
COVID-19 ႏြငံး တုိငး့ရငးသာ့သတငး့အငးတာနကးစာမ္ကးနာမ္ာ့အာ့ပိတးသိမး့မႈအေပၐ 

ကရငးလူ႔အချငံးအေရ့အဖျ႕ဲ၏ထုတး်ပနးခ္ကး 

်မနးမာအစုိ့ရ၏ တုိငး့ရငး့သာ့သတငး့ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာမ္ာ့ကုိပိတးပစးခဲံ်ခငး့သညး တုိငး့ရငး့သာ့ 

မ္ာ့၏ လျပးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆုိချငံးကို ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့်ဖစးသညး။ ဤပိတးသိမး့မႈသညး အလျနးဆို့ရျာ့်ပီ့ 

မတရာ့ေသာ လုပးေဆာငးမႈတစးခုေသာေၾကာငးံ ခ္ကးခ္ငးအဆဵု့သတးရနး လုိအပးသညး။ ကမၻာံကပးေရာဂါ 

COVID 19 ႏြငံး ရငးဆုိငးေနရသညံးအခ္ိနးတျငး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရယူချငံးသညး အေရ့ႀကီ့ၿပီ့ 

ေရာဂါကာကျယးရနးႏြငံး ်ပန႔းပျာ့မႈမ္ာ့ကုိေလၽြာံခ္ရနးအတျကး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ရယူသိရြိႏုိငးရနး သတငး့ 

ဌာနမ္ာ့ႏြငံး အငးတာနကးစာမ္ကးနာမ္ာ့သညး အဓိကအာ့ကုိ့ရေသာ အရငး့အ်မစးမ္ာ့်ဖစးသညး။ 

မတးလေႏြာငး့ပုိငး့တျငး ပုိ႔ေဆာငးေရ့ႏြငံး ဆကးသျယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနမြ တယးလီဖုနး့ ဆကးသျယးေရ့ ကုမၸဏီ 

မ္ာ့အာ့ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာ ဿဿှ ခုကို ဝငးေရာကးဖတးရႈနိုငးမႈ မရြိေအာငး ပိတးပစးရနး ညျနးၾကာ့ခံဲသညး။ 

ပထမဦ့ဆဵု့တျငး ပုိ႔ေဆာငးေရ့ႏြငံး ဆကးသျယးေရ့ဝနးႀကီ့ဌာနမြ ေအားပေရတာမ္ာ့ကုိ အစုိ့ရ၏အဆုိအရ 

ညစးညမး့အေၾကာငး့အရာမ္ာ့၊ ကေလ့သူငယးဆိုငးရာ လိငးအ်မတးထုတး ေဖ္ားေ်ဖ ေရ့မ္ာ့၊ သတငး့ 

မြာ့မ္ာ့ႏြငံး ဆကးစပးေနေသာ အငးတာနကးစာမ္ကးႏြာေပါငး့ ဿွ၇ ခုကုိပိတးပစးရနး ညျနးၾကာ့ခံဲသညး။ 

ထုိ႔ေနာကး မတးလ ဿ၀ ရကးေန႔တျငး သတငး့အမြာ့မ္ာ့ထုတးလျငံးေနသညးဟု စျပးစျဲၿပီ့ အ်ခာ့အငးတာနကး 

စာမ္ကးႏြာ ှ၁ခုကို ပိတးသိမး့ပစးရနး ထပးမဵညျနးၾကာ့ခံဲသညး။ ပိတးပစးခဵခဲံရေသာ အငးတာနကး စာမ္ကးနာ 

မ္ာ့ထဲတျငး တုိငး့ရငး့သာ့ သတငး့ဌာနမ္ာ့်ဖစးေသာ ရခုိငး်ပညးနယးသတငး့မ္ာ့ကုိ ်မနးမာဘာသာႏြငံး 

အဂၤလိပးဘာသာမ္ာ့်ဖငံး ေရ့သာ့ေဖား်ပေနေသာ Development Media Group ႏြငံး နိရဥၥရာ သတငး့ 

စာမ္ကးနာမ္ာ့၊ ကရငး်ပညးနယးမြ Karen News ၏ သတငး့စာမ္ကးနာႏြငံး ရုိဟငးဂ္ာ သတငး့စာမ္ကးႏြာ 

