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‘’မြန်ြာစစ်တပ်ြှ တနင်္သာရီတင
ို ််းအတွင််း ကိုဗစ်-၁၉ ကို လက်နက်င်္ဖွယ် အင်္ို်းချမခင််း”
အြည်ရှ အစီရင်ခစာ ထိုတ်မပန်က ကာင််း င်္တင််းထိုတ်မပန်ချက်
ရက်စွဲ။

။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေ (၄)ရက်

၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် မေမေ ်ဝါရီလ (၁) ရက်မနေ့တင် မေန်ေ စစ်တပ်က အ ဏ သိေ််းရန် ကကိ ်းပေ််းခွဲပဲ့ ပီ်းမနောက်
တနသသ ရီတင
ို ််းမေသကကီ်းတင်

COVID-19

ကပ်မရ ဂါကို

စစ်မက င်စီေှ

အလသ
ွဲ ု်းစ ်းလုပ်သည်အ
ဲ့ မပင်

လက်နက်သေယ် အသု်းချေှုကို မေသခအရပ်ဘက်အေွဲွဲ့အစည််းေျ ်းက အနီ်းကပ်မစ ငဲ့်ကကညဲ့်ခဲ့သ
ွဲ ည်။ ၂၀၂၁
ခုနစ
ှ ် ေီဇင်ဘ လ ေှ ၂၀၂၂ ခုနစ
ှ ် ေတ်လအထိ၊ (၄)လ တ က လတင် တနသသ ရီတိုင််းမေသကကီ်းအတင််း
COVID-19 တမုေ့ ပန်ေှုဆင
ို ်ရ

သုမတသနပဏ ေမမခလှေ််းကို တနသသ ရီတင
ို ််းလူထုအသ (TPV)ေှ သုမတသန

မပ လုပ်ခဲ့သ
ွဲ ည်။
တနသသ ရီတင
ို ််းလူထုအသသည်

တိုင််းအတင််းရှိ

ကဏ္ဍအသီ်းသီ်းတင်

လှုပ်ရှ ်းမဆ င်ရက
ွ ်

မနမသ

မေသခအရပ်ဘက်အေွဲ့ွဲ အစည််းမပါင််း (၃၀) မကျ ်ပါ၀င်သည်ဲ့ ကန်ရက်ကကီ်းတစ်ခမု ေစ်သည်။ တိုင််းအတင််းရှိ
ပေိ ွဲ့နယ် (၁၀) ခုတင် တနသသ ရီတင
ို ််းလူထုအသေှ အေွဲ့ွဲ ဝင် (၃၂) ဦ်းေှ မတွဲ့ဆုမေ်းမေန််းေှု စစ်တေ််းေျ ်း
မက က်ယူခဲ့ပွဲ ပီ်း စစ်မက င်စေ
ီ ှ
အင်တ ဗျ ်း

(case

ကျ ်းလန်သညဲ့် လူူ့အခငဲ့်အမရ်းချိ ်းမေ က်ခရသူေျ ်းနှငဲ့် နက်နက်ရင
ိှု ််းရိင
ှု ််း

study)

၁၀

ခု

ကိလ
ု ည််းထပ်ေ

မပ စုခသ
ွဲဲ့ ည်။

တနသသ ရီတင
ို ််းလူထအ
ု သေှ

ယမနေ့ထုတ်မပန်သညဲ့် အစီရင်ခစ တင် စုစမ
ု ပါင််း လူ (၂၆၀) ဦ်းကို မတွဲ့ဆမ
ု ေ်းမေန််းခွဲပ
ဲ့ ါသည်။
တနသသ ရီတင
ို ််းလူထုအသ(TPV)၏ သုမတသနက တနသသ ရီတင
ို ််းမေသကကီ်းတင် စစ်အ ဏ သိေ််းရန်
ကကိ ်းစ ်းအ ်းထုတ်ေှုနင
ှ ဲ့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မရ ဂါ၏ အဓိကကျမသ

သက်မရ က်ေှု (၈) ခုကုိ မတွဲ့ရှိခဲ့ပ
ွဲ ါသည်။

1) စစ်အုပ်စု၏ ထိန််းသိေ််းေှုအတင််း နိုငင
် မရ်း အကျဉ််းသ ်းေျ ်း၏ မသဆု်းေှုေျ ်းအတက် ကိုဗစ်-၁၉ ကို
အမကက င််းမပချက်အမေစ် အသု်းမပ ခွဲဲ့သည်။
2) နိုင်ငမရ်းအကျဉ််းသ ်းေျ ်းအ ်း သီ်းမခ ်းခထ
ွဲ
်းမခင််းအတက် ကိုဗစ်-၁၉ ကို ကျိ ်းမကက င််းဆီမလျ ်ေှု
မပသချက်အမေစ် အသု်းမပ ခွဲဲ့သည်။
3) စစ်အုပ်စုက ေငဲ့်လှစ်ထ ်းသညဲ့် က ကယ်မဆ်းထို်းနှသညဲ့် မနရ ေျ ်းတင်

