြျားအပါအဝွ် အခန်း(၂)တေွ် တွ်ပပခဲ့မပီးပြစ်

သည့် မြို့တစ်မြို့ြှ ကကုံရတေ့ေနိုွ်သည့် အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျား၊ အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားနှွ့် ထိရတေ့ပခွ်း၊ မြို့တစ်မြို့၏ လက်ေှိ

လုပ်ွန်းစေြ်းရောွ်ေည်၊ အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားကို ကကိုတွ်ခန့်ြှန်းနိုွ်သည့် စေြ်းရောွ်ေည်၊ အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားကို တုန့်ပပန်

ရောွ်ေွက်နိုွ်သည့် စေြ်းရောွ်ေည်အစေှိသည့် အချက်(၅)ချက်ရပါ်တေွ်လည်း အရပခခံရောွ်ေွက်ပခွ်းပြစ်ပါသည်။ အေိုပါ 
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ေန်းစစ်ရလ့လာချက်ပုံစံကို Renaissance Institute နှွ့် အာေှရြာွ်ရဒးေှွ်းတို့တေွ် ေယူနိုွ်ပါသည်။ ထိရောက်ြှုေှိရသာ ေန်း 

စစ်ချက်တစ်ရစာွ်သည် မြို့တစ်မြို့၏ စည်ပွ်သာယာရေးေရွေြျားကို ရှုရထာွ့် ရပါွ်းစုံြှ သိပြွ်နိုွ်ရစြည်ပြစ်ပါသည်။ ထို့

အပပွ် အေိုပါေန်းစစ်ချက်ရကကာွ့် ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားလာရစြည့် အရပပာွ်းအလဲြျားကုိ စီြံချက်ရေးေေေဲန်၊ စည် 

ပွ်သာယာရေးေရွေြျား၏ ရပါွ်းစပ်ြေဲ့စည်းြှုကို ပပန်လည်ေန်းစစ်ေန်နှွ့် အခက်အခဲပြစ်နိုွ်ရပခအြျ ိုးြျ ိုးတို့ကို ချနိ်ေသုံးသပ်

ေန်စသည့် အခေွ့်အလြ်းြျားကိုလည်း ေေှိလာြည်ပြစ်ပါသည်။

 Ϙ အဆင့် ၂ - ဘဏ္ဍာတရးအရြံနိုင်ရည်ဖြင့်ြားလာတစရန် ြဟာဗျူဟာတစ်ရေ်ကို တြာ်ထုတ်ဖြင်း

ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ ်ေည်ပြွ့်ြားလာရစရေး ေန်းစစ်ချက်တစ်ေပ်ကုိ တည် ရောက်ောတေွ  ် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ ြျားအရနပြွ့် 

ခံနိုွ်ေည်ကို တိုးပြွ့်ရစနိုွ်သည့် ြဟာဗျူဟာတစ်ေပ်ကို လိုအပ်ြည်ပြစ်ပါသည်။ အေိုပါ ေန်းစစ်ချက်အရပါ်တေွ် အရပခခံ၍ 

ြည်သည့်ရပပာွ်းလဲြှုြျားကုိ ဦးစားရပးရောွ်ေွက်ေြည်၊ ြည်သည့်ေ ်ွးပြစ်ြျားကို အထူးပပုအာရုံစိုက်ေြည်နှွ့် အေုိပါရပပာွ်းလဲ

ြှုြျား လုပ်ရောွ်ောတေွ် ြည်သူတို့ကတာဝန်ယူေြည်တို့နှွ့်စပ်လျဉ်း၍ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားက စဉ်းစားေံုးပြတ်ေြည် 

ပြစ်ပါသည်။

ဘဏ္ဍာရေးအေခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားလာရစေန် ရောွ်ေွက်သည့် ေန်းစစ်ချက်သည် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့တစ်ခုချွ်းအရပါ်တေွ်

ြူတည်မပီး ကေဲပပားနိုွ်ပါသည်။ ဉပြာအားပြွ့် ြူဝါဒချြှတ်သူြျားသည် လက်ေှိအခေန်ေရွေေွ်းပြစ်ြျားကို စီြံခန့်ခေဲပခွ်း၊ ေရွေ

