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‘’မြန်ြာစစ်တပြ် ှတနင်္သာရီတ ိုင််းအတွင််း က ိုဗစ်-၁၉ က ို လက်နက်င်္ဖွယ် အင်္ ို်းချမခင််း”  

အြည်ရှ  အစီရင်ခ စာ ထိုတ်မပန်က ကာင််း င်္တင််းထိုတ်မပန်ချက် 

                                                                                                   ရကစ် ွဲ။     ။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေ (၄)ရက ် 

၂၀၂၁ ခုနစှ် မေမေ ်ဝါရလီ (၁) ရကမ်နေ့တ င် မေနေ် စစတ်ပ်က အ ဏ သိေ််းရန ် ကကိ ်းပေ််းခွဲဲ့ပပ်ီးမနောက် 

တနသသ ရတီိငု််းမေသကကီ်းတ င ် COVID-19 ကပ်မရ ဂါကို စစ်မက င်စီေှ အလ ွဲသ ု်းစ ်းလုပ်သည်ဲ့အမပင ်

လက်နကသ်ေ ယ ် အသ ု်းချေှုကို မေသခ အရပ်ဘကအ်ေ ွဲွဲ့အစည််းေျ ်းက အနီ်းကပ်မစ ငဲ့်ကကညဲ့်ခွဲဲ့သည်။ ၂၀၂၁ 

ခုနစှ် ေီဇင်ဘ လ ေှ ၂၀၂၂ ခုနစှ် ေတ်လအထိ၊ (၄)လ တ က လတ င် တနသသ ရတီိုင််းမေသကကီ်းအတ င််း    

COVID-19 တ ုေ့မပနေ်ှုဆုိင်ရ  သုမတသနပဏ ေမမခလှေ််းကို တနသသ ရတီိငု််းလူထုအသ  (TPV)ေှ သုမတသန 

မပ လုပ်ခွဲဲ့သည်။   

တနသသ ရတီိငု််းလူထုအသ သည် တိုင််းအတ င််းရှ ိ ကဏ္ဍအသီ်းသီ်းတ င် လှုပ်ရှ ်းမဆ င်ရကွ ် မနမသ  

မေသခ အရပ်ဘက်အေ ွဲွဲ့အစည််းမပါင််း (၃၀) မကျ ်ပါ၀င်သည်ဲ့ က န်ရက်ကကီ်းတစ်ခမုေစ်သည်။ တိုင််းအတ င််းရိှ 

ပေ ိွဲ့နယ် (၁၀) ခတု င် တနသသ ရီတိငု််းလူထုအသ ေှ အေ ွဲွဲ့ဝင် (၃၂) ဦ်းေှ မတ ွဲ့ဆ ုမေ်းမေန််းေှု စစ်တေ််းေျ ်း 

မက ကယ်ူခွဲဲ့ပပီ်း စစမ်က င်စေှီ  ကျ ်းလ န်သညဲ့ ် လူူ့အခ ငဲ့်အမရ်းချ ိ်းမေ က်ခ ရသူေျ ်းနှငဲ့် နကန်က်ရိှုင််းရိှုင််း 

အငတ် ဗျ ်း   (case study) ၁၀ ခ ု ကိုလည််းထပ်ေ  မပ စခုွဲဲ့သည်။ တနသသ ရီတိငု််းလူထုအသ ေှ 

ယမနေ့ထုတ်မပန်သညဲ့် အစီရငခ် စ တ င် စုစမုပါင််း လူ (၂၆၀) ဦ်းကို မတ ွဲ့ဆ မုေ်းမေန််းခွဲဲ့ပါသည်။ 

တနသသ ရတီိငု််းလူထုအသ (TPV)၏ သုမတသနက တနသသ ရီတိငု််းမေသကကီ်းတ င် စစ်အ ဏ သိေ််းရန ်

ကကိ ်းစ ်းအ ်းထုတ်ေှုနငှဲ့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်မရ ဂါ၏ အဓိကကျမသ   သက်မရ က်ေှု (၈) ခုကုိ မတ ွဲ့ရှိခွဲဲ့ပါသည်။  

1) စစ်အုပ်စု၏ ထိန််းသိေ််းေှုအတ င််း နိုငင် မရ်း အကျဉ််းသ ်းေျ ်း၏ မသဆ ု်းေှုေျ ်းအတ က ် ကိုဗစ-်၁၉ ကို 

အမကက င််းမပချက်အမေစ် အသ ု်းမပ ခွဲဲ့သည်။  

2) နိုင်င မရ်းအကျဉ််းသ ်းေျ ်းအ ်း သီ်းမခ ်းခ ွဲထ ်းမခင််းအတ က ် ကိုဗစ-်၁၉ ကို ကျ ိ်းမကက င််းဆီမလျ ်ေှု 

