




မိတ်ဆက်။ မမနမ်ာနိိုငင် ံတတာငပိ်ိုင််း တနင်္သာရီတေင်္တွင ်ကိိုဗစ-်၁၉ တိုန  မ်ပနမ်ှုအတပေါ် 

စစ်အာဏာင်္မိ််းမှု၏ င်္က်တရာက်မှု။  

မမနမ်ာစစ်တပ်င်္ည် လက်ရ ိမမနမ်ာနိိုငင်တံွင ် မြစ်တပေါ်တနတင်္ာ နိိုငင်တံရ်း၊ လ  အခွင အ်တရ်း၊ 

လ င်္ာ်းချင််းစာနာတထာက်ထာ်းမှုန င  ်ကျန််းမာတရ်း အကကပ်အတည််းမျာ်း၏ အတကကာင််းရင််းခံမြစ်င်္ည်။ ၂၀၂၁ 

ခိုန စ ်တြတြာ်ဝါရီ ၁ ရက်တန  တွင ်စစ်အာဏာင်္မ်ိ်းမခင််းမြင  ် မမနမ်ာ စစ်တပ်က တရာ်းမဝင ်အာဏာင်္မိ််းရန ်

ကကိ ်းပမ််းခ  ပပီ်း ထိိုအချိနမ် စ၍ ၎င််း၏ အတိိုကအ်ခံမျာ်းမြစ်တင်္ာ နိိုငင်အံတငွ််း တနထိိုငက်ကတင်္ာ မပည်င်္  

အမျာ်းစိုအတပေါ်တငွ ်အကကမ််းြက် ထိို်းန က်တိိုက်ခိိုက်မှုမျာ်းကိို နိိုငင်အံန ံ  လိုပ်တဆာငခ်  င်္ည်။   

ဤအစရီငခ်ံစာက ကိိုဗစ-်၁၉ ကပ်တရာဂါန င  ် စစအ်ာဏာင်္မိ််းရန ် ကကိ ်းပမ််းမှု န စ်ခိုတပါင််းတကကာင  ်

တနင်္သာရီ တိိုင််းတေင်္ကက်ီးရ ိ မပည်င်္ မျာ်းအတပေါ် င်္က်တရာက်ခ  င်္ည ် အကကပ်အတည််းမျာ်းကိို မတ ကွ မပာ်းတင်္ာ 

လမ််းတကကာင််းမျာ်းမြင  ် တလ လာဆန််းစစ်ထာ်းပါင်္ည်။ ဤတငမ်ပချက် အကျဉ်းချ ပ်အတွက ်

င်္ိုတတင်္နကိို၂၀၂၁ ခိုန စ် ေဇီငဘ်ာလ မ  ၂၀၂၂ ခိုန စ် မတ ်လအထ ိမပ လိုပ်ထာ်းမခင််းမြစင််္ည်။1  

တနင်္သာရီတိိုင််းတေင်္ကက်ီးရ ိ လ င်္ာ်းချင််းစာနာတထာက်ထာ်းမှုဆိိုငရ်ာ လိိုအပ်ချက်မျာ်းင်္ည် 

မကကာခဏပင ်လစ်လ ျှူရှုခံခ  ရပီ်း တေင်္တွင််း အတမခအတနမ ာ မကကာခဏပင ်မပည်တွင််း မပည်ပ မီေယီာမျာ်း၏ 

လျစ်လျျှူရှုမခင််းခံရင်္ည်။ မိမိတိို  င်္ည် တနင်္သာရီ တိိုင််းတေင်္ကက်ီးအတငွ််း ကိိုဗစ်-၁၉ ကပ်တရာဂါန င  ်

စစ်အာဏာင်္မိ််းမှု၏ ပ ်းတပါင််း င်္က်တရာက်မှုမျာ်းအတပေါ် မိမိတိို  ၏ တတွွေ့ ရ ိချက်မျာ်းင်္ည် တေင်္ခ ံ

