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နိဒါန ်း  

ယခုစာတြေ်ြေးတှိတုွင ် ၂၀၂၁ ခုန စ ် ပဖပဖာ်ေါရ လ ၁ ရကန် ေ့ စစ်အ ်ုစြုေ  စစ်အာဏာ ှိြေ်ြေးရန ်

ကကှိြုြေး ြေြ်ေးခ ျိ ြ်ေ စ၍ ခုန စ်လန ြေး ါြေး ကာလအတွငြ်ေး ဖြစ်ပွ ွားခ ေ့န    ြေနြ်ောနှိငုင်ရံ ှိ အလံြုေးစံု  က်စ ြေး ယှိုယွငြ်ေးလာပန ညေ့ ်

လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာနထ က်ထ ွားမှုဆျိုငရ်  အက ပ်အတည်ွားကျိ ုဆ ွ်ားစစ်  ုွား ပ်ထ ွားပပ ွား ကခ င၊် ကရင၊် ရ ြေ်ြေး၊ ကရငန် ၊ 

ခ ငြ်ေးန ငူ့ ် ရခှိုင ် ည်နယ်ြေ ာြေးတွင ်  ဖစ်ပ ေါ်ပနပ ာ အပ ခအပနမ  ွားကျိ ု အပလြေးပ ြေး  ုွား ပ်ထ ွားပါ ည်။ 

စစ်အု ်စ၏ု အာဏာ ှိြေ်ြေးရန ် ကကှိြုြေး ြေ်ြေးြေှုက ဖမ မ် စစ်တပ်န က ငေ့ ် ဖြစ်ပွ ွားန    ယ်စုန စ်ပ ါငြ်ေးြေ ာြေးစာွ 

 က  ြေငေ့ ်ညေ့ ်  ည်တွငြ်ေးစစ်၊ န ငူ့ ်ယခငအ်စှိြုေးရြေ ာြေးလက်ပအာက်တွင ်န ရပ်စွ ေ့ခွ် ထက်ွနဖပွား တျိမ်ွားန   ငရ်ြေှုြေ ာြေးမ  

ပဘြေးကငြ်ေးလံု ခံြုပ  ြေး ဂ္ဏု ်ှိကခာရ ှိစွာ ၎ငြ်ေးတှို ူ့၏  နဒအပလ ာက် ပနရ ်  နပ်ရြေးအတကွ် အစာြေးထှိြုေးကုစာြေးပ ြေး ခငြ်ေး 

ြေရ ှိ ညူ့်ြူေေါ ြေ ာြေးန ငူ့ ် အပ ာက်အအံု ှိငုြ်ေး ှိငုရ်ာ အတာြေးအ  ြေးစှိနပ်ခေါ်ခ က်ြေ ာြေးက တည်ရ ှိပနခ ူ့ပ  ြေး ဖစ်ပ ာ 

လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာ နထ က်ထ ွားမှုဆျိုငရ်  အက ပ်အတည်ွားကှိ ု  ှိုြေှို ှိြုေးရွာြေးပစခ ူ့ပ  ြေး တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးပ  ြေ ာြေးရ ှိ 

ထှိရ လွယ်ပ ာ လူထြုေ ာြေး၏ ဘေြေ ာြေးကှိ ု  ှိုြေှိုခက်ခ လာပစ ည်။ ပနဦွြေးပတာ်လ နပ်ရြေးအတွငြ်ေး  ါေင ်ြူေ ာြေးအာြေး 

 ြေနြ်ောစစ်အ ်ုစ၏ု စစ်ပ ွြေးကကအ ကြေြ်ေးဖက်ပဖှိြုခွငြ်ေးြေှုန ငူ့ ် ညှဥ်ြေး နြ်ေးန ှိ ်စက်အပရြေးယြူေှုြေ ာြေးန က ငေ့ ်လူဦွားနရ ၃  နြ်ေး 

ပက ာ်ကှိ ု အစာြေးအစာြေလုံပလာက်ြေှု၊  ှိနြ်ေးန ငူ့ခ်  ပ ာ  ူြေ ာြေးအာြေး ပနရာပရ ွဲ့ပ  ာငြ်ေးရပစြေှုန ငူ့ ် စ ြေး ွာြေးပရြေး 

  က် ုဉြေးြေှုြေ ာြေးကှိ ု  ဖစန်ပေါ်ပစခ ူ့ ည်။1 အာဏာ ှိြေြ်ေးရနက်ကှိြုြေး ြေ်ြေးြေှုက ဘဏစ်နစ်ကှိ ု ပ ှိြုက လုန ြေး ါြေး  ဖစ်ပစခ ူ့ပပ ွား 

စစ်အုပ်စကု ၎ငွ်ားတှို ူ့၏ အက ှိြုြေးအ ြေတ်အတွက် မထှိနြ်ေးခ ြု ်နျိငုန်   က ွားစကဖ်မ  ် ယ်လ်တာြေ ှိြုြေးကွ  COVID-19 ကှိ ု

လက်နက် ဖွယ ်အ ံြုေး  ြု ဖြငေ့ ်ကူြေးစက်  န ူ့ ွ်ါြေးြေှုကှိ ု ှိြုေှို ှိုြေးရွာြေးပစခ ေ့ ည်။  

ဤစ တမွ်ားတျို၏  ုနတ   ည်ွား  နေဒမ    ြေနြ်ောနှိငုင်၏ံ လ ူာြေးခ ငြ်ေးစာနာနထ က်ထ ွားြေှု ှိုငရ်ာ 

အ ပ ခအပနြေ ာြေး လ င ်ြေနစွ်  ပ  ာငြ်ေးလ ပနဖခငွ်ားန ငေ့ ်စစ်အုပ်စုမ  အ ကြေ်ြေးဖက်ြေှုြေ ာြေး  က်လက်လုပ်နဆ ငန်  ညေ့ ်

အန အထ ွားတငွ ် လံု ခံြုပရြေးဆျိငုရ်  စှိုြေးရှိြေ်ြေှုြေ ာြေး ရ ှိန ဖခငွ်ားတျို ေ့န က ငေ့ ် ကွငြ်ေး ငြ်ေး ုပတ န  ြုလုပ်ရ  ်

စှိနပ်ခေါ်ခ ကြ်ေ ာြေးရ ှိပန ဖြငေ့ ် ရ ှိန ငူ့ပ်  ြေးပ ာ အခ က်အလက်ြေ ာြေးအ ွား    နြွ ုနတ  ဖပြုမှုကျို အဓျိကထ ွား 

ဖပြုလုပ်ခ ေ့ဖခငွ်ား ဖြစ် ည်။ ထျို ေ့အဖပင ်  ြေနြ်ောနှိငုင် ံ ပ  အ  ြေး  ြေးြေ  လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာနထ က်ထ ွားြေှု ှိုငရ်ာ 

အက  ်အတည်ြေး တျိွုား ွာြေးလာပနြေှုကှို လက်ပတွွဲ့  ြေငပ်တွွဲ့ရ ူြေ ာြေး၏ တင ် ခ က်ြေ ာြေးန ငေ့ ် တှိငုြ်ေးရငြ်ေး ာြေး 

ပ  ြေ ာြေးအတွငြ်ေး လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အကူအည ြေ ာြေးကှို ပ  ခံအြွ ွဲ့အစည်ွားမ  ွားမ  ြေည် ှို ူ့ 

ထှိပရာက်စွာ နပွားနေန  ည်ကှိ ုထ ထ ေငေ်င ် ျိ  ျိ  ွားလည်ရ  ်လံု ခံြုပ ာပနရာြေ ာြေးတွငရ် ှိန   တျိုငွ်ားရငွ်ား  ွား 

ကျိုယ်စ ွားလ ယ်ြေ ာြေးန ငူ့ ် နတွွဲ့ဆ ုနမွားဖမ ွ်ားမှု တခ ျိြုွဲ့လည်ွား လု ်ပ ာငခ် ူ့ပါ ည်။ ယခုစ တမွ်ားတျိုတွင ်

နြ ်ဖပထ ွား ညေ့်အတျိုငွ်ား လံု ခံြုနရွားအနဖခအန ပ ကာငူ့ ် တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးနဒ အာြေးလံုြေး၏ အပ ခအန ကှိ ု

လ ြ်ေြေး ခံြုနြ ်ဖပနျိငုဖ်ခငွ်ား မ  ျိ က ေ့ ျို ေ့ ပြေြေး ြေနြ်ေး ငူ့ ်ူြေ ာြေးအ ွားလ ွုားကျိုလည်ွား ပြေြေး ြေနြ်ေးနှိငုခ် ူ့ဖခငွ်ား မ  ျိနပ။ 

ဤစာတြေြ်ေးတှို ည် ၂၀၁၉ ခုန စတ်ွင ်  ြေနြ်ောအရပ်ဘက ် လူထအုဖွ ွဲ့အစည်ြေး ၁၅ ြွ ွဲ့တှို ူ့က ထတ်ု  နခ် ူ့ ညူ့ ်

“အှိြေ်ြေလွြေြ်ေး ူ ဘယ ်ူရ ှိြေလ ” အမည်ရ ညေ့်  ြူေးတွ အစ ရငခ်ံစာတွင ် ပ ွြေးပနြွေးထာြေးပ ာ တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး 

နဒ မ  ွား၏ အပ ခအပနမ  ွားကျို ဖပ လ်ည်ဆနြ်ေးစစဖ်ခငွ်ားဖြစ်ပပ ွား ထျိအုစ ရငခ် စ တွင ် နတ ငွ်ားဆျိုထ ွားန   

နှိငုင်တံကာအလှူရ င ် အ ှိငုြ်ေးအေှိုငြ်ေးမ  ွားအန ဖြငေ့ ် ပ  ခံအဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေးကျိ ု နထ က်ပ ေ့ရ ၊် ၎ငြ်ေးတှို ူ့၏ 
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ပအဂ္ ငစ် ြေ ာြေးန ငူ့ ်  ံြုေး ဖတ်ခ က်ခ ြေ တ်ြေှုြေ ာြေးကှို အာြေးနပွား ြှေငူ့တ်ငန်ပွားရန ် န ငူ့ ် နယ်စ ် ဖတ်ပက ာ် အကူအည  

အပထာက်အ ံူ့ြေ ာြေး ပ ြေးအပ်ရန ်အခ က်မ  ွားကျိုလည်ွား ထပ်မ ပတာငြ်ေး ှိုထ ွား ည်။2 

 ဤစာတြေြ်ေးတှိကု  မျိငုွ်ားန ငေ့ခ်  ၍  ယ်စုန စ်ပ ါငြ်ေးြေ ာြေးစွာ  ဋှိ ကခြေ ာြေး၊ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာ 

နထ က်ထ ွားြေှု ှိုငရ်ာ အက  ်အတည်ြေးမ  ွားန ငူ့ ် အကအူည  အပထာက်အ ံူ့ြေ ာြေး    ွားပါွားမနလ က်င မှုမ  ွားန ငူ့ ်

ရင ်ှိငု ်ကံြုပတွွဲ့ ခံစာြေးပနရ ညေ့် တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးပ  ြေ ာြေး၏ အနဖခအန မ  ွားကျိ ုအနလွားနပွား နြ ်ဖပထ ွားပါ ည်။ 

 ျို ေ့န  ် တစ်ခ ှိနတ်ည်ြေးတငွ ် အာဏာ ှိြေ်ြေးရ  ် ကကျိြုွားပမ်ွားမှု ဖြစပ် ေါ်ပပ ွားပနာက် ှိုငြ်ေး ဖြစ်နပေါ်လ န   

ယျိုယွငွ်ားပ က်စ ွားမှုမ  ွား ည်  တ်မ တ်ထ ွားန    ထေ ပ ြေ ကန ူ့ ်တ်ြေှုနဘ င ် မ  ျိန  န က ငေ့ ်

တျိုငွ်ားရငွ်ား  ွားနဒ မ  ွားဆျိုငရ်  နဆွွားနနွွားတငဖ်ပထ ွားန   အန က ငွ်ားအရ ကှိစစရ ်ြေ ာြေး ည်  ြေနြ်ောနှိငုင် ံ

အလယ် ှိုငြ်ေးန ငူ့ ် ပတာင ်ှိငုြ်ေး တျို ေ့အ ါအေင ် တစ်နှိငုင်လံံုြေးအတျိငုွ်ားအတ အဆငေ့န် ငေ့လ်ည်ွား  က ်ှိုငပ် ကာငြ်ေးကှိ ု

နြ ်ဖပထ ွား ါ ည်။ ထျိ ုည်ွားတ စွ ပင ် ယခုစာတြေြ်ေးတျိ၏ု အ ံြုေးတငွ ် ပ ြေးထာြေးပ ာ အ ကဖံပြုတျိုက်တွ ွ်ား 

ခ က်ြေ ာြေး ည် တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးပ  ြေ ာြေးန ငေ့ ် အဓှိက က်ဆျိုငန်  လ်ည်ွား ထှိတုျိုငွ်ားရငွ်ား  ွားပ  ြေ ာြေးကှိ ု

ပက ာ်လွန၍် အနက ငအ်ထည် နြ န်ှိငုပ်ါ ည်။ ဤစာတြေ်ြေးတှိတုငွ ် ၂၀၂၀ ခုန စ ် နှိေုငဘ်ာလ ပရွြေးပကာက် ွ ၌ 

ပရွြေးခ ယ်တငပ် ြှောက်ခံထာြေးရ ညူ့် ကျိုယ်စ ွားလ ယ်မ  ွား၏  ထြေ ံုြေး လ တ်ပတာ်အစည်ြေးအပေြေး ြေက ငြ်ေး နှိငုပ်စရန ်

တာြေး  ြေးပပ ွား တရာြေးြေေငအ်ာဏာ ှိြေြ်ေးယရူန ်ကကှိြုြေး ြေ်ြေးန  အခ ျိ  ်၂၀၂၁ ခုန စ ်ပဖပဖာ်ေါရ လ ၁ ရက်ပန ူ့ြေ  ဩဂု္တ်လ 

အစ ှိုငြ်ေးအထှိ ၇ လ န ြေး ါြေးကာလအတွငွ်ား ဖြစ်ပ က်န   အနဖခအန မ  ွားကျိ ု လ ြ်ေြေး ခံြုတငဖ်ပထ ွား ည်။ 

ဤစာတြေြ်ေးတှိ၏ု ပတွွဲ့ ရ ှိခ က်ြေ ာြေးန ငူ့တ်ွ လ က ် တငဖ်ပထ ွားန   အန ွားစျိတ ် အ ကံ  ြုတျိုက်တွ ွ်ားခ ကမ်  ွား ည် 

တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးပ  တွငွ်ားန ငေ့ ် တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး ပ    င ်ရ ှိ   ည် ူြေ ာြေးအတကွ ် လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု 

 ှိုငရ်ာ တုံ ူ့  နန်ဆ ငရွ်ကရ် တွင ်လ င ်ြေနန်စရ  ်ရည်ရွယ်နပွားအပ် တင ် ထာြေး ခငြ်ေး  ဖစ် ည်။    
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အဓှိက တငြ်ေးစကာြေးြေျာြေး  

• ဖမ မ် နျိငုင် တငွ ် လက်ရ ှိဖြစန်ပေါ်န န   လူ ူ့အခွငူ့အ်ပရြေးန ငူ့ ် လ ူာြေးခ ငြ်ေးစာနာနထ က်ထ ွားြေှု ှိုငရ်ာ 

အက ပ်အတည်ွားြေ ာြေး ည် တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး နယ်နြေှိတ်ြေ ာြေးတွင ် အလံုြေးစံစုစ် ွ ြေ ာြေးကှိ ု  ငန်   န ပ ာ 

စစ်အု ်စ၏ု အာဏာငတ်ြေတွ်ြေှုန က ငေ့ ်  ဖစန်ပေါ်န   တှိုက်ရှိုက်ရလ ြ်ေ ာြေး  ဖစ ်ည်။ အကူအည  

အနထ က်အပ ေ့ြေ ာြေး အမ  တ်ကယ ် လှိုအ ်န ပ ာ   ည် ူြေ ာြေးထ ံ ပရာက်ပအာင ်  ှို ူ့ပ ာငန်ှိငု ်ခငြ်ေး 

ြေရ ှိ ဖြငေ့ ် အာဏာ ှိြေြ်ေးခ ျိ ြ်ေ စ၍ လူ ာြေးခ ငစ်ာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အက  ်အတည်ြေးကှိ ု

တံုံ ူ့  နရ်ာတွင ် ကက ွားမ ွားန   က ရှု  ွားြေှုြေ ာြေး ရ ှိပန ည်။ ဤ ျို ေ့ဖြစ်ရ ညေ့် အပ ကာငြ်ေးရငြ်ေးခံြေ ာြေးထ ြေ  

တစ်ခုြေ ာ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာ နထ က်ထ ွားြေှု ှိုငရ်ာ အကူအည  အပထာက်အ ံူ့ြေ ာြေးကှို စစအ်ုပ်စုမ  

လက်နက် ဖွယ ်အ ံုြေးခ ပ  ြေး  တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးပ  ြေ ာြေး ှို ူ့  အကူအည ြေ ာြေး ြေပရာက်ရ ှိပစရန ် ှိတ် ှို ူ့ြေှုြေ ာြေး 

လု ်ပ ာငန် ဖခငွ်ားပ ကာငူ့ ်  ဖစ် ည်။ ကရငန် လူထအု ျိုငွ်ားအေျိငုွ်ား ကှိယု်စာြေးလ ယ်တစ်ဦြေးမ  

နဖပ ဖပ ည်မ     ည်နယ်အတွငြ်ေး ှို ူ့ ေငပ်ရာက်ပ ာ အဓှိကလြ်ေြေးပ ကာငြ်ေးြေ ာြေးအာြေးလံုြေးကျိ ုစစ်အုပ်စကု 

အတာြေးအ  ြေးြေ ာြေး ခ ထာြေးခ ူ့ပ  ြေး အစာြေးအစာန ငူ့ ်ပ ြေးဘက ်ှိုငရ်ာ စစည်ြေးြေ ာြေး ေငပ်ရာက်ဖြတ်  ွ်ား ခငြ်ေးကျိ ု

တာြေး  ြေးထာြေးက  တခ ှိြုွဲ့ပ ာ အစာြေးအစာန ငူ့ ်ပ ြေးေါြေးြေ ာြေးကှို စစ်အု ်စုက ြေ ြေးရှု ှိ ွဲ့ ဖ က်  ြေးခ ူ့ ည်။3 

 

• စစ်အု ်စု ည် လ ူာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု အကအူည ြေ ာြေးကှို ယခငက် ူ့ ှို ူ့ င ်ယခုအခါတွငလ်ည်ွား 

ထ ်ြေံ၍ ၎ငြ်ေးတှို ူ့၏ နျိငုင် နရွားအက ှိြုြေးအဖမတ်အတွက် လက်နက် ဖွယ ် အ ံြုေးခ န ပ ာပ ကာငူ့ ်

လ   ွားခ ငွ်ားစ   နထ က်ထ ွားမှုဆျိုငရ်  အက အည အနထ က်အပ ေ့မ  ွား နပွားပျို ေ့ဖြ ေ့န်ေရ တွင ်

စစ်အု ်စုအ ွား မျိတ်ြကအ်ဖြစ် ( ှို ူ့ြေဟုတ်) လမ်ွားန က ငွ်ားအဖြစ် ပ ွားနပါငွ်ားလုပ်နဆ ငဖ်ခငွ်ားတျို ေ့မ  

ဖယ်ထတု်ထာြေးရြေည်။ နယ်စ ် ဖတ်ပက ာ် ညူ့် လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု အကူအည ြေ ာြေးကှိ ု

နပွားအပ်ရ ၊် န ငေ့ ်နဒ ခ  လ ထအုနဖခဖပြုအြွ ွဲ့အစည်ွား (CBO) မ  ွားန ငေ့ ်အရပ်ဘက်လ ထအုြွ ွဲ့အစည်ွား (CSO) 

မ  ွား အထြူေး  ဖငူ့ ် တှိငုြ်ေးရငြ်ေး ာြေးအဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေး ှို ူ့ အက အည မ  ွား တှိုက်ရှိုက် ံူ့ ှိုြေးလုပ်နဆ ငရ်  ်

ပတာငြ်ေး ှိုမှုမ  ွား ည် န စ်ပ ါငြ်ေးြေ ာြေးစွာ အစဉ်တစျိုက်နတ ငွ်ားဆျိုလ န   အခ က်မ  ွားဖြစ်ပပ ွား 

ထျိနုတ ငွ်ားဆျိုခ က်မ  ွားကျို ၂၀၁၉ ခုန စတ်ွင ်  ြေနြ်ော CSO ၁၅ ဖွ ွဲ့တျို ေ့မ  နရွား  ွားထတု်နေထ ွားန   

“အှိြေ်ြေလွြေြ်ေး ူ ဘယ် ရူ ှိြေလ ” ဟု အမည်ရ ညေ့် အစ ရငခ်ံစာတွင ် အပ ြေးစှိတ်ပဖာ်  ထာြေးပ  ြေး 

 ဖစ် ည်။4 ယခုအခါတွင ် စစ်အု ်စုက ၎ငွ်ားတျို ေ့ကျိ ု ဆက်လက်ဆ ေ့က် ငန် န   လူထအုာဏာ 

ဖ  နပ်ရြေးလှု ်ရ ာြေးြေှု (CDM) အဖွ ွဲ့ေငြ်ေ ာြေး၊   ှိတ်ပကာ်ြေတ ြေ ာြေး န ငူ့ ်  ှိုြေှိုက ယ်  န ူ့ပ် ာ 

ပနဦွြေးပတာ်လ နပ်ရြေးတွင ် ပါေင ် မ  ွားကျို ြျိအ ွားနပွားရ အ်တွက် ထျိ ု မ  ွားမ  လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာ 

ပထာက်ထာြေးြေှုဆျိုငရ်  အကူအည ြေ ာြေး မရ  ျိနစနရွားကျို လက်နက် ဖွယ် ဆက်လက် အ ံြုေးခ န  

န  န က ငေ့ ် ဤပတာငြ်ေး ှိုခ က်ြေ ာြေး ည်  ှိုြေှို၍ပင ် အပရြေးကက ြေးလာ ည်။ ကခ င ် ည်နယ်တွင ်

  ည်တွငြ်ေးန ရပ်စွ ေ့ခွ် ထက်ွနဖပွားတျိမ်ွားန   ငရ်   (IDP) မ  ွားကျိ ု CSO ြေ ာြေး၊ CBO ြေ ာြေးန ငူ့ ် ပ  ခံ 

ဘုရ ွားနက  ငွ်ား အ ငြ်ေးအဖွ ွဲ့ြေ ာြေးန ငူ့ ်ဘာပ ာပရြေးအပ ခ  ြု အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေးက  ယ်စုန စ်ပ ါငြ်ေးြေ ာြေးစာွ 

ပ ေ့ပျိုွားကူည လ ခ ူ့ ည်မ   လက်  ျိအာဏာ ှိြေြ်ေးမှု ကကျိြုွားပမ်ွား ညေ့်ကာလ တစပ်လ ာက်အထျိဖြစ်ပပ ွား 
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ယခုအခါတွင ် ၎ငွ်ားတျို ေ့မ  ြေပြောမ နြ်ေး က ည လုပ်နဆ ငန် န   အလု ်ြေ ာြေးကှို  က်လက်လု ်ပ ာင ်

နျိငုရ်န ် နှိငုင်တံကာ  ံူ့ ှိုြေးြေှုအက အည ကှိ ု န စ် တှိြုေး လှိုအ ်န လ ကရ် ှိ ည်။5 ြွေနန် ငူ့ ် ကရင ် ည်နယ် 

ြေ ာြေးတွင ် ပ  ခ ံ  ရဟှိတ အဖွ ွဲ့ြေ ာြေးန ငူ့ ် CBO ြေ ာြေးမ  ပ ွားနပါငွ်ားပပ ွား ပရကက ြေးြေှုပ ကာငူ့ ် လျိုအပ်န   

က ည ကယ် ယ်ပရြေးလု ်ငနြ်ေးြေ ာြေး၊ ထကွ်ပ  ြေးတှိြေြ်ေးပရ ာငရ် ူြေ ာြေးအတွက ် ပနစရာန ငူ့ ် အစာြေးအစာြေ ာြေး 

ရ  ျိနရွားတျို ေ့ကှိ ု က ည  လုပ်နဆ ငခ် ေ့ က ည်။6 ဤစာတြေ်ြေးတှိအုတကွ ် နတွွဲ့ဆ ုနမွားဖမ ွ်ားခ ေ့ ူအာြေးလံြုေးက 

လ   ွားခ ငွ်ားစ   နထ က်ထ ွားမှုဆျိုငရ်  အက အည မ  ွား အနရွားပေါ်လျိအုပ်န န   ယခုက ေ့ ျို ေ့အခ ျိ အ်ခါ 

မ ျိြုွားတွင ် အက အည ရန ုံ်ပငမွ  ွားကျိ ု လက်လ မ်ွားမ နစရ အ်တွက် အလှူရ ငြ်ေ ာြေးမ  ဖပြုလွယ်နဖပ ငွ်ားလယွ ်

 ပဘာထာြေး ထာြေးရ ှိရန၊် အက အည  နတ ငွ်ားခ လ ာြေ ာြေးကှိ ုဖမ ဆ် စွ်ာ ပ ာငရွ်က်ပ ြေးရန၊် န ငူ့ ်ဗ ျူရှိုကပရစ  

အဟန ူ့အ်တာြေးြေ ာြေးအာြေး ဖယရ် ာြေးပ ြေးရန ်တျို ေ့ကျိ ုပတာငြ်ေး ှိခု ေ့  က ည်။7 

 

•  ယ်လ်တာြေ ှိြုြေးကွ ပ  ွဲ့ န  ေ့မှုန က ငေ့ ် ဖမ မ် နျိငုင် အန  ေ့ လ အမ  ွား န န ကနစန   COVID-19 

တတှိယလှုှိငြ်ေး ည် လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာနထ က်ထ ွားြေှု ှိုငရ်ာ အက ပ်အတည်ွားကှို  ှိုြေှိုနက်ရှု ှိငြ်ေးပစပ  ြေး 

ထှိခှိုက်အလွယ် ံုြေးန   လ ထအု ျိုငွ်ားအေျိငုွ်ားြေ ာြေးကှိုလည်ွား လံုပလာက်ပ ာ က နြ်ေးြောပရြေးပစာငူ့ပ်ရ ာက်ြေှု 

ြေရ  ျိနျိငု ်ညေ့် အန အထ ွား ှို ူ့ တွ ွ်ားပျို ေ့ခ ေ့ ည်။ တအာငွ်ားလူထအု ျိုငွ်ားအေျိငုွ်ားကှိယုစ်ာြေးလ ယ်တစ်ဥ ြေးက 

နဖပ ဖပရ တွင ်  ြေနြ်ောစစ်အ ်ုစုမ  အကူအည ြေ ာြေးကှို  ှိတ် ှို ူ့ထာြေးဖခငွ်ားပ ကာငူ့ ်  က  ွ်ားမ နရွားဆျိငုရ်  

အ  ုွားအနဆ ငမ်  ွားန ငေ့ ်နဆွားေါွားမ  ွားက ဖပည်  မ  ွားထ  မနရ က်  ျိနျိငု ်ညေ့်အဖပင ်တရတုန်ျိငုင် ၏နယ်စ ် 

 ှိတ်ထာြေးြေှုန က ငေ့လ်ည်ွား တရုတ်နျိငုင် ဘက်မ  က နြ်ေးြောပရြေးဆျိငုရ်   စစည်ြေးြေ ာြေးကျိ ု ရ ြေ်ြေး  ည်နယ ် ျိ 

ဖပည်  မ  ွားက လက်လ မ်ွားမ နျိငုမ်ှု မ  ျိ ညေ့်အန အထ ွားတွင ်   ျိန  ည်။8 လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာ 

ပထာက်ထာြေးမှုဆျိုငရ်  အကူအည ြေ ာြေးကှိ ု နယ်စ ် ဖတ်ပက ာ် လြ်ေြေးပ ကာငြ်ေးြေ ာြေး၊ အက အည  

မ  ွား ပ ြေးအပ်န   ပ  ခံကွနရ်က်ြေ ာြေး၊ တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး ေနပ် ာငြ်ေှု ပ ြေး ူြေ ာြေး၊ CBO မ  ွားန ငူ့ ် CSO 

ြေ ာြေးြေ တစ် ငူ့ ်  ြေနြ်ောနှိငုင်၏ံ  ကာြေး ဖတ်အစှိြုေးရ ဖစ်ပ ာ အြေ ှိြုြေး ာြေးည ညွတ်ပရြေးအစှိုြေးရ (NUG) န ငူ့ ်

တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးက နြ်ေးြောပရြေးအဖွ ွဲ့အစည်ြေး (EHO) ြေ ာြေးြေ  ပ ွားတွ တည်ပထာငထ်ာြေး ညူ့် COVID-19 Task 

Force မ တစ်ဆငေ့ ်က ည  ဖန ူ့ပ်ေ ငူ့ ်ည်။  

 

• ဗဟှိုြေ တစ် ငူ့ ် လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးမှုအကအူည   ဖန ူ့ပ်ေ ညူ့်  ြောြေးရျိုွားက  ုံစ ံည် 

နှိငုင်ပံတာ်၏ အခ ြု ်အခ ာအာဏာ၊  ကာြေးပနမှုန ငေ့ ်   ွားဖခ ွားလွတ်လ ်မှု တျို ေ့ကျိ ု န  ွဲ့တ ွ်ားတငြ်ေှုန က ငေ့ ်

 ြေနြ်ောနှိငုင်၏ံ လက်ရ ှိအက  ်အတည်ြေးကျိ ု လ ုနလ က်စွ  ကျိငုတ်ွယ်နဖြ  ငွ်ားရ  ် အလု ် ဖစမ်ည် 

မဟုတ်နပ။ စစ်အု ်စု ည် နှိငုင်ပံတာ် အပ ာက်အအံုြေ ာြေးကှိ ုဖ က်  ြေးရန ် ကကှိြုြေး ြေ်ြေးပနခ ူ့ပ  ြေး ၎ငွ်ားတျို ေ့၏ 

နျိငုင် နရွားအက ျိြုွားအဖမတ်အတွက် အကူအည ြေ ာြေးကှိ ုလက်နက် ဖွယ ်အ ံြုေးခ  ညေ့်အဖပင ်တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး 

ပ  ြေ ာြေး ှို ူ့ အက အည မ  ွား ြေပရာကရ် ှိပစရနလ်ည်ွား တ ွားဆ ွား ှိတ် ှို ူ့ထာြေး ည်။ နှိငုင်တံကာ 

အလှူရ ငြ်ေ ာြေးက  ြေနြ်ောနှိငုင် ံ အလယ် ှိုငြ်ေးြေ တစ ်ငူ့ ် အကူအည ြေ ာြေးကှိ ု ဖြ ေ့န်ေခွငူ့ ် ြုရနအ်တွက် 