ေွ်းပြစ်အသစ်ြျား ေှာရြေပခွ်း သို့ြဟုတ် အကကပ်အတည်းကာလတေွ် ရပပာွ်းလေယ်ပပွ်လေယ်ေှိသည့် ေန်ပုံရွေတစ်ေပ် ရြာ်

ရောွ်ပခွ်းစသည့် စီြံအုပ်ချုပ်ြှုေိုွ်ောကိစ္စေပ်ြျား တိုးတက်လာရစေန် အာရုံစိုက်လာနိုွ်ကကပါသည်။ 

ဘဏ္ဍာရေးခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားလာရစရေးအတေက် ရောွ်ေွက်ေြည့် ြဟာဗျူဟာလုပ်ွန်းစဉ်၏ ပြစ်နိုွ်သည့် အချက်(၄)ချက်ကို

ရအာက်တေွ် တွ်ပပထားပါသည်။ အေိုပါ တွ်ပပချက်ြျားသည် လုံးဝဉဿုံပပည့်စုံြှုေှိသည်ဟု ြေိုနိုွ်ရသာ်လည်း စြှတ်တစ်ခု

အပြစ် အကကံပပုထားပခွ်းသာ ပြစ်ပါသည်-

 ● E-Government စနစ်ကို လက်ခံယုံကကည်ပခွ်းသည် ဘဏ္ဍာရေးခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားပခွ်းအပါအဝွ် အကျ ိုးရကျးဇူးြျားစော

ကုိ ရောွ်ကကဉ်းရပးနုိွ်ြည်ပြစ်ပါသည်။ E-Government စနစ်သည် ြျားစောရသာလြ်းရကကာွ်းြျားြှတစ်ေွ့် ဘဏ္ဍာရေး

ခံနိုွ်ေည်ကို အားရကာွ်းလာရစနိုွ်ပါသည်-

 ώ စည်ေင်သာယာအုေ်ြျုေ်ြှုစနစ်ကို ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ အသေင်ကူးတဖောင်းဖြင်း သည်  စိုထိုွ်းေ သို့ြဟုတ် ပိုးြွှား

ြျားရကကာွ့် ြရြျှာ်လွ့်ဘဲ ရုတ်တေက် ပျက်စီးယိုယေွ်းနိုွ်သည့် စာေွက်စာတြ်းြျားအရပါ်တေွ် ြှီခိုတည်ရောက်

ထားသည့် စနစ်နှွ့်နှိုွ်းစာလျှွ် ရုပ်ပိုွ်းေိုွ်ော ပိုြိုကကံ့ခိုွ်ြှုေှိလာြည်ပြစ်ပါသည်။ အခေန်ရကာက်ခံသည့်စနစ်ကို 

ရပပာွ်းလေယ်ပပွ်လေယ်တည်ရောက်ပခွ်းပြွ့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သည် ဘဏ္ဍာရေးခံနိုွ်ေည်ကို ပြွ့်တက်လာရစနိုွ်

ပါသည်။ ဉပြာအားပြွ့် အခေန်ြှတ်တြ်းြျားကို ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ သိြ်းေည်းမပီးပြစ်သည့် မြို့ြျားတေွ် ေရွေ

အရပပာွ်းအလဲကို ခန့်ြှန်းနိုွ်ေန် အခေန်ရွေရကာက်ခံပခွ်းစနစ်အား စတွ်ပခွ်း သို့ြဟုတ် ေပ်ေိုွ်းပခွ်းြျားပပုလုပ်

ောတေွ် ပိုြိုလေယ်ကူလာရစနိုွ်ြည်ပြစ်မပီး ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါကာလတေွ် အခေန်ရကာက်ဝန်ထြ်းြျားသည်

လည်း ရောဂါကာကေယ်ထိန်းချုပ်ရေးစီြံချက်ြျားနှွ့်အညီ လုပ်ွန်းတာဝန်ြျား ရောွ်ေွက်နိုွ်ြည်ပြစ်ပါသည်။

 ώ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် တငေတေးတြျဖြင်းကို ြိတ်ဆက်ဖြင်း သည် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားက ဘဏ္ဍာရေးခံနိုွ်ေည် 