မပည်င်္ မျာ်း၏ ခံစာ်းမှုမျာ်းကိို မီ်းတမာင််းထိို်းမပနိိုငပ်ပီ်း မမနမ်ာနိိုငင်၏ံ အမခာ်းတေင်္မျာ်းတွင ်င်္က်တရာက်တနတင်္ာ 

ကိစစရပ်မျာ်းကိိုလည််း တရာငမ်ပနဟ်ပ်နိိုငလိ်မ ်မည်ဟို တမ ာ်လင ပ်ါင်္ည်။  

TPV ၏ င်္ိုတတင်္နက တနင်္သာရီတိိုင််းတေင်္ကက်ီးတွင ် စစ်အာဏာင်္မ်ိ်းမှုန င  ်ကိိုဗစ်-၁၉ ကပ်တရာဂါ၏ 

အဓိကကျတင်္ာ င်္က်တရာက်မှု (၈) ခိုကိို တတွွေ့ ရ ိခ  ပါင်္ည်။  

1) စစ်အိုပ်စို၏ ထနိ််းင်္မိ််းမှုအတွင််း နိိုငင်တံရ်း အကျဉ်းင်္ာ်းမျာ်း၏ တင်္ဆံို်းမှုမျာ်းအတွက ်ကိိုဗစ-်၁၉ ကိို 

အတကကာင််းမပချက်အမြစ် အင်္ံို်းမပ ခ  င်္ည်။  

2) နိိုငင်တံရ်းအကျဉ်းင်္ာ်းမျာ်းအာ်း င်္်ီးမခာ်းခွ ထာ်းမခင််းအတကွ် ကိိုဗစ-်၁၉ ကိို ကျိ ်းတကကာင််းဆတီလျာမ်ှု 

မပင်္ချက်အမြစ ်အင်္ံို်းမပ ခ  င်္ည်။  

3) စစ်အိုပ်စိုက ြွင လ် စ်ထာ်းင်္ည ် ကာကွယ်တဆ်းထိို်းန ငံ်္ည ် တနရာမျာ်းတွင ်     လံိုမခံ မှုမရ ိဟို 

မပည်င်္ မျာ်း က ခံစာ်းရပပီ်း ထိိုတနရာမျာ်းတငွ ်ြမ််းဆ်ီးခရံမည်ကိို တကကာက်ရံွွေ့ ကကင်္ည်။  

 
1 ဤအစီရငခ်ံစာတွင ်တြာ်မပထာ်းင်္ည် အဓိက င်္ိုတတင်္န တတွွေ့ ရ ိချက်မျာ်းမ ာ အဓိက င်္တင််းတပ်း အငတ်ာဗျျှူ်းမျာ်းန င  ်

၂၀၂၁ ခိုန စ် ေဇီငဘ်ာလမ  ၂၀၂၂ မတ်လအတွင ်တနင်္သာရီတိိုင််း ပမိ ွေ့နယ် ၁၀ ခိုလံို်းတွင ်လိုပ်တဆာငခ်  င်္ည ် စစ်တပ် 

တမ်းခွန််းလ ာမျာ်းကိို အတမခခံထာ်းင်္ည်။  



4) ကျန််းမာတရ်းစံချိနစ်ံည န််း အာ်းနည််းမခင််းန င  ် စစ်အိုပ်စို၏ ကာကွယ်တဆ်းထိို်းန ငံ်္ည ် တနရာမျာ်းတငွ ်

ခွ မခာ်းဆက်ဆမံှုမျာ်း တတွွေ့ ရ ရိင်္ည်။ 

5) လွတ်လပ်စွာင်္ွာ်းလာခွင ကိ်ို စစ်အိုပ်စိုက ကန  င််္တ်ရနအ်တွက် ကိိုဗစ-်၁၉ အာ်း အတကကာင််းမပချက ်