စစ်အုပ်စုန ငေ့ ်  ပဘာတူည ခ က်စာချွနလ် ာ (MOU) ကှိ ု လက်ြေ တ်ပရြေးထှိြုေး ခငြ်ေး ည် စစ်အု ်စကုျိ ု

တရာြေးေငြ်ေှု ရ  ျိနစရ  ် ပ ေ့ပျိုွားနပွားဖခငွ်ားဖြစ်ပပ ွား အကူအည မ  ွား  ဖန ူ့ပ်ေြေှုဆျိုငရ်   တ်ြေ တ်ခ က်ြေ ာြေးအနပေါ် 
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စစ်အပ်ုစုမ  လွှမ်ွားမျိုွားနျိငုရ်  ် ခွငေ့ဖ်ပြု ခငွ်ားဖြစ ်ညေ့်အဖပင ် တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးနဒ မ  ွား  ျိ လူထြုေ ာြေးထ  ျို ေ့ 

အကူအည ြေ ာြေး မနရ က ် ျိနစရ  ်တာြေး  ြေးပျိတပ်ငဖ်ခငွ်ားပင ်ဖြစ ်ည်။  

 

• နှိငုင်တံကာအလှူရ ငြ်ေ ာြေးန ငူ့ ် အကူအည  အနထ က်အပ ေ့မ  ွား ပ ြေးအပ်န   အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေး၏ 

ဆ ုွားဖြတ်ခ က်မ  ွား ည် စစ်အု ်စုကှိ ု အဘကဘ်ကမ်  ဆ ေ့က် ငန် ပ ာ  ြေနြ်ော  ည် ူြေ ာြေး၏ 

လမ်ွားညွှ မ်ှုမ  ွားဖြငေ့ ် ခ မ တရ်မည် ဖြစ် ည်။  ှိုလှို ည်ြေ ာ  က ွားန မှု ဆျိ ုညေ့်အခ က်ကျို လွ က် စွ  

နဖပ န မညေ့်အစ ွား ပ ွြေးစည်ြေး ည ညွတြ်ေှုန ငူ့ ် “ြေည် ူြေ  ထှိခှိက်ုနစ်နာမှု မ  ျိနစနရွား” ဟ န   

အပ ခခံမ ြေ ာြေးကှိ ု အနလွားနပွားဖခငွ်ား ဖငူ့ ်  ြေနြ်ောဖပည ် ြေ ာြေးကှို  ံုြေး ဖတ်ခ က်ခ ြေ တ် ညူ့်ဗဟှိတုွင ်

ထာြေးရ ှိရြေည်။ ဤကျိစစအနပေါ် ကရငလ် ထအု ျိငုွ်ားအေျိုငွ်ား ကျိုယ်စ ွားလ ယ်တစ်ဦွားက လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာ 

ပထာက်ထာြေးမှု ဆျိုငရ်  အကူအည ြေ ာြေး နပွားအပ်ရ အ်တွက် အပ ာက်အအံုအ စ်ြေ ာြေးကှိ ု

ဖနတ် ြေး ခငြ်ေးထက် CSO မ  ွားမ တစ်ဆငေ့ ် တည်  ျိပပ ွားန   ပ  ခံ အပ ာက်အအံုြေ ာြေးကှို တျိုက်ရျိုက ်

 ံူ့ ှိုြေး ညူ့် ုံစံ ဖြစ် ငေ့ ်ည်ဟု ပ  ာ ည်။  ယငွ်ား  ျိန ငေ့ပ်ပ ွားန   အပ ာက်အအံုမ  ွားကျိ ု

ပ  ခံ  ည် ူြေ ာြေးက တည်ပ ာက်ထာြေးဖခငွ်ား ဖစ်ပ  ြေး အကယ်၍ INGO မ  ွားက အကအူည  

အနထ က်အပ ေ့ြေ ာြေး ဖြ ေ့န်ေရ တွင ် အထကန်အ က်ခ ဥ်ြေးက ်မှုဖြငေ့ ် ၎ငွ်ားတှို ူ့၏ လု ်ငနြ်ေးြေ ာြေးကှိ ု

လု ်ပ ာငခ် ူ့ ါက ထျိပု  ခံ အပ ာက်အအံုမ  ွားကျိ ု   က်စ ြေး ွာြေးနစနှိငု ်ည်။  ှို ူ့ ဖစ်ရာ 

နှိငုင်တံကာအလှူရ ငြ်ေ ာြေးန ငူ့ ် INGO ြေ ာြေးအန ဖြငေ့ ် ဆျိွုားက ျိြုွား က်နရ က်မှု  ည်ွားနျိငု ်မျှ  ည်ွားနစရ  ်

ပ  ခံ လူထအု ှိုငြ်ေးအေှိုငြ်ေးြေ ာြေး၏ အ  ကှိ ု   ွားနထ ငရ်မည်ဖြစ်ပပ ွား ၎ငွ်ားနဒ ခ မ  ွား၏ 

လ   ွားခ ငွ်ားစ   နထ က်ထ ွားမှုဆျိုငရ်  အက အည  လျိအုပ်ခ က ် နဖြ  ငွ်ားမှုမ  ွားတွင ် ၎ငွ်ားတျို ေ့ကှိုယ်တျိုင ်

ဦွားနဆ ငန်ဖြ  ငွ်ား  မ  ွား ဖြစလ် နစရ  ်ပ ေ့ပျိွုားရမည် ဖြစ် ည်။  
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တှိိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးပဒ ြေျာြေးရ ှိ လ ူာြေးချငြ်ေးစာနာပထာကထ်ာြေးမှုဆိိုင ရာအပ ခအပန 

 ခံြုံငံို ံိုြေး  ်ချက ်

 

“ ဋှိ ကခဒဏခ် န ရတ ေ့ နဒ နတွရ ေ့ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အက အည  လှိုအ ်ခ က်က အ စအ်ခတ ်

ရ ်စ ထာြေးတ ေ့ ကာလမ  နတ င ်တ ်ြေပတာ ်[ဖမ မ် စစ်တပ်] က ရွာ ာြေးနတွ ပနထှိငုတ် ေ့ ပနရာနတွမ   

တ ်စွ ထာြေးနတ ေ့ ဘယ်တု ွ်ားကမ  နလ  ေ့က မ ွ ွားြ ွားဘ ွား။”  

ကရင ်CSO ကှိုယ်စာြေးလ ယ်တစ်ဦွား 

 

အာဏာ ှိြေ်ြေးရ  ် ကကျိြုွားပမ်ွားြေှုက လ ဦွားနရ ၁   ွ်ား၏ နလွားပ ုတစ်ပ ုနက  ်ကျိ ု န ရပ်စွ ေ့ခွ် ထက်ွနဖပွား 

တျိမ်ွားန   ငန်စခ ေ့ ဖြငေ့ ် အ ဏ  ျိမွ်ားမှု ြေတှိငုြ်ေ က ရ ှိန ငူ့ပ် ာ  ဋှိ ကခြေ ာြေးပ ကာငူ့ ် က လ  ည် က  န ရပ်စွ ေ့ခွ်  

ထကွ်နဖပွားတျိမွ်ားန   င ်  ၁  နြ်ေး၏ ထကေ်ကန်က   ် ဦွားနရကျို ထ ်ြေံတှိြုေးြေ ာြေးလာနစခ ူ့ ည်။9  ြေနြ်ောစစ်တ ်မ  

ပလယာဉ ဖငူ့ ် ဗုံြေးက   ခငြ်ေးအ ါအေင ်   ငြ်ေးထနပ် ာ တှိုက်ခှိုက်ြေှုြေ ာြေးကှို ကရင၊် ကရငန် ၊ ကခ င၊် ရ ြ်ေြေးန ငူ့ ်

ခ ငြ်ေး  ည်နယြ်ေ ာြေးတငွ ်   ြုလု ်ခ ူ့ ခငြ်ေးပ ကာငူ့ ် ကက ြေးြောြေးပ ာ ပရ ွဲ့ပ  ာငြ်ေးြေှုြေ ာြေး ဖြစ်နပေါ်နစဖခငွ်ား၊ ကပလြေးြေ ာြေးအ ါအေင ်

အရ ် ာြေးပ  ံုြေးြေှုြေ ာြေး  ဖစ်ပစဖခငွ်ား၊ ဖပည ် ပျိုင ်  စစည်ြေးဥစစာြေ ာြေးန ငူ့ ် ဘာ ာပရြေးအပ ာက်အအံုြေ ာြေးကှိ ု

  က်စ ြေးနစဖခငြ်ေး၊ အ ခာြေးပ ာ လူ ူ့အခွငူ့အ်ပရြေးဥပနဒန ငူ့ ် လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာဥ ပ ြေ ာြေးကှို 

ခ ျိြုွားနြ က်ြေ ာြေး က ျူြေးလွနခ် ူ့ ည်။ ဤက ျူြေးလွနြ်ေှု အြေ ာြေးအ  ာြေး ည် စစ်ရ ဇေတ်မှုမ  ွားန ငေ့ ် လ   ွားမ ျိြုွားနယွ်အ ွား 

ဆ ေ့က် ငန်   ရ ဇေတ်မှုမ  ွား နဖမ က် ည်။ ေြေ်ြေးနည်ြေးဖွယ်ပကာငြ်ေး ည်မ   ဤအဖြစ်အပ က်မ  ွား ည် 

 ြေနြ်ောစစ်တ ်၏  ယ်စနု စ်ပ ါငြ်ေးြေ ာြေးစွာ တှိငုြ်ေးရငြ်ေး ာြေးဖပည်  ြေ ာြေးအပ ေါ် က ျူြေးလွနခ် ူ့ ညူ့်  ြေှိုငြ်ေးေင ်

လူ ူ့အခွငူ့အ်ပရြေး ခ ှိြုြေးပဖာကြ်ေှုြေ ာြေးန က ငေ့ ် ဖြစ်နပေါ်န   က လ  ည် က  န ရပ်စွန ူ့ခွ်ာထက်ွနဖပွားတျိမ်ွားန   ငရ်မှုန ငေ့ ်

အစာြေးအစာ၊ ပရ၊ က နြ်ေးြောပရြေးပစာငူ့ပ်ရ ာက်ြေှု၊ အြေှိြုေးအကာန ငူ့ ်စာြေးေတ်ပနပရြေး တျို ေ့အ ါအေင ်မနဖြ  ငွ်ားနျိငုန် ွားန   

  ည်လ  ွား ည်ေ့ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ လှိုအ ်ခ က်ြေ ာြေးကျိ ု ပျိုမျိဆုျိုွားရွ ွားနစပါ ည်။10 ထှို ူ့အ  င ်

တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး လူထြုေ ာြေး ည် ခွ  ခာြေး က် ခံ ရဖခငွ်ား၊ ဗြောမှုဖပြု ခ ရ ခငြ်ေး၊ ပ ြေယ  ှိြေ်ြေးခ ရ ခငြ်ေးန ငူ့ ် ခှိြုေးယခူ ရ ခငြ်ေး၊ 

 ဘာေ ယံဇာတြေ ာြေးအတကွ် တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးပ ြေြေ ာြေး အ ြေတ်ထတု်ခ ရ ခငြ်ေး၊ ပ ြေ ှိငု ်ှိုငခွ်ငူ့န်  ငေ့ ်  ဋှိ ကခပ ကာငူ့ ်

ပ က်စ ြေး  ံုြေးရှုြံေး ွ ွားပ ာ   ှိုင ်ှိုငြ်ေှုြေ ာြေးကှို   နလ်ည်အစာြေးထှိြုေးပ ြေးရ  ်   ငငြ်ေး ယခ်ံရ ခငြ်ေး၊ န ငူ့ ်  ံြုေး ဖတ်ခ က်မ  ွား 

ခ ြေ တ် ခငြ်ေးန ငူ့ ် အု ်ခ ြုပ်နရွား ှိငုြ်ေး ှိငုရ်ာ ပဘြေးဖယ်ခံထာြေးရ ခငြ်ေးတှို ူ့န ငေ့ ် ဆက်လက် ကံြုပတွွဲ့  ကရ ည်။11 

ယခုအာဏာ ှိြေ်ြေးရန ် ကကှိြုြေး ြေ်ြေးြေှုက  ြေှိုငြ်ေးပ ကာငြ်ေးတစပ်လ ာက် မ  ွားယငွွ်ားခ ူ့ပ ာ ဤမမျှတမှုမ  ွားကျို အရျိပ်ြေှိြုေး 

ြ ုွားလွှမ်ွားန န  လ်ည်ွား ဤအခ က်ြေ ာြေးပ ကာငူ့ ် အာဏာ ှိြ်ေြေးြေှုကှို  ဖစ်ပ ေါ်ပစ ည်ကှိုလည်ြေး မျိမျိတျို ေ့အ ွားလ ုွားမ  

ဖပ လ်ည်အမ တရ်  တျိခ ပ်ရ  ် အလွ အ်နရွားကက ွား ည်။ ထှိမုျှ  မက အတျိတန် ငေ့ ် လက်ရ ှိက လ ဤ ြေှိုငြ်ေးေင ်

ြေ ာြေးယွငြ်ေးြေှုြေ ာြေးကှိ ု ကုစာြေးနှိငုရ်နအ်တွက် ၎ငြ်ေးတှို ူ့၏ လထူအု ှိုငြ်ေးအေှိငုြ်ေးြေ ာြေးကှိ ု အာြေးကကှိြုြေးြောနတ်က်  က်လက် 
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အလု ်အပကျွြေး  ြုပနပ ာ တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး CSO မ  ွားန ငူ့ ် CBO ြေ ာြေး ရ ှိပန ည်ကှိုလည်ြေး နလွားစ ွား တျိ  ြုရ  ်

အနရွားကက ွား ည်။  

၂၀၂၁ ခုန စ ် ဩဂု္တ်လ ၂၈ ရက်ပန ူ့အခ ှိနထ်ှိ ပနဦွြေးပတာ်လ နပ်ရြေးအတွငြ်ေး ပငှိြေြ်ေးခ ြေ်ြေးစွာ  နဒ   ူြေ ာြေးအာြေး 

ပ ကာက်ြေက်ဖွယ် အ ကြေ်ြေးဖက ်န ှိြ်ေနငြ်ေးြေှုြေ ာြေးပ ကာငူ့ ်လူပ ါငြ်ေး ၁,၀၂၆ ဦြေး ပ  ံုြေးခ ူ့ရဖခငွ်ား၊ ၇,၆၂၇ ဦြေး ဖြေ်ြေး  ြေးခံရဖခငွ်ား၊ 

ကနလွား ၁၀၄ ဦွားအပါအေင ်၆,၀၀၅ ဦြေးြေ ာ ဆက်လက်ထှိနြ်ေး ှိြေြ်ေးခံရဖခငွ်ား၊ ၁,၉၈၄ ဦြေး ဖြေ်ြေးေရြေ်ြေးထတုခ် ရဖခငွ်ား၊ ၁၁၈ ဦြေး 

ြေ က်ကွယ်  စ် ဏ ် ခ ြေ တခ် ရဖခငွ်ား၊ န ငေ့ ် ၃၉ ဦြေး ြေ က်ကွယ်ပ  ဏ ် ခ ြေ တခ် ရဖခငွ်ားတျို ေ့ ဖြစ်နပေါ်နစခ ေ့ ည်။12 

ေြေ်ြေးနည်ြေးဖွယ်ပကာငြ်ေး ည်ြေ ာ အာဏာ ှိြေြ်ေးြေှု ကကျိြုွားပမွ်ားစဉ်မ စ၍ ယခုအခ ှိနအ်ထှိ  တ် ဖတ်ခံရ ူမ  ွားထ တငွ ်

အနည်ြေး ံြုေး ကပလြေး ၇၅ ဦြေး  ါေငပ်နပ  ြေး အမ  တ်ကယ်မ   ဤအစ ရငခ်ံထာြေး ညူ့် ကှိနြ်ေးဂ္ဏနြ်ေးထက ် ှိုမ  ွားနှိငု ်ည်။13 

စစ်အုပ်စု ည် ၎ငွ်ားတှို ူ့၏ အာဏာ ှိြေြ်ေးရ  ် ကကျိြုွားပမ်ွားမှုကှို အတံ ုန ူ့က် င ်ူြေ ာြေးအပ ေါ် ဥ ပ ြေ ူ့ဖြ်ေြေး  ြေး ခငြ်ေး၊ 

 တ် ဖတ် ခငြ်ေး၊ န ှိ ်စက်ညှဉ်ွား  ွ်ား ခငြ်ေးန ငူ့ ် လှိင ်ှိုငြ်ေး ှိုငရ်ာ အ ကြေ်ြေးဖက်ြေှုြေ ာြေး  က်လက်က ျူြေးလွနလ် က်ရ ှိ ည်။ 

ထျို ေ့အဖပင ် စစ်အု ်စ ုည် ၎ငွ်ားတျို ေ့ြမ်ွားဆ ွားရ  ် ရည်ရွယထ် ွား  မ  ွားကျို မြမ်ွားဆ ွားနျိငု ်ညေ့်အခါ ဆနဒဖပ  မ  ွား၏ 

( ှို ူ့ြေဟုတ်) CDM တွင ် ါေင ်ူြေ ာြေး၏ ြေှိ ာြေးစုေငြ်ေ ာြေးကှို   နပ် ြေး ွ  ခငြ်ေး  မက ပထာင ်ဏအ်  စ်ပ ြေး ခငြ်ေးြေ ာြေးပါ 

လု ်ပ ာငခ် ူ့ ည်။ ဤအ ကြေ်ြေးဖက်ြေှုြေ ာြေးတွင ်ထှိနြ်ေး ှိြေ်ြေးခံခ ေ့ရ ညူ့် အ က ်၄ န စန်  ငေ့ ် တ်ဖြတ်ခ ခ ေ့ရန   အ က ်

၁ န စအ်ရွယ် ကပလြေး ငူယြ်ေ ာြေး  ါေင ်ည်။14 အြေ ှိြုြေး ြေ ြေးြေ ာြေး၊  က်ကက ြေးရွယအ်ှိုြေ ာြေး၊ တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး လူနည်ြေးစုြေ ာြေး၊ 

ြေ နစ်ွြေ်ြေးမ  ွား၊ န ငူ့ ်LGBTQI မ  ွား က ေ့ ျို ေ့န   အ ခာြေးထှိရ လွယ်ပ ာ အု ်စြုေ ာြေး ည်  စ်ြေ တ်ထာြေး ခွ  ခာြေး က် ဖံခငွ်ား 

ခ ရပပ ွား အာဏာ ှိြေြ်ေးမှုအတငွြ်ေး အထြူေး  ဖငူ့ ် ထှိနြ်ေး ှိြေြ်ေးခ ထာြေးရစဉန ငူ့ ် န ရပ်စွ ေ့ခွ်  ထကွ်နဖပွားတျိမွ်ားန   ငရ်စဉ 

ြေတူကွ   ာြေးပ ာ စှိ ပ်ခေါ်ြေှုြေ ာြေးန ငေ့ ် ကံြုပတွွဲ့  ကရ ည်။15 ပဖပဖာ်ေါရ လ ၁ ရက်ပန ူ့မ စ၍ အခ ှိန ်ကာလာ ည်န ငူ့အ်ြေ  

ပြေှိြုွဲ့ ကက ြေးြေ ာြေးန ငူ့ ် ပြေှိြုွဲ့   ပ  ြေ ာြေး၊ ပက ြေးလက်ပ  ြေ ာြေးန ငူ့ ်တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး နယ်စ ်ပ  ြေ ာြေး အာြေးလံြုေးတွင ်စစ်အု ်စမု  

အ ကမွ်ားြက်မှုမ  ွားကျိ ုဆျိွုားရွ ွားစွ  က ျူြေးလွနန် န  ပ ကာငူ့ ်လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အက ပ်အတည်ွား၊ 

COVID-19 က ် ှိုြေးအက ပ်အတည်ွား ဖြစ်နပေါ်နစ ညေ့အ်ဖပင ် တစ်ပ ှိြုငတ်ည်ြေးတွင ် လူထကုျိုလည်ွား စှိတ် ဏရ်ာြေ ာြေး 

ရပစ ည်။ ပအာက်တငွ ်   ည် က စွ  တည်  ျိမညေ့်  က်ပရာက်ြေှုြေ ာြေးန ငူ့ ်တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးပ  ြေ ာြေးရ ှိ   ည် ူြေ ာြေး၏ 

  ြေး ခာြေးလှိုအ ်ခ က်ြေ ာြေးကှို မျိမျိတျို ေ့မ  ဆ ွ်ားစစ် ွ ွားမည် ာြေက  ြေနြ်ောနှိငုင် ံအလယ် ှိုငြ်ေးန ငူ့ ်ပတာင ်ှိုငြ်ေး ပ  ြေ ာြေး၏ 

လှိုအ ်ခ က်ြေ ာြေးကှိုလည်ွား  နြ်ေးစစ် ွာြေးြေည်  ဖစ် ည်။  

 

ရခှိိုင ် ညန်ယ ် 

ရခှိုင ် ည်နယ်တွင ်၂၀၁၈ မ  ၂၀၂၀ ခုန စအ်တွငြ်ေး   ြေနြ်ောစစ်တ ်န ငူ့ ်ရခှိုင်ူ့တ ်ပတာ် (AA) တှို ူ့အ ကာြေး  ဋှိ ကခ 

 ဖစ် ွာြေးြေှုြေ ာြေးအဖပင ် ထျိမုတျိငုခ်ငက် ရ ှိခ ူ့ပ ာ ရှိုဟငဂ်္ ာလူြေ ှိြုြေးတံုြေး တ်ဖြတ်မှု ဖြစ်နစ ညေ့် နယ်ပ ြေရ ငြ်ေးလငြ်ေးနရွား 

စစ် ငပ်ရြေးက ယခုအခ ျိ ထ်ျိ ကျိုငတ်ွယ်ပ ဖရ ငြ်ေးမှု မလုပ်နျိငုပ် ြေးပ ာ ရ ည် က စွ တည်  ျိ ညူ့် လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာ 

နထ က်ထ ွားြေှု ှိုငရ်ာ  ကပ်ရာက်ြေှုြေ ာြေးကှို  ဖစ် ွာြေးပစ ည်။16 ရခှိုင ် ည်နယ် ပ ြောက်ဦြေးရ ှိ   ပငရ်ငွ်ား IDP စခနြ်ေး ည် 
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လက်ရ ှိတွင ် ေငထ်ကွ် ွ ွားလ မှု  ှိတပ်ငခ်ံပနရ ဖြငေ့ ် IDP ြေ ာြေးြေ ာ အလု ်လု ်နှိငုရ်န ် စခနြ်ေး  ငပ် ှို ူ့ 

ထက်ွခွငူ့ြ်ေရန  ညေ့်အခ ှိနတ်ွင ် စခနြ်ေးအတငွွ်ား ပရကက ြေးမှုန ငေ့ ်  က ြုနတွွဲ့ရပပ ွား ကြ္ောူ့စာြေးန ်ရှိကခာအဖွ ွဲ့ (WFP) ၏ 

ပငြွေးပ ြေးပခ က ည ြေှုြေ ာြေးြေ ာလည်ွား ဇွနလ်ကတည်ြေးကပင ် ပရာက်ရ ှိဖခငွ်ား မ  ျိခ ေ့နပ။17 ထှိြုေ  ာြေက COVID-19 

 တုှိယလှုှိငြ်ေးဖြစ်န   ၂၀၂၀ ခုန စ် စက်တငဘ်ာလြေ စ၍ စခနြ်ေး ည်   ်  ာ၊ လက် န ူ့ပ် ြေးရည်၊ န  နခါငွ်ားစည်ွားန ငူ့ ်

အ ခာြေး PPE ေတ်စ ြုေ ာြေး နထ က်ပ ေ့ြေှုကှိ ု လက်ခ ရ  ျိဖခငွ်ား ြေရ ှိပတာူ့ပ ။18 ရခှိငု ် ည်နယ်ရ ှိ ရှိုဟငဂ်္ ာြေ ာြေးန ငူ့ ်

အ ခာြေးပ ာမွတစ်လငြ်ေ ာြေးမ   ခွ ဖခ ွားဆက်ဆ  ?ဘခ ရဖခငွ်ားန ငေ့ ် လွတ်လ ်စွာ လှု ်ရ ာြေး ွာြေးလာခွငူ့၊် က နြ်ေးြောပရြေး 

ပစာငူ့ပ်ရ ာက်ြေှုန ငူ့ ်နှိငုင် ံာြေးအခွငူ့အ်ပရြေး က ေ့ ျို ေ့န   အနဖခခ အခွငူ့အ်ပရြေးမ  ွား  ငငြ်ေး ယ်ခ န ရ ညေ့်အတွက် ၎ငွ်ားတျို ေ့မ   

အဖခ ွား  မ  ွားထက်ပျိုန   အခက်အခ မ  ွား  ကံြုပတွွဲ့ပနရ ည်။ ရခှိုင ် ည်နယ် ည်  ဖစ် လှိုလု ်ထာြေးပ ာ 

ယ ယ အမျိွုားအက ြေ ာြေးဖြငေ့လု်ပ်ထ ွားပပ ွား  န ူ့ရ် ငြ်ေးြေှု ြေရ ှိ ခငြ်ေး၊ ပရ ှိုြေးထတုန်တု ် နဖမ ငွ်ားမ  ျိဖခငွ်ားန ငူ့ ် တစ်ကှိယု်ပရ 

က နြ်ေးြောပရြေး ှိငုရ်ာအစ အမ မ  ွား ြေရ ှိ ခငြ်ေးတှို ူ့ပ ကာငူ့ ် ကူြေးစကန်ျိငုန်   ပရာဂ္ါြေ ာြေးန ငူ့ ် COVID-19 က ွားစက ် န ူ့ ွ်ာြေးြေှု 

တျို ေ့ကှိ ုတာြေး  ြေးနှိငုစ်ြွေ်ြေးြေရ ှိန   IDP စခ ွ်ားမ  ွားဖြငေ့ ်ဖပညေ့်န က်န  ည်။19 စစ်၏ အကကငွ်ားအက နြ်ေ ာြေး အပမ   ျိန ပပ ွား ၂၀၂၁ 

ခုန စ်  ထြေ ၅ လအတွငြ်ေးတွင ် နဖမ ြှေ ်မျိငုွ်ားမ  ွား ( ှို ူ့မဟုတ)် မနပါက်ကွ န ွားန   စစ်လက် က်မ  ွားန က ငေ့ ်

ရချိုငဖ်ပည် ယ်တွင ်လ နပါငွ်ား ၃၈ ဦွားကျိ ုန ဆ ုွား ( ျို ေ့မဟုတ်) ထျိချိုက်ဒဏရ် ရနစခ ေ့ပပ ွား တစ်နှိငုင်လံံြုေးအတျိငုွ်ားအတ အရ 

လ နပါငွ်ား ၁၀၀ ပက ာက်ျိ ု ထျိချိုက် န ဆ ုွားနစခ ေ့ ည်။20 ၂၀၁၂ ခုန စ ် အ ကြ်ေြေးဖက်ြေှုြေ ာြေးပ ကာငူ့ ် အှိြုေးအှိြေ်စွန ူ့ခ်ွ  

ထက်ွပ  ြေးခ ူ့ရ ညူ့် ပက ာက်တစ်လံုြေး IDP စခနြ်ေးတငွ ် န ထျိငုန်   ကြေန ် IDP ြေ ာြေး ည် ြေုတ် ုနရ်   န က ငေ့ ်

စခနြ်ေးတွင ် နရကက ွားနရလျှ မှု  ဖစ်ပ ေါ် ခ ူ့ဖခငွ်ား၊ အ က်ပြေွြေး ေြေ်ြေး ပက ာငြ်ေးြေှုအတွက ် အခွငူ့အ်လြ်ေြေးြေ ာြေး ြေရ ှိဖခငွ်ားအဖပင ်

လက်  ျိရ  ျိန   အက အည မ  ွားမ  လည်ွား IDP မ  ွား   င ် န်ရွားအတွက် မနလ ကင် န   ပနထှိငုရ်ြေှုအပ ခအပန 

ြေ ာြေးဖြငေ့ ် ှိြုေးရွာြေးစွ  ရငဆ်ျိုင ်က ြုနတွွဲ့န ရလ က ်ရ ှိ ည်။21 ၎ငွ်ားတျို ေ့ ည်လည်ွား ၎ငွ်ားတှို ူ့၏ ကှိုြေးကွယ်ယံ ုကည်ြေှုန က ငေ့ ်

လွတ်လ ်စွာလှု ်ရ ာြေး ွာြေးလာခွငူ့၊် က နြ်ေးြောပရြေး ပစာငူ့ပ်ရ ာက်ခံ ှိုငခွ်ငူ့န်  ငူ့ ် ပက ာက် ဖျူပြေှိြုွဲ့  ျိ ၎ငွ်ားတှို ူ့၏ ပနအှိြ်ေြေ ာြေး ှို ူ့ 

  နလ်ည်ပနထှိငုခွ်ငူ့ ်တျို ေ့က ေ့ ျို ေ့န   အပ ခခံလူ ူ့အခွငူ့အ်ပရြေးြေ ာြေးကျိ ုအကကျိမက်ကျိမ်  ငငြ်ေး ယဖ်ခငွ်ား ခံန  ကရ ည်။22  

 

ချငြ်ေး  ညန်ယ ် 

ယခုလက်  ျိ ခ ငြ်ေး  ည်နယ ် ြေငြ်ေးတ ်ပမျိြုွဲ့တွင ်  ြေနြ်ောစစအ်ုပ်စု ည် လှိင ်ှိုငြ်ေး ှိုငရ်ာန ငူ့ ် ဂ  ဒ်ါ အပ ခ  ြု 

အ ကြေြ်ေးဖက်ြေှုြေ ာြေးကှို က ျူြေးလွနခ် ေ့ပ ာ တပ်ြွ ွဲ့မ  ွား ခ ထ ွားပပ ွား   ငြ်ေးထနပ် ာ လက်နက်ကက ြေး စ်ခတ်ြေှုြေ ာြေး ဖငူ့ ်  ပြေှိြုွဲ့ကှိ ု

စ ြေးနငြ်ေးထာြေး ဖြငေ့ ်ပမျိြုွဲ့  ပမျိြုွဲ့  ွား လူဦြေးပရ ၁၁,၀၀၀ န ြေး ါြေးကှို ထက်ွနဖပွားတျိမ်ွားန   ငန်စခ ေ့ ည်။23 လက်ရ ှိတွင ်လူပ ါငြ်ေး 

၁၀,၀၀၀ ြေ ာ ပတာပတာငြ်ေ ာြေးထ တွင ်လက်လု ်ယာယ တ ြေ ာြေးဖြငေ့ ်ပနထှိငုပ်န ကရပ  ြေး ြေငြ်ေးတ ်ပမျိြုွဲ့န ငူ့ ်အ က်အ ယွ ်

 ဖတ်ပတာက်ခံထာြေးရပ ာပ ကာငူ့ ်အစာြေးအစာ၊ ပရ၊  ည်ြေးထနစ်ွာ ရွာ ွနြ်ေးပ ာြေှိုြေးကှို ကာကွယ်ရန ်လံုပလာကပ် ာ 