ေှိေန်တည်ရောက်ောတေွ် ထည့်သေွ်းစဉ်းစားနိုွ်သည့် ထိရောက်ရသာလုပ်ွန်းအေွ့်ြျားအနက် တစ်ခုပြစ်ပါ 
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သည်။ အကယ်၍ မြို့ရနပပည်သူြျားသည် အခေန်နှွ့်အခြျားကို အေန်လိုွ်းြှ ရပးရောွ်နိုွ်မပီေိုပါက အရေးရပါ်

ပြစ်ေပ်ြျားကို ကာကေယ်နှွ့်မပီးပြစ်ပါလိြ့်ြည်။ ဉပြာအားပြွ့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြွ့် အခေန်ရပးရောွ်ပခွ်းစနစ်

သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ပြစ်ပေားရနစဉ်တေွ်ပွ် အခေန်ရကာက်ခံြှုကို ေက်လက်ရောွ်ေွက်နိုွ်သည့်

နည်းတူ အခေန်ရကာက်ခံြှုတိုးပြွ့်ေေှိသည်အထိ ရောွ်ေွက်နိုွ်ပခွ်း၊ အခေန်အရပခကို ရပပာွ်းလဲပခွ်းပြွ့် ကုန်ကျ 

စေိတ် သက်သာစော အိြ်ရထာ ်ွစုအသစ်ြျားကို အခေန်ပြန့်ကကက်ရကာက်ခံနိုွ်ပခွ်းတို့ကိုပါ ရောွ်ေွက်နိုွ်ြည်ပြစ်

ပါသည်။ ဘားအံ၊ ေန်ကုန်၊ ြရကေးမြို့ြျားအပါအဝွ်မြို့ြျားသည် အခေန်ရကာက်ခံသည့်နည်းစနစ်ကို ပိုြိုပြန်ေန်ထိ

ရောက်စော ရောွ်ေွက်နိုွ်ေန်အတေက် ဒီဂျစ်တယ်ပပုပပွ်ရပပာွ်းလဲရေးလုပ်ွန်းစဉ်ြျားကို စတွ်ြိတ်ေက်ရောွ် 

ေွက်လျက်ေှိမပီပြစ်ပါသည်။

 ώ E-Government အဆင်တန်ဆာြျားကိုအသုံးဖေု၍ အြျက်အလက်စီြံြန့်ြေဲြှုကို တိုးတက်တစဖြင်းနှင့် ြျှတဝဖြင်း 

သည် မြို့ြျားကို ၎ွ်းတို့ကကုံရတေ့ေသည့် အခက်အခဲပြစ်နိုွ်ရပခြျားကို နားလည်နိုွ်ေန်နှွ့် ကကိုတွ်ခန့်ြှန်းနိုွ်ေန် 

ရထာက်ပံ့ကူညီရပးနိုွ်ပါသည်။  ရေကကီးရေလျှပံခွ်းကဲ့သို့ရသာ မြို့အြျားစုကကုံရတေ့ရနေသည့် ပပဿနာြျားကို ဌာန

တစ်ခုတည်းြှ တာဝန်ယရူပြေှွ်းရပးေန်ြပြစ်နိုွ်သည့်အပပွ ် အြျားအားပြွ့် ဌာနအချွ်းချွ်းကကား သတွ်းအချက် 

အလက်ြျှရဝြှုြှာလည်း အားနည်းလျက်ေှိရနေဲပြစ်ပါသည်။ အေုိပါ စိန်ရခါ်ြှုြျားကုိ တုန့် ပပန်နုိွ်ေန် လှွို သ်ာယာ၊ 

ဘားအံနှွ့် ရတာွ်ကကီးမြို့ြျားေိှ မြို့နယ်စီြံခန့်ခေဲရေးရကာ်ြတီြျားသည် အာေှရြာွ်ရဒးေှွ်း၏ ပံ့ပိုးကူညီြှုပြွ့် 

မြို့နယ်အေွ့် GIS နည်းပညာကုိ စတွ်ရောွ်ေွက်ရနကကမပီပြစ်ပါသည်။ အေိုပါနည်းပညာသည် အစုိးေ၏ သတွ်း 

အချက်အလက်ြျားကို တစုတစည်းတည်းရြာ်ပပရပးနိုွ်သည့်အတေက် အစိုးေတာဝန်ေှိသူြျားအရနပြွ့် မြို့ြျား၏ 

ခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားလာရစရေး ေွ်ေိုွ်ေသည့် စိန်ရခါ်ြှုြျားနှွ့်အခေွ့်အလြ်းြျားကို ရကာွ်းြေန်စော နားလည်လာကက

ြည်ပြစ်ပါသည်။

တဘာင်ကေက် ၃ 
ဧရာဝတီတိုင်းတဒသကကီးတေင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်တရာဂါနှင့် အလိုက်သင့်တနထိုင်ဖြင်း

ဧောဝတီတုိွ်းရဒသကကီးအစုိးေအြေဲ့ သည် အခေန်ရ ေွရကာက်ခံပခွ်းလုပ်ွန်းစဉ်ြျားကုိ ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါနှွ့်အသားကျ 

ရစေန် ရောွ်ေွက်ခဲ့မပီးပြစ်ပါသည်။ ဉပြာအားပြွ့် ဧောဝတီတိုွ်းရဒသကကီးစည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့သည်အခေန်ရကာက်

ခံြှုနှွ့်ပတ်သက်၍ ပပည်သူလူထုနှွ့် ေက်သေယ်နိုွ်ေန် ရြ့စ်ဘေတ်ခ်စာြျက်နှာအသစ်ကို ြေွ့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါြပြစ်ပေားြီကပွ် ဧောဝတီတိုွ်း ရဒသကကီးသည် ဘဏ္ဍာရေးခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားရစေန် ၎ွ်းတို့၏  

အခေန်စနစ်ကို ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ပပုပပွ်ရပပာွ်းလဲခဲ့မပီးပြစ်ပါသည်။ အခေန်ရကာက်ခံပခွ်းလုပ်ွန်းြျားကို ဒီဂျစ်တယ်

စနစ်သို့ရပပာွ်းလဲနိုွ်ေန် ေန်ကုန်အရပခစိုက် နည်းပညာကုြ္ပဏီတစ်ခုနှွ့် ြိတ်ြက်ပူးရပါွ်းြှုြျား ပပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။၉ 

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ၏ အနာဂတ်လှိုွ်းြျား သက်ရောက်သည့်အခါ ခံနိုွ်ေည်ေှိရစေန်အတေက် မြို့နယ်(၃၃)မြို့နယ်

လုံးတေွ် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြွ့် အခေန်ရကာက်ခံနိုွ်ရေး တိုွ်း ရဒသကကီးအစိုးေြှ ရထာက်ပံ့ကူညီြှုြျား ပပုလုပ်လျက်ေှိပါသည်။  

ပုသိြ်မြို့နယ်တေွ် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြွ့် အခေန်ရပးရောွ်ြှုြျား  ရပပာွ်းလဲရောွ်ေွက်လာနိုွ်ပခွ်းက တည်ေဲဉပရဒြျား၊ 

စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအကကားတေွ်ပွ် ထိုကဲ့သို့ ရပပာွ်းလဲြှုြျားြှာ ပြစ်နိုွ်စေြ်းေှိသည်ကို ရြာ်ထုတ်ပပသရနပါသည်။
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 ● စည်ေင်သာယာတရးရတငေအစုအ တေါင်းကို ြေဲထုတ်တလ့လာဖြင်း အားပြွ့် ဘဏ္ဍာရေးခံနုိွ်ေည်ကုိ ပြွ့်တက်ရစနုိွ်ပါသည်။ 

အကကပ်အတည်းကာလအတေွ်း ေရွေေွ်းပြစ်ြျားသည် ြတူကေဲပပားစော သက်ရောက်ြှုခံကကေြည် ပြစ်ပါသည်။ ဉပြာ

အားပြွ့် လက်ေှိ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါကာလအတေွ်း ြိြိတို့ရနအိြ်ြျားတေွ်သာ ရနထိုွ်ကကေန် ပပည်သူ့ကျန်းြာ 

ရေးအစီအြံြျားရောွ်ေွက်ြှုရကကာွ့် သယ်ယူပို့ရောွ်ရေးြှ ပုံြှန်ေေှိသည့် အခေန်ရွေြျားသည် သိသာစောရလျာ့နည်း