အမြစ် အင်္ံို်းမပ င်္ည်ကိို တတွွေ့ ရ ိရင်္ည်။ 

6) စစ်အိုပ်စိုက န ာတခါင််းစည််းမတပ်ြိို   အမိန  တ်ပ်းမခင််းင်္ည် ကိိုဗစ ် -၁၉ ကာကွယ်တရ်း 

စံချိနစ်ံည န််းမျာ်းကိို ချိ ်းတြာက်ခ  င်္ည်ဟို တတွွေ့ ရ ရိင်္ည်။ 

7) စစ်အိုပ်စိုက လံိုမခံ တရ်းကိို အတကကာင််းမပပပီ်း  ညအချိန ် တနအမိ်မျာ်းင်္ိို   ဝငတ်ရာက်စစ်တဆ်းရာတွင ်

ကိိုဗစ-်၁၉  က ်းစက်တရာဂါကိို ၎င််းတိို  က မကာကွယ်င်္ည ်အမပင ် မပည်င်္ လ ထို ချိ ်းတြာက်မခင််းကိို 

တတွွေ့ ရ ိပါက ြမ််းဆ်ီးမခင််း ေဏရ်ိိုကမ်ခင််းမျာ်းကိို တတွွေ့ ရ ရိင်္ည်။ 

8) လ ထိုကဦ်းတဆာငတ်င်္ာ ကိိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ်တရ်းအစပျိ ်းမှုမျာ်းန င  ် တို  နမ်ပနတ်ဆာငရွ်က်မှုမျာ်းကိို 

စစ်အိုပ်စိုက ြျက်ဆ်ီးတန ာက်ယ က်မခင််းမျာ်း တတွွေ့ ရ ိရင်္ည်။  

အကကံမပ ချက်မျာ်း  

တနင်္သာရီ လ ထို အင်္ငံ်္ည် ဤတငမ်ပချက်တငွ ် တြာ်မပထာ်းင်္ည ် တတွွေ့ ရ ိချက်မျာ်းမ ာ 

မမနမ်ာစစ်အိုပ်စို၏ ကိိုဗစ-်၁၉ အတမခအတနကိို င်္ငံ်္ယရ စိရာ မရ ိပ  ပိိုမိို ဆိို်းရွာ်းတအာင ်လိုပ်တဆာငလ်ျကရ် ိပပီ်း 

ယံိုကကည်စိတ်ချနိိုငတ်လာက်တင်္ာ ကျန််းမာတရ်း တစာင တ်ရ ာက်င်္  မဟိုတ်ဟ င်္ည ် ကကီ်းထာွ်းလာတနတင်္ာ 

အတထာက်အထာ်းကိို ပိိုမိို ခိိုငမ်ာတစလိမ ်မည်ဟို ယံိုကကည်င်္ည်။ င်္ိို  မြစ်ရာ မမနမ်ာမပညင််္ မျာ်းအာ်း ကိိုဗစ-်၁၉ 

လ င်္ာ်းချင််းစာနာတထာက်ထာ်းမှု အက အညီမျာ်းတပ်းပိို  တင်္ာ နိိုငင်တံကာ င်္က်ဆိိုငင််္ မျာ်းအတကွ ်

ယံိုကကည်စိတ်ချရတင်္ာ လိုပ်တြာ်ကိိုငြ်က် အမြစ် မမနမ်ာစစ်အိုပ်စိုကိို ထည ်င်္ငွ််း မစဉ်းစာ်းင်္င တ်ပ။  

တနင်္သာရီတိိုင််းင်္ည် စစ်အိုပ်စိုကိို အာ်းတကာင််းတစရန ် မပ လိုပ်တင်္ာ တနရာမြစပ်ပီ်း ၎င််း၏ အဓကိ 

မဟာဗျျှူဟာမျာ်းအနက် တစခ်ိုမ ာ အတိိုကအ်ခ ံနယ်တမမမျာ်းတွင ်တနထိိုငင််္ည ်မပညင််္ မျာ်းကိို စိုတပါင််းလျက ်