အြေှိုြေးအကာ၊ က နြ်ေးြောပရြေးပစာငူ့ပ်ရ ာက်ြေှုန ငူ့ ်  က် ွယပ်ရြေးကှိရှိယာြေ ာြေး လှိအု ်လ က ် ရ ှိပန ည်။ က နြ်ေးြောပရြေး 

ပစာငူ့ပ်ရ ာက်ြေှု ြေရ ှိ ခငြ်ေးပ ကာငူ့ ် ြေ ကာပ ြေးြေ တငွ ် အှိြုေးအှိြ်ေစွန ူ့ခွ်ာထက်ွပ  ြေးပနရ ညူ့် ကှိုယ်ေနပ် ာင ် ြေှိခင ် ၁ ဦြေး၊ 

ပြေွြေးကငြ်ေးစကပလြေး ၂ ဦြေးန ငူ့ ် က်ကက ြေးရွယအ်ှို ၃ ဦြေးတှို ူ့ ပ  ံုြေးခ ူ့ ည်။24 ြေငြ်ေးတ ်ပမျိြုွဲ့တှိုက်ခှိုက်ြေှုြေ ာ  ြေနြ်ောစစ်တ ်မ  
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 ယ်စုန စ်ြေ ာြေးစွာ တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးလက်နက်ကှိုငန်တ ်လ  န်ရွားအဖွ ွဲ့အစည်ြေး (EAO) ြေ ာြေးအပ ေါ် က ငူ့ ်ံုြေးခ ူ့ပ ာ 

အရ ် ာြေးြေ ာြေး၏ နယ်ပ ြေြေ ာြေးကှို ရ ငြ်ေးလငြ်ေး ခငြ်ေး ပါေင ်ညေ့် အစာြေးအစာန ငူ့ ် အပထာက်အ ံူ့၊ ရန ုံ်ပင၊ွ 

 တငြ်ေးအခ က်အလက်န ငူ့ ် လူ စ်စုပ ာငြ်ေးြေှု ဖတ်ပတာက် ခငြ်ေးတျို ေ့ဖြစ် ညေ့ ် ရက်စက် ကြေြ်ေး ကြုတ်န   

“ ဖတ်ပလြေး ဖတ”် စစ် ငပ်ရြေး ည်ွားဗ ျူဟာကှို ညွှ ဖ်ပန လ က်   ျိ ည်။25 ထကွ်ပ  ြေးတှိြေြ်ေးပရ ာငရ် ူြေ ာြေး ည် 

ပ  ခံအ ှိငုြ်ေးအေှိုငြ်ေးန ငူ့ ် ကုလ ြေဂ္ဂ ကုခ ည်ြေ ာြေး ှိငုရ်ာြေဟာြေငြ်ေးကက ြေးရံုြေး (UNHCR) တှို ူ့ြေ ပ ြေးပ ာ အကအူည  

တခ ျိြုွဲ့ မ လွ ၍ အ ခာြေးန   အက အည မ  ွား မရ  ျိဘ  ရ ာြေး ါြေးခက်ခ န လ က်ရ ှိ ည်။  ှို ူ့ရာတွင ်  ၎ငွ်ားတျို ေ့၏ ပြေှိြုွဲ့ကှိ ု

စစ်အုပ်စုြေ  စ ွား ငွ်ားခ ေ့ရဖခငွ်ားန က ငေ့ ် အစုလှိုကအ်ဖပ ြုလျိကု ် ထက်ွနဖပွားတျိမ်ွားန   ငခ် ေ့ရန   မငွ်ားတပ်ပမျိြုွဲ့ ဖပငပ်  ျိ 

က လှိုြေ တာအနည်ြေးငယ် အကွာအပေြေးတငွ ်ာ  ျိ ညေ့် အက အည  အလျိုအပ်ဆ ုွားန   ထကွ်ပ  ြေးတှိြေြ်ေးပရ ာငရ် ူမ  ွား 

ထ  ျို ေ့ UNHCR မ  အက အည နပွားပျို ေ့ရ  ်လုပ်နဆ ငမ်ှုကျို စစ်အု ်စုက ခွငေ့မ်ဖပြုဘ  တ ွားဆ ွား ှိတ် ငခ် ေ့ ည်။26 

ခ ငြ်ေး  ည်နယ ် ပ ြောက် ှိငုြ်ေး ည် အှိနဒှိယနှိငုင် ံ ြေ ဇှိုရြ်ေန ငူ့ ် ြေဏှိ  ူ ည်နယ်ြေ ာြေးန ငူ့ ် နယ်စ ်ခ ငွ်ား ထျိစပ်ပနပ  ြေး 

အာဏာ ှိြေ်ြေးရန ် ကကှိြုြေး ြေ်ြေးခ ှိနြ်ေ စ၍ ခန ူ့ြ်ေ နြ်ေးပ ခ လူပ ါငြ်ေး ၁၆,၀၀၀ ခန ူ့ ်ည် စစအ်ပ်ုစ၏ု ဖှိန ှိ ်ညှဉ်ွား  ွ်ားြေှုြေ ာြေးြေ  

လွတ်ပ ြောက်ရန ် အှိနဒှိယနှိငုင်ဘံက် ှို ူ့ ထကွ်ပ  ြေးတျိမ်ွားန   ငခ် ူ့ က ည်။27 ထက်ွနဖပွားတျိမ်ွားန   ငခ် ေ့  မ  ွား ည် 

 ကုခ ည်မ  ွားအဖြစ်  တ်ြေ တ်ဖခငွ်ား ခံရြေညူ့အ်စာြေး ၎ငွ်ားတျို ေ့ထ မ  အြေ ာြေးအ  ာြေးြေ ာ အှိနဒှိယနှိငုင်အံတွငြ်ေး 

ခရ ြေး ွာြေးအပထာက်အထာြေးြေ ါဘ  ေငပ်ရာကြ်ေှုဖြငေ့ ် နှိငုင် ံခာြေး ာြေးအက်ဥ ပ အရ ထှိနြ်ေး ှိြေြ်ေး ခငြ်ေး ခံရပ  ြေး 

ထှိနြ်ေး ှိြေြ်ေးခံပနရစဉအတွငြ်ေး လံုပလာက်ပ ာ အစာြေးအစာန ငူ့ ်က နြ်ေးြောပရြေးပစာငူ့ပ်ရ ာက်ခွငေ့တ်ျို ေ့ကျိုလည်ွား  ငငြ်ေး ယ်ဖခငွ်ား 

ခံ ကရ ည်။ ြေဏှိ ူ  ည်နယ်တွင ်ဖြေ်ြေး  ြေးခံရပ ာ  ြေနြ်ောအြေ ှိြုြေး ြေ ြေး ၂ ဦြေး ဖစ ်ညူ့ ်ြေ ြေငူ့ ်(၄၆ န စ်) န ငူ့ ်ြေုကှိုင ်(၄၀ 

န စ်) တှို ူ့ြေ ာ COVID-19 ပရာဂ္ါ က ွားစက်ခ ရပ  ြေး ၎ငွ်ားတှို ူ့၏ အပ ခအပန အလွန ်ှိုြေးရွာြေး ညူ့အ်ခါြေ  ာ ပ ြေးရံု ှို ူ့ 

ပခေါ်ပ ာင ်ွာြေးခ ူ့ ဖြငေ့ ် န ဆ ုွား ွ ွားခ ေ့ရ ည်။ တရာြေးေငအ်ာြေး ဖငူ့ ် နှိငုင် ံခာြေး ာြေးအကဥ် နဒအရ အနထ က်အထ ွား 

မ  ျိန    မ  ွားကျို အှိနဒှိယအာဏာ ှိုငြ်ေ ာြေးက  ြေနြ်ောနှိငုင် ံှို ူ့   န ်ှို ူ့ရြေည် ဖစ်ပ ာ်လည်ြေး ဤ ျို ေ့လုပ်နဆ ငဖ်ခငွ်ား ည် 

အတငွ်ားအ ကပ် ဖပ ပ်ျို ေ့ဖခငွ်ား မလုပ်နဆ ငရ် (non-refoulement) မ န ငေ့ ် ဆ ေ့က် ငမ်  ဖြစ် ညေ့်အတွက် ဖပ ြ်ေပျို ေ့ဘ  

အပတာ်ြေ ာြေးြေ ာြေးကှို ပထာငြ်ေ ာြေးတွင ်ထှိနြ်ေး ှိြေြ်ေးထာြေးပ  ြေး  တခ ှိြုွဲ့ကှိ ုCSO မ  ွား၏ အ မခ  ကူည ပ ြေးြေှု ဖငူ့ ်Quarantine 

ပနရာပဟာငြ်ေးတစခ်ုတွင ် ပနရာခ ထာြေးပ ြေး ည်။28 အဆ ုွားစွ အ်ာြေး ဖငူ့ဆ်ျိရုလျှင ် ထျိ ု မ  ွား ည် ၎ငွ်ားတှို ူ့အာြေး 

စည်ွားရ ုွားလှုံွဲ့ပ ာ်ပ ြေးမညူ့်   င ်ြေ  ေငပ်ရာက်ပ ဖရ ငြ်ေးြေှု ရ ှိ ည်အထှိ ( ှို ူ့ြေဟုတ်) ၎ငွ်ားတျို ေ့မ   ြေနြ်ောနှိငုင် ံှို ူ့ လ ုဖခ ြုစွ  

ဖပ န်ျိငု ်ည်အထှိ ထှိပုနရာြေ ာြေးတွင ်  ှိတ်ပလ ာငခ် န  ကရဦွားမည် ဖြစ ်ည်။ ထှိ ု  ကုခ ည်ြေ ာြေး ည် 

အနထ က်အပ ေ့ြေ ာြေးအပ ေါ်တငွ ်လံုြေးေြေ  ခှိုပနရပပ ွား အှိနဒှိယနျိငုင်  နဒ ခ  ခ ငွ်ားလ ထနု ငေ့ ်CSO မ  ွားက   နထ က်ပ ေ့ ညေ့ ်

အတွက ်၎ငွ်ားတျို ေ့မ   အက အည မ  ွား အလွနအ်ြေငြ်ေး လှိအု ်ပနလ က်  ျိ ည်။29 ခ ငြ်ေးလူထအု ျိုငွ်ားအေျိငုွ်ား ကှိုယ်စာြေးလ ယ် 

တစ်ဦြေးက လ ူာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ လှိအု ်ခ က်ြေ ာြေးကှို အှိနဒှိယအာဏာ ှိုငြ်ေ ာြေးန ငူ့ ် နှိငုင်တံကာ 

 ူြေးပ ါငြ်ေးပ ာငရွ်က်ြေှုြေ တစ် ငူ့ ် နယ်စ ်တွင ် ျိန   ပ  ခံ CSO ြေ ာြေးကှိ ု တှိကု်ရှိုက်  ံူ့ ှိုြေးကူည ပ ြေး ခငြ်ေး ဖငူ့ ်

နဖြနလျှ ေ့နျိငုမ်ည်ဟု နဖပ  ည်။30 
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ကရငနီ်  ညန်ယ် 

ကရငန် ဖပည် ယ်န ငူ့ ်   မ်ွားဖပည် ယ်ပတာင ်ှိုငြ်ေးတှို ူ့တွင ်  ြေနြ်ောစစ်အု ်စကု အရပ်  ွားမ  ွား၏ န အှိြေ်ြေ ာြေး၊ 

ဘုရာြေးပက ာငြ်ေးြေ ာြေးန ငူ့ ်အရ ် ာြေးြေ ာြေးအ ွား ပစ်မ တ်ထ ွားက  လက်နက်ကက ြေးမ  ွားန ငေ့ ် ပလပ ကာငြ်ေးတှိုက်ခှိုက်မှုမ  ွား ဖငူ့ ်

ရ လ်ျိုစွ   စ်ခတ်တျိုက်ချိုက် ခငြ်ေးအ ါအေင ် စျိတ်လျိုလက်ရ စစရ်ာဇေတ်ြေှုြေ ာြေးကျိ ု က ျူြေးလွနန်  ဖြငေ့ ် ခန် ူ့မ  ွ်ားနဖခ 

လ နပါငွ်ား ၁၇၇,၀၀၀ ကျိ ုအှိြုေးအှိြ်ေစွန ူ့ခွ်ာထကွ်ပ  ြေးရနစပပ ွား အကူအည  အနထ က်အပ ေ့ြေ ာြေး မရ  ျိရ လ်ည်ွား န ခ  စွ  

ဖြတ်နတ က်ထ ွား ည်။31 ယငြ်ေးဖြတ်နတ က်မှုမ  ွားထ တွင ် ကရငန်   ည ်ယ်ကှိ ု   င ်ြေ  ေငထ်ကွ ်ွ ွားလ ဖခငွ်ား 

ြေ  ြုနှိငုရ်န ်  ှိတ် ှို ူ့ ခငြ်ေး၊ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးမှုဆျိုငရ်  အကူအည ြေ ာြေး လွတ်လ ်စွာစ ြေး ငြ်ေးြေှုကှို 

ကန ူ့ ်တ် ခငြ်ေး၊  နြ်ေ ာြေးကျိ ုြေ ြေးရှု ှိ ွဲ့  ခငြ်ေးန ငူ့ ်ပ ြေးြေ ာြေးကျိ ုဖ က်  ြေး ခငြ်ေး တှို ူ့ ါေငပ်ပ ွား ဤအစာနရစာြေ ာြေး ငတ်ြေတွ်ပစန   

နည်ြေးနာ၏ရလဒ ်ည် အရပ်  ွားတခ ှိြုွဲ့ကျိ ုအဟာရြေရ ှိပ ာ  စ် ငြ်ေ ာြေး၏ အပခါကြ်ေ ာြေးအ ွား စ ွား  ွုားရ ညေ့်အဖြစ် ျို ေ့ 

နရ က်  ျိနစခ ေ့ ည်။32 ဆ နလ ငင်တ်ြေွတန်စရ  ် “က ည ကယ်ဆယ်နရွား အနထ က်အပ ေ့မ  ွား တမငတ်က  

တာြေး ြေစ ်ခငြ်ေး”  ည် စစ်နရွားနည်ြေးဗ ျူဟာ တစ်ခုဖြစပ်ပ ွား ဖပည်  မ  ွားအနပေါ် ဤ ည်ွားေ ျူဟ ကျို က ငူ့ ်ံုြေး ခငြ်ေး ည် 

စစ်ရာဇေတ်ြေှုပ ြောက် ည်။33 ထှို ူ့အ  င ် ကရငန်   ည်နယ် လွှိြုငပ်ကာ်န ငူ့ ်   ပြောူ့ ှိပုြေှိြုွဲ့နယ်ြေ ာြေးန ငူ့ ် ရ ြေ်ြေး  ည်နယ ်

ပတာင ်ှိုငြ်ေး ြေှိုြေးပဗ န ငူ့ ် ဖယ်ခုံပြေှိြုွဲ့နယ်ြေ ာြေးအတွငြ်ေးရ ှိ ခရစ်ယာနဘ်ရုာြေးပက ာငြ်ေး ၈ ပက ာငြ်ေးြေ ာ လက်နက်ကက ြေး 

 စ်ခတ်ြေှုြေ ာြေးပ ကာငူ့ ် ထှိခှိက်ု  က်စ ြေးခ ူ့ရ ည်။ စစအ် ်ုစတု ်ြေ ာြေးက ဘရုာြေးပက ာငြ်ေးေနြ်ေးြေ ာြေးအတွငြ်ေး စခနြ်ေးမ  ွား 

ခ ထာြေး  ဖငူ့ ် ချိုလှု နရွားအတွက် အက အည  လှိုအ ်ပနပ ာ   ည် ူြေ ာြေးကျိ ု က ကွယ်ပစာငူ့ပ်ရ ာက် ညေ့် 

ဘုရ ွားနက  ငွ်ားမ  ွား၏ အခ ွ်ားကဏ္ဍကှိလုည်ွား ထပ်မ ခ ှိြုြေးပဖာက်လျိုက်ဖခငွ်ား ဖြစ ်ည်။34   ငြ်ေးထနပ် ာတှိုက်ခှိကု်ြေှုြေ ာြေး 

စတငခ် ူ့ပ  ြေး န စ်လအတငွြ်ေးတငွ ် ကရငန် ဖပည် ယန်  ငူ့ ် ရ ြေ်ြေး  ည်နယ်ပတာင ်ှိငုြ်ေး  ျိ အက အည  လှိုအ ်ပန ူြေ ာြေးထ ံျို ေ့ 

အကူအည ြေ ာြေး နရ က ် ျိဖခငွ်ား မ  ျိဘ  ရ ြေြ်ေး  ည်နယ်မ တစ်ဆငေ့ ်တှိတ်တ ှိတ ်ယ်ပ ာငန်    အက အည တခ ျိြုွဲ့   

 ကုခ ည်စခနြ်ေးြေ ာြေး   င ်ရ ှိ IDP မ  ွားကျိ ု ပက ာ် ဖတ၍် ပ ြေး ှို ူ့ ကရ ည်။35 IDP မ  ွားကျို က ည နပွား  မ  ွားန ငေ့ ်

လ ေ့အခွငေ့အ်နရွား က ကွယ်နစ ငေ့န်   က ်  (HRD) မ  ွားကျိ ုစစ်အုပ်စုက ပစ်မ တ်ထ ွားတျိုက်ချိုက် ဖြငေ့ ် IDP ြေ ာြေးအာြေး 

လူ ာြေးခ ငြ်ေး စာနာပထာက်ထာြေးြေှုဆျိုငရ်  အကူအည ြေ ာြေး ရ  ျိနစရနအ်တွက် ကကှိြုြေး ြေြ်ေးလပ်ုနဆ ငန်   CSO ြေ ာြေး၊ CBO 

ြေ ာြေး န ငူ့ ် ရဟှိတအြွ ွဲ့ြေ ာြေး ည် ၎ငွ်ားတျို ေ့၏ လွတ်လ ်ခွငူ့န်  ငူ့ ်အ က်ြေ ာြေးကှို စွန ူ့စ် ွားပပ ွား လုပ်နဆ ငန်  ကရ ည်။36 

ဇွနလ် ၁၂ ရက်ပန ူ့တွင ် IDP ြေ ာြေးအတွက ်   ည်နယ်  င ်ြေ  နပွားပျို ေ့လ န   အကူအည ြေ ာြေး  ယ်ယ ရ  ်

လုပ်နဆ ငန် န   ပ  ခံ ရဟှိတအဖွ ွဲ့တစ်ခုကှိ ု ကညူ နပွားန  ညေ့် ပစတနာူ့ေနထ်ြ်ေြေး ၂ ဦြေး ည် လွှိြုငပ်ကာ် 

ဘတ်စ်ကာြေးဂ္ှိတ်တွင ် ဖြ်ေြေး  ြေးခံခ ူ့ရ ည်။ ထှိကု ေ့ ျို ေ့ အပ ခအပနမ  ွားန ငူ့ ် စစ်အု ်စုက က ည  စစည်ြေးြေ ာြေးကှိ ု

ကရငန်   ည်နယ် ြေပရာကြ်ေ   ှိြေ်ြေးပျိုက ်ခငြ်ေးမ  ွားပ ကာငူ့ ် ပ  ခံအဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေး ည် ဖပည်  မ  ွားလျိုအပ်န   

အကူအည ြေ ာြေးကှို ၎ငွ်ားတျို ေ့ ည်ွား ၎ငွ်ားတျို ေ့ဟန ် ( ှို ူ့ြေဟုတ်) ပ  ခံကုန ်ည်ြေ ာြေးထ မ  ေယ်ယ နဖြ  ငွ်ားန ရပပ ွား 

ပငထွတု်ယူြေှု ကန ူ့ ်တခ် ကြ်ေ ာြေးက ထှိကုကှိြုြေး ြေ်ြေးြေှုြေ ာြေးကှို ပန ာငူ့ပ်န ြေး ကန ူ့ ်ကာပစက  IDP ြေ ာြေးကှို ကူည  ခငြ်ေးအတကွ ်

စစ်အု ်စ၏ု ပစ်မ တ်ထ ွား အပရြေးယ ူခငြ်ေး ခံရနှိငု ်ညူ့် အန အထ ွားလည်ွား   ျိန  ည်။37  



14 
 

 
 

ကရင ် ဖပည် ယ်အတငွြ်ေး  ဋှိ ကခမ  ွား ရ ်တ ေ့ ်ွ ွားနစရန ်ကရငန်  တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးလက်နက်ကှိုငန်တ ်လ  န်ရွား 

အဖွ ွဲ့အစည်ြေး (EAO) ြေ ာြေးမ  ကကှိြုြေး ြေ်ြေးလုပ်နဆ ငန်  ညေ့် ကာြေး၌ င ် စစ်အပ်ုစု၏ ရက်စက် ကြေ်ြေး ကြုတ်မှုမ  ွား ည် 

ဇွနန် ငူ့ ်ဇူလှိုငလ်ြေ ာြေးတငွ ် က်လက်ဖြစ်နပေါ်န  ည်။38 ဇူလှိုငလ် ၅ ရကန် ေ့ြေ  ၁၈ ရကအ်တွငြ်ေးတွင ်လ နပါငွ်ား ၁၀,၀၀၀ 

ပက ာ ် ထကွ်နဖပွားရဖခငွ်ားန ငေ့အ်တ  ဇူလှိုငလ် ၂၂ ရက်ပန ူ့အထျိ စ ရငွ်ားအရ လူပ ါငြ်ေး ၁၁၉,၀၀၀ ခန ူ့ ် အှိြုေးအှိြ်ေစွန ူ့ခွ်ာ 

ထကွ်နဖပွားတျိမွ်ားန   ငခ် ူ့ ကရ ည်။39 ဇူလှိုငလ် ၁၂ ရက်ပန ူ့တွင ်  ြေနြ်ောစစအ်ု ်စ ုည် လွှိြုငပ်ကာ်ပြေှိြုွဲ့နယ်ပ ြောက် ှိငုြ်ေး  ျိ 

နဒ မ  ွားကျိ ု  ယ်နဖမရ ငြ်ေးလငြ်ေးနရွား စစ် ငပ်ရြေးတစ်ခ ု လု ်ပ ာငခ် ူ့ပ  ြေး ကျွ ၊ နာွြေး၊ တှိရစဆာနြ်ေ ာြေးကှို  တ ်ဖတ် ခငြ်ေး၊ 

ပနအှိြေ်အပ ာက်အဦြေးန ငေ့ ် စစည်ြေးြေ ာြေးကျိ ုဖ က်  ြေး ခငြ်ေး စ ည်တျို ေ့ လု ်ပ ာငခ် ူ့ပ  ြေး ပက ြေးရွာပ ါငြ်ေး ၂၀ ြေ  လူပ ါငြ်ေး 

၈,၀၀၀ ပက ာ်ကှိ ု အှိုြေးအှိြ်ေစွန ူ့ခွ်ာထကွ်နဖပွားတျိမွ်ားန   င ် ပစခ ူ့ ည်။40 ဇူလှိုငလ် ၁၈ ရက်ပန ူ့တွင ် စစ်အ ်ုစကု 

တ ်အငအ်ာြေးြေ ာြေးကှို တျိွုားခ  ွဲ့ ခ ေ့ပ  ြေး နနြ်ေးဖ နက ွားရွ ကှိ ုလက်နက်ကက ြေးဖြငေ့ ်ပစ်ခတတ်ှိုက်ခှိကုခ် ူ့ ခငြ်ေးပ ကာငူ့ ်လူပ ါငြ်ေး ၂,၆၀၀ 

ခန ူ့က်ျိ ုထ ်ြေထံကွ်နဖပွားတျိမွ်ားန   င ် နစခ ေ့ဖပ  ်ည်။41 ဩဂု္တ်လ ၃ ရက်ပန ူ့တွင ်  ြေနြ်ောစစ်အုပ်စ၏ု တ ်ြေ ၆၆ က 

ဖရူ ှိုန ငူ့ ် ပဘာလခ ပြေှိြုွဲ့နယ်ြေ ာြေး အ ကာြေးတငွ ် နယ်ပ ြေရ ငြ်ေးလငြ်ေးပရြေး စစ် ငပ်ရြေးတစ်ခု လု ်ပ ာငခ် ူ့မှုန က ငေ့ ်

ြေှိုြေး ည်ြေးထနစ်ွာ ရွာ ွနြ်ေးပ  ြေး အလွနခ်က်ခ ပ ာ အပ ခအပနြေ ာြေးအ ကာြေးတွင ် ထျိနုဒ   ျိ နက ွားရွာနပါငွ်ား ၆ ရွာြေ  

လူပ ါငြ်ေး ၃,၀၀၀ ပက ာ်ကှိ ုအှိုြေးအှိြ်ေစွန ူ့ခွ်ာ ထကွပ်  ြေးပစခ ူ့ဖပ  ်ည်။42 ဩဂု္တ်လ ၄ ရက်ပန ူ့တွင ်  ြေနြ်ောစစ်အုပ်စ၏ု 

အရမွ်ားက နရ  ပစ်ခတ်မှုန က ငေ့ ် အ က ် ၁၆ န စ်အရွယ ် အြေ ှိြုြေး ြေ ြေးငယတ်စ်ဦြေး ည် လွှိြုငပ်ကာ်ပမျိြုွဲ့ရ ှိ 

 ူြေ၏ပနအှိြေတ်ွင ် ပနထှိငုပ်နစဉ  ူြေ၏ပ ခပထာက်ကျိ ု လက်နက်ကက ြေးက ည်စတစ်ခ ု ထှိြေ နခ် ူ့ ည်။43 ထျို ေ့အဖပင ်

ဩဂု္တ်လ ၁၂ ရကန် ေ့တွင ် စစ်အု ်စုမ  ပ ြေ  ငတ်ှိုက်ခှိက်ုြေှုန ငူ့ ် လက်နက်ကက ြေး စ်ခတ်ြေှုြေ ာြေး   ြုလု ်ခ ူ့ဖခငွ်ားပ ကာငူ့ ်

ဖရူ ှိုပြေှိြုွဲ့နယ်အတငွြ်ေး  ျိ ရွာ ာြေး ၂ ဦြေးကျိ ု  ဏရ်ာအ  ငြ်ေးအထန ် ရနစခ ေ့ ညေ့်အဖပင ် ရွာ ာြေး ၇၀၀ ခန ူ့က်ျိုလည်ွား 

အှိုြေးအှိြ်ေစွန ူ့ခွ်ာထကွ်နဖပွားပစခ ူ့ ဖြငေ့ ်IDP ဦွားနရ  ှိြုေှိုတှိုြေး ွာြေးလာနစခ ူ့ ည်။44 ဩဂုတလ် ၁၅ ရက်န ေ့တွင ်ထတု်ဖပ န်   

ကရင ် လ မှုအ ငွ်ားအြွ ွဲ့မ  ွားကွ ရ်က် (KCSN) ၏ စ ရငွ်ားအရ ကရင ် ဖပည် ယ်တွင ်စစုုနပါငွ်ား IDP ဦွားနရ ၁၂၀,၄၄၉ 

ဦွားအထျိ ရ ှိလ ခ ေ့ ညေ့်တျိငု ် စစ်အု ်စမု  ရက်စက် ညေ့် နယ်ပ ြေရ ငြ်ေးလငြ်ေးနရွား စစ် ငပ်ရြေးမ  ွားကှိ ု

 က်လက်လုပ်နဆ ငန်  ဖြငေ့ ်ယငွ်ားကျိ ွ်ားဂဏ  ွ်ားမ   ကက ွားထ ွွားလ န လ က ် ျိ ည်။ 

 

ကချင ် ညန်ယ် 

“စာြေးစရာ အလံအုပလာက် ြေရ ှိ၊ အလု ်လ ်ုလျို ေ့ မရတာဟာ စှိတ် ှိုငြ်ေး ှိငုရ်ာအရ အပတာ်ကှို ခက်ခ ပစ ါတယ်။” 

ကခ င ်CSO ကှိုယ်စာြေးလ ယ်တစ်ဦြေး 

ကခ င ် ည်နယ်တွင ်  ြေနြ်ောစစ်တ ်က အရ ် ာြေးမ  ွား၏ န ရ ြေ ာြေးကှိ ု လက်နက်ကက ြေးမ  ွားန ငေ့ ် ပလပ ကာငြ်ေး 

တှိုက်ခှိုက်ြေှုကျိ ု အရမွ်ားက နရ   စ်ခတတ်ျိုက်ချိုက်န  ည်။ ထျို ေ့အဖပင ် ရခှိုင၊် ကခ င၊် ကရင ် န ငူ့ ် ရ ြေြ်ေး  ည်နယ်ြေ ာြေး 

အ ါအေင ် တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးပ  ြေ ာြေးရ ှိ  ဋှိ ကခြေ ာြေးတငွ ် အရ ် ာြေးြေ ာြေးအာြေး အပမ တနစ န ှိ ်စက်ညှဉ်ွားပ ွ်ား ခငြ်ေး၊ 

လှိင ်ှိုငြ်ေး ှိုငရ်ာန ငူ့ ် ဂ  ဒ်ါအနဖခဖပြု အ ကြေ်ြေးဖက်ြေှုြေ ာြေး လုပ်နဆ ငဖ်ခငွ်ား၊ ဥ ပ ြေ ူ့  တ် ဖတ်ဖခငွ်ားန ငူ့ ် ဖြေ်ြေး  ြေးဖခငွ်ား 
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စ ညေ့် ပ က်စ ွားဆ ွုားရှု  ွားမှု ကက ြေးြောြေး ညေ့် နျိငုင် တက  စစ်ရာဇေတ်ြေှုြေ ာြေးန ငူ့ ် လူ ာြေးြေ ှိြုြေးနယွ်အ ွား န ူ့က် င ်ညူ့ ်

ရာဇေတ်ြေှုြေ ာြေး က ျူြေးလွနမ်ှုဖြငေ့ ်   မည်ဆျိုွားန ငေ့န်က  ် က ွားန   အထြူေးနဖခဖမ တ် ်ြေ ၇၇၊ ၈၈ န ငူ့ ် ၉၉ တှို ူ့ြေ   

ကခ ငဖ်ပည် ယ်တွင ်တ ်စွ ထ ွား ည်။45 စစ်အု ်စုက လူငယ်ြေ ာြေးကှို ကခ ငလ်ွတ်ပ ြောက်ပရြေးတပ်မနတ  ် (KIA) န ငူ့ ်

အ က်အ ွယ်ရ ှိ ည်ဆျို ညေ့် စွ ်စွ ခ က်မ  ွားဖြငေ့ ်ဖြေ်ြေး  ြေးန ှိ ်စက်ြေှုြေ ာြေး တှိြုေး ြှေငူ့လု် ်ပ ာငလ် က်ရ ှိ ည်။  ဧပ  လ ၁၅ 

ရက်ပန ူ့တွင ် ဖာြေးကန ူ့ပ်ြေှိြုွဲ့နယ်  ျိ အ က ် ၁၈ န စ်ပအာက ် လူငယ ် ၃ ဥ ြေးြေ ာ စစ်အုပ်စုမ  ဥ ပ ြေ ူ့ဖြ်ေြေး  ြေးခ ေ့ပ  ြေး 

တ ်အပ ခစှိုက်စခနြ်ေးတစ်ခုတွင ် ထှိနြ်ေး ှိြေ်ြေးထာြေးစဉ န ှိ ်စက်ညှဉ်ွားပ ွ်ားဖခငွ်ား ခ ခ ူ့ရ ည်။ ြေတ်လ ၂၅ ရက်ပန ူ့က 