သေားြည်ပြစ်ရသာ်လည်း လိုွ်စွ်ရလလံရကကးြျားြှာြူ သက်ရောက်ြှုခံေနိုွ်ရပခ နည်းပါးပါသည်။ ကုိယ်ပုိွ်ေရ ေွြျားကုိ 

ေွ်းပြစ်ြျားခေဲထုတ်၍ ရလ့လာပခွ်းသည် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား/ စည်ပွ်သာယာရေးရကာ်ြတီြျားကို အနာဂတ်

တေွ် ထိတ်လန့်ြေယ်ောပြစ်ေပ်ြျားနှွ့် ကကုံရတေ့ေသည့်အခါတေွ်လည်း ခံနိုွ်ေည်ကို ပြွ့်တက်ရစနိုွ်ပါသည်။

 ● ယုံကကည်ြှုတည်ရောက်ေန် တဒသြံဖေည်သူြျားနှင့်ေုံြှန်ဆက်သေယ်တဆာင်ရွက်ဖြင်း သည် ခံနိုွ်ေည်ကို ပြွ့်တက်လာ

ရစနုိွ်ပါသည်။ ပပည်ရထာွ်စုနှွ့်တုိွ်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစုိးေြျားထံြှ ပြာဏနည်းပါးသည့် ဘဏ္ဍာရေးရထာက်ကူြှုကို

သာ ေေှိရနသည့်အတေက် အကကပ်အတည်းကာလအတေွ်းနှွ့် အကကပ်အတည်းကာလလေန်ရပြာက်သည့်အခါတေွ်လည်း 

ပပည်သူြျားသည်သာ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား၏ ြှီခိုောပြစ်လာြည်ပြစ်ပါသည်။ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား/ 

စည်ပွ်သာယာရေးရကာ်ြတီြျား၏အခန်းကဏ္ဍနှွ့် စည်ပွ်သာယာရေးေရွေြျား၏ အရေးပါြှုကို ေှွ်းပပသည့် ပုံြှန်

ေက်သေယ်ရပပာေိုြှုြျားသည် အနာဂတ်အကကပ်အတည်းြျားတေွ်လည်း ပပည်သူြျားထံြှ ဝန်းေံရထာက်ပံ့ရပးြှုကို 

ဦးတည်ရစနိုွ်ြည်ပြစ်ပါသည်။ ရဒသခံပပည်သူြျား၏ အသံကို နားရထာွ်ေန် စိတ်အားထက်သန်ြှုေှိပခွ်းနှွ့် ၎ွ်းတို့၏ 

အရပခအရနြျားအရပါ်တေွ် နားလည်စာနာြှုကို ပပသပခွ်းသည် ယုံကကည်ြှုတည်ရောက်ေန် အထိရောက်ေုံးပြစ်သည့် 

နှစ်လြ်းသေားေက်ေံ ရေးပုံစံြျ ိုးပြစ်ပါသည်။

 ● စည်ေင်သာယာတရးအြေဲ့ြျား/ စည်ေင်သာယာတရးတကာ်ြတီြျား၏ ဝန်ထြ်းြျားကို လုေ်ငန်းြေင် သက်တတာင့်သက်သာ

ရှိြှု ြန်တီးတေးဖြင်း သည်လည်း အြေဲ့အစည်း၏ ခံနိုွ်ေည်ကို ပြွ့်ြားရစနိုွ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါသည် 

ဝန်ထြ်းြျားအတေက် လုံခခုံစိတ်ချြှုေှိမပီး သက်ရတာွ့်သက်သာေှိသည့် လုပ်ွန်းဝန်းကျွ်တစ်ေပ်ကို ပြည့်ေည်းရပးေန်

အရေးကကီးရကကာွ်း ြီးရြာွ်းထိုးပပသရနပါသည်။ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ ြျား၏ ဘဏ္ဍာရေးခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားပခွ်းသည် 

ပြစ်ရပါ်လာသည့်အရပခအရနနှွ့်လိုက်ရလျာညီရထေြှုေှိစော လုပ်ွန်းရောွ်ေွက်သည့် နည်းလြ်းကို တာဝန်နှွ့်ဝတ္တေား