မပသချက်အမေစ် အသ ု်းမပ ခွဲဲ့သည်။  

3) စစ်အုပ်စုက ေ ငဲ့်လှစ်ထ ်းသညဲ့် က က ယ်မဆ်းထုိ်းန ှသညဲ့ ်မနရ ေျ ်းတ င ်    လ ခုခ  ေှုေရှဟိ ုမပည်သူေျ ်း 

က ခ စ ်းရပပ်ီး ထုိမနရ ေျ ်းတ င် ေေ််းဆီ်းခ ရေည်ကိ ုမကက က်ရွ ွဲ့ကကသည်။  

4) ကျန််းေ မရ်းစ ချနိ်စ ညွှန််း အ ်းနည််းမခင််းနငှဲ့် စစအ်ုပ်စု၏ က က ယမ်ဆ်းထုိ်းန ှသညဲ့် မနရ ေျ ်းတ င် 

ခ ွဲမခ ်းဆက်ဆ ေှုေျ ်း မတ ွဲ့ရှိရသည်။ 



5) လ တ်လပ်စ  သ  ်းလ ခ ငဲ့က်ို စစ်အုပ်စုက ကနေ့်သတ်ရန်အတ က် ကိုဗစ-်၁၉ အ ်း အမကက င််းမပချက် 

အမေစ ်အသ ု်းမပ သညက်ို မတ ွဲ့ရှိရသည်။ 

6) စစ်အုပ်စုက နေှာမခါင််းစည််းေတပ်ေုိေ့ အေနိေ့်မပ်းမခင််းသည် ကိုဗစ ်-၁၉ က က ယမ်ရ်း စ ချနိ်စ ညွှန််းေျ ်းကို 

ချ ိ်းမေ ကခ်ွဲဲ့သည်ဟု မတ ွဲ့ရှိရသည်။ 

7) စစ်အုပ်စုက လ ခုခ  မရ်းကို အမကက င််းမပပပ်ီး  ညအချနိ် မနအေ်ိေျ ်းသုိေ့ ဝင်မရ က်စစမ်ဆ်းရ တ င် ကိုဗစ-်

၁၉  ကူ်းစက်မရ ဂါကို ၎င််းတိုေ့က ေက က ယ်သညဲ့်အမပင် မပည်သူလူထု ချ ိ်းမေ က်မခင််းကို မတ ွဲ့ရှိပါက 

ေေ််းဆီ်းမခင််း ေဏရ်ိုကမ်ခင််းေျ ်းကို မတ ွဲ့ရှိရသည်။ 

8) လူထုကဦ်းမဆ ငမ်သ  ကိဗုစ-်၁၉ က က ယမ်ရ်းအစပျ ိ်းေှုေျ ်းနှငဲ့် တုေ့န်မပနမ်ဆ ငရ်ကွ်ေှုေျ ်းကို 

စစ်အုပ်စုက ေျက်ဆီ်းမနှောကယ်ှက်မခင််းေျ ်း မတ ွဲ့ရှိရသည်။  

 

တနသသ ရီလူထုအသ (TPV)သည် ဤတင်မပချကတ် ငမ်ေ ်မပထ ်းသညဲ့ ် မတ ွဲ့ရှိချက်ေျ ်းေှ  

မေနေ် စစ်အုပ်စု၏ ကိုဗစ-်၁၉ အမမခအမနကို သ သယရှစိရ ေရှိပွဲ ပုိေုိဆုိ်းရ ွ်းမအ င ် လုပ်မဆ င်လျက်ရိှပပီ်း 

ယ ုကကည်စတိ်ချနိုငမ်လ က်မသ  ကျန််းေ မရ်းမစ ငဲ့မ်ရ ှက်သူေဟတု်ဟူသညဲ့် ကကီ်းထ  ်းလ မနမသ  

အမထ က်အထ ်းကို ပုိေုိ ခိငု်ေ မစလိေဲ့်ေည်ဟု ယ ုကကညသ်ည်။ သုိေ့မေစရ်  မေနေ် မပညသူ်ေျ ်းအ ်း ကိုဗစ-်၁၉ 

လူသ ်းချင််းစ နောမထ က်ထ ်းေှု အကူအညီေျ ်းမပ်းပုိေ့မသ  နိငု်င တက သက်ဆုိင်သူေျ ်းအတ က် 

ယ ုကကည်စတိ်ချရမသ  လုပ်မေ ်ကိငု်ေက် အမေစ ်မေနေ် စစအ်ုပ်စုကို ထညဲ့်သ င််း ေစဉ််းစ ်းသငဲ့်မပ။  

ဤအစီရင်ခ စ ပါ မတ ွဲ့ရှိချက်ေျ ်းကိုအမမခခ ၍ တနသသ ရီတိငု််းလူထုအသ (TPV)က ကုလသေဂဂနှငဲ့် 