အာပလာူ့ဘွြ်ေပတာငကု်နြ်ေးကှိ ု KIA မ    နလ်ည် ှိြ်ေြေး ှိုက်ခ ူ့ ခငြ်ေးန ငူ့ ် အ ခာြေး KIA ၏ စစ်ပရြေးအာြေး ာခ က်ြေ ာြေးကှိ ု

လက်တုံ ူ့  န ်ညူ့အ်ပနဖြငေ့ ် စစ်အုပ်စ ုည် ကခ င ် ည်နယ်ရ ှိ ပ ါ ူ့ဖုနြ်ေးယန-်ြေှိြုေးပြောက် ကာြေးလြ်ေြေးတစ်နလျှ က ်

လက်နက်ကက ြေး စ်ခတြ်ေှုြေ ာြေးကှို အရ ှိနအ်ဟုနတ်ှိုြေး ြှေငူ့ခ် ူ့ရာ ရွာ ာြေး ၉ ဦွား ပ  ံြုေးခ ူ့ရပ  ြေး ကပလြေး ၃ ဦြေးအ ါအေင ်

တဖခ ွားရွာ ာြေး ၁၅ ဦြေးတျို ေ့ကျိလုည်ွား ထှိခှိုက် ဏရ်ာရရ ှိနစခ ူ့ ည်။ ဤတျိုက်ချိုက်ြေှုြေ ာြေး၏ရလ က် ဖပည်   ၆,၀၀၀ ခန ူ့က်ျိ ု

ြေှိုြေးပြောက်န ငူ့ ် ဗနြ်ေးပြော်ပြေှိြုွဲ့ြေ ာြေး ှို ူ့ ထကွ်ပ  ြေးတျိမွ်ားန   ငန်စခ ူ့ ည်။ ဇွန၊် ဇူလှိုင ် န ငူ့ ် ဩဂု္တ်လြေ ာြေးတငွ ် စစ်အုပ်စ၏ု 

တှိုက်ခှိုက်ြေှုြေ ာြေးမ   နတ က်နလျှ က်   ျိပနခ ူ့ပ  ြေး စစ်အပ်ုစကု ရွ   ွားမ  ွား၏ ပနအှိြေ်ြေ ာြေးကှို  ှိြေြ်ေး ှိုက်ထာြေးပ  ြေး ၎ငွ်ားတျို ေ့၏ 

 ှိုင ်ှိုငြ်ေှုြေ ာြေး၊ ပြေွြေး ြေျူထာြေးပ ာ တှိရစဆာနြ်ေ ာြေးန င်ူ့ အစာြေးအစာြေ ာြေးကှိုလည်ွား လုယူထာြေးပ ာပ ကာငူ့ ် IDP ြေ ာြေးြေ ာ 

အှိြေ်  နန်ှိငုဖ်ခငွ်ား မ  ျိန ွားနပ။46 ဩဂု္တ်လ ၄ ရက်ပန ူ့တွင ်ေှိုငြ်ေးပြော်ပြေှိြုွဲ့နယ်  ျိ ရွာ ာြေးြေ ာြေး ည် အ က်ပဘြေးြေ လွတ်ရန ်

ထကွ်ပ  ြေးခ ေ့ရပ  ြေး န ြေးစ ်ရာလယ်ပတာြေ ာြေးတငွ ် ုနြ်ေးပအာငြ်ေးပနခ ူ့ ကပ ာ်လည်ြေး စစ်အုပ်စကု ၎ငွ်ားတှို ူ့၏ ပက ြေးရွာအန ြေး ှို ူ့ 

ြေနက်မျိွုားလငြ်ေးခ ှိနအ်ထှိ လက်နက်ကက ြေး၊ လက်နက်ငယ်ြေ ာြေး ဖငူ့ ် စ်ခတန် ခ ူ့ပ ာပ ကာငူ့ ်တစ်ညလ ုွား အျိပ်စက်နျိငုဖ်ခငွ်ား 

မ  ျိခ ေ့နပ။47 ပနာက်ထ ် စှိတ်အပန ာငူ့အ်ယ က ်  ဖစ်စရာနက ငွ်ား ညေ့်  ဖစရ် ်တစ်ခုမ   ဩဂု္တ်လ ၁၃ ရက်ပန ူ့ 

ေှိုငြ်ေးပြော်ပြေှိြုွဲ့နယ်တွင ်  ဖစ် ွာြေးခ ူ့န   ဟငွ်ား  ွားဟငွ်ားရွက်ေယ် ခြေြ်ေးပ  ြေး  ှိုငက်ယ်ဖြငေ့ ် ဖပ လ်ာ ညေ့် လနပ် နြ်ေး 

ဟုအမည်ရပ ာ အြေ ှိြုြေး ြေ ြေးတစ်ဦြေးကျိ ု စစ်အုပ်စ၏ု ပ ခလ ငတ် ်ရငြ်ေး ၅၈ ြေ  စစ် ာြေးတစ်စုက ပ နတဖ်ြငေ့ ်

န ွွားနအွားနအွားန ငေ့ ် စ် တ်ခ ေ့ဖခငွ်ားပင ်ဖြစ ်ည်။48 

ကခ ငလ်ူထြုေ ာြေး ည် COVID-19 ဆျိုငရ်   ှိတ် ှို ူ့ြေှုြေ ာြေးပ ကာငူ့ ် အ က်ပြေွြေးေြေြ်ေး ပက ာငြ်ေး အခွငူ့အ်လြ်ေြေး 

ရ ာြေး ါြေးြေှု၊ တရုတ်နယ်စ ် ှိတ် ှို ူ့ြေှုပ ကာငူ့ ် ကုန ်ွယ်ပရြေးကှို ထှိခှိုက်နစမှုန ငူ့ ် စစ်အုပ်စုမ  ရွာြေ ာြေးကျိဖု က်  ြေးမှု 

တျို ေ့ပ ကာငူ့ ် အစလုျိုက်အ  ံြုလှိုက် အှိုြေးအှိြ်ေစွန ူ့ခွ်ာ ထကွ်နဖပွားတျိမွ်ားန   ငန်  ကရ ည်။49 တရုတ်နှိငုင်တံွင ်

အလု ် ွ ွားလု ်ခ ေ့  ြေ ာြေး ည်လည်ွား COVID-19 ဆျိုငရ်  ကန ူ့ ်တ်ြေှုြေ ာြေးပ ကာငူ့ ်  ြေနြ်ောနှိငုင်ဘံကက်ှို အတငြ်ေးအဓမမ 

  န ်ှို ူ့ ခငြ်ေး ခံန  ကရ ဖြငေ့ ်ဤအနဖခအန က ၎ငွ်ားတျို ေ့ကှိယ်ုတှိုငန် ငူ့ ်ြေှိ ာြေးစုြေ ာြေးကျိ ု ံူ့ပျိုွားရ အ်တွက် ခက်ခ နစ ည်။50 

ပ ုမ  အ် ွားဖြငေ့ ် နှိငုင်တံကာ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေးက IDP ြေ ာြေးကှိ ု  ံူ့ ှိုြေးက ည ြေှုြေ ာြေး 

ပ ြေးနလေ့  ျိပ ာ်လည်ြေး ယခုအခါတွင ် စစ်အု ်စုက အဓှိကကုန ်ွယ်ပရြေးဂ္ှိတ်ြေ ာြေးကျိ ု  ှိတ် ှို ူ့ထာြေးန  ပ ကာငူ့ ်

အနထ က်အပ ေ့မ  ွားအ ွား  ဖန ူ့ပ်ေနှိငုဖ်ခငွ်ားြေရ ှိဘ  ဖြစပ်န ည်။51 တခ ှိြုွဲ့ပ ာ IDP ြေ ာြေးြေ ာ ကု  ်စစည်ြေးအစာြေး 

ပငပွ ကြေးအက အည အခ ျိြုွဲ့ ရရ ှိခ ေ့ပ ာ်လည်ြေး အပ ခခံကုန ်စစည်ြေးြေ ာြေး၊ အစာြေးအစာန ငူ့ ် ပ ြေးေါြေး စစည်ြေး ပ ြေးနှုနြ်ေးြေ ာြေးြေ ာ 

အာဏာ ှိြ်ေြေးရ  ် ကကျိြုွားပမွ်ားခ ှိနြ်ေ စ၍ တဟုနထ်ှိြုေး  ြေငူ့တ်က် ွာြေးခ ူ့ပ ာပ ကာငူ့ ် ၎ငွ်ားတှို ူ့၏ လှိုအ ်ခ ကမ်  ွားကှို 

လ ုနလ က်စွ   ဖညူ့် ည်ြေးနှိငု ်ခငြ်ေး ြေရ ှိနပ။52 လက်ရ ှိတွင ်WFP က IDP တစ်ဦြေးကှို တစ်လလ င ် ြေနြ်ောက  ် ၁၅,၀၀၀ - 
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၂၀,၀၀၀ (အပြေရှိကနပ် ေါ်လာ ၁၀ ပ ေါ်လာ) အထျိ ပ ေ့ပျိုွားက ည ပ ြေးလ ကရ် ှိရာ လ တစ်ဦွား၏ တစ်လစာအတကွ ်

ပလာက်င  ခငြ်ေး ြေရ ှိပ ာ်လည်ြေး  ုံြေ နအ်ာြေး ဖငူ့ ်အ ခာြေးပ ာေငပ်င ွအခွငူ့အ်လြ်ေြေးြေ ာြေး (ဥ ြော ပန ူ့စာြေးလု ်အာြေးခ)  ဖငူ့ ်

လျိုအပ်ခ က်မ  ွားကျို  ဖညူ့် ည်ြေးပန ကရ ည်။  ှို ူ့န   ်ဘဏစ်နစ် အခက်အခ  ဖစ ်ခငြ်ေး၊ COVID-19 ဆျိုငရ်  ခရ ြေး ွာြေး 

ကန ူ့ ်တ်ခ က်မ  ွား  ျိဖခငွ်ားန ငူ့ ် စစ်အု ်စ၏ု ကန ူ့ ်တခ် ကြ်ေ ာြေးပ ကာငူ့ ် အခက်အခ မ  ွား ဖြစ်နပေါ်နစ ဖြငေ့ ်

အ ှို ါနငနွ ကွားပထာက် ံူ့ြေှု မရ  ျိနျိငုခ် ေ့ ည်မ   န စ်လတာ  ျိပ  ြေး ဖြစ် ည်။ ပ  ခံအဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေး၊ 

ဘုရာြေးပက ာငြ်ေးြေ ာြေးန ငူ့ ် CSO ြေ ာြေးအန ဖြငေ့ ် ၎ငွ်ားတျို ေ့လက်လ မ်ွားမ နျိငုန်   ကခ ငဖ်ပည် ယ်  ျိ IDP ပနရာြေ ာြေးကျိ ု

ကကျိြုွားစ ွားကူည နပွားန လ ကရ် ှိပ ာ်လည်ြေး IDP မ  ွား၏ လှိုအ ်ခ က်မ  ွားကှိ ု   ညူ့်ြေ ရနမ်   အလ ြေြ်ေးပေြေးလ က် 

ရ ှိပနပ ြေး ည်။53 ထှို ူ့အ  င ် ပငပွ ကြေးရ ာြေး ါြေးြေှုက CSO ြေ ာြေးန ငူ့ ် CBO ြေ ာြေးမ  IDP ြေ ာြေးအတွက ် အစာြေးအစာ၊ 

အ ံုြေးအပ ာငြ်ေ ာြေးန ငူ့ ်ပ ြေးေါြေးြေ ာြေး ေယ်ယူနှိငုြ်ေှုကှိုလည်ွား ထှိခှိုက်ပစ ည်။  

စစ်အု ်စုက အစှိြုေးရဘဏစ်ာရငြ်ေးြေ ာြေးကှိ ု  ှိြေြ်ေး ှိုက်ခ ူ့ဖခငွ်ား၊  ြေနြ်ောူ့ဗဟှိုဘဏက်ှိ ု ပငပွ ကြေးထတုယ်ူြေှုြေ ာြေး 

ထှိနြ်ေးခ ြု ်ရန ် အြေှိန ူ့ပ် ြေးခ ူ့ဖခငွ်ားန ငေ့ ်  ြေနြ်ောက  ်ပငကွှို အပြေရှိကနပ် ေါ်လာန ငူ့ ် လ လ ယ်ရာတွင ် န စ် ယ်ရာခှိငုန်ှုနြ်ေး 

တနဖ်ှိုြေးက  ွာြေးပစ ည်အထျိ ဖြစ်နပေါ်နစခ ေ့ပ ာ မဆငမ်ဖခင ်ကန  ငွ်ားက ငွ်ား စ ွားပွ ွားနရွားမ တစ်ဆငေ့ ်ပ ြေးကွက်အနပေါ် 

ယံု ကည်ြေှုတျို ေ့ က  ငြ်ေးလာခ ူ့ ည်။54 ြေ ကာပ ြေးြေ က Independent Economists for Myanmar ၏ 

အစ ရငခ်ံစာတစ်ခုတငွ ်  ြေနြ်ောစစ်အု ်စုမ  နျိငုင် ဦြေးပ ာငြ်ေှုကှို တရာြေးြေေင ် ရယူပ  ြေး ညူ့်ပနာက် ဘဏစ်နစ် 

စ ြံေခန ူ့ခွ် ြေှုအနဖခအန ကှိ ုစနစ်တစ်ခုလံုြေး က  ံုြေးလုန ြေး ါြေး အန အထ ွားန ငေ့အ်တ  “[စ မ ခ ေ့ခွ် ရ ]် အရည်အခ ငွ်ားြေ  ျိ” ဟု 

နြ ်ညွှ ွ်ား တ်ြေ တ် ခ ူ့ ည်။55 ထျို ေ့အဖပင ် ယငွ်ားအစ ရငခ်စံာတွင ် စစ်အုပ်စ၏ု ထျိပ်ပျိုငွ်ား ပခါငြ်ေးပ ာငမ်  ွား ည် 

ပ ြေးကွက်ကှိ ု အ ကပ်ကျိုငဖ်ခငွ်ားမ တစ်ဆငေ့ ် ဘဏစ် စက်ဏ္ဍတည်ပငှိြေ်ပစပရြေး ကကျိြုွားပမ်ွားန  ်လည်ွား အမ  ွားဖပည ် မ  

နငနွ ကွားလက်လ မ်ွားမ နျိငုမ်ှု မ  ျိ ညေ့်အတကွ် စ ြေး ွာြေးပရြေးဆက်လက် လည်ပတ်နျိငုန်ရွား လုပ်နဆ ငရ်န ်ပငပွ ကြေးမ  ျိဖခငွ်ား၊ 

စ ွားေတ်န နရွားအတွက် ေယ်ဖခမ်ွားရ  ် နငနွ ကွားမ  ျိ ခငြ်ေး၊ ရငြ်ေးန  ြေး ြှေြု ်န ြံေှုြေ ာြေးအတွက် ပငပွ ကြေးမ  ျိ ခငြ်ေးန ငူ့ ်

လစာြေ ာြေးပ ြေးရ  ်နငနွ ကွားမ  ျိ ခငြ်ေးတျို ေ့ပ ကာငူ့ ်မနအ ငဖ်မငဘ်  က ရှု  ွားန လ က ် ျိ ည်။56 စစ်အု ်စ၏ု အာဏာ ှိြေြ်ေးရန ်

ကကှိြုြေး ြ်ေြေးြေှုန ငူ့အ်တူ အငတ်ာနက် ဖြတပ်တာက် ခငြ်ေး၊ စစ်အု ်ခ ြု ်ပရြေးဥပနဒ န ကည ဖခငွ်ားန ငူ့ ် တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး 

ပ  ြေ ာြေးတငွ ်ထျိွုားစစ် ငပ်န ခငြ်ေး တှို ူ့ပ ကာငူ့ ်စ ြေး ွာြေးပရြေးလ ်ုရန ်မ ဖစ်နှိငု ်ဖြငေ့ ်GDP ၁၆% အထျိ က  ငြ်ေးနှိငုပ် ကာငြ်ေး 

ကြ္ောူ့ဘဏက် ခန ူ့ြ်ေ နြ်ေးခ ေ့ ည်။57 ဤက  ငြ်ေးြေှုက ပင ွ ွားအပ ခ  ြုစနစဖ်ြငေ့ ် စ ွားပွ ွားနရွားလည် တန် ပပ ွား 

အလုပ်အကှိငုန် ငူ့ ်စှိကု်  ှိြုြေးပရြေးထကွ်ကုနြ်ေ ာြေးကျိ ုတရုတ်၊ အှိနဒှိယန ငူ့ ်ထှိငုြ်ေးနှိငုင်မံ  ွား ျို ေ့ တငပ်ျို ေ့န   ကုန ်ွယ်ပရြေးအပ ေါ် 

ြေ  ခှိုပနရ ညေ့် နယ်စ ်နဒ မ  ွား  ျိ တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးလထူအု ှိုငြ်ေးအေှိငုြ်ေးမ  ွားအနပေါ်   ငြ်ေးထနန်    က်ပရာက်မှု 

ဖြစ်နပေါ်ပစခ ူ့ ည်။ စစ်အုပ်စုမ  ြ တ် ွားခ ေ့န   ပငပွ ကြေးအလွနအ်ကျွံပဖာငြ်ေး ွ ခငြ်ေး၊ ပငပွ ကြေးတနဖ်ှိုြေးက  ငြ်ေး ခငြ်ေးန ငူ့ ်

COVID-19 က ်ပရာဂ္ါ ှိုြေးရွာြေး ခငြ်ေး တျို ေ့အာြေးလံုြေး ည် နယ်စ ်ကုန ်ွယ်ပရြေးအပ ေါ် ဆျိုွားရွ ွားန    က်နရ က်မှုမ  ွား 

 ဖစ်နပေါ်ပစ ည်။ COVID-19 က ်ပရာဂ္ါ ထှိနြ်ေးခ ြု ်နှိငုြ်ေှု ြေရ ှိ ခငြ်ေးပ ကာငူ့ ် တရုတ်နျိငုင် နယ်စ ်ကှိ ု  ှိတ်ထာြေး  ဖငူ့ ်

 ု ် ှိုြေးပနပ ာ   ြေးန ြံေ ာြေးဖြငေ့ ် ဖပညေ့်န က်န  ညေ့် ပထာငန် ငူ့ခ်  ပ ာ ကုနက်ာြေးြေ ာြေး ည်  ြေနြ်ောနှိငုင်၏ံ ကု ွ်ားလမ်ွား 

တငပ်ျို ေ့မှု ၇၀ %  ြောဏရ ှိ ညူ့် ကုန ်ွယ်ပရြေးလြ်ေြေးပ ကာငြ်ေး ဖစ်န   ရ ြေြ်ေး  ည်နယ ် ြေူ ယ်ပမျိြုွဲ့တွင ် ပ ာငတ်ငပ်န 

 က ည်။58 ထှို ူ့အ  င ် ပငတွနဖ်ှိုြေး က  ငြ်ေး ခငြ်ေးပ ကာင်ူ့ ကနု ်စစည်ြေးြေ ာြေး တင ်ှို ူ့ ညူ့် စာြေးရှိတြ်ေ ာ န စ် တက် ွာြေးပ  ြေး 
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ပ  ခံ လယ်၊ ယာ၊  ခံလု ် ာြေးြေ ာြေး၏ ထတု်ကုနြ်ေ ာြေးအနပေါ် ေယ်လှိုအာြေးြေ ာြေး က  ငြ်ေးန ခ ျိ တ်ငွ ် တရုတ်နှိငုင်ြံေ  

ကုန ်စစည်ြေးြေ ာြေးန ငူ့ ်ပ ြေးေါြေးြေ ာြေး၏ နစ ွားနှု ွ်ားြေ ာ လက်လ ြေ်ြေးြေြေ  နှိငုပ်အာင ်ဖမငေ့တ်က်န  ည်။   

 

ရ ြ်ေြေး  ညန်ယ် 

“နှိငုင်တံကာ လ ူာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည်ြေးနတွအန   ေ့ အနရွားနပေါ် အက အည နတွကျို ပ  ခံ 

CSO နတွ  ေ့ CBO နတွကန တစ်ဆငေ့ ်နပွားြျို ေ့စဉ်ွားစ ွား ငူ့တ်ယ်။   တျို ေ့က IDP အ ျိုငွ်ားအေျိုငွ်ားနတွ  ေ့ 

ပ ွားတွ လုပ်နဆ ငလ် တ ေ့   နတွဖြစ်ပပ ွား IDP နတွရ ေ့အပ ခအပနနတွကှိ ုနာြေးအလည် ံုြေး  နတွ ဖြစ်တ ေ့အတွက ်

အကူအည နတွကျိုလည်ွား ထှိပရာက်စွာ ပ ြေးနှိငု ်ူနတွ  ဖစတ်ယ်။” 

 တအာငွ်ား CSO ကှိုယ်စာြေးလ ယ်တစ်ဦွား 

ရ ြေ်ြေး  ည်နယ်တွင ် စစ်အု ်စမု  လြ်ေြေးြေ ာြေးကျိ ု  ှိတ် ှို ူ့ထာြေးပ ာပ ကာငူ့ ် အကူအည ြေ ာြေး ြေပရာက ် ျိနှိငု ် ဖငူ့ ်

IDP မ  ွား၊ ရ ြ်ေြေးန ငူ့ ် တအာငွ်ား  ည် ူြေ ာြေး ရင ်ှိုငပ်နရ ညူ့် အပ ခအပနြေ ာ စှိ ပ်ခေါ်ြေှုကက ွားလွနြ်ေးလ  ည်။ ထှို ူ့အ  င ်

ကုန ်ွယ်ပရြေးလြ်ေြေးပ ကာငြ်ေးြေ ာြေးကှိုလည်ြေး စစ်အုပ်စကု စစ်နဆွားနရွားဂ္ှိတ်မ  ွားဖြငေ့ ် ပစာငူ့ ်ကညူ့်ပနပ ာန က ငေ့ ်

တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးနယ်ပ ြေြေ ာြေး ျို ေ့ ကုန ်စစည်ြေးြေ ာြေး ြေပရာက်ရ ှိနစရ  ် တာြေး  ြေးထာြေး ည်။59 အကူအည ြေ ာြေး ပ ြေးပနပ ာ 

ပ  ခံအဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေး ည် စစ်အု ်စုြေ  အပရြေးယူြေည်ကှိ ုပ ကာက်ရံွွဲ့ပန ကရ ဖြငေ့ ် နုြ်ေးပရ ာငပ်နရ ခငြ်ေး ( ှို ူ့ြေဟုတ်) 

တှိတ်တ ှိတ်လှု ်ရ ာြေးရ ခငြ်ေး တှို ူ့ပ ကာငူ့ ်၎ငွ်ားတှို ူ့၏လူထြုေ ာြေးကှို ထှိပရာက်စွာ အလု ်အပကျွြေး ြေ  ြုနှိငုဘ်  ရ ှိန  ည်။ 

ဤအနဖခအန ကျို ပျို၍ဆျိွုားနစ ည်မ   COVID-19   န ူ့န်  ံ ူ့ြေှုပ ကာငူ့ ် အဖပငမ်ထကွရ် အမျိ ေ့မ်  ွားလည်ွား   ျိန  ညေ့် 

အနဖခအန တငွ ်အလု ်အကှိုငန် ငူ့ ်ဘေအတွက ်မ  ျိမဖြစ်လျိုအပ်ခ က်မ  ွားကျို လက်လ မ်ွားမ ရ အ်တွက် ြေ ဖစ်နှိငုပ် ာ 

အက ျိြုွားဆက်ကျိ ု ဖြစ်နစ ည်။ နြေူ့်ခြ်ေြေး၊ က ယ်ပဂ္ါငန် ငူ့ ်ြူေ ယ်တှို ူ့က ေ့ ျို ေ့န   နယ်စ ်ပြေှိြုွဲ့မ  ွားတွင ်အာဏာြေ ှိြေ်ြေးြေ န ငူ့ ်

COVID-19 ြေဖြစပ်ွ ွားြေ  အခ ျိ တ်ွင ် နယ်စ ်ကုန ်ယွ်ပရြေးပ  ြေ ာြေး ဖြစ် ညေ့အ်နလ  က် လူအြေ ာြေးအတကွ ်

အလု ်အကျိငု ် အြေ ာြေးအ  ာြေး ရ ှိခ ူ့ပ ာ်လည်ြေး ယခုအခါ ယငြ်ေးတှို ူ့ြေ ာ ခြ်ေြေးပ ခာက် ာွြေးခ ူ့ပ    ဖစ် ည်။60 ထှို ူ့အ  င ်

ကု ပ်စစည်ွားမ  ွားကျို ပျိတ်ဆျို ေ့ထ ွားန  န က ငေ့ ် ြေူ ယ်ခရှိုငအ်တွငြ်ေး  ျိ IDP ြေ ာြေးမ   ရှိကခာန ငူ့ ် ပ ြေးေါြေးြေ ာြေး 

  တ်လ ်န လ ကရ် ှိပပ ွား ြေံုြေးကှိုြေးပြေှိြုွဲ့နယ်ခွ မ  နယ်စ ် ဖတ်ပက ာ်၍ ခှိုလှုံရန ် ကကှိြုြေး ြေြ်ေးပ ာ ရွာ ာြေး ၁၇၀ ကှိ ု

တရုတ်အာဏာ ှိငုြ်ေ ာြေးက   နလ်ည်န ငထ်တ်ုခ ူ့ ည်။61 ဤနပါငွ်ားစပ်ဖပဿ  မ  ွား ည်  ဋှိ ကခန ငူ့ ် COVID-19 

ပ ကာငူ့ ်ရ ်တန ူ့ပ်နခ ေ့ရပ ာ ထျိလုူထအု ှိုငြ်ေးအေှိငုြ်ေးြေ ာြေး၏ လူြေှု က် ပံရြေးြေ ာြေးန ငေ့ ်အဖပ အ်လ   ်ဆက်နယွမ်ှုမ  ွားကျို 

ဆွ ပြ ပစ်လျိုက် ည်။62 
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ကရင ် ညန်ယ ် 

၂၀၂၀ ခုန စ ်  ဇငဘ်ာလတွင ်ဖမ မ် စစ်တပ်မ  တနက  ေ့ဖပ လ်ည်စတငခ် ေ့န   ကရင ် ည်နယ်၏ ပဋျိပကခ ည် 

ရွာ ာြေးြေ ာြေး၏ အှိြေ်ြေ ာြေး၊ ပက ာငြ်ေးြေ ာြေး အ ါအေင ် အရ ် ာြေးနယ်ပ ြေြေ ာြေးန ငူ့ ် စစ်ပရြေး စ်ြေ တ် ြေဟုတ်ပ ာ 

ပနရာြေ ာြေးကှို ဂ္ က်တှိကု်ပလယာဉြေ ာြေးန ငေ့ ် ရဟတ်ယာဉြေ ာြေးဖြငေ့ ် ပလပ ကာငြ်ေးမ တှိုက်ခှိကု်ြေှုြေ ာြေး၊ ပ ြေ  ငအ်ပ ခစှိုက ်

လက်နက်ကက ြေးြေ ာြေး ဖငူ့ ်  စ်ခတ်တှိုက်ခှိုက်ြေှုြေ ာြေးမ တစ်ဆငေ့ ် ပ  ခံလူထအု ျိုငွ်ားအေျိုငွ်ားြေ ာြေးကျို ြ က်ဆ ွားန  ည်။63 

ဖမ မ် စစ်အပ်ုစု ည် ၎ငွ်ားတျို ေ့၏ ထျိွုားစစဆ်ငမ်ှုကျို ဖမြှငေ့တ်က်လာ ည်န ငေ့အ်မျှ ရွ   ွားမ  ွားကျို ြမွ်ားဆ ွားဖခငွ်ား၊ 

ညြှဉ်ွားပ ွ်ားန ျိပ်စက်ဖခငွ်ားန ငေ့ ် အမ ျိြုွား မ ွားမ  ွားကျို နပေါ်တ န ငေ့ ် လ   ွား ှိငုြ်ေးမ  ွားအဖြစ် အ  ုွားဖပြုခ ေ့ ည်။64 ၂၀၂၁ ခုန စ် 

ြေတ်လကုန ်ှိုငြ်ေး ပလပ ကာငြ်ေးတှိုက်ခှိုက်ြေှု အ  ငြ်ေးအထန ် လု ်ပ ာငခ် ူ့ ညူ့် ၆ ရက်တာကာလအတွငြ်ေးတွင ်

စစ်အုပ်စ ုည် လူပ ါငြ်ေး ၁၆ ပယာက်ကှိ ု  တ် ဖတ်ခ ူ့ပ  ြေး ပနာက်ထ ် ၂၀ ဦြေးကှိ ု ထှိခှိုက် ဏရ်ာရပစခ ူ့ ည်။65 

ကရင ် ည်နယ်ပ ြောက် ှိငုြ်ေးရ ှိ ြေူပ တာ် (ဖာ ွန)် ခရှိုငတ်ွင ် ပက ြေးလက်ပန  ည် ူလူထ၏ု ၉၀ %  ြေ ာ စစ်အုပ်စ၏ု 

ဖပငွ်ားထ န်   ပလပ ကာငြ်ေးန ငူ့ ် လက်နက်ကက ြေး တှိက်ုခှိုက်ြေှုြေ ာြေးပ ကာငူ့ ် ပတာပတာငြ်ေ ာြေးတငွ ် ထကွ်ပ  ြေး 

တှိြေ်ြေးပရ ာငပ်န ကရပပ ွား လက်လုပ် ဗုံြေးခှိုက ငြ်ေးြေ ာြေးတူြေး၍ ပနထှိငု ်ကရ ည်။66 န  က်ထပ် စဉ်ဆက်မဖပတ ်

ပ ကာက်ရွ ွဲ့န ရ ညေ့် အရ တစ်ခုမ   [စစ်အပ်ုစု၏ လက်နအ က်ခ ဖြစ်န  ]   ယ်ဖခ ွားနစ ငေ့တ်ပ် (BGF) မ  ွားမ  

နက ွားရွ အ  ွားပတ်ေ ွ်ားက ငတ်ွင ် နဖမဖမြှြုပ်မျိငုွ်ားမ  ွား ခ ထ ွားဖခငွ်ားန ငေ့ ် ရွ   ွားမ  ွားကျိ ု အဖပငန်ပွားမထကွ်ဘ  တ ွားဖမစ ်

ပျိတ်ပငထ် ွား ဖြငေ့ ်ရွ   ွားမ  ွားကျို ၎ငွ်ားတျို ေ့၏ လယ်ယ ဖခ မ  ွားန ငေ့ ်အစ ွားအစ မ  ွား ရ  ျိမှုကျိ ုဖြတ်နတ က်ထ ွား ည်။67   

ပ  ူြေးနှိတုွင ်စစ်အုပ်စ၏ု ပလပ ကာငြ်ေးတှိုက်ခှိုက်ြေှုပ ကာငူ့ ်အျိုွားအှိြေ်ြေ ာြေး ထှိခှိုက်  က်စ ြေးခ ူ့ပ  ြေး ကပလြေးအ ါအေင ်လူ ၅ 