အခ္ိဳ႕လညး့ပါဝငးသညး။ 

ဤကဲံသုိ႔ အစုိ့ရ၏လုပးေဆာငးခ္ကးအေပၐတျငး ဥပေဒအရအေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပ်ခငး့ႏြငံး ်ပညးသူ 

လူထုကို အသိေပ့်ခငး့မ္ာ့မရြိပါ။ သုိ႔ေသား တယးလီဖုနး့ဆကးသျယးေရ့ကုမၸဏီ်ဖစးေသာ တယးလီေနာ၏  

အဆုိအရ အစုိ့ရမြ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒ ပုဒးမ ၇၇ ကုိအသဵု့်ပဳေနသညးဟု ဆုိသညး။ ပုဒးမ ၇၇ အရ 

“ဝနးႀကီ့ဌာနသညး အမ္ာ့်ပညးသူအက္ိ့အတျကးေဆာငးရျကးရနး အေ်ခအေနေပၐေပါကးသညးံအခါ အစုိ့ရ 

အဖျ႕ဲ ၏ သေဘာတူညီခ္ကး်ဖငးံ ဆကးသျယးေရ့ ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့အာ့ ယာယီရပးဆိုငး့ေရ့၊ ဆကးသျယးမႈ 

အမ္ိ့အစာ့ တစးရပးရပးကုိ မ်ပဳလုပးေရ့၊ တာ့ဆီ့ထိနး့သိမး့ထာ့ရြိေရ့၊ လုိအပးသညးံ သတငး့အခ္ကး 

အလကးႏြငးံ ဆကးသျယးမႈမ္ာ့ကုိ ရရြိနိုငးေရ့၊ ဆကးသျယးေရ့ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာႏြငးံ ဆကးသျယးေရ့ 

ပစၥညး့မ္ာ့ကုိ ယာယီထိနး့ခ္ဳပး သဵု့စျေဲရ့တုိ႔အတျကး လုပးငနး့လုိငးစငးရရြိသူအာ့ ညျနးၾကာ့ နိုငးသညး။” 



မညးသညံးအေ်ခအေနက ဤပိတးသိမး့မႈကုိ ်ဖစးေပၐေစေၾကာငး့ႏြငံး အဘယးေၾကာငံး အခ္ိဳ႕ေသာ တုိငး့ရငး့ 

သာ့ သတငး့စာမ္ကးနာမ္ာ့ ပိတးသိမး့ခဵရသညးကုိ အစုိ့ရမြ ရြငး့လငး့ တငး်ပ ်ခငး့မ္ာ့မရြိပါ။  

ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒသညး လူ႔အချငံးအေရ့ စဵခ္ိနးစဵႏႈနး့ႏြငံးအညီ စီစစး်ပငးဆငးရနး လုိအပးသညး။ နိုငးငဵ 

တကာနုိငးငဵသာ့ႏြငံး နိုငးငဵေရ့ဆုိငးရာ အချငံးအေရ့မ္ာ့ သေဘာတူစာခ္ဳပး (ICCPR) အပုိဒး ှ၉ အရ 

လျတးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆုိချငံးကုိ ကန႔းသတးလၽြငး ဥပေဒအရ ကန႔းသန႔းခ္ကးရြိရၿပီ့၊ မြနးကနးေသာ 

ဦ့တညးခ္ကး၊ လုိအပးခ္ကးႏြငံး အခ္ိဳ့အစာ့ ကုိကးညီမႈ ရြိရမညး။ ဆကးသျယးေရ့ဥပေဒသညး တုိငး့ရငးသာ့ 

သတငး့စာမ္ကးနာမ္ာ့ကုိ အကန႔းအသတးမရြိ ပိတးသိမး့ချငံး ေပ့ေသာေၾကာငံး ဤလုပးေဆာငးမႈသညး 

အခ္ိဳ့အစာ့မက္သညံးအ်ပငး လုိအပးခ္ကးလညး့မရြိပါ။ ထုိ႔အ်ပငး အစုိ့ရသညး ဤပိတးသိမး့မႈႏြငံး ပတးသကး 

သညံး အေၾကာငး့်ပခ္ကးကုိ ပျငံးလငး့်မငးသာစျာေဖား်ပ်ခငး့မရြိေပ။ ဥပေဒသညး မၽြတမႈရြိေစရနး စနစးတက္ 