အကကား ြျှရပခထိန်းညှိတတ်သည့် ဝန်ထြ်းြျား၏ စေြ်းရောွ်ေည်ရပါ်တေွ်လည်း ြူတည်ပါသည်။ မြို့အြျားစုတေွ်  

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါပျ ံ့နှံ့ြှုကို ထိန်းချုပ်နိုွ်ေန် တာဝန်ကျဝန်ထြ်းအရေအတေက်ကို ရလျှာ့ချပခွ်းနှွ့် ဦးစားရပး

လုပ်ွန်းတာဝန်ြျား ပပန်လည်ခေဲရဝသတ်ြှတ်ပခွ်းတို့ကိုလည်း လိုအပ်လျက်ေှိပါသည်။၁၀ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား/ 

စည်ပွ်သာယာရေးရကာ်ြတီြျားသည ် အနာဂတ်အကကပ်အတည်းြျားအတေက်၁၁ ပပွ်ေွ်သည့်အရနပြွ့် ဝန်ထြ်းြျား

ကို ရလ့ကျွ့်ရပးေန်နှွ့် အရေးရပါ်စီြံချက်ြျားကိုလည်း ထည့်သေွ်းစဉ်းစားထားနိုွ်ကကပါသည်။ ထို့ပပွ် ဝန်ထြ်းြျား

အရနပြွ့် လူြှုြူလုံရေးေန်ပုံရွေြျား တွ်ပပရတာွ်းခံသည့်အခါတေွ်လည်း ဌာန/ ရကာ်ြတီတ့ုိအရနပြွ့် တက်ကကစော 

ရထာက်ပံ့ေပ်တည်ြှုြျားရပးအပ်ေန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ၁၂

တဆေးတနေးရန်အြျက်ြျား
• အေိုပါ လုပ်ွန်းစဉ် (၂)ေပ်သည် သွ့်မြို့၏ လက်ရတေ့လုပ်ွန်းရောွ်ေွက်ချက်နှွ့် နီးစပ်ြှုေှိပါသလား။
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၅။ နိဂုံး

ကံအားရလျာ်စောပြွ့် အပခားတိုွ်းပပည်ြျားနှွ့်နှိုွ်းစာလျှွ် ပြန်ြာနိုွ်ွံတေွ် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါပြစ်ပေားြှုသည် ပပွ်းထန်ြှု

ရလျာ့နည်းလျက်ေှိပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း ြကကာရသးြီက ရုတ်တေက်ပြွ့်တက်ခဲ့သည့် ကူးစက်ြှုြျားကို ရထာက်ရှုလျှွ်  

ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ၏ မခိြ်းရပခာက်ြှုြှာ ကျန်ေှိရနေဲပြစ်ပါသည်။ ပြန်ြာနိုွ်ွံတစ်ဝှြ်းေှိ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား/ 

စည်ပွ်သာယာ ရေးရကာ်ြတီြျားအရနပြွ့် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ၏ ကနဦးအရတေ့အကကုံြျားကို သွ်ယူေန် အခေွ့်အလြ်း

ြျားေှိရနမပီး အနာဂတ်စိန်ရခါ်ြှုြျားအတေက် ဘဏ္ဍာရေးခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားရစေန် တည်ရောက်နိုွ်ကကပါသည်။ ဘဏ္ဍာရေးအေခံ

နိုွ်ေည်ပြွ့်ြားရစေန် တည်ရောက်ပခွ်းသည် မြို့ြျားကို ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါသာြကဘဲ အပခားရသာ အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်

ြျားြှလည်း ကာကေယ်နိုွ်ြည်ပြစ်ပါသည်။

ယခုြူဝါဒစာတြ်းတေွ  ် စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ ြျားအရနပြွ့် ဘဏ္ဍာရေးခံနုိွ်ေည်ပြွ့်ြားရစေန် ရောွ်ေွက်နုိွ်သည့် လုပ်ွ န်းစဉ် 

(၂)ေပ်ကို တွ်ပပထားပါသည်။ ပထြလုပ်ွန်းစဉ်ြှာ မြို့တစ်မြို့ချွ်းစီ ရတေ့ကကုံေသည့် အခက်အခဲပြစ်နိုွ်ရပခြျားကို နားလည်