ဦြေး ပ  ံြုေးခ ူ့ကာ လယ်ထြူေးဖှိုြေး အထက်တ ွ်ားပက ာငြ်ေး ည်လည်ွား   က်စ ြေး ွ ွားခ ူ့ ည်။ ထှိအုတွ လှိုက် ပလပ ကာငြ်ေး 

တှိုက်ခှိုက်ြေှုြေ ာြေးကှိ ုအ တြူေးထ IDP စခနြ်ေးအန ြေးတွငလ်ည်ြေး လု ်ပ ာငခ် ူ့ရာ ယခင ်ယ်စုန စ်ြေ ာြေးစွာန   ပဋျိပကခမ  ွားြေ  

ထကွ်ပ  ြေးတျိမွ်ားန   ငန် ခ ူ့ရပ ာ IDP ြေ ာြေးကှိ ု တဖန ် စှိုြေးရံွ ွဲ့ပ ကာက်လန ူ့ြ်ေှု ဖစပ်စပ  ြေး လအူြေ ာြေးအ  ာြေးကျိ ု

ထှိငုြ်ေးနှိငုင်အံတငွြ်ေး ျို ေ့ ခှိုလှုံခွငေ့န်တ ငွ်ားခ ရ  ်တွ ွ်ားပျို ေ့နပွားခ ူ့ ည်။68  

 ြေနြ်ောစစ်အပ်ုစုမ    ငြ်ေးထနပ် ာ ပလပ ကာငြ်ေးန ငူ့ ်လက်နက်ကက ြေး ပစ်ခတတ်ှိုက်ခှိုက်ြေှုြေ ာြေးကှို ဧပ  လန ငူ့ ်ပြေလ 

ြေ ာြေးအတငွြ်ေး လု ်ပ ာငခ် ူ့ ဖြငေ့ ်ဘူ ှိုြေး၊  ယွ်လှိြုေး န ငူ့ ်လူပ ာ နက ွားရွ မ  ွားြေ  လူပ ါငြ်ေး ၇,၆၀၀ ကှိ ုအှိုြေးအှိြ်ေစွန ူ့ခွ်ာ 

ထကွ်နဖပွားတျိမွ်ားန   ငပ်စခ ူ့ပ  ြေး ကရင ် ည်နယအ်တွငြ်ေး စုစုပ ါငြ်ေး IDP အပရအတွက် ၇၀,၇၃၈ ဦြေးအထျိ 

  ျိလ ပစခ ူ့ ည်။69 ထျိတုျိုက်ချိုက်မှုမ  ွားန က ငေ့ ်ပရ က ငပ်ြေှိြုွဲ့နယ်  ျိ ပရ တွငြ်ေးတစ်ခု၌ အလ ်ု ြောြေး ၁၁ ဦြေး ပ  ံြုေးခ ေ့ရပ  ြေး 

၅ ဦြေး ဏရ်ာရရ ှိက  ပထာငပ် ါငြ်ေးြေ ာြေးစွာမ   ပဘြေးလွတ်ရာ ှို ူ့ ထက်ွပ  ြေးခ ူ့ ကရ ည်။70 ဧပ  လ ၂၇ ရကန် ေ့ြေ  ပြေလ ၇ 

ရက်အတငွြ်ေး ထှိငုြ်ေးနျိငုင် နယ်စ ်အ  ွား  လံငွ ်ြေစ်ကြေြ်ေးတစ်ပလ ာက်  ျိ အရပ်  ွားမ  ွားအနပေါ် ေ ုွားကက တျိုက်ချိုကရ်  ်

စစ်အုပ်စုက ဂ္ က်ပလယာဉြေ ာြေးန ငူ့ ် ရဟတ်ယာဉြေ ာြေး အ ံုြေး  ြုပပ ွား ပနာက်ထ ်ဖပငွ်ားထ န်   တျိုက်ချိုက်မှုတစခ်ုကှို 

  ြုလု ်ခ ူ့ ည်။71 ဇွနလ် ၁ ရက်ပန ူ့တွင ်  ြူေး လာယာခရှိုင ် ပကာူ့ကရှိတပ်ြေှိြုွဲ့နယ်အတွငြ်ေး လက်နက်ကက ြေးဖြငေ့ ်

 စ်ခတ်ြေှုြေ ာြေးပ ကာငူ့ ် နက ွားရွာပ ါငြ်ေး ၄၀၀ ခန ူ့က်ျိ ု ထကွ်ပ  ြေးတှိြေြ်ေးပရ ာငခ် ေ့ ကရပ  ြေး ထှိငုြ်ေးနျိငုင် နယ်စ ်  ှို ူ့ြေဟုတ် 

 ြေစ်ကြေြ်ေးနပံဘြေး ပတာြေ ာြေးအတွငြ်ေးန ငူ့ ် အ ခာြေးပ ာပက ြေးရွာြေ ာြေးတငွ ် ခှိုလှုံခ ူ့ ကရ ည်။72  ြေနြ်ောစစ်အုပ်စကု 
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အထက်တွင ် နြ ်ဖပထ ွားန   လု ်ပ ာငခ် ကြ်ေ ာြေးန ငူ့အ်တ  ကရငအ်မ ျိြုွား  ွားအစည်ွားအရ ုွား (KNU) ၏ 

ထှိနြ်ေးခ ြု ်နယ်ပ ြေြေ ာြေးအတငွြ်ေး ေငပ်ရာက်ပ  ြေး KNU န ငူ့ ်ပ ွြေးပနြွေးညှှိနှုှိငြ်ေး ခငြ်ေး ြေရ ှိဘ  ကရငူ့န်ဖမနပေါ်တွင ်၎ငွ်ားတျို ေ့အတွက် 

ဗ ျူဟာပ ြောက်လမ်ွား ပဖာက်လု ်ရန ် ကကှိြုြေး ြေ်ြေး ခငြ်ေးမ  ွားမ တစ်ဆငေ့ ်တစ်နှိငုင်လံံုြေးဆျိငုရ်   စ်ခတ်တှိုက်ခှိုက်ြေှု ရ ်စ ပရြေး 

 ပဘာတူစာခ ြု ် (NCA) ကှိ ုခ ှိြုြေးပဖာက်ဖခငွ်ားဖြငေ့ ်KNU အပ ေါ် အ ခာြေးန   ရ စ်ြေှုြေ ာြေးကှိလုည်ွား လုပ်နဆ ငခ် ေ့ ည်။73 

ဤလုပ်နဆ ငခ် က်မ  ွား ည် ဖမ မ် စစ်အုပ်စုမ  အပမ တနစ ကကျိြုွားစ ွားလုပ်နဆ ငန် လ က်  ျိန   စစ်  ွားမ  ွား 

တျိုွားခ  ွဲ့ခ ထ ွားဖခငွ်ား၊ စစ်စခ ွ်ားမ  ွားကျို ရွ တွငွ်ားန ငေ့ ် ရွ ပတ်ေ ွ်ားက ငမ်  ွားတငွ ် တည်နဆ က်ထ ွားဖခငွ်ား၊ နမ ငွ်ား  မ ေ့ 

နလယ ဉ်မ  ွားန ငေ့ ်ရဟတ်ယ ဉ်မ  ွားဖြငေ့ ်စဉ်ဆက်မဖပတ ်ပ    ွ်ားနထ က်လ မ်ွားဖခငွ်ား န ငေ့ ်န အျိမ်မ  ွားကျိ ုမ ွားရှု ျိ ွဲ့ြ က်ဆ ွားဖခငွ်ား 

တျို ေ့မ တစ်ဆငေ့ ်ကရငဖ်ပည် ယတ်ွင ်စစ်အငအ် ွားတျိွုားဖမြှငေ့ရ် လ်ု ်ပ ာငပ်နပ ာ အစ အစဉ်၏ အစျိတအ်ပျိုငွ်ားဖြစ် ည်။74 

ဖမ မ် စစ်တပ်က ြ တ် ွားထ ွားန   အနတရ ယ် ပချိမ်ွားနဖခ က်မှုမ  ွားန ငေ့ ် COVID-19 န က ငေ့ ်  ွ ွားလ နရွားဆျိုငရ်  

တ ွားဖမစ်ခ က်မ  ွားန က ငေ့ ် လ   ွားခ ငွ်ားစ   နထ က်ထ ွားြေှုဆျိုငရ်  အက အည မ  ွားကျိ ု ဖြ ေ့န်ေရ တွင ် ကက ွားစွ န   

အခက်အခ န ငေ့ ် အဟ ေ့အ်တ ွားမ  ွားကျို ဖြစ်နစ ည်။ ထျို ေ့အဖပင ် IDP အမ  ွားစု ည် န   ငပ်ု ွ်ားန  ကရပပ ွား  ယ ယ  

လက်လုပ်ေ ုွားချိုက ငွ်ားမ  ွားန ငေ့ ်လယ်တ မ  ွားတငွ ်န ထျိငုရ်ဖခငွ်ားက ၎ငွ်ားတျို ေ့ကျိ ုပစ ်တ်ခ ရနစဖခငွ်ား၊  တဖ်ြတ်ခ ရနစဖခငွ်ား၊ 

နဖမဖမြှြုပ်မျိုငွ်ားမ  ွားန က ငေ့ ် ဒဏရ် ရပစ ခငွ်ား ( ှို ူ့မဟုတ)် စစ်အုပ်စု၏ အရမွ်ားက နရ  ပစ်ခတ်မှုမ  ွားတငွ ်

ပစ် တ်ခ ရနစဖခငွ်ား အနတရ ယ်န ငေ့ ် အမ  တ်ကယ ်  က ြုနတွွဲ့ရနစနျိငု ်ည်။75 ၎ငွ်ား IDP မ  ွားမ   အစ နရစ မ  ွား 

လျိုအပ်န  န က ငေ့ ် အစ နရစ  ရ  ျိနရွား    နြွရ တွင ် စစ်အုပ်စုန ငေ့ ်  က ြုနတွွဲ့ရနျိငု ်ဖြငေ့ ် ပစ ်တ်ခ ရနျိငု ်ညေ့ ်

ကက ွားမ ွားန   အနတရာယ ် ျိန  ည်။76 ထျို ေ့အဖပင ် ယခင ်ဋှိ ကခြေ ာြေးပ ကာငူ့ ် ထကွ်ပ  ြေးတျိမ်ွားန   ငန် ခ ေ့ရန   

 ကုခ ည်နပါငွ်ား ၉၀,၀၀၀ ခန ူ့ ်ည်လည်ွား  ြေနြ်ောနှိငုင်၏ံ အပရ ွဲ့  ှိုငြ်ေးန ငေ့ ် နယ်စ ်ခ ငွ်ား ထျိစပ်န န   

ထှိငုြ်ေးနှိငုင်အံတငွြ်ေးတငွ ် ဆက်  ျိန ပပ ွား အက အည  အနထ က်အပ ေ့မ  ွား    ွား ါြေးလာ ဖြငေ့ ် ဆက်လက်ြေရ ်တည်နှိငု ်

နတ ေ့ဘ  န ရပ်ဖပ န်ရွားမ  လည်ွား စစ်အုပ်စု၏ အာဏာ ှိြေ်ြေးရန ် ကကှိြုြေး ြ်ေြေးြေှုန ငူ့ ်လက်နက်ကှိုင ် ဋှိ ကခ တငြ်ေးြောလာြေှု 

တှို ူ့ပ ကာငူ့ ်ပ က်စ ွား ွ ွားခ ေ့ရ ည်။77 

 

“က ပနာ်တှို ူ့ အလှူရ ငပ်တွ အြေ ာြေးကက ြေးကှို ခ ဉ်ွားက ်ခ ူ့ ါတယ်။  ါပ ြေယူ့် တငြ်ေး က ်တ ူ့ လု ်ထံြုေးလု ်နည်ြေးပတွက 

အက အည  ရန ုံ်ပင ွရရ ှိဖှို ူ့အတွက် တအ ွားခက်ခ ပစတယ်။”  

ကရင ်CSO ကှိုယ်စာြေးလ ယ်တစ်ဦွား 

ကရင ်CBO မ  ွားမ  ၎ငွ်ား IDP မ  ွားန ငေ့ ်ဒကုခ ည်မ  ွား၏ လျိအုပ်ခ က်မ  ွားကျိ ုအရငွ်ားအဖမစ် အက ေ့အ် တ်ဖြငေ့ ်

ကကှိြုြေးစ ွားဖြညေ့်ဆည်ွားနပွားန  ကရ ည်။ မျိွုားရ   န က ငေ့ ် COVID-19 ဆျိငုရ်  ကု မှုန ငေ့ ် တဖခ ွားက  ွ်ားမ နရွားဆျိငုရ်  

ကု မှုမ  ွား ခ ယ နျိငုရ် အ်တကွ် တစ်န ရ မ  န  က်တစန် ရ  ျို ေ့  ွ ွားလာရ  ်လွ စ်ွ ခက်ခ န  ည်။ အက ပ်အတည်ွား 

နပါငွ်ားစ ုန ငေ့ ်ရငဆ်ျိုငန် ရန  န က ငေ့ ်ထျိဖုပည်  မ  ွား၏ စ ွားေတ်န နရွားဘ၀မ   မ ျိြုွားစ ုန   အခက်အခ  စျိ န်ခေါ်မှုမ  ွားန ငေ့ ်

 က ြုနတွွဲ့န ရ ည်။  ျို ေ့ဖြငေ့ ်ယခုက ေ့ ျို ေ့ တှိုက် ွ ြေ ာြေး   န ူ့န်  ံ ူ့လာ ည်န ငူ့အ်ြေ  IDP ြေ ာြေးလည်ြေး ပျိုမျိုမ  ွားဖပ ွား   န ူ့န်  ံ ူ့လာ ဖြငေ့ ်

၎ငွ်ားတျို ေ့ကျို လက်လ ြ်ေြေးြေ ရန ် ခက်ခ လာပစ ညူ့် အန အထ ွားတွင ် ယခုဖြစ်နပေါ်န န   အက ပ်အတည်ွားမ  ွားကှိ ု
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တုံ ူ့  နန်ဖြ  ငွ်ားနျိငုရ်န ် ကရင ် ည်နယ်တွင ် လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အကူအည ြေ ာြေး ဖြန ူ့န်ေနရွား 

ပ ွားနပါငွ်ားနဆ ငရွ်က်မှု တစရ် ် လှိုအ ်ပန ည်။78 လက်ရ ှိတွင ်ကရင ် ည်နယရ် ှိ IDP ြေ ာြေးထ ံှို ူ့ အကူအည ြေ ာြေး ည် 

အက ေ့အ် တ်ဖြငေ့ ်  ပရာက်ရ ှိ ဖြငေ့ ် လှိုအ ်ခ က်န ငူ့ ်  ဖညူ့် ည်ြေးနှိငုစ်ွမ်ွားအ က ွား ကွာဟြေှုြေ ာ လွ စ်ွ ကက ြေးြောြေး 

လ က်ရ ှိ ည်။79  ူြေးနပါငွ်ားနဆ ငရွ်က်မှုအနပေါ် ကရင ်CSO ကျိုယ်စ ွားလ ယ်တစ်ဦွားက လ ူာြေးခ ငြ်ေး စာနာပထာက်ထာြေးမှု 

ဆျိုငရ်  အကူအည ြေ ာြေး နပွားအပ်ရ အ်တွက် အပ ာကအ်အံု အ စ်ြေ ာြေးကှိ ုဖနတ် ြေး ခငြ်ေးထက် CSO မ  ွားမ တစ်ဆငေ့ ်

တည်  ျိပပ ွားန   ပ  ခံ အပ ာက်အအံုြေ ာြေးကှိ ု တျိုက်ရျိုက် ံူ့ ှိုြေး ညူ့် ုံစံ ဖြစ် ငေ့ ်ည်ဟု ပ  ာ ည်။80 

ယငွ်ား  ျိန ငေ့ပ်ပ ွားန   အပ ာက်အအံုမ  ွားကျိ ု ပ  ခံ  ည် ူြေ ာြေးက တည်ပ ာက်ထာြေးဖခငွ်ား ဖစ်ပပ ွား အကယ၍် INGO 

မ  ွားက အကူအည  အနထ က်အပ ေ့ြေ ာြေး ဖြ ေ့န်ေရ တွင ် အထက်နအ က် ခ ဥ်ြေးက ်မှုဖြငေ့ ် ၎ငွ်ားတှို ူ့၏ လု ်ငနြ်ေးြေ ာြေးကှို 

လု ်ပ ာငခ် ူ့ ါက ထျိပု  ခံ အပ ာက်အအံုမ  ွားကျိ ု   က်စ ြေး ွာြေးနစနှိငု ်ည်။81  ှို ူ့ ဖစ်ရာ နှိငုင်တံကာအလှူရ င ်

ြေ ာြေးန ငူ့ ် INGO ြေ ာြေးအန ဖြငေ့ ်ဆျိုွားက ျိြုွား က်နရ က်မှု  ည်ွားနျိငု ်မျှ  ည်ွားနစရ  ် ပ  ခ ံလူထအု ှိုငြ်ေးအေှိုငြ်ေးြေ ာြေး၏ 

အ  ကှိ ု  ွားနထ ငရ်မည်ဖြစ်ပပ ွား ၎ငွ်ားနဒ ခ မ  ွား၏ လ   ွားခ ငွ်ားစ    နထ က်ထ ွားမှုဆျိုငရ်  အက အည  လျိအုပ်ခ က ်

နဖြ  ငွ်ားမှုမ  ွားတွင ်၎ငွ်ားတျို ေ့ကှိယုတ်ျိုင ်ဦွားနဆ ငန်ဖြ  ငွ်ား  မ  ွား ဖြစ်လ နစရ  ်ပ ေ့ပျိုွားရမည် ဖြစ် ည်။82  

 ဋှိ ကခြေ  ထကွ်ပ  ြေးတှိြေြ်ေးပရ ာငပ်  ြေး နယ်စ ်ခ ငွ်ားထျိ အျိမ်  ွားခ ငွ်ားနှိငုင်တံွင ်ခှိုလှုံလှို ူြေ ာြေးအတွက် အတာြေးအ  ြေး 

အခက်အခ ြေ ာ အပ ဖြေရ ှိလုန ြေး ါြေး  ဖစ်ပန ည်။  လံငွ ်ြေစက်ှို  ဖတ်ပက ာ်၍ ထှိငုြ်ေးနှိငုင် ံျို ေ့ ခှိုလှုံရန ်ကကှိြုြေး ြ်ေြေးခ ူ့န   IDP 

အနည်ြေး ံြုေး ၅,၅၀၀ ခ ေ့က်ျို ထျိငုွ်ားနျိငုင်  ျို ေ့ ေငပ်ရာကခွ်ငေ့မ်ဖပြုဘ  အတငွ်ားအ ကပ် ဖပ လ်ည်ပျို ေ့နဆ ငဖ်ခငွ်ား မဖပြုရမ န ငေ့ ်

ဆ ေ့က် ငစွ် ပင ် ထျိ ု IDP မ  ွားကျို  ြေနြ်ောနှိငုင်ဘံက် ှို ူ့   နပ်ြောငြ်ေးထတ်ုခ ူ့ ည်။83 အလာြေးတူစွ  င ် COVID-19 

အပ ခအပနပ ကာငူ့ ် ယ်စပ်ဖြတ်နက  ်ပပ ွား အှိနဒှိယနှိငုင်အံတွငြ်ေး ှို ူ့ ေငပ်ရာက်ရနလ်ည်ွား လူအြေ ာြေးအတွက ်ြေ ဖစ်နှိငုဘ်  

ရ ှိန  ညေ့်အဖပင ် အျိနဒျိယအစျိုွားရမ  ဖမ မ် ဒကုခ ည်မ  ွား အထြူေး  ဖငူ့ ် ရှိုဟငဂ်္ ာ ကုခ ည်ြေ ာြေးကှိ ု အတငွ်ားအ ကပ် 

ဖပ ပ်ျို ေ့မှုမ  ွားလည်ွား   ျိန  ည်။84 ထှို ူ့အ  င ်တရတုန်ျိငုင် န ငူ့ ်ကခ င ် ည်နယ် အ ကာြေး နယ်စ ်ပ  တ စ်နလျှ က်တငွ ်

 ခံစည်ြေးရှို ြေးမ  ွား ကာရံထာြေးပ  ြေး တရုတအ်စှိြုေးရမ  တရုတ-် ြေနြ်ော န စ်ဘာ ာစလုံြေး ဖငူ့ ် အ  ံွငြ်ေးထာြေးပ ာ 

ပ ကညာခ က်ြေ ာြေးကှို ြွငေ့လ် က် လုံ ခံြုပရြေးအပ ကာငြ်ေး  ခ က် ဖငူ့ ်  ခံစည်ြေးရှို ြေး ဧရှိယာအ  ွားမ  ွား ှို ူ့ လူအြေ ာြေး အန ြေးက ် 

ြေလာနစရန ်  တှိပ ြေးထာြေး ည်။ ထှိကု ေ့ ျို ေ့န   ပ ကညာခ က်ြေ ာြေးကျိ ု အထ ွား ဖြငေ့ ်  ဋှိ ကခြေ ာြေး  ှိုြေးရွာြေးဖမငေ့တ်က် 

လာ ညေ့် အခ ျိ မ်  ွားတငွ ်ဖမ မ် ဖပည်  မ  ွား၏ ခှိုလှုံလာမှုကှိ ုတာြေး  ြေး ငငြ်ေး ှိရု အ်တကွ် လုပ်နဆ ငဖ်ခငွ်ား  ဖစ ်ည်။   

  

“ ြေနြ်ောစစ်အုပ်စနု ူ့ တွ လု ်တ ေ့ အလှူရ ငအ်ဖွ ွဲ့အစည်ြေးကက ွားပတွန ူ့ INGO နတွက က မတျို ေ့  ေ့ ထျိနတွွဲ့ဆက်ဆ တ ေ့ အခါမ   

တကယ်လျို ေ့ က မတျို ေ့က   တျို ေ့  ေ့ ပ ွားနပါငွ်ားလုပ်နဆ ငမ်ယဆ်ျိုရင ်က မတျို ေ့ရ ေ့ လံု ခံြုပရြေးအတွက် စျိုွားရျိမ်ရ လျိ ုက မတျို ေ့ 

တွ လုပ်န တ ေ့ IDP ပတွရ ူ့ လံု ခံြုပရြေးအတကွ်လည်ွား တကယ်ကှို   စှိုြေးရှိြေရ်ပါတယ်။” 

ကခ င ်CSO ကှိုယ်စာြေးလ ယ်တစ်ဦွား 
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 ြေန်ြောနှိိုငင် ံအလယ် ှိိုငြ်ေးန ငို့ ်ပတာင ်ှိိုငြ်ေး  

အထက်တွင ်တငဖ်ပထ ွားခ ူ့ပ ာ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ  က်ပရာက်ြေှု အြေ ာြေးအဖပ ွား ည် 

ဖမ မ် စစ်အပ်ုစု၏ အနျိငုက် ငေ့မ်ှုဒဏက်ျို ခ စ ွားန ရပပ ွား ထကွ်နဖပွားတျိမွ်ားန   ငရ်မှု၊ အစာနရစာ ရ ာြေး ါြေးြေှု၊ အလု ် ံြုေးရှုြံေးြေှု၊ 

စာြေးေတ်ပနပရြေးခက်ခ ြေှု န ငူ့ ်COVID-19 ကှိ ုတှိုက်ဖ က်ရာတွင ်လံုပလာက်ပ ာ က နြ်ေးြောပရြေးပစာငူ့ပ်ရ ာက်ြေှု ြေရ ှိ ခငြ်ေး 

တျို ေ့အပါအ၀င ် လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အခက်အခ   က ြုနတွွဲ့န ရန    ြေနြ်ောနှိငုင် ံ အလယ် ှိငုြ်ေးန ငူ့ ်

ပတာင ်ှိုငြ်ေးမ  ွား  ျိ   ည်နယ်န ငူ့ ်တှိုငြ်ေးပ  ကက ြေးြေ ာြေးန ငူ့လ်ည်ြေး  က်ဆျိုငအ် ကံြုြေးေင ်ည်။85 စစ်အု ်စု ည်  ြေနြ်ောနှိငုင် ံ

တျိုငွ်ားနဒ ကက ွားမ  ွားအန  ေ့ အထြူေး  ဖငူ့ ်ရနက်ုန၊် ြေနတပလြေး၊ စစ်ကှိုငြ်ေး၊ ြေပကွြေး န ငူ့ ်  ခူြေး တျိုငွ်ားနဒ ကက ွားမ  ွားတွင ်၎ငွ်ားအ ွား 

ဆ ေ့က် ငန်   ဖပည ် မ  ွားကျိ ု  ငြ်ေး  ငြ်ေးထနထ်န ်အပရြေးယနူ လ က်ရ ှိ ည်။  

ဥ ြောအာြေး ဖငူ့ ် စစ်အပ်ုစုမ   ြေနြ်ောနှိငုင် ံ အလယ် ှိငုြ်ေး  ျိ ပက ြေးရွာတစ်ခုလုံြေးကျိ ု ြေ ြေးရှု ှိ ွဲ့ခ ေ့ပ  ြေး   ည ်ူြေ ာြေးအာြေး 

တှိုက်ခှိုက်ခ ူ့  ဖငူ့ ်တစ်ရွာလုံြေး  ျိ ဖပည်  ြေ ာြေးအာြေး အန ြေးေနြ်ေးက င ်ပတာအု ်ြေ ာြေးထ  ှို ူ့ ထကွ်ပ  ြေးတှိြေြ်ေးပရ ာငပ်စခ ေ့ ည်။ 

ြေပကွြေးတှိုငြ်ေးပ  ကက ြေး ကငြ်ေးြေရွ တွင ် ြေနြ်ောစစ်အုပ်စ၏ု ြေ ြေးရှု ှိ ွဲ့ ြေှုပ ကာငူ့ ် က်ကက ြေးရွယအ်ှို ၂ ဦြေး ပ  ံုြေးခ ူ့ရပ  ြေး   ည ် ူ

၁,၀၀၀ ပက ာမ်   အှိြုေးအှိြ်ေစွန ူ့ခွ်ာ ထက်ွပ  ြေးခ ူ့ ကရ ည်။86 ဧပ  လအတွငြ်ေးတွငလ်ည်ွား   ခူြေးပမျိြုွဲ့   ျိ ပငှိြေြ်ေးခ ြေ်ြေးစာွ 

 နဒဖပ  ြေ ာြေးကျိ ု  ြေနြ်ောစစ်အု ်စုက လက်နက်ကက ြေးြေ ာြေးဖြငေ့ ် ပစ်ခတ်ခ ေ့ ခငြ်ေးပ ကာငူ့ ်တစ်ရက်တည်ွားအတငွြ်ေး  နဒ     

၈၀ နက   ် အစုလျိုက်အ  ံြုလှိုက်  တ်ဖြတ်ခ ခ ေ့ရပပ ွား န  က်ထပ် အပရြေးယူြေှုြေ ာြေးန ငူ့ ်  ဋှိ ကခြေ ာြေးပ ကာငူ့ ် လူပ ါငြ်ေး 

၁၆,၀၀၀ ပက ာ ် အှိြုေးအှိြ်ေစွန ူ့ခွ်ာ ထကွ်ပ  ြေးတျိမ်ွားန   ငခ် ူ့ ကရ ည်။87 ဇူလှိုငလ်တငွလ်ည်ွား စစ်ကှိငုြ်ေးတှိငုြ်ေးပ  ကက ြေး  ျိ 

ကန ပမျိြုွဲ့တွင ်န ှိ ်စက်ညှဉ်ွားပ ွ်ားဒဏရ် ြေ ာြေးန ငူ့ ်ခနဓာကျိုယ်အစျိတ်အပျိုငွ်ား  ဖတ်ပတာကရ် မ  ွား ထငရ် ာြေးန   လူပ ါငြ်ေး ၄၃ 

ဦြေးကှိ ုန ဆ ုွားနစ ညေ့် အစအု  ံြုလှိုက်  တ်ဖြတ်မှု ပလြေးခကုျိ ုကပလြေးပြေှိြုွဲ့အပ ခစှိုက် စစ်အုပ်စ၏ု ခမရ တ ်ြေ ၄၄ န ငူ့ ်

၉၉ တှို ူ့က က ျူွားလွ ခ် ူ့ ည်။88 ကန ပမျိြုွဲ့ ည် လ ထခုုခံပတာ်လ နန်ရွားတွင ် အနရွားပါန   ပနရာတစ်ခု ဖစပ်  ြေး 

 ြေနြ်ောစစ်အ ်ုစုမ  ပ နတ်ြေ ာြေး ဖငူ့ ်  စ်ခတ် ခငြ်ေး၊ လြူေ ာြေးဖြေ်ြေး  ြေး ခငြ်ေး၊ အှိြေ်ြေ ာြေးကှို ေငပ်ရာကစ် ြေးနငြ်ေး ခငြ်ေးတှို ူ့ ဖငူ့ ်

ပြေှိြုွဲ့နယ်အတွငြ်ေးရ ှိ ပက ြေးရွာြေ ာြေးကှို တငွ်ားက ပ်စွ  စ ြေးနငြ်ေးထ ွား ခငြ်ေးပ ကာငူ့ ် လူပ ါငြ်ေးြေ ာြေးစွာကျို ပတာပတာငြ်ေ ာြေးန ငူ့ ်

အန ြေးအနာြေး  ျိ ပက ြေးရွာြေ ာြေး ှို ူ့ ထကွ်နဖပွားတှိြေ်ြေးပရ ာငန်စခ ေ့ ည်။89 စစ်အုပ်စု၏ အနျိငုက် ငေ့ ် ြျိန ျိပ်မှုမ  ွားခ ရ   

အြေ ာြေးအ  ာြေးြေ ာ ဖြေ်ြေး  ြေးခ ရြေှုကျိ ု ပရ ာငရ် ာြေးရနအ်တကွ ် တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးနဒ ြေ ာြေး ှို ူ့ အတငြ်ေးအဓြေမ ထကွ်နဖပွား 

တျိမ်ွားန   ငန်စဖခငွ်ားခ ရပပ ွား ဒ မျိုကနရစ  နတ လ်  န်ရွားတွင ် ပါေငဖ်ခငွ်ားန က ငေ့လ်ည်ွား ၎ငွ်ားတှို ူ့၏ အ က်ပြေွြေး 

ေြေ်ြေးပက ာငြ်ေးြေှု လု ်ငနြ်ေးြေ ာြေးကှိုလည်ြေး လက်လွတ် ံြုေးရှုြံေးခ ူ့ ကရ ည်။ ကုလ ြေဂ္ဂ၏ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု 

 ှိုငရ်ာ  ြူေးပ ါငြ်ေးပ ာငရွ်က်ပရြေး ရံု ြေး (UN OCHA) က ယခုအခါ စစ်အုပ်စမု  အ  ညူ့်အေ လ ြ်ေြေးြေှိုြေးထာြေးပ  ြေး 

တငူ့က်ာြေးြေ ာြေးန ငေ့ ် လ ထအု ဏ ြ ဆ မ်ှု လကခဏာြေ ာြေးကှိ ု လြ်ေြေးမြေ ာြေးထကတ်ွင ်  ှိုက်စှိတ်တှိုက် ရ ာပဖွမှုြေ ာြေး 