နိုင်င တက  အသုိကအ်ဝန််းသုိေ့ မအ က်ပါ အကက မပ ချက်ေျ ်း မပ်းပုိေ့ပါသည်။ 

● နိုင်င တက လူသ ်းချင််းစ နောမထ က်ထ ်းမသ  အကအူညီေျ ်းကိ ု တနသသ ရတီိုင််းမေသကကီ်း 

အပါအဝင် မေနေ် နိငု်င မနရ အနှ ေ့အမပ ်းတ င် အမရ်းမပေါ်လုိအပ်လျက်ရိှမသ ်လည််း ထုိ 

အကူအညီေျ ်းကိ ုစစအ်ုပ်စုေှတဆငဲ့် မေနေ့မ်ဝမခင််း သုိေ့ေဟုတ ်စစ်အုပ်စုနငှဲ့် ပတ်သက်ဆကန် ယမ်နမသ  

ေည်သညဲ့်အေ ွဲွဲ့စည််းနှငဲ့်ေျှ ပူ်းမပါင််းမပ်းအပမ်ခင််းေျ ိ်း ေလုပ်သငဲ့်ပါ။  

● ဆုိ်းရ ွ်းပပ်ီး အေက်ေက်ေှ ပျက်စီ်းဆ ု်းရ ှု်းေှုအလ ု်းစ ုနငှဲ့်ရင်ဆိငု်မနရသညဲ့်အမပင် မေနေ် နိုငင် ၏ ကိုဗစ်-၁၉ 

မပဿနောကိ ုကုလသေဂဂ ဦ်းမဆ င်သညဲ့ ်လူသ ်းချင််းစ နောမထ က်ထ ်းေှုဆုိင်ရ  အကအူညီအတ က ်

အမရ်းတယတူ ုေ့မပန ် မဆ ငရ်ကွ်ေှုေျ ်းကို မပ လုပ်ရန ်  ကုလသေဂဂ အတ င််းမရ်းေှ ်းချ ပ်က 

ဦ်းမဆ င်ရေည်။  

● ကုလသေဂဂမအဂျငစ်ီေျ ်းနငှဲ့ ် နိုင်င တက  NGO ေျ ်းသည် မေသခ လူထုအမမခမပ  လူေှု 

အေ ွဲွဲ့အစည််းေျ ်း၊ တိငု််းရင််းသ ်းလူထု လူေှုအေ ွဲွဲ့အစည််းေျ ်းနှငဲ့် တိုင််းရင််းသ ်း ကျန််းေ မရ်းဝနမ်ဆ င်ေှု 

မပ်းသူေျ ်းကိ ု ယ ုကကည်ေှုမပ်းပပ်ီး နယ်စပ်မေတမ်ကျ ် လေ််းမကက င််းေျ ်းေှတဆငဲ့် ပူ်းမပါင််းပါ၀င် 

လုပ်မဆ ငရ်ေည်။  

● လူသ ်းချင််းစ နောမထ က်ထ ်းေှု အကူအညီေျ ်းမပ်းမနမသ  နိငု်င တက သက်ဆုိင်သေူျ ်းသည ်

အေျ ိ်းသ ်းညီည တမ်ရ်းအစို်းရNUG၊ တိငု််းရင််းသ ်းလက်နကက်ိငု်အေ ွဲွဲ့အစည််းေျ ်း၊ အေျ ိ်းသ ်း 



ညီည တ်မရ်း အတိငု်ပင်ခ မက င်စီအပါအ၀င် ကိုဗစ-်၁၉ က က ယ်မခင််း လုပ်ငန််းအေ ွဲွဲ့တိုေ့နငှဲ့် အနီ်းကပ် 

ပ ုေှန ်ဆက်သ ယ်ေှု၊ အကက ဉ ဏ်ရယူေှုနှငဲ့် ပူ်းမပါင််းမဆ ငရ်ကွ်ေှုေျ ်းကို လုပ်မဆ င်ရေည်။  

● စစ်တပ်၏ အကကေ််းေက်ေှုေျ ်းအဆ ု်းသတမ်စရန် မေန်ေ နိုငင် ၏အမမခအမနကိ ု နိုင်င တက  

ရ ဇဝတခ် ရု ု်း ICC သုိေ့ လ ွဲမမပ င််းရန်နှငဲ့် ကေဘ တစ်ဝှေ််းေှ စစမ်က င်စီအ ်း လက်နကပိ်တ်ဆုိေ့ေှု နှငဲ့် 

မင မကက်းစီ်းဆင််းေှု မေတမ်တ ကမ်ခင််း မပ လုပ်ရန ် ဆ ု်းမေတ်ချကက်ိ ု ကုလသေဂဂလ ုခခ  မရ်းမက ငစ်ီက 

ချေှတ်ရေည်။  

      အမသ်းစိတ် သုမတသန မတ ွဲ့ရှိချကေ်ျ ်းအတ က် ပူ်းတ ွဲပါ အစရီင်ခ စ  အမပညဲ့အ်စ ကုို ေတ်ရှုပါ။ 

---------------------------------------- -------- --------   အဆ ု်း  ------ -----------------------------------------------------

ဆက်သ ယ်ရန ်

tnipeoplevoice21@prontonmail.com 

 

 