နိုွ်ရစေန် ဘဏ္ဍာရေးခံနုိွ်ေည် ေန်းစစ်ချက်ပပုလုပ်ပခွ်းပြစ်ပါသည်။ ဒုတိယလုပ်ွန်းစဉ်ြှာ အလုိအပ်ေံုး ေရ ေွေွ်းပြစ်ြျားကုိ 

ဦးတည်သည့် ခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားပခွ်းြျ ိုး တည်ရောက်နိုွ်ေန် နည်းဗျူဟာချြှတ်ပခွ်းပြစ်ပါသည်။

အရပခခံအားပြွ့် ဘဏ္ဍာရေးခံနုိွ်ေည်ပြွ့်ြားပခွ်းသည် ရေေှည်တေွ် မြို့ြျားကိ ုရေေှည်ြေံ့မြိုးတိုးတက်ရစြညပ်ြစ်ပါသည်။ ပြန်ြာ 

နိုွ်ွံေှိ မြို့ြျားသည် အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားကို ရေှာွ်လွှဲေန် ြပြစ်နိုွ်ဘဲ ေွ်ေိုွ်ေြည်သာ ပြစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ

သည် ေှိနှွ့်မပီးရသာ စိန်ရခါ်ြှုြျားသို့ ရနာက်ေုံးရပါ် ပြည့်စေက်ချက်ပြစ်ပါသည်။ အနာဂတ်ကို ရြျှာ်ရတေးခန့်ြှန်းေန်ြှာ ပြစ်နိုွ်ရပခ

ြေှိရသာ်လည်း စိန်ရခါ်ြှုြျားနှွ့် ေွ်ေိုွ်ောတေွ် သက်ရောက်ြှု အနည်းေုံးပြစ်ရစေန်နှွ့် ရအာွ်ပြွ်ြှုအြျားေုံးပြစ်ရစေန် 

စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားအရနပြွ့် ဘဏ္ဍာရေးခံနိုွ်ေည်ပြွ့်ြားရစရေး ေည်သန်လျက် အနာဂတ်အတေက် စီြံချက်ရေးေေဲ

ပခွ်းြှာြူ သွ့်ပြတ်လှပါသည်။
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ENDNOTES
၁ မဗိတိန်သတွ်းဌာန၏ ြှတ်တြ်းြျားအရပါ်တေွ် အရပခခံထားပါသည်။ (BBC News, 2020b; Williams, 2020)  

ဘတ်ဂျက်ကျေွ်းြှုကို စတာလွ်ရပါွ်ြှ ပြန်ြာကျပ်သို့ ရပပာွ်းောတေွ် www.XE.comကို အသုံးပပုထားပါသည်။  
ကသဂုတ်လတေွ် တစ်မြို့လုံးအတိုွ်းအတာပြွ့် ရောဂါကူးစက်ခံေြှု ပြွ့်တက်လာသပြွ့် အစီအြံြျားကို တြန်ပပန်လည်
ရောွ်ေွက်ခဲ့ပါသည်။

၂  ြည်သည့်ကူးစက်ြှုြျားြရတေ့ရတာ့ဘဲ လအတန်ကကာမပီးရနာက် ဗီယက်နြ်နှွ့်ရတာွ်ကိုေီးယားေှိမြို့ြျားတေွ် 
ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ြှုြျားကို ပပန်လည်ရောွ်ေွက်ခဲ့ပါသည်။(Al Jazeera, 2020; BBC News, 2020a)  
ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါကာကေယ်ရေးေေိှသည်အထိ ရနာက်ထပ်ကူးစက်ြှုလှွို း်ပြစ်ပေားနုိွ်ြှု ပြွ့်တက်ရနနုိွ်ပါသည်။

၃ အေိုပါစီြံချက်ြျား၏ နြူနာပုံစံကို themimu.info/sector/resilience တေွ်ရှု။
၄ ယခုယူေချက်တေွ်ရေးသားတွ်ပပထားသည့် ဘဏ္ဍာရေးအေ အရေးရပါ်ပြစ်ေပ်ြျားေိုသည်ြှာ စည်ပွ်သာယာရေး  