က္ငးံသဵု့ရသညံး အရာ်ဖစးေသာေၾကာငံး ဤပိတးသိမး့မႈသညး တရာ့ဥပေဒႏြငံး မညီေပ။ 

ဤကဲံသုိ႔ေသာ ေ်ပာငးေ်ပာငးတငး့တငး့ပိတးသိမး့မႈသညး နိုငးငဵတကာ လူ႔အချငံးအေရ့ဥပေဒႏြငံး မကုိကးညီ 

သညံးအ်ပငး ပျငံးလငး့်မငးသာမႈႏြငံး အေၾကာငး့အက္ိဳ့ဆီေလၽြားမႈလညး့ မရြိပါ။ အခ္ိဳ႕ေသာ ပိတးသိမး့ခဵခဲ ံ

ရသညံး သတငး့စာမ္ကးနာမ္ာ့သညး  ်မနးမာအစုိ့ရႏြငံး တပးမေတားမြ ထုတး်ပနးရနး ပ္ကးကျကးခဲံေသာ 

သုိ႔မဟုတး ေ်ဖရြငး့ရနး လစးဟငး့ခဲံေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ ေရ့သာ့ေဖား်ပခဲံေသာ သတငး့ စာမ္ကး 

နာမ္ာ့်ဖစးသညး။ ထုိ႔အ်ပငး ်မနးမာအစုိ့ရကုိယး၌ကပငး အေရ့ႀကီ့ေသာကိစၥရပးမ္ာ့ႏြငံး ်မနးမာ နုိငးငဵ၏ 

သမုိငး့ႏြငံးပတးသကးေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ အခ္ကးအလကးအမြာ့မ္ာ့သဵု့ၿပီ့ ်ပညးသူမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပ 

ေပ့ေလံရြိသညး။ 

ရခိုငံးတပးမေတားႏြငံးတပးမေတားတုိ႔အၾကာ့ တုိကးပျဲမ္ာ့ဆကးလကး်ဖစးပျာ့ေနေသာ ရခိုငး်ပညးနယးႏြငံး ခ္ငး့ 

်ပညးနယးရြိ ၿမိဳ႕နယး ၉ ခုတျငး်မနးမာအစုိ့ရမြ အငးတာနကး်ဖတးေတာကးထာ့လၽြကးရြိသညး။ ထုိၿမိဳ႕နယးတျငး 

ေနထုိငးေနၾကေသာ ်ပညးသူမ္ာ့သညး ်ပငးပမြအခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရယူနိုငး်ခငး့ မရြိသညံးအ်ပငး ထုိၿမိဳ႕ 

နယးမ္ာ့အတျငး့ ်ဖစးပျာ့ေနေသာအရာမ္ာ့ႏြငံး ပတးသကး၍လညး့ ထုတးေဖားေ်ပာဆုိ နုိငး်ခငး့ မ္ာ့မရြိပါ။ 

ဤ်ဖတးေတာကးမႈသညး လျတးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆုိချငံးႏြငံး  သတငး့လျတးလပးချငံး တုိ႔ကုိ တိုကးရိုကးခ္ိဳ့ 

ေဖာကးေနသညး။ 

Covid-19 ကပးေရာဂါေၾကာငံး ကမၻာတစးဝနး့လဵု့တျငး ေၾကကးလန႔းတၾကာ့်ဖစးေနၿပီ့ ကူ့စကးမႈအသစးမ္ာ့ 

လညး့ ေန႔စဥးႏြငံးအမၽြ ထပးမဵေတျ႕ရြိရသညး။ သုိ႔ေသားငြာ့လညး့ ်မနးမာ်ပညး၏ အခ္ိဳ႕ေသာ ေဒသမ္ာ့တျငး 

တပးမေတားမြ တုိငးရငး့သာ့ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႔မ္ာ့ႏြငံး ထုိလကးနကးကုိငးအဖျ႕ဲမ္ာ့ ထိနး့ခ္ဳပးေသာ နယးေ်မ 

မ္ာ့တျငး ေနထုိငးေနၾကေသာ အရပးသာ့မ္ာ့ကုိ ထုိ့စစးဆငးေနလၽြကးရြိသညး။ မတးလ ဿ၆ ႏြငံး ဿ၇ ရကးေန႔ 

တုိ႔တျငး တစးနိုငးငဵလဵု့ပစးခတးတုိကးခိုကးမႈ ရပးစေဲရ့သေဘာတူစာခ္ဳပး လကးမြတးထို့ထာ့ေသာ ကရငးအမ္ိဳ့ 