လခု ခ ေှုေရှဟ
ိ ု မပည်သူေျ ်း

က ခစ ်းရပပီ်း ထိုမနရ ေျ ်းတင် ေေ််းဆီ်းခရေည်ကို မကက က်ရွွဲ့ကကသည်။
4) ကျန််းေ မရ်းစချိန်စညွှန်း် အ ်းနည််းမခင််းနှငဲ့် စစ်အုပ်စု၏ က ကယ်မဆ်းထို်းနှသညဲ့် မနရ ေျ ်းတင်
ခမွဲ ခ ်းဆက်ဆေှုေျ ်း မတွဲ့ရိရ
ှ သည်။

5) လတ်လပ်စ သ ်းလ ခငဲ့က
် ို စစ်အုပ်စုက ကနေ့်သတ်ရန်အတက် ကိုဗစ်-၁၉ အ ်း အမကက င််းမပချက်
အမေစ် အသု်းမပ သည်ကို မတွဲ့ရိရ
ှ သည်။
6) စစ်အုပ်စုက နှောမခါင််းစည််းေတပ်ေိုေ့ အေိနမ
ေ့် ပ်းမခင််းသည် ကိုဗစ် -၁၉ က ကယ်မရ်း စချိန်စညွှန်း် ေျ ်းကို
ချိ ်းမေ က်ခသ
ွဲဲ့ ည်ဟု မတွဲ့ရှိရသည်။
7) စစ်အုပ်စုက လခု ခ မရ်းကို အမကက င််းမပပပီ်း ညအချိန် မနအိေ်ေျ ်းသိုေ့ ဝင်မရ က်စစ်မဆ်းရ တင် ကိုဗစ်၁၉ ကူ်းစက်မရ ဂါကို ၎င််းတိက
ုေ့ ေက ကယ်သညဲ့်အမပင် မပည်သူလူထု ချိ ်းမေ က်မခင််းကို မတွဲ့ရှိပါက
ေေ််းဆီ်းမခင််း ေဏ်ရိုကမ် ခင််းေျ ်းကို မတွဲ့ရိရ
ှ သည်။
8) လူထုကဦ်းမဆ င်မသ

ကိဗ
ု စ်-၁၉

က ကယ်မရ်းအစပျိ ်းေှုေျ ်းနှငဲ့်

တုန
ေ့ ်မပန်မဆ င်ရက
ွ ်ေှုေျ ်းကို

စစ်အုပ်စုက ေျက်ဆီ်းမနှောက်ယှက်မခင််းေျ ်း မတွဲ့ရိရ
ှ သည်။

တနသသ ရီလူထအ
ု သ(TPV)သည်

ဤတင်မပချက်တင်မေ ်မပထ ်းသညဲ့်

မတွဲ့ရှိချက်ေျ ်းေှ

မေန်ေ စစ်အုပ်စု၏ ကိုဗစ်-၁၉ အမမခအမနကို သသယရှစ
ိ ရ ေရှိပွဲ ပိုေဆ
ို ို်းရွ ်းမအ င် လုပ်မဆ င်လျက်ရှိပပီ်း
ယုကကည်စတ
ိ ်ချနိုငမ
် လ က်မသ

ကျန််းေ မရ်းမစ ငဲ့မ
် ရှ က်သူေဟုတ်ဟူသညဲ့်

ကကီ်းထ ်းလ မနမသ

အမထ က်အထ ်းကို ပိုေို ခိင
ု ်ေ မစလိေဲ့်ေည်ဟု ယုကကည်သည်။ သိမုေ့ ေစ်ရ မေန်ေ မပည်သူေျ ်းအ ်း ကိုဗစ်-၁၉
လူသ ်းချင််းစ နောမထ က်ထ ်းေှု

အကူအညီေျ ်းမပ်းပိမ
ုေ့ သ

နိင
ု ်ငတက သက်ဆိုင်သူေျ ်းအတက်

ယုကကည်စတ
ိ ်ချရမသ လုပ်မေ ်ကင
ို ်ေက် အမေစ် မေန်ေ စစ်အုပ်စုကုိ ထညဲ့်သင််း ေစဉ််းစ ်းသငဲ့်မပ။
ဤအစီရင်ခစ ပါ