ဖြစ်နပေါ်ပနပ  ြေး ြေနတပလြေးပမျိြုွဲ့ အ ါအေင ် ပြေှိြုွဲ့   ပ  ြေ ာြေးရ ှိ လူပ ါငြ်ေး ၁.၇  နြ်ေးအထှိ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု 

 ှိုငရ်ာ အကူအည ြေ ာြေး လှိအု ်ပနပ ကာငြ်ေး ခ ေ့မ်  ွ်ားထ ွား ည်။90 အာဏာ ှိြေ်ြေးြေှု၏ ပနာက် က်တွ  ရှိုက်ခတ်ြေှု၊ 

ဘဏအ်က ပ်အတည်ွား န ငူ့ ် COVID-19 တျို ေ့န က ငေ့ ် လ ူာြေးခ ငြ်ေးစာနာ နထ က်ထ ွားြေှု ှိုငရ်ာ လှိုအ ်ခ က်ြေ ာြေးမ   

အလွနက်က ြေးြောြေးပ  ြေး WFP က လူပ ါငြ်ေး ၃.၃  နြ်ေးမ   အစာနရစ  လံုပလာက်ြေှုြေရ ှိ  ဖစ်ပနပ ကာငြ်ေး  ံုြေး  ်ထာြေးက  
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ရနကု်နန် ငူ့ ် အန ြေးေနြ်ေးက င ် ျိ ပြေှိြုွဲ့   နဒ ြေ ာြေး  ျိ လူပ ါငြ်ေး ၈၀၀,၀၀၀ ကျိ ု အစာြေးအစာြေ ာြေး အှိြေ်တှိငုရ်ာပရာက ်

ဖြ ေ့န်ေပ ေ့ပျိုွားနပွားခ ေ့ ည်။91 န က က်မက်ြွယ်နက ငွ်ားန    ြေနြ်ောစစ်အုပ်စ၏ု အ ကမ်ွားြက်က ျူွားလွ မ်ှုမ  ွားကျို 

 ြေနြ်ောနှိငုင်၏ံ အလယ် ှိုငြ်ေးန ငူ့ ် ပတာင ်ှိုငြ်ေးြေ  ဖပည ် မ  ွား က ယ်က ယ်  န ူ့ ် န ူ့ ် ခံစာြေးပန ကရပ  ြေး ၎ငြ်ေးတှို ူ့  မက 

တျိုငွ်ားရငွ်ား  ွားနဒ မ  ွား  ျိ ဖပည်  မ  ွား ည်လည်ြေး အက အည  အနထ က်အ ံူ့မ  ွား လှိအု ်န  ည်။ 

 

တှိိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးနယ မ မြေျာြေးတ င ် ိုန်ြေးပအာငြ်ေးပနပ ာ CDM အဖ  ွဲ့ဝင ြေျာြေးန ငို့ ်ပရကကြီေးြေ  

စဉ်ဆက်မဖပတ ် တည်  ျိလ န ပ ာ  ဋှိ ကခ၏ ရလ အ် ဖစ် လူ ာြေးခ ငြ်ေး စာနာနထ က်ထ ွားြေှု ှိုငရ်ာ 

လှိုအ ်ခ က်ြေ ာြေးစွာ ရ ှိပနပ  ြေး  ထှိအုထ တွင ် အဟာရ  ညူ့်ေပ ာ အစာနရစာန ငူ့ ်  န ူ့ရ် ငြ်ေးပ ာ ပရ၊ 

ကူြေးစက်ပရာဂ္ါြေ ာြေးန ငူ့ ် COVID-19 ကု ရ အ်တွက ် ပ ြေးေါြေးြေ ာြေးန ငူ့ ် က နြ်ေးြောပရြေးပစာငူ့ပ်ရ ာက်ြေှု၊ အြေှိြုေးအကာန ငူ့ ်

အ ခာြေးပ ာ အ က်ရ ငရ်ပ်တည်ပရြေး လှိုအ ်ခ က်ြေ ာြေး  ါေင ်ည်။ ထှို ူ့အ  င ်အ ခာြေး IDP ြေ ာြေး၊  တငြ်ေး ြောြေးြေ ာြေး၊ 

HRD ြေ ာြေး၊ CDM အြွ ွဲ့ေငြ်ေ ာြေးန ငူ့ ် အ ခာြေး တက်ကကလှု ်ရ ာြေး ူြေ ာြေး ည် ၎ငွ်ားတျို ေ့ကျို ပ  ခံလူထြုေ ာြေးက 

လက်ခံကူည ပ ြေးန န   ကရငန် ၊ ကခ ငန် ငူ့ ် ကရင ် ည်နယ်ြေ ာြေး အ ါအေင ် တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး ယ်နဖမြေ ာြေးတငွ ်

ခှိုလှုံပန ကရပ  ြေး ၎ငြ်ေးတှို ူ့ကှို ပ  ခံလူထြုေ ာြေးက လက်ခကံူည ပ ြေးပန ည်။  ှို ူ့ရာတွင ် ပ  ခံလူထြုေ ာြေးအပန ဖငူ့ ်

ထှို ူ့ ှို ူ့ က်လက်ကူည နှိငုရ်နမ်   အပထာက်အ ံူ့ြေ ာြေး လှိုအ ်ပန ညေ့် တစ်ခ ျိ တ်ည်ွားတွင ် ၎ငြ်ေးတှို ူ့ကှိုယ်တှိငုလ်ည်ြေး  

အ က်ပြေြွေးေြေြ်ေးပက ာငြ်ေးြေှု  ှိုငရ်ာအခက်အခ ၊ COVID-19 အက ပ်အတည်ွားန ငူ့ ် စစ်အု ်စ၏ု ဖှိန ှိ ်ြေှုတှို ူ့ပ ကာငူ့ ်

စှိနပ်ခေါ်ြေှုြေ ာြေးန ငေ့လ်ည်ွား ရင ်ှိငု ်က ြုနတွွဲ့န ရ ည်။92 ကရငန်   ည်နယ်တွင ်ပနဦွြေးပတာ်လ နပ်ရြေး၌  ူြေးပ ါငြ်ေး ါေငခ် ူ့ပ ာ 

ရ အရာရ ှိ ၃၂၀ ဦွားန ငူ့ ်  ညာပရြေးလု ် ာြေး ၃,၀၀၀ ပက ာ်တှို ူ့အဖပင ် ပြေှိြုွဲ့   ပ   အြမ်ွားအဆ ွားမ  ွားကျိ ု

န   ငတ်ျိမွ်ားရ အ်တွက် နရ က်လ န   CDM လု ်ပ ာင ်ူ ၇,၀၀၀ ဥ ြေးလည်ွား   ျိန  ည်။93 ပ  ခံ ကရငန်  CSO 

မ  ွားန ငူ့ ် ဘရုာြေးပက ာငြ်ေးအစအုဖွ ွဲ့ြေ ာြေးက IDP ြေ ာြေးကှိ ု ကူည ပနပ ာ်လည်ြေး လံုပလာက်ြေှု လံုြေးေြေရ ှိ ညူ့အ်တွက် 

အလှူရ ငြ်ေ ာြေးအပန ဖငူ့ ် ၎ငြ်ေးတှို ူ့လူထအု ှိုငြ်ေးအေှိငုြ်ေးြေ ာြေးကှိ ု တှိုက်ရှိုက် အကအူည ြေ ာြေး  ံူ့ ှိုြေးကူည ပ ြေးရန ်  က်လက် 

ပတာငြ်ေးဆျိုပန က ည်။94 

ဇူလှိုငလ်ကုန ်ှိုငြ်ေးန ငူ့ ် ဩဂု္တ်လအပစာ ှိငုြ်ေးတှို ူ့တွင ် ြေှိုြေး ည်ြေးထနစွ်ာရွာ ွနြ်ေးြေှုပ ကာငူ့ ် ပရကက ြေးြေှုြေ ာြေး 

 ဖစ် ပ ေါ်လာ ခငြ်ေး ည်လည်ြေး ရခှိုင၊် ြေွန၊် ကရင ်န ငူ့ ်ကရငန်   ည်နယ်ြေ ာြေး အ ါအေင ် ြေနြ်ောနှိငုင်ပံနရာ အန ံ ူ့အ  ာြေးတငွ ်

  က်စ ြေးြေှုြေ ာြေးန ငေ့ ်  ကံြုပတွွဲ့  ကရ ည်။ လူထအု ှိငုြ်ေးအေှိုငြ်ေးြေ ာြေး ည် အစာြေးအစာ၊ ပရန ငူ့ ် အ က်ပြေြွေး 

ေြေ်ြေး ပက ာငြ်ေးြေှုအခွငူ့အ်လြ်ေြေး ရ ာြေး ါြေးခ ှိနတ်ငွ ် တံတာြေးြေ ာြေး   က်စ ြေး ွာြေး ခငြ်ေး၊ အှိြုေးအှိြေြ်ေ ာြေး ပရထ ပြေ ာ ါ ွာြေး ခငြ်ေးန ငူ့ ်

  ြေးန ြံေ ာြေး   က်စ ြေး ံုြေးရှု ံြေး ခငြ်ေးတှို ူ့န ငေ့ ် ကံြုပတွွဲ့  ကရ ည်။95  ှို ူ့တှိုငပ်အာင ်ပ  ခံလူထအု ှိုငြ်ေးအေှိငုြ်ေးြေ ာြေး၊ ပအာကပ် ခ 

CBO ြေ ာြေးန ငူ့ ် ပစတနာူ့ေနထ်ြ်ေြေးြေ ာြေး အတူတက ွူြေးပ ါငြ်ေးပ  ြေး က ်ပဘြေးအနတရာယ်ကှိ ု ပလ ာူ့က  က် ာလာနစပရြေး 

အတွက ် အပကာငြ်ေး ံုြေး ကကှိြုြေး ြေ်ြေးပ ာငရွ်က်ပန က ည်။ ြေွန ် ည်နယ ် ပြော်လပြေှိြုငပ်ြေှိြုွဲ့တွင ် ပရပဘြေး ကုခ ည် 

ြေ ာြေးအတွက် အစာြေးအစာြေ ာြေး ပေင ပ ြေးခ ူ့ ကပ  ြေး ကယ် ယ်ပရြေးလု ်  ြေ ာြေးကလည်ြေး ပရကက ြေးြေှုပ ကာငူ့ ်
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ပ ာငတ်ငပ်န ူြေ ာြေးကှိ ု ကယ်တငန်ပွားခ ူ့ က ည်။96 ကရင ် ည်နယ်  ြေေတ ပြေှိြုွဲ့တငွ ် အှိြေ်ပထာငစ်ုပ ါငြ်ေး ၃,၀၀၀ 

ပက ာြ်ေ ာ ပရကက ြေးြေှု ဏက်ှိ ု ရင ်ှိငုခံ်စာြေးရပ ာပ ကာငူ့ ် ပ  ခံလူထြုေ ာြေးက ၎ငြ်ေးတှို ူ့အတွက် စာ ငပ်က ာငြ်ေး ၁၀ 

ပက ာငြ်ေးန ငူ့ ် ဘုနြ်ေးကက ြေးပက ာငြ်ေးြေ ာြေးကှို ပရပဘြေး ကုခ ည် စခနြ်ေးြေ ာြေးအ ဖစ်   င ်ငပ် ြေးပ  ြေး COVID-19 လူနာြေ ာြေး 

ကှိုလည်ြေး အ ခာြေးပ ာ အပ ာက်အအံုြေ ာြေး ှို ူ့  ှို ူ့ပ ာငပ် ြေးခ ူ့ ည်။97  ျို ေ့ဖြငေ့ ် အက အည မ  ွား အြေ နတ်ကယ ်

လှိုအ ်ပန ူြေ ာြေးမ  အကအူည မ  ွား ရရ ှိပရြေး ပ ခ ာစွ  လုပ်နဆ ငရ် တွင ် ယခုက ေ့ ျို ေ့ ပ  ခံအဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေး၊ န ငူ့ ်

တဖခ ွား  ည်နယ်ြေ ာြေးန ငူ့ ် တှိငုြ်ေးပ  ကက ြေးြေ ာြေးတငွ ် လှု ်ရ ာြေးပ ာငရွ်က်ပနန   အစုအဖွ ွဲ့ြေ ာြေးမ  ဤတ ြ်ျိုွား  ျိန   

လုပ်ငနြ်ေးြေ ာြေးအာြေး ဆက်လုပ်နျိငုရ် အ်တွက် ၎ငွ်ားတျို ေ့ကျိ ုနထ က်ပ ေ့ြေှုပ ြေးရ မ်   လွနစွ် အပရြေးကက ြေး ည်။  

 

တ ခာြေးအကျ ်အတညြ်ေး - COVID-19  

 ြေနြ်ောနှိငုင် ံည်  ှိြုေးရွာြေးပ ာ COVID-19 တတှိယလှုှိငြ်ေးက ်ပဘြေးန ငေ့ ် ရငဆ်ျိငုန် ရ ဖြငေ့ ်

နှိငုင်အံန ံ ူ့အ  ာြေးတွင ်  ဖစ် ွာြေးပနပ ာ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အက ပ်အတည်ွားကှိ ု  ှိုြေှို ှိြုေးရွာြေး 

ပစ ည်။ ၂၀၂၁ ခုန စ ်ဇွနလ် ၁၉ ရက်ပန ူ့အထှိ တစ်ပန ူ့လ င ်COVID-19 လူနာ စ် ဥ ြေးပရ ၅၀၀ ပအာက် ာ ရ ှိခ ူ့ရာြေ  

ဇူလှိုငလ် ၁၉ ရက်ပန ူ့ပနာက် ှိုငြ်ေးတငွ ် လူနာ စ ် ဥ ြေးပရ ၇,၀၈၃ ဦြေးအထှိ ထျိွုားတက် ွာြေး ည်ဟု Johns Hopkins 

တကက ှိုလ်၏ အခ က်အလကြ်ေ ာြေးအရ  ှိရ ှိရ ည်။98 ဇူလှိုငလ် ၇ ရကပ်န ူ့တငွ ်   ည်နယ်န ငူ့ ်တှိုငြ်ေးပ  ကက ြေး ၆ ခုြေ  

ပြေှိြုွဲ့နယ် ၂၀ တွင ်COVID-19 ပ ကာငူ့ ်လူအြေ ာြေးကှိ ုပနအှိြေ်အတွငြ်ေး   ပနထှိငုပ်ပ ွား အဖပငြ်ေထကွ် ကရန ်စစအ်ု ်စကု 

အြေှိန ူ့ထ်တ်ု  နခ် ူ့ ည်။99 ဇူလှိုငလ် ၂၂ ရကပ်န ူ့တငွ ်  ြေနြ်ောစစ်အ ်ုစ ု ထှိနြ်ေးခ ြု ်ထာြေးပ ာ က နြ်ေးြောပရြေးန ငူ့ ်

အာြေးကစာြေးေနက်က ြေးဌာန (MoHS) က  ယ်လ်တာြေ ှိြုြေးကွ  ပတွွဲ့ ရ ှိြေှုန ငူ့အ်တူ ပ  ံြုေး  ူ၆,၁၃၃ ဦြေးန ငူ့ ် ပရာဂ္ါကူြေးစက ်ူ 

၂၅၃,၃၆၄ ဦြေးရ ှိပ ကာငြ်ေး  တငြ်ေးထတ်ု  နခ် ူ့ ည်။ လူဦြေးပရ ၅၅  နြ်ေးခ ေ့ရ် ှိပ ာ ဖမ မ် နှိငုင်တံငွ ် ပရာဂ္ါ ှိုြေး 

စစ်ပ ြေးနှိငုြ်ေှုြေ ာ တစ်ပန ူ့လ င ်လူဥ ြေး ပရ ၁၂,၀၀၀ ြေ  ၁၅,၀၀၀ အထှိ ာ ရ ှိန ခ ေ့န  ်လည်ွား ပရာဂ္ါ ှိုြေး ပတွွဲ့ ရ ှိြေှုနှုနြ်ေးြေ ာ 

၃၇%  ုံြေ န ် ရ ှိပနခ ူ့ ည်။100  ှို ူ့ ဖစ်ရာ အာဏာ ှိြေြ်ေးခ ှိနြ်ေ စ၍ နရ ဂါစြေ်ြေး  ်စစ်ပ ြေးြေှု တစ်စ ုလ ုွား အကက ွားအက ယ် 

ပ ှိြု  က် ွာြေးခ ူ့ ညူ့်အတွက် ပရာဂ္ါ ှိြုေးကူြေးစက် ညူ့ ် အပရအတွကြ်ေ ာ စမ်ွား ပ်နတွွဲ့   ျိထ ွားမှုထက်  ှိ၍ု င ်

ြေ ာြေး  ာြေးနှိငု ်ည်။  

စစ်ကှိုငြ်ေးတှိုငြ်ေးပ  ကက ြေး ကပလြေးပြေှိြုွဲ့နယ်တငွ ် စစ်အု ်စနု ငူ့ ်   ည် ူ ူ့ကာကွယ်ပရြေးတ ်ဖွ ွဲ့ြေ ာြေးအ ကာြေး 

အ  ငြ်ေးထန ်ံုြေးတှိုက် ွ  တခ ှိြုွဲ့  ဖစ် ွာြေးခ ူ့ပ  ြေး ဇွနလ် ၆ ရကပ်န ူ့ြေ  ဇူလှိုင ် ၆ ရကပ်န ူ့အတွငြ်ေး COVID-19 ပ ကာငူ့ ်

 ရဟှိတလု ် ာြေးြေ ာြေးန ငူ့ ်ပ  ခံ ပနထှိငု ်ြူေ ာြေး ဥ ြေးပရ ၅၀၀ ပက ာ ် ပ  ံုြေးခ ူ့ ည်။101 ပ  ခံြေ ာြေး ည် ယခငက် 

ပအာက်စ ဂ္ ငက်ှို ြေနတပလြေး  ှို ူ့ြေဟုတ် ရနက်ုနတ်ှို ူ့ြေ  လက်လ ြေ်ြေးြေ ရရ ှိနှိငုခ် ူ့ပ ာ်လည်ြေး ယခုအခ ှိနတွ်င ်လက်လ မ်ွားမ ရ  ်

မဖြစ်နျိငုန်တ ေ့ဘ  ပအာက်စ ဂ္ င ်ရ  ျိရ မ်   ခက်ခ လာ ည်။102 COVID-19 ကူြေးစက်ခံထာြေးရ ြူေ ာြေးကှိ ုပ ြေးရံုြေ ာြေးက 

လက်ြေခပံတာူ့ ည်ူ့ အပ ခအပန ဖစ် ွာြေးပ  ြေး ယငြ်ေးအထ တွင ် ကှိုယ်ေနပ် ာငအ်ြေ ှိြုြေး ြေ ြေးတစ်ဥ ြေး ဖစ်  ူ

 ြေတ် ူဇာလည်ြေး  ါေငပ်  ြေး နဆွားကု မှုရယ ရ  ်၎ငြ်ေး ွာြေးပရာက်ခ ူ့ပ ာ ပ ြေးခနြ်ေးန ငူ့ ်ပ ြေးရံုြေ ာြေး၏  ငငြ်ေး ယ် ခငြ်ေးကျိ ု
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အကကှိြေ်ကကှိြေ် ခရံပ  ြေးပနာက် ကပလြေးြေ ြေးဖွာြေးစဉတငွ ် အ က် ံုြေး ါြေး ွာြေးခ ူ့ရ ည်။103 အှိနဒှိယနှိငုင်နံ ငူ့ ် နယ်စ ်ခ ငြ်ေး 

ထှိစ ်ပန ညူ့် စစ်ကှိုငြ်ေးတှိုငြ်ေးပ  ကက ြေး ည်လည်ွား COVID-19  ယ်လ်တာြေ ှိြုြေးကွ ၏ ထှိြုေးန က်ြေှု ဏက်ှိ ုခံခ ူ့ရ ည်။104 

ဤစ တမွ်ားတျိုအတွက် နတွွဲ့ဆ ုနမွားဖမ ွ်ားခ ေ့   တစဥ် ြေးက ကပလြေးပြေှိြုွဲ့တွင ် ပအာက်  ဂ္ င၊် ပ ြေးေါြေး စစည်ြေးန ငူ့ ်

က နြ်ေးြောပရြေးေနထ်ြေြ်ေးြေ ာြေး ြေလုံပလာက် ခငြ်ေးပ ကာငူ့ ်မည်  အ ွား အ က်ကယ်ကု မှု နပွားမည် ( ျို ေ့မဟုတ်) မနပွားမည် 

ဆျိုန   ဆ ုွားဖြတ်ခ က်မ  ွားကျို ပ ြေးဘက ်ှိငုရ်ာ  ညာရ ငြ်ေ ာြေး၊ ပစတနာူ့ေနထ်ြ်ေြေးြေ ာြေးန ငူ့ ် လူထအု ှိငုြ်ေးအေှိုငြ်ေးြေ ာြေးမ  

ြေ ဖစ်ြေပန  ံုြေး ဖတ်ပ ြေးန ရ ညေ့်အနဖခအန ြေ ာ ရက်စက်ရာပရာက် ည်ဟု နဖပ ဖပ ည်။105 စစ်အု ်စုက 

ပအာက်  ဂ္ င ်  ဖန ူ့ပ်ေြေှုအာြေးလုံြေးကှို ထှိနြ်ေးခ ြု ်လှိုက်ပ ကာငြ်ေး အြေှိန် ူ့ထတု်  နခ် ူ့က  ပအာက်စ ဂ္ င ် ထတုလ်ု ်ြေှုကှိ ု

၎ငြ်ေးတှို ူ့၏ စစ ်ာြေးြေ ာြေး၊ ပ ြေးရံုြေ ာြေးန ငူ့ ် COVID-19 စငတ်ာြေ ာြေးအတကွ် လက်ေါြေးကက ြေးအ ်ုလျိုက် ခငြ်ေးအာြေး ဖငူ့ ်

အရ ် ာြေးြေ ာြေးမ  ေယ်ယူ၍ ြေရနှိငုပ်စရန ် ထှိပရာကစ်ွာ  ဖတ်ပတာကခ် ူ့ ည်။106 လူဥ ြေးပရအြေ ာြေးအ  ာြေးြေ ာ 

အှိနဒှိယနှိငုင် ံှို ူ့  ွာြေးပရာက် ခငြ်ေးြေရ ှိဘ  ကာကွယ်ပ ြေး ထှိြုေးနှိငုြ်ေည်ြေဟုတ်ဘ  ယငြ်ေး ှို ူ့  ွာြေးပရာက်ရနအ်တကွ် 

ခရ ြေးစာြေးရှိတ ်တစ်ခုတည်ြေးအတွက် င ်က  ် ၆၀,၀၀၀ (အပြေရှိကန ်ပ ေါ်လာ ၃၆ ပ ေါ်လာ) က  ငူ့ြ်ေည် ဖစ် ညူ့်အ  င ်

 ဋှိ ကခပ  ြေ ာြေးန ငူ့ ် စစ်အ ်ုစု၏ စစ်ပ ြေးပရြေးဂ္ှိတ်ြေ ာြေးကှို  ဖတ် နြ်ေးရမည် ဖြစ ်ခငြ်ေးပ ကာငူ့ ် လံု ခံြုပရြေး ှိုငရ်ာ 

ပဘြေးအနတရာယ်  ြေငူ့ြ်ောြေးြေှုကျိုလည်ြေး  ကံြုပတွွဲ့ရနှိငု ်ည်။107 တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးလထူအု ှိုငြ်ေးအေှိငုြ်ေးြေ ာြေးအတကွ ်

ကာကွယ်ပ ြေး ရရ ှိနှိငုပ်ရြေးြေ ာ အလွန ်င ် စှိနပ်ခေါ်ြေှုြေ ာြေး ရ ှိပနပ  ြေး အထြူေး  ဖငူ့ ် စစ်အု ်စုက COVID-19 

ကာကွယ်ပ ြေးထှိြုေးပ ြေးရန ်  ငငြ်ေး ှိုထာြေးန   ရခှိငု ် ည်နယ်ရ ှိ ရှိုဟငဂ်္ ာြေ ာြေးအတွကမ်    ှို၍ င ် ခက်ခ ပန ည်။108 

ရခှိုင ် ည်နယ်ရ ှိ ရှိုဟငဂ်္ ာအြေ ာြေးအ  ာြေးြေ ာ လူဦြေးပရထထူ ်ပ ာ IDP စခနြ်ေးြေ ာြေးတငွ ် လံုပလာက်ပ ာ 

က နြ်ေးြောပရြေးပစာငူ့ပ်ရ ာက်ြေှု ြေရ ှိ ခငြ်ေးန က ငေ့ ် ကူြေးစက်ပရာဂ္ါြေ ာြေးန ငူ့ ် COVID-19 ပရာဂ္ါ ကူြေးစက်လွယ်ပ ာ 

အပ ခအပနတငွ ် က်လက်ရ ှိပန ည်။  

 

“ ှိုက် ကံ ဘရုင ် ၊  ှိုက် ြံေရ ှိရင ်က ပနာ်တှို ူ့ ပအာက်  ဂ္ ငန် ူ့ ပ ြေးေယ်လှို ူ့ ြေရဘူြေး။” 

ခ ငြ်ေး CSO ကှိုယ်စာြေးလ ယ်တစ်ဥ ြေး 

စစ်အု ်စ၏ု အာဏာ ှိြေြ်ေးပရြေး ကကှိြုြေး ြေြ်ေးြေှုပ ကာငူ့ ် COVID-19 ထှိနြ်ေးခ ြု ်ပရြေး ြေဟာဗ ျူဟာန ငူ့ ်

ထှိပတွွဲ့ ြေှုပ ခရာခံပ ာ စနစ်ြေ ာြေး ည်လည်ြေး   ြေး ခာြေးခွ  ပနထှိငုပ်စပရြေး၊ ကု ပရြေးြေ ာြေးန ငူ့အ်တူ လံုြေးေပ ှိြု  က ်

 ွာြေးခ ူ့ရ ည်။109 အာဏာ ှိြေ်ြေးရ  ် ကကှိြုြေး ြေြ်ေးြေှုြေတှိငုြ်ေ  ဇနန်ေါရ လ ၃၁ ရက်ပန ူ့အထှိ COVID-19 လူနာ 

အပရအတွက်ြေ ာ ၁၁,၉၄၂  ဦြေး ာ ရ ှိခ ူ့ ည်။110 ပဖပဖာ်ေါရ လ ၉ ရက်ပန ူ့တွငြူ်ေ  ှိုြေးပတွွဲ့လူနာ ၂၁ ဦြေးအထှိ 

က  ငြ်ေး ွာြေးခ ူ့ပ  ြေး ပြေလ ၂၆ ရကပ်န ူ့အထှိ  ှိုြေးပတွွဲ့လူနာ အပရအတွက်  က်လက်နည်ြေး ါြေးပနခ ူ့ ည်။ 

အာဏာ ှိြေ်ြေးပရြေးကကှိြုြေး ြေြ်ေးြေှုကာလ အပစာ ှိုငြ်ေး  ထြေလအနည်ြေးငယ်ြေ ာြေးအတွငြ်ေး နည်ြေး ါြေးပ ာ  ှိုြေးပတွွဲ့လူနာ 

ကှိနြ်ေးဂ္ဏနြ်ေးြေ ာြေး ည် ကူြေးစက်ြေှုထှိနြ်ေးခ ြု ်နှိငု ်ခငြ်ေးပ ကာငူ့ြ်ေဟုတ်ဘ  လှိုအ ် ည်ူ့ စြေြ်ေး  ်စစ်ပ ြေးြေှု အတှိငုြ်ေးအတာကှို 

လု ်ပ ာငရ်န ် စစအ်ု ်စုြေ  စွြေ်ြေးပ ာငန်ှိငုြ်ေှု ြေရ ှိ ခငြ်ေးကှို ပဖာ်  ပန ခငြ်ေး ာ  ဖစ် ည်။111 အာဏာ ှိြေ်ြေးရန ်

ကကှိြုြေး ြေြ်ေးခ ှိနြ်ေ စ၍  ရာေနြ်ေ ာြေးန ငူ့ ် တ ခာြေးက နြ်ေးြောပရြေးလု ် ာြေးြေ ာြေး ည် CDM တွင ် ပရ ွဲ့တနြ်ေးြေ   ါေငခ် ူ့ ကပ  ြေး 
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အစှိုြေးရပ ြေးရံုြေ ာြေးတွင ် အလု ်ြေလု ် ကပတာူ့ဘ  ယငြ်ေးအစာြေး က နြ်ေးြောပရြေးပစာငူ့ပ်ရ ာက်ြေှု လှိအု ် ူြေ ာြေးကှိ ု

ကူည ပ ြေးရန ် အပရြေးပ ေါ် ပ ြေးခနြ်ေးြေ ာြေး ဖွငူ့လ် စ်လှိုက် က ည်။  ှို ူ့ရာတွင ် ထှိပု ြေးခနြ်ေးငယ်ြေ ာြေးြေ ာ စစအ်ု ်စု၏ 

တှိုက်ခှိုက်ြေှုြေ ာြေးကှို ြေ ကာခဏ ခံ ကရ ည်။ လူ ူ့အခွငူ့အ်ပရြေးအတွက်  ြေနြ်ော ရာေနြ်ေ ာြေးကွနရ်က် (Myanmar 

Doctors for Human Rights Network) ြေ  စစ်အု ်စုအပန ဖငူ့ ် က နြ်ေးြောပရြေး ပစာငူ့ပ်ရ ာက်ြေှုပ ြေး ူြေ ာြေးန ငူ့ ်

အပ ာက်အဦြေးပနရာြေ ာြေးအပ ေါ် တှိုက်ခှိုက်ြေှု ၂၄၀ ကကှိြေအ်ထှိ   ြုလု ်ခ ူ့ပ  ြေး ဇူလှိငုလ် ၁ ရက်ပန ူ့အထှိ အနည်ြေး ံြုေး 

က နြ်ေးြောပရြေးလု ် ာြေး ၁၇ ဦြေး ပ  ံုြေးခ ူ့ပ ကာငြ်ေး ြေ တ်တြ်ေြေးတငထ်ာြေး ည်။112 စစ်အ ်ုစု ည် ပ ြေးဘက ်ှိုငရ်ာ 

 စစည်ြေးြေ ာြေးန ငူ့ ် ပ ြေးေါြေးြေ ာြေးကှို ဖ က်  ြေးရံု ာြေကဘ  ပ ြေးဘက် ှိငုရ်ာ အပ ာက်အဦြေးြေ ာြေးကှို  ါဇငန် ငူ့ခ်  ၍ 

 ှိြေ်ြေး ှိုက်ထာြေးပ ာပ ကာငူ့ ်   ည် ူြေ ာြေး ည် ထှိနြ်ေး ှိြ်ေြေးခံရြေည်  ှို ူ့ြေဟုတ်  စ် တ်ခံရြေည်ကှို စှိုြေးရှိြ်ေ  ဖငူ့ ်

ထှိကု နြ်ေးြောပရြေး ှိုငရ်ာ အပ ာက်အဦြေးြေ ာြေးန ငူ့ ် ပေြေးရာတွင ် ပန က ည်။ ဤတှိုက်ခှိုက်ြေှုြေ ာြေး ည် 