ဘဏ္ဍာေန်ပုံရွေကို ြိအားပြစ်ရစသည့် ြည်သည့်ကိစ္စေပ်ြျ ိုးကိုြေို ေိုလိုသည်။
၅  Barbera et al.(2017)and Steccolini et al.(2018)တို့၏ ထုတ်ပပန်ချက်ြျားတေွ် အရပခခံထားပါသည်။
၆  မြို့အြျားစုေှိ ပစ္စည်းခေန်ရပးရောွ်ြှုြျားသည် လက်ြက်ေည်ခေက်တစ်ခေက်စာြျှသာေှိရနေဲပြစ်ပါသည်။  

(Renaissance Institute, 2020a)
၇  ြှန်တာရပပာေွ် ရချာွ်ထိုးထားလိုက်ြယ်။
၈  အပခားစည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျားနှွ့်နှိုွ်းစာလျှွ် ေန်ကုန်မြို့ရတာ်စည်ပွ်သာယာရေးရကာ်ြတီနှွ့် ြန္တရလးမြို့ရတာ်

စည်ပွ်သာယာရေးရကာ်ြတီတို့သည် ြူဝါဒအရပပာွ်းအလဲြျားပပုလုပ်ောတေွ် ပို၍ ရုန်းသာကန်သာ ရောွ်ေွက်နိုွ်
ကကပါသည်။ သို့ရသာ်လည်း အခန်း(၃)တေွ် ရြာ်ပပထားသကဲ့သို့ပွ် ၎ွ်းတို့ကိုလည်း စိန်ရခါ်ြှုြျားစောက ကန့်သတ်ချုပ်
ရနှာွ်ထားေဲပြစ်ပါသည်။

၉ Renaissance Institute နှွ့် အာေှရြာွ်ရဒးေှွ်းတို့က ြကကာရသးြီက ရောွ်ေွက်ခဲ့သည့် လုပ်ွန်းြျားတေွ် ထိရောက်
ြှုေှိစော အခေန်ရကာက်ခံနိုွ်ရေးအတေက် တိုးတက်ရောွ်ေွက်နိုွ်သည့်နည်းလြ်းြျားကို အကကံပပုတွ်ပပထားပါသည်။ 
(Renaissance Institute, 2020b)

၁၀  ဉပြာအားပြွ့် ကျ ိုွ်းတုံမြို့နယ်ေှိ စည်ပွ်သာယာရေးဝန်ထြ်းြျားကို ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါပပွ်းထန်ရနစဉ်  
အတေွ်း ရစျးြျားစီြံခန့်ခေဲေန် တာဝန်လွှဲရပပာွ်းထားခဲ့ပါသည်။ ပပည်ရထာွ်စုအစိုးေ၏ ဝန်ထြ်းတစ်ဝက်စီကို  
ယာယီအလှည့်ကျ တာဝန်ထြ်းရောွ်ရစသည့် ညွှန်ကကားချက်အရပါ်တေွ် အရပခခံမပီး အြှိုက်သိြ်းဝန်ထြ်းကိုအွ်အား
ကို ရလျှာ့ချခဲ့ပါသည်။

၁၁  စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား၏ သဘာဝရဘးအန္တောယ်ေိုွ်ော ကကိုတွ်ပပွ်ေွ်ြှုြျားအတေက် ကျယ်ကျယ်ပပန့် ပပန့်ြ
အကကံပပုထားသည်ြျားကို Myanmar.general@asiafoundation.org တေွ် အဂဂလိပ်၊ ပြန်ြာနှစ်ဘာသာပြွ့် ေယူနိုွ်
ပါသည်။ 

၁၂  ေယ်စောရကာွ်းသည့်အချက်ြှာ ြျားစော ရသာ ပဗူရိုကေက်စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားရကကာွ့် ဝန်ထြ်းြျားသည်
လူြှုြူလုံရေးေန်ပုံရွေေယူေန် တေန့်ေုတ်လျက်ေှိကကပါသည်။ စည်ပွ်သာယာရေးအြေဲ့ြျား/ စည်ပွ်သာယာရေး 
ရကာ်ြတီြျားသည် ၎ွ်းတို့ဝန်ထြ်းြျားကို အေိုပါလုပ်ွန်းစဉ်တေွ် ကူညီရပးရထာက်ပံ့ရပးနိုွ်ကကပါသည်။
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