မတွဲ့ရိခ
ှ ျက်ေျ ်းကိုအမမခခ၍

တနသသ ရီတင
ို ််းလူထုအသ(TPV)က

ကုလသေဂဂနှငဲ့်

နိုင်ငတက အသိုကအ
် ဝန််းသိုေ့ မအ က်ပါ အကကမပ ချက်ေျ ်း မပ်းပိပ
ုေ့ ါသည်။
●

နိုင်ငတက လူသ ်းချင််းစ နောမထ က်ထ ်းမသ
အပါအဝင်

အကူအညီေျ ်းကို

မေန်ေ နိင
ု ်ငမနရ အနှအ
ေ့ မပ ်းတင်

တနသသ ရီတိုင််းမေသကကီ်း

အမရ်းမပေါ်လိုအပ်လျက်ရမ
ှိ သ ်လည််း

ထို

အကူအညီေျ ်းကို စစ်အုပ်စုေတ
ှ ဆငဲ့် မေနေ့မ
် ဝမခင််း သိေ
ုေ့ ဟုတ် စစ်အုပ်စုနင
ှ ဲ့် ပတ်သက်ဆက်နယ်မနမသ
ေည်သညဲ့်အေွဲွဲ့စည််းနှငဲ့်ေျှ ပူ်းမပါင််းမပ်းအပ်မခင််းေျိ ်း ေလုပ်သငဲ့်ပါ။
●

ဆို်းရွ ်းပပီ်း အေက်ေက်ေှ ပျက်စီ်းဆု်းရှု်းေှုအလု်းစုနင
ှ ဲ့်ရင်ဆင
ို ်မနရသညဲ့်အမပင် မေန်ေ နိုငင
် ၏ ကိုဗစ်-၁၉
မပဿနောကို ကုလသေဂဂ ဦ်းမဆ င်သညဲ့် လူသ ်းချင််းစ နောမထ က်ထ ်းေှုဆိုင်ရ အကူအညီအတက်
အမရ်းတယူတမုေ့ ပန်

မဆ င်ရက
ွ ်ေှုေျ ်းကို

မပ လုပ်ရန်

ကုလသေဂဂ

အတင််းမရ်းေှ ်းချ ပ်က

ဦ်းမဆ င်ရေည်။
●

ကုလသေဂဂမအဂျင်စီေျ ်းနှငဲ့်

နိုင်ငတက

NGO

ေျ ်းသည်

မေသခလူထုအမမခမပ

လူေှု

အေွဲွဲ့အစည််းေျ ်း၊ တိင
ု ််းရင််းသ ်းလူထု လူေှုအေွဲွဲ့အစည််းေျ ်းနှငဲ့် တိုင််းရင််းသ ်း ကျန််းေ မရ်းဝန်မဆ င်ေှု
မပ်းသူေျ ်းကို

ယုကကည်ေမ
ှု ပ်းပပီ်း

နယ်စပ်မေတ်မကျ ်

လေ််းမကက င််းေျ ်းေှတဆငဲ့်

ပူ်းမပါင််းပါ၀င်

လုပ်မဆ င်ရေည်။
●

လူသ ်းချင််းစ နောမထ က်ထ ်းေှု
အေျိ ်းသ ်းညီညတ်မရ်းအစို်းရNUG၊

အကူအညီေျ ်းမပ်းမနမသ

နိင
ု ်ငတက သက်ဆင
ို ်သေ
ူ ျ ်းသည်

တိင
ု ််းရင််းသ ်းလက်နက်ကင
ို ်အေွဲွဲ့အစည််းေျ ်း၊

အေျိ ်းသ ်း

ညီညတ်မရ်း အတိင
ု ်ပင်ခမက င်စီအပါအ၀င် ကိုဗစ်-၁၉ က ကယ်မခင််း လုပ်ငန််းအေွဲွဲ့တန
ိုေ့ င
ှ ဲ့် အနီ်းကပ်
ပုေှန် ဆက်သယ်ေှု၊ အကကဉ ဏ်ရယူေှုနှငဲ့် ပူ်းမပါင််းမဆ င်ရက
ွ ်ေှုေျ ်းကို လုပ်မဆ င်ရေည်။
●

စစ်တပ်၏

အကကေ််းေက်ေှုေျ ်းအဆု်းသတ်မစရန်

မေန်ေ နိုငင
် ၏အမမခအမနကို

နိုင်ငတက

ရ ဇဝတ်ခရ
ု ု်း ICC သိုေ့ လွဲမမပ င််းရန်နှငဲ့် ကေဘ တစ်ဝှေ််းေှ စစ်မက င်စီအ ်း လက်နက်ပိတ်ဆေ
ိုေ့ ှု နှငဲ့်
မငမကက်းစီ်းဆင််းေှု မေတ်မတ က်မခင််း မပ လုပ်ရန် ဆု်းမေတ်ချက်ကို ကုလသေဂဂလုခခ မရ်းမက င်စီက
ချေှတ်ရေည်။
အမသ်းစိတ် သုမတသန မတွဲ့ရိခ
ှ ျက်ေျ ်းအတက် ပူ်းတပ
ွဲ ါ အစီရင်ခစ အမပညဲ့အ
် စက
ု ို ေတ်ရှုပါ။
---------------------------------------- -------- -------ဆက်သယ်ရန်
tnipeoplevoice21@prontonmail.com

အဆု်း ------ -----------------------------------------------------