  ညူ့်စံုလုံပလာက်ပ ာ က နြ်ေးြောပရြေးပစာငူ့ပ်ရ ာက်ြေှုန ငူ့ ် COVID-19 တုံ ူ့  နပ်ရြေး လု ်ငနြ်ေးြေ ာြေးကှို အဟန ူ့အ်တာြေး 

 ဖစ်ပစရံု ာြေက နှိငုင်တံကာ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးပရြေးဥ ပ ကှို ါ ခ ှိြုြေးပဖာက်ပန ည်။  

အာဏာ ှိြေ်ြေးြေှုြေတှိုငြ်ေ  စစ်တ ် ည်   ြေှိုကပရစ ပရြေးလှု ်ရ ာြေးတက်ကက ူြေ ာြေး၊ HRD ြေ ာြေးန ငူ့ ်

 တငြ်ေး ြောြေးြေ ာြေးအာြေး ဖှိန ှိ ်ပဖှိြုခွငြ်ေးရာတွင ် COVID-19 ကှိ ု လက်နက် ဖွယ ် အ ံုြေး  ြု ပနခ ူ့ ည်။113 ယငြ်ေး ုံစကံှို 

အ ဏ  ျိမ်ွားရန ်ကကှိြုြေး ြေ်ြေးခ ျိ ြ်ေ စ၍  က်လက်အ ံြုေးဖပြုန ပပ ွား ဇူလှိုငလ် ၁၀ ရက်ပန ူ့တွင ်စစ်အု ်စု ည်  ြေနြ်ောနှိငုင်၏ံ 

COVID-19 ကာကွယ်ပ ြေးထှိြုေးပရြေးကှိ ု ဦြေးပ ာငပ်န ည်ူ့ တှိုြေးခ  ွဲ့ကာကွယ်ပ ြေး ထှိြုေးန ပံရြေးလု ်ငနြ်ေး (EPI) ၏ 

ည န ်ကာြေးပရြေးြေှူြေးန ငူ့ ် စ ြံေခ ကြ်ေနပ်နဂ္ ာ ပ ါက်တာ ထာြေးထာြေးလငြ်ေးကှို  ူြေ၏ ခင ်နွြ်ေးန ငူ့ ် အ က ် ၇ န စအ်ရွယ ်

 ာြေးငယတ်ှို ူ့န ငူ့အ်တူ ဖြ်ေြေး  ြေးခ ူ့ ည်။114  ူြေအပန ဖငူ့ ် CDM တွင ်  ါေင ်ခငြ်ေးပ ကာငူ့ ်  နှိငုင်ပံတာ် ုနက်နြ်ေှု ဖငူ့ ်

ြေတရာြေးစွ ်စွ  တရ ွားစွ ဆျိုထာြေးဖခငွ်ား ခ ပနရ ည်။ န  က်ထပ် တုနလ်ှု ်ဖွယ်ပကာငြ်ေးပ  ြေး ရက်စက် ကြေ်ြေး ကြုတ်ပ ာ 

 ဖစ်ရ ်တစ်ခုြေ ာ ဇူလှိငုလ် ၁၉ ရက်ပန ူ့တွင ်စစအ်ု ်စု ည် ပ  ခံ အဖွ ွဲ့အစည်ြေးတစခ်ုြေ  က နြ်ေးြောပရြေးလု ် ာြေးြေ ာြေးကှိ ု 

အရ ် ာြေးြေ ာြေး ဟနပ် ာငပ်  ြေး COVID-19 ကြူေးစက်ခံထာြေးရ ူ တစ်ဥ ြေးကှို အှိြ်ေ ှို ူ့  ွွားပရာက် ကု ပ ြေးရနအ်တကွ ်

ပတာငြ်ေး ှိုခ ူ့ ည်။115 ထှိအုှိြ်ေ ှို ူ့ ပရာကရ် ှိ ညူ့အ်ခ ှိနတ်ွင ် စစ်အု ်စုတ ်ဖွ ွဲ့ေငြ်ေ ာြေးက နဆွားကု နပွားရ  ်

လျိုက်ပါ ွ ွားန   က နြ်ေးြောပရြေးလု ် ာြေး ၃ ဦြေးကှိ ု ဖြ်ေြေး  ြေးခ ူ့ပ  ြေး တစ် က်တည်ြေးတွင ် ၎ငြ်ေးတှို ူ့၏ ရံုြေးခနြ်ေးကှိုလည်ွား 

ေငပ်ရာက်စ ြေးနငြ်ေးက  ပနာက်ထ ်န   ရာေန ် ၂ ဦြေးကှိပုါ ပအာက်  ဂ္ ငြ်ေ ာြေးန ငေ့အ်တ  ဖြ်ေြေး  ြေးခ ူ့ ည်။ ထှို ူ့အ  င ်

စစ်အု ်စု ည် ကာကွယ်ပ ြေးထှိြုေးပရြေး လု ်ငနြ်ေးြေ ာြေးကှိလုည်ြေး CDM တငွ ် ပါေင ် မ  ွားကျို ပခ ြေှုနြ်ေးပရြေးအတကွ် 

အ ံုြေး  ြုခ ူ့ ည်။ ကရင ် ညန်ယ် ဖာြေးအပံြေှိြုွဲ့ ရ ှိ  ရာေနြ်ေ ာြေးအန ဖြငေ့ ်က ကွယ်နဆွား ဒတုျိယတစ်နခ  ငွ်ားကှို ထျိွုားလျိလုျှင ်

CDM တွင ် ပါေငဖ်ခငွ်ားမ  ရပ်တ ေ့ရ်မည်ဟု နတ ငွ်ားဆျိဖုခငွ်ား ခ ခ ေ့ရ ည်။116 က နြ်ေးြောပရြေးလု ် ာြေး အြေ ာြေးအ  ာြေး ည် 

အာဏာြေ ှိြေ်ြေးြေ တွင ် ၎ငြ်ေးတှို ူ့၏  ထြေတစ်နခ  ငွ်ား ကာကွယ်ပ ြေးကှို ထှိြုေးန  ခ ူ့ ကပ  ြေး ဖစ်ပ ာ်လည်ြေး  တုှိယအကကှိြေ ်

ထပ်ထှိြုေးရန ်  ငငြ်ေး နခ် ေ့ ခငြ်ေး ဖငူ့ ် စစ်အု ်စုအာြေး  န ူ့က် ငြ်ေှုကှို ပဖာ်  ခ ူ့ က ည်။ စစ်အု ်စု၏ ကာကွယ်ပ ြေး 

ထှိြုေးန ပံရြေးလု ်ငနြ်ေးအပ ေါ်   ည် ူလူထ၏ု ယံု ကည်ြေှု ကငြ်ေးြေ ူ့ပန ခငြ်ေးြေ ာ အလွန ်င ်နက်ရှု ှိငြ်ေးလ  ည်။ စစအ်ု ်စ ုည် 

  ည် ူြေ ာြေးကှို က ်ပရာဂ္ါပဘြေးြေ  ကာကယွပ် ြေးရန ် လ ်ုပ ာငန်ှိငု ်ြေ  အာြေးလံုြေးကှိ ု လု ်ပ ာငပ်  ြေး   ည ်ူြေ ာြေး 

ကာကွယ်ပ ြေးရရ ှိနစရ  ် ပ ာငရွ်ကပ် ြေးရြေညူ့်အစာြေး က နြ်ေးြောပရြေးလု ် ာြေးြေ ာြေး၊ ကာကွယ်ပ ြေးထှိြုေးန  နရွား 
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ဦွားနဆ ငန်   အရာရ ှိြေ ာြေးန ငူ့ ် ပ ြေးဘက် ှိုငရ်ာ အပ ာက်အဥ ြေးြေ ာြေးကှိ ု  စ်ြေ တ်ထာြေး ခငြ်ေး ဖငူ့ ် နှိငုင်အံတငွြ်ေး 

 ဖစ် ွာြေးပနပ ာ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာ ပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အက  ်အတည်ြေး  ှိုြေှို ှိြုေးရွာြေးပစရ  ် လုပ်နဆ ငန်  ည်။ 

ကု ြေှု အြေ နတ်ကယ ်လှိအု ်ပန ူြေ ာြေးကှို ကူည ပ ြေးရနန် ငူ့ ်စစ်အု ်စအုစာြေး တရာြေးေငြ်ေှုရ ှိပ ာ နရွွားခ ယ်စရ တစ်ခကုျိ ု

ြ တ် ွားနပွားရ အ်တွက် အြေ ှိြုြေး ာြေးည ညွတ်ပရြေးအစှိုြေးရ (NUG) န ငူ့ ်တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးက နြ်ေးြောပရြေးအဖွ ွဲ့အစည်ြေး (EHO) ြေ ာြေး 

 ူြေးပ ါငြ်ေးပ  ြေး COVID-19 ကူြေးစက်ပ  ွဲ့န ံ ူ့ြေှုကှို ကာကွယ်တာြေး  ြေးရနန် ငူ့ ် ပ  ခံက နြ်ေးြောပရြေးကွနရ်က်ြေ ာြေးြေ တစ် ငူ့ ်

ကာကွယ်ပ ြေးြေ ာြေး ထှိြုေးန  နပွားနှိငုရ်န ်ရည်ရွယပ်  ြေး  COVID-19 ကာကယွ်ထှိနြ်ေးခ ြု ်က ုပရြေးအဖွ ွဲ့ (COVID-19 Task 

Force) ကှိ ုဖွ ွဲ့စည်ြေးထာြေးပ    ဖစ် ည်။117  

ပနရ ်စွန ူ့ခွ်ာထက်ွပ  ြေးတှိြ်ေြေးပရ ာငရ် ညူ့်   ည် ြူေ ာြေးြေ ာ ထ ်ပလာငြ်ေးစှိနပ်ခေါ်ြေှုြေ ာြေးန ငေ့ ် ရင ်ှိငု ်ကရပ  ြေး 

လူဥ ြေးပရ ထထူ ်ပ ာ IDP စခနြ်ေးြေ ာြေးတငွ ်ခပ်ခွါခွါ  ွ ွားလ  န ထျိငုဖ်ခငွ်ား (Social Distancing) ကှို ြေက ငူ့ ်ံြုေးနှိငု ်ခငြ်ေး၊ 

PPE ေတ်စ ုမ  ွား၊ န ာပခါငြ်ေးစည်ြေးြေ ာြေးန ငူ့ ် လက် န ူ့ပ် ြေးရည်ြေ ာြေး လံုပလာကြ်ေှု ြေရ ှိ ခငြ်ေးတှို ူ့ပ ကာငူ့ ် COVID-19 

ကူြေးစက်ခံရနှိငု ်ညူ့် အလာြေးအလာ  ှိုြေှိ ု ြေငူ့ြ်ောြေးပန ည်။ တစ်ခ ှိနတ်ည်ြေးြေ ာ င ်လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ 

အကူအည န ငူ့ ် န ူ့ရ် ငြ်ေးပ ာပရ လံုပလာကြ်ေှု ြေရ ှိ ခငြ်ေးတျို ေ့န က ငေ့ ်အ ူ ှိုငြ်ေးဇုန ်ပရာဂ္ါြေ ာြေးက ၎ငြ်ေးတှို ူ့၏ အ က်ြေ ာြေးကှိ ု

ပခှိြေ်ြေးပ ခာက်ပန ည်။ ထျို ေ့အဖပင ်အ ခာြေးက နြ်ေးြောပရြေး ှိငုရ်ာ   ဿနာရ ှိ ူြေ ာြေးအတကွ်မ  စစ်အု ်စုြေ  အာဏာ ှိြေ်ြေးရန ်

ကကှိြုြေး ြေြ်ေး ခငြ်ေး၊  ယ်ယူ ှို ူ့ပ ာငပ်ရြေးစာြေးရှိတ ်  ြေငူ့ြ်ောြေးလာ ခငြ်ေးန ငူ့ ် နယ်စ ်ြေ ာြေး  ှိတ် ွာြေး ခငြ်ေးတှို ူ့ပ ကာငူ့ ်

ပ ြေး ှိုငြ်ေ ာြေးမ   ပ ြေးေါြေးြေ ာြေး ြေရရ ှိနှိငု ်ဖြငေ့ ် ပ ြေးနှုနြ်ေးြေ ာြေး တ ဖည်ြေး ဖည်ြေး  ြေငူ့တ်က်လာန  န က ငေ့ ်က နြ်ေးြောပရြေး 

ပစာငူ့ပ်ရ ာက်ြေှုန ငူ့ ်ပ ြေးေါြေးြေ ာြေး ရ ာြေး ါြေးလာပန ည်။118 ရ ြေ်ြေး  ည်နယ်ရ ှိ တအာငြ်ေးန ငူ့ ်ရ ြေ်ြေး လူထအု ှိုငြ်ေးအေှိငုြ်ေးြေ ာြေးတငွ ်

COVID-19 ပျိုွားနတွွဲ့လူနာအပရအတွက် ြေ ာြေး  ာြေးပန ခငြ်ေးပ ကာင်ူ့ လူနာြေ ာြေး ည် ပ ြေးရံု ၊ ပ ြေးခနြ်ေးြေ ာြေး၏  ငငြ်ေး ယ ်ခငြ်ေး 

ခံပန ကရပ  ြေး ကုန ်စစည်ြေးြေ ာြေး   တ်လတ်လာပန ညူ့် ပ ြေး ှိုငြ်ေ ာြေး အပရ ွဲ့တွငလ်ည်ြေး ပ ြေးေါြေးေယ်ယ ရရ ှိနှိငုပ်ရြေး 

တနြ်ေးစ ပန ကရ ည်။119  ျို ေ့ဖြငေ့ ်ဇွနလ်အတွငြ်ေး လာြေးရှု ှိြေးပြေှိြုွဲ့တွင ်လူဥ ြေးပရ ၁,၀၀၀ ပက ာ ်COVID-19 ပျိုွား ကူြေးစက်ခံခ ူ့ရပ  ြေး 

လူပ ါငြ်ေး ၈၀ ပ  ံုြေးခ ူ့ ညေ့ ်အန အထ ွားကျို ကညေ့်လျှင ်  ည် ူလ ထ၏ု လှိုအ ်ခ ကြ်ေ ာ အလွနက်က ြေးြောြေးပန ည်။120 

ကရင ် ည်နယ် ဖာြေးအပံြေှိြုွဲ့တွငလ်ည်ြေး ပ ြေးေါြေးြေ ာြေး၏ ပ ြေးနှုနြ်ေးမ  ွား အလွနအ်ြေငြ်ေး  ြေငူ့ြ်ောြေးလာ ခငြ်ေးပ ကာငူ့ ်

ပ ြေး ှိုင ်ှိငုရ် ငြ်ေ ာြေးအတွက ် စ ွားပွ ွားနရွားဆက်လက်လည် တန်ှိငု ်ညူ့် အပ ခအပန ြေရ ှိပတာူ့ဘ  ပ ြေး ှိငုြ်ေ ာြေးကှိ ု

 ှိတ်ပစ် ကရ ည်။121 ထှိအုပ ခအပနပ ကာငူ့ ်  ုံြေ နအ်ာြေး ဖငူ့ ် အလွယ်တကူ ကု နှိငု ်ညူ့် ဖ ာြေးနာြေှုြေ ာြေးကှို င ်

ကူြေးစက်လွယ်ပစ ညူ့် အနတရာယ်ကှို  ဖစ်ပ ေါ်ပစ ည်။ ထှို ူ့အ  င ် အာဏာ ှိြေြ်ေးရန ် ကကှိြုြေး ြေ်ြေး ညူ့် အခ ှိနြ်ေ စ၍ 

ကပလြေးငယ ်၁  နြ်ေးပက ာ်ြေ ာ ၎ငြ်ေးတှို ူ့ ထှိြုေးရြေညူ့် ပ မု  က်ာကွယ်ပ ြေးြေ ာြေးကှို ြေရရ ှိ ကနတ ေ့ဘ  ေက် က်၊  ှိုလ ယှို န ငူ့ ်

ပြေြေးခှိုငက် ူ့ ှို ူ့ပ ာ ပရာဂ္ါြေ ာြေး  ဖစ် ွာြေးနှိငု ်ညူ့် အပ ခအပနြေ ာြေးန ငေ့ ်  ကံြုပတွွဲ့ပန ကရ ည်။122  ှို ူ့ ဖငူ့ ်

ထကွ်နဖပွားတျိမွ်ားန   ငရ်န   ဖပည်  ြေ ာြေး ည် အလှူရ ငြ်ေ ာြေးန ငူ့ ် နှိငုင်တံကာအ ှိငုြ်ေးအေှိုငြ်ေး၏ လံုပလာက်ပ ာ 

အကူအည  ြေရရ ှိနှိငုဘ်  အြေ ှိြုြေးြေ ှိြုြေးပ ာ ထ ် ငူ့က်  ပခှိြေ်ြေးပ ခာက်ြေှု အနတရ ယ်ြေ ာြေးန ငေ့ ်ရင ်ှိုငပ်န ကရ ည်။  
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အကျ ်အတညြ်ေးအတ ငြ်ေး လ ူာြေးချငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေ ဆှိိုငရ်ာ အကအူည၏ီ အခန်ြေးကဏ္ဍ  

ပ ြေ  ငတ်ငွ ်အပ ခအပနြေ ာြေး  ှိုြေးရွာြေးစွာ  ဖစ်ပ ေါ်ပနပ ာလ်ည်ြေး အက အည  လှိုအ ်ပန ူြေ ာြေးထ ံလူ ာြေးခ ငြ်ေး 

စာနာပထာက်ထာြေးြေှုဆျိုငရ်  အကူအည ြေ ာြေး ပရာကရ် ှိ ခငြ်ေး ြေရ ှိပ ။ လက်ရ ှိအခ ှိနတ်ွင ် အလှူရ ငြ်ေ ာြေးန ငူ့ ် နှိငုင်တံကာ 

လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေးအပန ဖငူ့ ် ၎ငြ်ေးတှို ူ့၏  မ ွားရျိုွားက  လ ူာြေးခ ငြ်ေး 

စာနာ ပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အပ ခခံြေူြေ ာြေး ဖစ်ပ ာ “ ကာြေးပနပရြေး၊ ဘကြ်ေလှိုကပ်ရြေး န ငူ့ ်“  ွားဖခ ွားလွတ်လ ်ြေှု” တှို ူ့ကှိ ု

 ု ်ကှိုငထ်ာြေးပ  ြေး တရာြေးြေေငပ် ာ ရကစ်က် ကြေြ်ေး ကြုတ် ညေ့် စစ်အု ်စုန ငူ့ ်လက်တွ ပ  ြေး အကူအည ြေ ာြေး ပ ြေးအပ်မည် 

 ှို ူ့တည်ွားြေဟုတ ် ပ  ခံန ငူ့ ်တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး CSO ြေ ာြေး၊   ြေှိုကရက်တစ ်အငအ်ာြေးစုြေ ာြေးန ငူ့ ်  ြေနြ်ောနှိငုင်ကံှိ ုတရာြေးေင ်

ကှိုယ်စာြေး  ြုပ ာ  ကာြေး ဖတအ်စှိုြေးရ NUG တှို ူ့ကှိ ု ကူည   ံူ့ ှိုြေး လက်တွ လု ်ပ ာငန်    ှိုြေှိတုှိြုေးတက် ညေ့ ်

လြ်ေြေးပ ကာငြ်ေးကှို ပရွြေးခ ယ်ြေည်  ှို ညူ့် အပရြေးကက ြေးပ ာ ပရွြေးခ ယ်ြေှုတစ်ရ ်ကှို လု ်ပ ာငရ်ြေညူ့် အပနအထာြေးန ငေ့ ်

ရင ်ှိငုပ်နရ ည်။ အကယ်၍ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အက အည နပွားန   အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေး 

အပန ဖငူ့ ် စစ်အု ်စုန ငူ့ ် လက်တွ လု ်ပ ာငရ်န ် ပရွြေးခ ယ်ခ ူ့ ါက ၎ငြ်ေးတှို ူ့ ည် IDP ြေ ာြေး အထြူေး  ဖငူ့ ်

တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးလက်နက်ကှိငုပ်တာ်လ နပ်ရြေးအဖွ ွဲ့အစည်ြေး (EAO) ြေ ာြေး ထှိနြ်ေးခ ြု ်ရာ ယ်နဖမြေ ာြေးရ ှိ IDP ြေ ာြေးန ငူ့ ်

လက်လ ြ်ေြေးြေ  ထှိနတွွဲ့ နျိငုမ်ှုအနပေါ် စစ်အုပ်စု၏ တာြေး ြေစက်န ူ့ ်တ် ထှိနြ်ေးခ ြု ်ြေှုြေ ာြေးန ငေ့ ် ပတွွဲ့  ကံြုရြေည်  ဖစ် ည်။123 

 ှိ ာြေးထငရ် ာြေးပ ာ ဥ ြောအြေ ာြေးအ  ာြေးကှို  တငွ်ားြေ   ယာမ  ွားက အစ ရငခ်ံ တငဖ်ပထာြေးပ  ြေး  ဖစ် ည်။ ဇွနလ်အတွငြ်ေး 

ရ ြေ်ြေး  ည်နယ်ပတာင ်ှိုငြ်ေး ဖယ်ခုံပြေှိြုွဲ့တွင ် IDP ြေ ာြေးအာြေး  ဖန ူ့ပ်ေရန ်  ှိုပလ ာငထ်ာြေးပ ာ အစာြေးအစာ၊ စာြေး ံုြေး  န ငူ့ ်

ပ ြေးေါြေး စစည်ြေးြေ ာြေးကှိ ု စစအ်ု ်စု၏ တ ်ဖွ ွဲ့ြေ ာြေးက  ှိြေ်ြေး ည်ြေးရယူကာ ြေ ြေးရှု ှိ ွဲ့ဖ က်  ြေးခ ူ့ပ  ြေး စစ်အ ်ုစုအာြေး 

ခုခံပတာ်လ န ်ူြေ ာြေးန ငူ့ ်  က်စ ် တ် က်ြေှု ရ ှိ ြူေ ာြေးအပ ေါ်   စ် ဏပ် ြေး ညူ့်အပန ဖငူ့ ် ကယ် ယ်ပရြေး 

အကူအည ြေ ာြေးကှို လက်နကအ်ဖြစ် အ ံုြေးခ ခ ူ့ ည်။124 ခ ငြ်ေး  ည်နယ်တွင ် ခ ငြ်ေး  ည် ူ ူ့ကာကွယ်ပရြေးအဖွ ွဲ့ြေ ာြေးန ငူ့ ်

 ြေနြ်ောစစ်အ ်ုစတုှို ူ့အ ကာြေး  ဖစ် ွာြေးပ ာ တှိုက် ွ ြေ ာြေးပ ကာငူ့ ် ထကွ်ပ  ြေးတှိြေြ်ေးပရ ာငရ် ညူ့်   ည် ူြေ ာြေးအတကွ် 

အကူအည ြေ ာြေးန ငူ့ ်ပထာက် ံူ့ြေှုြေ ာြေး ပ ြေး ှို ူ့ ခငြ်ေးကှိ ုစစအ်ု ်စကု တာြေး ြေစ် ှိတ ်ငခ် ူ့ ည်။125  

 

“အလှူရ ငပ်တွ၊ INGO ပတွအပနန ူ့  ှိုြေးက ှိြုြေး က်ပရာကြ်ေှု နည်ြေးနှိငု ်ြေ  နည်ြေးပစြျို ေ့အတွက် ပ ပ ခ ာခ ာ 

 တှိထာြေးလု ်ပ ာငရ်ြေ ာ ဖစ်ပ  ြေး ‘ြေည် ူြေ  ထှိခှိုက်နစ်နာြေှု ြေရ ှိပစနရွား’ ဆျိုတ ေ့ြေူကှိ ုလှိက်ုနာ ခငြ်ေးအာြေး ဖငူ့ ်

တငြ်ေးြောြေှုပတွ ြေ ဖစ်ပ ေါ်ပအာင ်ပရ ာငက် ဥ်ရြေယ်။” 

ကရင ်CSO ကှိုယ်စာြေးလ ယ်တစ်ဥ ြေး 

စစ်အု ်စုက ၎ငွ်ားတျို ေ့ ည် ဖပည်  ကျိ ုက ကွယ်နပွား န    မ  ွား ဖြစ် ည်ဆျို ညေ့် လုပ်ဇ တ်ဖြငေ့ ် ၎ငြ်ေးတှို ူ့ 

အ ာစ ြေးရနှိငုပ်ရြေးအတွက ် အကူအည  အနထ က်အပ ေ့ြေ ာြေးကှို ထှိနြ်ေးခ ြု ် ခငြ်ေး၊ ကန ူ့ ်တ် ခငြ်ေး ( ှို ူ့ြေဟုတ်) 

 ယ်ယူ ှို ူ့ပ ာငြ်ေှုြေ ာြေးကှို ဖ က်  ြေးပပ ွား အနထ က်အပ ေ့ြေ ာြေးကှို လက်နက် ဖွယ ် အ ံုြေးခ ပနလ က ် ျိ ည်။  ျို ေ့ဖြငေ့ ်

အကူအည ပ ြေးပရြေး အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေးမ  လျိုအပ်  မ  ွားထ  ျို ေ့ အကအူည ြေ ာြေး  ဖန ူ့ပ်ေရာတွင ်လံု ခံြုပရြေးအတွက ်ဟ  ညေ့ ်
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အပ ကာငြ်ေး  ခ က် ဖငူ့ ် စစ်အ ်ုစု၏ တ ်ဖွ ွဲ့ြေ ာြေး လှိုက် ါလာနှိငု ်ည်။ ယငြ်ေး ည် ထကွ်ပ  ြေးတှိြေြ်ေးပရ ာင ် ရ ူြေ ာြေး၏ 

အပ ကာက်တရာြေးြေ ာြေးကျိ ု ှိုြေှိ ုှိုြေးရွာြေးပစရံု ာြေကဘ  စစ်အု ်စုက လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု အကူအည ြေ ာြေးန ငူ့ ်

COVID-19 ကှိ ု လက်နက် ဖွယ် ဆက်လက်အ ံုြေး  ြုခွငေ့ ် ရန မည်ဖြစ်ပပ ွား   ည် ူြေ ာြေးအပ ေါ် ၎ငြ်ေးတှို ူ့၏ 

ပခှိြ်ေြေးပ ခာက်ြေှုကှို တှိုြေး ြှေငူ့ပ် ာငရွ်က် ခငြ်ေး၊ ထှိနြ်ေးခ ြု ်ြေှုကှို  ှိုြေှိုတငြ်ေးက ပ်လာပစ ခငြ်ေး ဖငူ့ ် ဖှိန ှိ ်ြေှုြေ ာြေးကှို ပျိမုျိ ု

လု ်ပ ာငလ် နျိငု ်ညူ့် တစ်ခ ှိနတ်ည်ြေးတွင ် “လှိုအ ်ပန ူြေ ာြေးအတွက် ြေရ ှိြေ ဖစ်လှိုအ ်ပ ာ အကအူည ြေ ာြေး 

ပ ြေးရာတွင ်  ါေငက်ူည ပ ြေးပန ည်” ဟု နာြေည်ပကာငြ်ေးရ ပရြေး အြေ နြ်ေးတငလ်ု ်ပ ာငြ်ေည်  ဖစ ်ည်။ 

လက်ရ ှိအပ ခအပနပအာက်တွင ် တစ်နှိငုင်လုံံြေးအန ံ ူ့ အပ ကာက်တရာြေး ရျိုက ်ငွွ်ားန န    ြေနြ်ောစစ်အု ်စုန ငူ့ ်

 ူြေးပ ါငြ်ေးလု ်ပ ာငရ်န ် အ ှို  ြုတျိုက်တွ ွ်ား ခငြ်ေး ည် စစ်အု ်စု၏  ှိုြေးရွာြေးလ ပ ာ ရာဇေတ်ြေှု က ျူြေးလွနခ်ံရ ူြေ ာြေး 

အပ ေါ် ပနာက်ထ ်ပဘြေးအနတရာယ်ြေ ာြေး က ပရာကပ်စနှိငုပ်  ြေး  ြေနြ်ော  ည် လူူထ၏ု INGO ြေ ာြေးအပ ေါ် ယံု ကည်ြေှု 

  က်  ာြေးလာပန ခငြ်ေးကှို  ှိုြေှိ ုှိုြေးရွာြေး ွာြေးပစြေည်  ဖစ ်ည်။   

နှိငုင်တံကာအလှူရ ငြ်ေ ာြေးန ငူ့ ် အကူအည  အပထာက်အ ံူ့ြေ ာြေး ပ ြေးအ ်ပ ာ အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေး၏ 

 ံုြေး ဖတ်ခ က်ြေ ာြေး ည် စစအ်ု ်စုကှိ ု အဘကဘ်က်ြေ   န ူ့က် ငပ်နပ ာ  ြေနြ်ော  ည် ူြေ ာြေး၏ လြ်ေြေးည နြ်ေှုြေ ာြေး ဖငူ့ ်

ခ ြေ တ်ရြေည်  ဖစ် ည်။ ထှိနုှိငုင်တံကာအဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေးအပန ဖငူ့ ်   ည ်ြူေ ာြေးကှိ ု ေနပ် ာငြ်ေှုပ ြေးပနပ  ြေး 

အကူအည ြေ ာြေး ပရာက်ရ ှိပစပရြေး အ  ညူ့အ်ေ စွြေြ်ေးပ ာငန်ှိငု ်ညူ့် ပ ြေ  ငရ် ှိ CBO၊ CSO ြေ ာြေးန ငူ့ ်အဓှိ ပါယ်  ညူ့်ေပ ာ 

ထှိပတွွဲ့ က် ြံေှုြေ ာြေး လ ်ုပ ာငရ်ြေည် ဖစ်ပ  ြေး ပအာက်ပ ခြေ အထက် ှို ူ့ ခ ဉ်ွားကပ်မှုဖြငေ့ ် ြွ ွဲ့စည်ွားထ ွားန   

လူထအုပ ခ  ြုအဖွ ွဲ့ြေ ာြေးန ငူ့ ် ၎ငွ်ားတျို ေ့၏  ံြုေး ဖတ်ခ က်မ  ွားကျို ပ ေ့ပျိွုားဖခငွ်ားမ တစ်ဆငေ့ ် ၎ငွ်ားတျို ေ့၏ ေနပ် ာငြ်ေှုြေ ာြေး 

 ှိုြေှိုအာြေးပကာငြ်ေးလာနစရ  ်  ံူ့ ှိုြေးပ ြေးရြေည်  ဖစ ်ည်။126 ရန ုံ်ပငနွထ က်ပ ေ့န   အလှူရ ငြ်ေ ာြေးအန ဖြငေ့ ်

တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးလူထြုေ ာြေးကှိ ု အဓှိကက ပ ာ  ံုြေး ဖတ်ခ က်ြေ ာြေး ခ ြေ တရ်ာပနရာြေ ာြေးတငွ ် ြယ်ခ  ထ် ွားဖခငွ်ား 