သာ့အစညး့အ႐ဵု့ (KNU) ႏြငံး လကးမြတးမထုိ့ထာ့ေသာ ကရငးနီအမ္ိဳ့သာ့ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ပါတီ တုိ႔မြ 

်မနးမာအစုိ့ရႏြငံး တပးမေတားတုိ႔ကို တစးနုိငးငဵလဵု့ ပစးခတးရပးစေဲရ့ ေၾကညာရနးႏြငံး ကပးေရာဂါကုိ 

အတူတကျ လကးတျတုိဲကးဖ္ကးရနး ေတာငး့ဆုိခဲံၾကသညး။ တပးမေတား သတငး့မြနး်ပနးၾကာ့ေရ့အဖျဲ႕ 



အတျငး့ေရ့မႉ့ ဗုိလးမႉ့ခ္ဳပး ေဇားမငး့ထျနး့မြ ထုိေတာငး့ဆုိခ္ကး မ္ာ့သညး “လကးေတျ႕မဆနးဘူ့” ဟုသာ 

တုန႔း်ပနးခဲံသညး။ ဗုိလးမႉ့ခ္ဳပး ေဇားမငး့ထျနး့၏ တုန႔း်ပနးမႈသညး တပးမေတားမြ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငံး ်ပညးသူမ္ာ့ 

၏လဵု်ခဳဵေရ့ တုိ႔ထကး ၎တုိ႔၏  စစးေရ့ဆိုငးရာ ရညးမြနး့ခ္ကးႏြငးံ ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့ကုိသာ ပုိၿပီ့အေလ့ 

ထာ့ရာေရာကး ေသာေၾကာငံး ကရငးလူ႔အချငံးအေရ့ အဖျဲ႕မြ ဤတုန႔း်ပနးမႈကို ရႈတးခ္ပါသညး။ COVID-19 

ကပးေရာဂါအတျငး့ ထုိ့စစးဆငးေန်ခငး့မ္ာ့သညး ်ပညးသူလူထုႏြငံး တုိကးပျဲမ္ာ့ေၾကာငံး ထျကးေ်ပ့ 

တိမး့ေရြာငးေနရေသာ ်ပညးတျငး့စစးေဘ့ဒုကၡသညးမ္ာ့၏ အသကးအို့အိမးႏြငံး အချငံးအေရ့မ္ာ့ကုိ 

တပးမေတားမြ ေပၐေပၐတငးလစး လၽြဴရႈေနေၾကာငး့ ထငးရြာ့စျာ ်ပသေနသညး။ 

အငးတာနကးသတငး့ စာမ္ကးနာမ္ာ့ကုိ ပိတးသိမး့်ခငး့သညး နုိငးငဵတကာ လူ႔အချငံးအေရ့ဥပေဒႏြငံး 

လျပးလပးစျာ ထုတးေဖားေ်ပာဆုိချငံးတုိ႔ကို ေပၐလျငးစျာ ခ္ိဳ့ေဖာကးေနေသာေၾကာငံး ကရငးလူ႔အချငံးအေရ့အဖျ႕ဲ 

မြ အငးတာနကးသတငး့စာမ္ကးနာမ္ာ့ ပိတးသိမး့မႈကုိ႐ုတးသိမး့ရနး ်မနးမာအစုိ့ရအာ့ ေတာငး့ဆုိအပးပါ 

သညး။ ထုိ႔အ်ပငး ရခုိငး်ပညးနယးႏြငံး ခ္ငး့်ပညးနယးရြိ ၿမိဳ႕နယး ၉ ခုမြ အငးတာနကး ်ဖတးေတာကးမႈမ္ာ့ကုိ 

႐ုတးသိမး့ေပ့ရနးလညး့ ေတာငး့ဆုိအပးပါသညး။ ေနာကးဆဵု့အေန်ဖငံး ်မနးမာအစို့ရႏြငံးတပးမေတားတုိ႔မြ 

ပစးခတးရပးစေဲရ့ ေၾကညာၿပီ့ တုိငး့ရငး့သာ့ လကးနကးကုိငးအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငံး လကးတျကဲာ COVID-19 

ကပးေရာဂါကုိ ႏြမိးႏြငး့ ရနး ကရငးလူ႔အချငံးအေရ့အဖျ႕ဲမြ ေတာငး့ဆုိပါသညး။ 

 

ဆကးသျယးရနး 

ေစာနႏၵဆူ့- +95(0) 977 675 3790 

ေစာအဲလးဘတး- +95(0) 945 980 0723 