 ှို ူ့တည်ွားြေဟုတ ် ဗ ျူရှိုကပရစ လုပ်ထ ွုားလုပ် ည်ွား ကန ူ့ ်တ်ခ ကြ်ေ ာြေးဖြငေ့ ် အကူအည ပ ြေးပရြေး အစ အစဉြေ ာြေးန ငူ့ ်

ေနပ် ာငြ်ေှုနပွားန   လု ်ငနြ်ေးြေ ာြေးတွင ် ဖယက် ဥ်ထာြေး ခငြ်ေး ြေ  ြုဘ  တနြ်ေးတူြေှိတ်ဖက်ြေ ာြေးအ ဖစ ်  က် ရံြေည် 

 ဖစ် ည်။127 အကူအည  အနထ က်အပ ေ့ြေ ာြေး ပ ြေးအပ်ရာတွင ် စစ်အ ်ုစုန ငူ့ ်  ူြေးတွ လု ်ပ ာင ်ခငြ်ေး ည် 

အစကတည်ွားကပင ် နျိငုင် နရွားဖြစ်န  န က ငေ့ ် “ ကာြေးပန ခငြ်ေး” ဆျိ ုည်မ   မ  ျိဘ  အနပေါ်ယ အရ  ကာြေးန  ည်ဟ ု

နဖပ  ခငွ်ား ည် က ငူ့ေ်တ်န ငေ့ ်မည နပ။128 ထှို ူ့ပ ကာငူ့ ်  ြေနြ်ောနှိငုင်၏ံ အပ ခအပနတငွ ်  ကာြေးပန ခငြ်ေး  တ်ြေ တ်ခ က်ကှို 

ပစူ့စ ်ပ ခ ာစွာ   နလ်ည် ံုြေး  ်ရန ် လှိုအ ်ပနပ  ြေး လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အကူအည ြေ ာြေးအပ ေါ် 

အဟန ူ့အ်တာြေး  ဖစ်ပန ညူ့ ် နှိငုင်ပံရြေး ပဘာ ဘာေကှို  ငငြ်ေး ယ်၍ ြေရ က ူ့ ှို ူ့ စစ်အု ်စ၏ု လူ ူ့အခွငူ့အ်ပရြေး 

ခ ှိြုြေးပဖာက်ြေှုြေ ာြေးကှိုလည်ြေး လ စ်လ ျူရှု၍ ြေရနှိငု ်ါ။129  ြေနြ်ော  ည် ူြေ ာြေးန ငူ့ ် တစ ် ွားတည်ွား ရပ်တည် ညေ့် 

ပ ွြေးစည်ြေးည ညွတ်ြေှုကှို    ရနြ်ေ ာ ၎ငြ်ေးတှို ူ့၏ လူ ူ့အခွငူ့အ်ပရြေးြေ ာြေးကှို အ  ညူ့်အေ အ ှိအြေ တ်  ြု ခငြ်ေးန ငူ့ ် “ြေည် ြူေ  

ထှိခှိုက်နစ်နာြေှု ြေရ ှိပစပရြေး” ြူေကှို လှိုက်နာ ခငြ်ေး ဖငူ့ ်ခ ဥ်ြေးက ်လုပ်နဆ ငရ်န ်အလွနအ်ပရြေးကက ြေး ါ ည်။130  

နှိငုင်တံကာအ ှိုငြ်ေးအေှိငုြ်ေးြေ  ကုလ ြေဂ္ဂန ငူ့ ်  က ်ှိုငရ်  အဖွ ွဲ့အစည်ြေး အြေ ာြေးအ  ာြေး ည်   ြေနြ်ောနှိငုင် ံ

အတွငြ်ေးရ ှိ အက  ်အတည်ြေးကှို အာ  ယအံာြေး လ  ပ  ာငြ်ေးထာြေးပ  ြေး လ ူာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိငုရ်ာ 
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တုံ ူ့  နပ် ာငရွ်က်ပရြေးကှို ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management 

(AHA Centre) ြေ တစ် ငူ့ ်လု ်ပ ာငရ်  ်လွှ နဖပ ငွ်ားထ ွားန  ်လည်ွား ြေည် ညူ့် လူ ာြေးခ ငြ်ေး စာနာပထာက်ထာြေးြေှု 

အကူအည မျှ အလ ငအ် ြေန ်အပကာငအ်ထည် ပဖာ်ပ ာငန်ှိငု ်ည်ကှိ ု ြေပတွွဲ့ရန ွားပ ။131 ၂၀၂၁ ခုန စ ် ဧပ  လ ၂၄ 

ရက်ပန ူ့တွင ်က ငြ်ေး ခ ူ့ပ ာ အာ  ယံပခါငြ်ေးပ ာငြ်ေ ာြေး အထ ွားအစည်ြေးအပေြေး၌  ြေနြ်ောနှိငုင်ရံ ှိ အက  ်အတည်ြေးြေ ာြေးအ ွား 

ကှိုငတ်ွယ်ပ ဖရ ငြ်ေးပရြေးအတကွ ် အာ  ယမံ  အခ က် ၅ ခ ကပ်ါ ညေ့် ဘံ ုပဘာတူည ခ က်ကျိ ု စစအ်ုပ်စု၏ 

 နဘ တ ည ြေှုဖြငေ့ ် ခ ြေ တ်ခ ူ့ ည်။ ထျိအုစည်ြေးအပေြေးတွင ် စစအ်ု ်စကုှိ ု ဖှိတ် ကာြေးခ ူ့ပ ာ်လည်ြေး အဓှိက 

 က် ှိုင ်ြူေ ာြေး ဖစ ်ညူ့် NUG၊ ပ  ခံ CSO ြေ ာြေး၊ လ ူာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိငုရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေးန ငူ့ ်EAO 

ြေ ာြေးကှိုြူေ ခ နလ်  ်ထာြေးခ ူ့ ည်။ ထှို ူ့အ  င ်အ ဆ ယ ၏ AHA Centre  ည် စစ်အု ်စ ုေ က်က ွားဌ  ၏ အတည်  ြုခ က်န ငူ့ ်

 ူြေးပ ါငြ်ေးလု ်ပ ာငြ်ေှုကှို ရယူရြေညူ့် အလာြေးအလာ ရ ှိန  ဖြငေ့ ် ထျိ ုျို ေ့လုပ်နဆ ငပ်ါက စစအ်ုပ်စုမ လျိုခ ငန်   

အ ှိအြေ တ်  ြုြေှုန ငူ့ ်တရာြေးေငြ်ေှုကှို အာြေး ဖညူ့်ပ ြေးရာ ပရာက ်ွာြေးြေည်  ဖစ် ည်။ စငစ်စ်အာြေး ဖငူ့ ်“လကူဖနတ် ြေးပ ာ” 

အက  ်အတည်ြေးန ငူ့ ် န ူ့က် ငဘ်က် ဖစ်ပ ာ  ဘာေပဘြေးအနတရာယ် တုံ ူ့  နပ်ရြေး ှိငုရ်ာ လု ် ှိုငခွ်ငူ့ ်ာ  ျိ ညေ့် AHA 

Centre  ည် ၂၀၁၈ ခုန စ ် ရှိုဟငဂ်္ ာအက  ်အတည်ြေးကှိ ု တုံ ူ့  နရ်ာတွင ်  ြေနြ်ောစစ်တ ်၏ ရည်ရွယ်ခ က်ြေ ာြေးကှိ ု

ဖြညေ့်ဆည်ွားပဖာ်ပ ာငပ် ြေးခ ေ့ ညူ့်  ြေှိုငြ်ေးြေ တ်တြေ်ြေးမ  ွား ရ ှိခ ူ့ ည်။132 ထှိြုေ  ာြေက အာ  ယံ၏  ဘာေ 

ပဘြေးအနတရာယ် ှိငုရ်ာ ကူည ကယ် ယ်ပရြေးန ငူ့ ် အပရြေးပ ေါ်တုံ ူ့  နြ်ေှု  ြူေးတွ လု ်ငနြ်ေးြေ ာြေး၏ ပ   ှိငုရ်ာ 

အရန ်ငူ့ ် င ်ငထ်ာြေးပ ာ အစ အစဉြေ ာြေးန ငူ့ ်  ူြေးပ ါငြ်ေးပ ာငရွ်ကြ်ေှု ှိုငရ်ာ လု ်ငနြ်ေးလည် တ်ြေှု လု ်ထံြုေး 

လု ်နည်ြေးြေ ာြေး (Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint 

Disaster Relief and Emergency Response Operations) က အက အည  လက်ခရံရ ှိ ူဖြစ်မညေ့်  ြေနြ်ောနှိငုင်ကံျိ ု“၎ငြ်ေး၏ 

နယ်နြေှိတ်အတွငြ်ေး အကအူည  ပထာက် ံူ့ြေှုြေ ာြေး ှိငုရ်ာ ည န ်ကာြေးြေှု၊ ထှိနြ်ေးခ ြု ်ြေှု၊  ညှှိနှုှိငြ်ေးပ ာငရွ်က်ြေှုြေ ာြေးန ငူ့ ်

စ ြေံပ ာငရွ်က်ြေှု အလံြုေးစံကုှိ ု က င်ူ့ ံြုေးပ ာငရွ်က်ရန”် ခွငူ့ ် ြုထာြေးပပ ွား ထျိအုန က ငွ်ားဖပခ က်ဖြငေ့ ် စစအ်ု ်စုက 

အကူအည ြေ ာြေး  ဖန ူ့ပ်ေြေှုကှိ ု ခ ယ်လ ယ်ရ န်  ငူ့ ် အကအူည ြေ ာြေးကှို လက်နကအ်ဖြစ ် အ ံုြေးခ ရန ် တျို ေ့အတွက် 

ကကှိြုြေး ြေြ်ေးလှိြေူ့်ြေည်  ဖစ် ည်။133 ဖမ မ် နျိငုင်   ျိ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာ ပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အက  ်အတည်ြေးမ  ွား 

အဓျိကဖနတ် ြေး ဖူြစ်န   စစ်အုပ်စုကှို အကအူည ြေ ာြေးပ ြေးရာတွင ် မျိတ်ြကအ်ဖြစ် ထညူ့် ွငြ်ေးစဉြေးစာြေး ခငြ်ေးက 

နက်ရှု ှိငြ်ေးပ ာ  ဿနာပင ်  ဖစ် ည်။ ထျို ေ့အဖပင ်စစ်အု ်စကု “နှိငုင်ကံှို တည်ပငှိြေ်ပအာင ်ထှိနြ်ေးခ ြုပ်” ပ  ြေးြေ  ာ ၎ငွ်ားတျို ေ့ 

 ပဘာတူထ ွားန   အ ဆ ယ ၏ ဘ ု နဘ တ ည ခ က ် ၅ ခ က်ကှို လှိုက်နာြေည်  ဖစ်ပ ကာငြ်ေး အာ  ယကံျို 

အခ က်ဖပထာြေးပ  ြေး  ဖစ် ည်။134  
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နှိဂံိုြေး  

 ြေနြ်ောနှိငုင်၏ံ လက်ရ ှိ ြေ ကံြုဖူြေးန   စှိနပ်ခေါ်ြေှုက နတ ငွ်ားဆျိုန  ည်မ   လူ ူ့အခွငူ့အ်ပရြေးန ငူ့ ် လ ူာြေးခ ငြ်ေး 

စာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အက  ်အတည်ြေး ြ တ် ွား   စစ်အ ်ုစနု  ငေ့ ် ပ ွားနပါငွ်ားလုပ်နဆ င ်ညေ့်  မ ွားရျိုွားက  

လူ ာြေးခ ငြ်ေး စာနာပထာက်ထာြေးြေှုဆျိုငရ်  အက အည  နပွားန  ညေ့် ုံစအံစ ွား စစ်အပ်ုစုအဆက်ဆက်၏ အု ်ခ ြု ်မှု 

ပအာက်  ျိ အခက်ခ  ံုြေးန   အပ ခအပနြေ ာြေးတွငပ်င ်  ယ်စုန စ်ပ ါငြ်ေးြေ ာြေးစွာ လည် တ်လု ်ပ ာငန်ျိငုခ် ူ့ပပ ွား 

ကျွြေ်ြေးက ငြ်ေှု၊ ကှိုယ်စာြေး  ြုြေှုန ငူ့ ် တရာြေးေငမ်ှုတျို ေ့ဖြငေ့ ် ဖပညေ့်စ ပု ာ ပ  ခံ CBO န ငူ့ ် CSO ြေ ာြေးကျိ ု ဗဟှိဖုပြုထာြေး ညူ့ ်

တ ု ေ့ဖပ မ်ှု ုံစအံဖြစ် ျို ေ့ အပရြေးတကက ွား ပ  ာငြ်ေးလ ရန ်င ် ဖြစ ်ည်။ တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး CBO ြေ ာြေး ည်  ယ်စုန စ်န ငူ့ခ်  ၍ 

EAO ြေ ာြေး၏ ထှိနြ်ေးခ ြု ်နယ်ပ ြေပအာက်တငွ ် လု ်ငနြ်ေးလည် တ် ကခ ူ့ပပ ွား  ဋှိ ကခ က်ပရာက်ြေှု ဏ ် ခံန ရပ ာ 

  ည် ူြေ ာြေးအတွက ် ြေရ ှိြေ ဖစ်ပ ာ က နြ်ေးြောပရြေးန ငူ့ ်  ညာပရြေး ေနပ် ာငြ်ေှုြေ ာြေးကှိ ု ပ ြေးခ ူ့ က ည်။ လွနခ် ူ့ပ ာ 

 ယ်စုန စ်ြေ ာြေးအတွငြ်ေး စစအ်ာဏာရ င ် အ ်ုခ ြု ်ြေှုြေ ာြေးပအာက်တွင ် ထှိချိုက်အလယွ် ံုြေး   ည ်ူြေ ာြေးအတကွ ်

နယ်စ ် ဖတ်ပက ာ် အကအူည ြေ ာြေးကှို နှိငုင်တံကာအလှူရ ငြ်ေ ာြေးက  ံူ့ ှိြုေးခ ူ့ပ ာ်လည်ြေး NLD ဦြေးပ ာင ်ညူ့ ်

  ြေှိုကပရစ အ ွငကူ်ြေးပ  ာငြ်ေးပရြေးန ငူ့ ်စစ်တ ်၏  ပဘာထာြေးအပ ေါ် လွ ြေ ာြေးစွာ ယုံ ကည်ခ ူ့ ကပ  ြေး ထျိနုယ်စ ် ဖတ်ပက ာ ်

အကူအည ပ ြေးြေှုြေ ာြေးကှိ ု ဖတပ်တာက် စ်ခ ူ့ က ည်။ အာဏာ ှိြေြ်ေးရန ်ကကှိြုြေး ြ်ေြေးခ ူ့ ညူ့အ်ခ ှိနြ်ေ စ၍ CDM အြွ ွဲ့ေငမ်  ွား၊ 

အပထပွထ ွ ှိတ်ပကာ်ြေတ ြေ ာြေးန ငူ့ ် NUG တှို ူ့ ည် ာြေက စစ်အု ်စအုာြေး  န ူ့က် ငရ် ်တည် ပန က ူြေ ာြေးအတကွ ်

တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးနယ်ပ ြေြေ ာြေး ည် ခှိုလှုံစရ န ရ မ  ွား ဖြစ်လ ပပ ွား ထျိခုျိုလှု လ   မ  ွားက ပ  ခံ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာ 

ပထာက်ထာြေးြေှု ကွနရ်က်ြေ ာြေးန ငူ့ ် CBO ြေ ာြေးအပ ေါ် ြေ  ခှိပုန ကရ ခငြ်ေးပ ကာငူ့ ် နဒ ခ တှို ူ့တွင ် ရ ှိထာြေးပ ာ 

အရငြ်ေးအ ြေစ်ြေ ာြေးမ   ကုနခ်နြ်ေးလာပနပ   ဖစ ်ည်။  ှို ူ့ ဖစ်ရာ အလှူရ ငြ်ေ ာြေးန ငူ့ ် နှိငုင်တံကာ လူ ာြေးခ ငြ်ေး 

စာနာပထာက်ထာြေးြေှု အကအူည ပ ြေးန န   အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေးအန ဖြငေ့ ်  ယ်စုန စပ် ါငြ်ေးြေ ာြေးစွာ အကအူည ြေ ာြေးကှိ ု

ထှိပရာက်စွာ  ဖန ူ့ပ်ေပ ြေးပနခ ူ့ပပ ွား ပ  ခ ံ   ည် ူြေ ာြေး၏ ယံု ကည်ြေှုကှို ရရ ှိထာြေး ညေ့်အဖပင ် ၎ငြ်ေးတှို ူ့ကှိုယ်တှိငုက် 

လူြေှုအ ှိုငြ်ေးအေှိုငြ်ေး၏ အစှိတ်အ ှိုငြ်ေး ဖစ်န ပ ာ CBO ြေ ာြေးန ငူ့ ် နယ်စ ် ဖတ်ပက ာ ်လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု 

 ှိုငရ်ာ အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေးအာြေး လ စ်လ ျူရှု ြေထာြေး ငူ့ပ် ။ ၎ငြ်ေးတှို ူ့ ည် ဖမ မ် နှိငုင်အံတွငွ်ား လက်ရ ှိ ဖစ် ွာြေးပနပ ာ 

လူ ူ့အခွငူ့အ်ပရြေးန ငူ့ ် လ ူာြေးခ ငြ်ေးစာနာ ပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အက  ်အတည်ြေးြေ ာြေးအတွက ် အပ ဖ ဖစ်ပ  ြေး 

၎ငြ်ေးတှို ူ့အန ဖြငေ့ ် နှိငုင်တံကာအ ှိုငြ်ေးအေှိငုြ်ေး၏ ယံု ကည်ြေှုကှိ ု အ  ညူ့်အေ ရ ငူ့ရ်ံု ာြေက အဓှိ ပါယရ် ှိပ ာ 

လက်တွ ပ ာငရွ်ကြ်ေှုကှိလုည်ွား ရရ ှိ ငူ့ ်ူြေ ာြေး  ဖစ ်က ည်။  
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အ က ံ ြုံတှိိုကတ် န်ြေးချကမ် ာ်း 
 

ကိုလ ြေဂဂအဖ  ွဲ့အစညြ်ေးြေျာြေး၊ အလှူရ ငြ်ေျာြေးန ငို့ ်နှိိုငင်တံကာ လ ူာြေးချငြ်ေးစာနာပထာကထ်ာြေးြေ ဆှိိုငရ်ာ 

အဖ  ွဲ့အစညြ်ေးြေျာြေး 

➢ လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အကအူည  အပထာက်အ ံူ့ြေ ာြေး ပ ြေးရာတွင ် စစ်အု ်စုန ငူ့ ်

မပ ွားနပါငွ်ားရနန် ငူ့ ် ဖပည်  မ  ွားအနပေါ် အ ကမ်ွားြကတ်ျိုက်ချိုက်န   ကမပ်ျိ ွ်ားမ  ွားတွင ် လူ ာြေးခ ငြ်ေး 

စာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အကအူည  အပထာက်အ ံူ့ြေ ာြေးကှိ ု ဖမ မ် စစ်အုပ်စုမ  လက်နက်အဖြစ ်

အ ံုြေးခ ဖခငွ်ား မဖပြုနျိငုန်ရွား ကာကွယ်ရန၊် 

➢ လူ ာြေးခ ငြ်ေး စာနာပထာက်ထာြေးြေှုဆျိုငရ်  အကူအည  အနထ က်အပ ေ့ြေ ာြေးကှိ ု နယ်စ ် ဖတ်ပက ာ ်

လြ်ေြေးပ ကာငြ်ေးြေ ာြေး၊ လ ူာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှုန ငူ့ ် ပ ြေးဘက် ှိငုရ်ာ အကအူည ပ ြေးပနပ ာ ပ  ခ ံ

ကွနရ်က်ြေ ာြေး၊ တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေး ေနပ် ာငြ်ေှုပ ြေး ူြေ ာြေး၊ န ငေ့ ် စစ်အု ်စု၏ ဖှိန ှိ ်ပဖှိြုခွငြ်ေးြေှုြေ  ထကွ်ပ  ြေး 

တှိြေ်ြေးပရ ာငလ်ာပ  ြေး တှိုငြ်ေးရငြ်ေး ာြေးနယ်ပ ြေြေ ာြေးတငွ ် အကာအကွယ်န ငူ့ ် အကူအည  ရယနူ  ူြေ ာြေးကှိ ု

ကူည ပ ြေးပန ညူ့် CBO၊ CSO ြေ ာြေးြေ တစ် ငူ့ ်လ  ပ  ာငြ်ေးကူည ပ ြေးရန၊် 

➢  ဋှိ ကခန င်ူ့ က်စ ်ပ ာ လူ ာြေးခ ငြ်ေး စာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ ေနပ် ာငြ်ေှုလု ်ငနြ်ေးြေ ာြေး နပွားပနပ ာ 

CBO န ငူ့ ်CSO ြေ ာြေးအတွက် က ေ့ ်တ်မှုန ငေ့ ်ရှုပ်နထွွားန   လှိုအ ်ခ က်ြေ ာြေးကှိ ုပလ ာူ့ခ ပ ြေးရန၊် 

➢ နှိငုင်တံစ်ေ ြ်ေြေးတွင ်  ဖစ် ွာြေးပနပ ာ လူ ာြေးခ ငြ်ေး စာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အက  ်အတည်ြေးကှိ ုပ ဖရ ငြ်ေးရန ်

အတွက ်NUG၊ EAO ြေ ာြေးန ငူ့ ်ပ ွြေးပနြွေးညှှိနှုှိငြ်ေးတှိငု ်ငပ်  ြေး  ပဘာတူည ြေှုစာချွနလ် ာြေ ာြေး လက်ြေ တ်ပရြေးထှိြုေးရန၊် 

➢ ရန ုံ်ပငြွေ ာြေးန င်ူ့ အကူအည ြေ ာြေးကှို ြေည်က ူ့ ှို ူ့  တ်ြေ တ်ခွ ပေထ ွား ည်  ှို ညူ့အ်ခ က်မ  ွား အ ါအေင ်

 ံုြေး ဖတ်ခ က်ခ ြေ တ်ပ ာ လု ်ငနြ်ေးစဉြေ ာြေး၊ န ငေ့ ် အကူအည  ဖြ ေ့န်ေနရွား လုပ်င ွ်ားမ  ွားတငွ ်

လူထအု ှိုငြ်ေးအေှိငုြ်ေးြေ ာြေး  ါေငြ်ေှုရ ှိပရြေး ပ ခ ာနစရနအ်တွက် CBO မ  ွား၊ CSO ြေ ာြေးန ငူ့ ်

 ွငူ့လ်ငြ်ေး ြေင ်ာြေှုရ ှိပ ာ ပ ွြေးပနြွေး ွ ြေ ာြေးန ငူ့ ်ညှှိနှုှိငြ်ေးြေှုြေ ာြေးြေ တစ် ငူ့ ်အခ က်အလက်ြေ ာြေး ြလ ယ်ရန၊်  

➢ ြေ တ် ုံတငထ် ွားမှု   ျိ၊ မ  ျိအနပေါ် အပ ခြေခံဘ  လုပ်ကှိုငန်ျိငုစ်ွမ်ွားကျို အပ ခခံပ ာ ခ ဥ်ြေးက ်ြေှု ဖငူ့ ် ပ  ခ ံ

လူထအု ှိုငြ်ေးအေှိငုြ်ေးြေ ာြေးန ငူ့ ် IDP ြေ ာြေးကှို အကူအည ြေ ာြေးပ ြေးရာတွင ်  ကာရ ည် ညူ့်ြေ တ်တြေ်ြေးရ ှိပ ာ ပ  ခ ံ

အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေးြေ တစ် ငူ့ ်လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အကအူည ြေ ာြေး ပ ြေးအပ်ရန၊်  

➢ နည်ြေး ညာပျိုငွ်ား ှိုငရ်ာ အကအူည ၊ ဘဏ္ဍ နရွား ှိငုရ်ာ အကူအည န ငူ့ ်လူ ာြေးခ ငြ်ေး စာနာပထာက်ထာြေးြေှု  ှိုငရ်ာ 

အကူအည ြေ ာြေး ပ ြေးနှိငုပ်ရြေး အ ါအေင ် COVID-19 န ငူ့ ် အ ခာြေး ပရာဂ္ါြေ ာြေး ကူြေးစက်  နန် ံ ူ့ြေှုကှိ ု

ကှိုငတ်ွယ်ပ ဖရ ငြ်ေးရနအ်တွက် NUG၊ EAO ြေ ာြေးန ငူ့ ် COVID-19 Task Force တှို ူ့န ငူ့ ်  ုံြေ န ်က် ယွ ်

ပ ွြေးပနြွေးညှှိနှုှိငြ်ေး  ြူေးပ ါငြ်ေးပ ာငရွ်ကရ်န၊် 

➢ ထှိငုြ်ေး၊ အှိနဒှိယန ငူ့ ် တရတု်နှိငုင် ံ အစှိုြေးရြေ ာြေးအာြေး နယ်စ ် ဖတ်ပက ာ်ပ  ြေး ခှိုလှုံခွငူ့ပ်တာငြ်ေးခံလာ ညူ့် 

ြေည် ူ ူ့ကှိုြေ ှိ ု  ငငြ်ေး ယ ်ခငြ်ေး ြေ  ြုပရြေး တှိုက်တွနြ်ေးပတာငြ်ေး ှိရုန။် လံ ုခံြုပရြေးအဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေးအပန ဖငူ့ ်

လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှုန ငူ့ ် လူ ူ့အခွငူ့အ်ပရြေးအပ ေါ် အပ ခခံပ  ြေး ပဘြေးအနတရာယ်ြေ ာြေးြေ  ထကွ်ပ  ြေး 
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တှိြေ်ြေးပရ ာငလ်ာ ညူ့်  ကုခ ည်ြေ ာြေး ေငပ်ရာက်လာြေှုကှို ကူည  ံူ့ ှိုြေးပ ြေးရြေည်။ ြေည် တူစ်ဦြေးတစ်ပယာကြ်ေ  

အပရြေးယခူံရ ခငြ်ေး၊ ဖြေ်ြေး  ြေးခရံ ခငြ်ေး၊ အတငွ်ား  နလ်ည် ှို ူ့ပ ာင ်ခံရ ခငြ်ေး  ှို ူ့ြေဟုတ် လ  ပ  ာငြ်ေးခရံ ခငြ်ေး ြေရ ှိရနပ။  

➢  ြေနြ်ောနှိငုင် ံှို ူ့ အကူအည မ  ွား နခ  နမွွဲ့ စွ  နပွားပျို ေ့ဖြတ်  ွ်ားနျိငုရ် အ်တွက် ထှိငုြ်ေးန ငူ့ ် အှိနဒှိယနှိငုင်ြံေ  

အာဏာ ှိငုြ်ေ ာြေးန ငူ့ ်ထှိပတွွဲ့ က် ပံပ ွား အကူအည မ  ွား ပ ြေးပနပ ာ အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေးန ငူ့ ်ပ  ခံ CSO ြေ ာြေးကှိ ု

ထှိငုြ်ေး- ြေနြ်ော န ငူ့ ် အှိနဒှိယ- ြေနြ်ော နယ်စ ် န စဘ်ကစ်လုံြေးတွင ် ျိန    ကုခ ည်ြေ ာြေးထ   ွ ွားလ ခွငူ့ ် ြုရန။် 

လတ်တပလာတွင ် ကုလ ြေဂ္ဂန ငူ့ ်  ကက်ပ ခန အ ငြ်ေး အ ါအေင ် အကူအည ပ ြေးပရြေး အဖွ ွဲ့အစည်ြေးြေ ာြေး 

အတွက ်ယငွ်ား ွ ွားလ ခွငေ့က်ျိ ုကန ူ့ ်တ် ှိတ် ငထ် ွား ည်။ 

➢ စစ်အု ်စ၏ု အ ကြေ်ြေးဖက်ြေှုမ  ွားြေ  ထကွ်ပ  ြေးတှိြေြ်ေးပရ ာငလ်ာပ ာ  ြေနြ်ောနှိငုင် ံ   ည် ူြေ ာြေးအာြေး  COVID-19 

အ ါအေင ် လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ အကူအည ြေ ာြေးပ ြေးနှိငုပ်ရြေးအတွက် လှိုအ ်ပ ာ 

အရငြ်ေးအ ြေစ်ြေ ာြေးန ငူ့ ်နည်ြေး ညာပျိုငွ်ား ှိငုရ်ာ အကူအည ြေ ာြေးကျိ ုအှိြေ်န ြေးခ ငြ်ေးနှိငုင်ြံေ ာြေးအ ွား  ံူ့ ှိုြေးပ ြေးရန၊် န ငူ့ ်

➢ နှိငုင်တံကာအ ျိုငွ်ားအေျိငုွ်ားမ  လှူဒါ ွ်ားပ ာ COVID-19 ကာကွယ်ပ ြေးြေ ာြေးအ ါအေင ် PPE ေတ်စ ုမ  ွား၊ 

ပ ြေးေါြေးဆျိုငရ်   စစည်ြေးကှိရှိယာြေ ာြေးန ငူ့ ် ကာကွယ်ပ ြေးြေ ာြေးကှို COVID-19 Task Force ြေ   ဖန ူ့ပ်ေနှိငုပ်ရြေး 

အတွက ် အကူအည နပွားရန။်  

 

 

နှိိုငင်တံကာအ ှိိုငြ်ေးအေှိိုငြ်ေး 

➢ ကြေ္ာလံုြေး ှိငုရ်ာ လက်နက်ပရာငြ်ေးခ ြေှု  ှိတ် ှို ူ့ပရြေး၊  ြေနြ်ောနှိငုင်၏ံ အပ ခအပနကှိ ုနှိငုင်တံကာ ရာဇေတခ်ံရုံု ြေး ှို ူ့ 

လ  ပ  ာငြ်ေးနရွား၊ န ငူ့ ် COVID-19 က ်ပရာဂ္ါကျိ ု ကျိုငတ်ယွ်နဖြ  ငွ်ားရ အ်တွက် ကုလ ြေဂ္ဂ ဦြေးပ ာငပ် ာ 

လူ ာြေးခ ငြ်ေးစာနာပထာက်ထာြေးြေှု ှိုငရ်ာ  က ွားေငန်ဖြရ ငြ်ေးမှု လုပ်နဆ ငရ်  ် တျို ေ့ကှိ ု ကုလ ြေဂ္ဂ လံ ုခံြုပရြေး 

ပကာငစ် တွင ် ံြုေး ဖတ်ခ က် ခ  မ တ်နျိငုန်ရွား ေှိုငြ်ေးေနြ်ေးပထာက်ခံရန၊် န ငူ့ ်

➢ COVID-19 က ်ပရာဂ္ါ တှိုက်ဖ က်နှိငုပ်ရြေးအတကွ် ကုလ ြေဂ္ဂ အပထပွထအွတွငြ်ေးပရြေးြေှူြေးခ ြု ်၏ 

ကြေ္ာလ ုွားဆျိငုရ်   စ်ခတ်တျိကု်ချိုက်မှု ရ ်စ ပရြေး ပတာငြ်ေး ှိုခ က်ကှို  ံူ့ ှိုြေးပထာက်ခရံန။်  
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