မပစ်ေဏခ်တ်ရန ် မြစင််္ည်။ အကယ်၍ လ င်္ာ်းချင််းစာနာတထာက်ထာ်းတင်္ာ အက အညီမျာ်းကိို စစ်အိုပ်စိုမ  

တဆင  ် မြန  မ်ြျှူ်းမခင််းလိုပ်တဆာငခ်  မည်ဆိိုပါက တနင်္သာရီတိိုင််းရ ိ မပည်င်္ မျာ်းင်္ည် တဘ်းြယ်ထာ်းခရံပပီ်း 

စစ်အိုပ်စိုက အက အညီမျာ်းကိို စစ်လက်နက်င်္ြွယ ် အင်္ံို်းမပ င်္ွာ်းင်္ည်ဟို အတတွွေ့အကကံ မျာ်းအရ 

ခန  မ် န််းနိိုငင််္ည်။  

မိမိတိို  င်္ည် ကိုလင်္မဂဂန င  ် နိိုငင်တံကာ အင်္ိိုင််းအဝိိုင််းင်္ိို   တအာက်ပါအတိိုင််း 

အကကံမပ တိိုက်တွန််းအပ်ပါင်္ည်။  

● နိိုငင်တံကာ လ င်္ာ်းချင််းစာနာတထာက်ထာ်းတင်္ာ အက အညီမျာ်းကိို တနင်္သာရတီိိုင််းတေင်္ကက်ီး 

အပါအဝင ် မမနမ်ာနိိုငင်တံနရာအန ံ  အမပာ်းတွင ် အတရ်းတပေါ် လိိုအပ်လျကရ် ိတင်္ာလ်ည််း ထိို 



အက အညီမျာ်းကိို စစအ်ိုပ်စိုမ  တဆင  ် မြန  တ်ဝမခင််း င်္ိို  မဟိုတ် စစ်အိုပ်စိုန င  ်

ပတ်င်္က်ဆက်နယ်ွတနတင်္ာ မည်င်္ည ်အြွ ွေ့စည််းန င မ်  ပ ်းတပါင််းတပ်းအပ်မခင််းမျိ ်း မလိုပ်င်္င ပ်ါ။  

● ဆိို်းရွာ်းပပီ်း အြက်ြက်မ  ပျက်စီ်းဆံို်းရှု်ံးမှုအလံို်းစံိုန င ရ်ငဆ်ိိုငတ်နရင်္ည အ်မပင ် မမနမ်ာနိိုငင်၏ံ ကိိုဗစ-်

၁၉ မပဿနာကိို ကိုလင်္မဂဂ ဦ်းတဆာငင််္ည  ် လ င်္ာ်းချင််းစာနာတထာက်ထာ်းမှုဆိိုငရ်ာ 

အက အညီအတကွ် အတရ်းယ တဆာငရွ်ကမ်ှု မျာ်းကိို မပ လိုပ်ရန ်  ကိုလင်္မဂဂ အတငွ််းတရ်းမ ်းချ ပ်က 

ဦ်းတဆာငရ်မည်။  

● ကိုလင်္မဂဂ တအဂျငစီ်မျာ်းန င  ် နိိုငင်တံကာ NGOမျာ်းင်္ည် တေင်္ခံ လ ထို လ မှု အြွ ွေ့အစည််းမျာ်း၊ 

တိိုင််းရင််းင်္ာ်းလ ထို လ မှုအြွ ွေ့အစည််းမျာ်းန င  ်တိိုင််းရင််းင်္ာ်း ကျန််းမာတရ်းဝနတ်ဆာငမ်ှု တပ်းင်္ မျာ်းကိို 

ယံိုကကည်မှု တပ်းပပီ်း နယ်စပ်မြတ်တကျာ ် လမ််းတကကာင််းမျာ်းမ  တဆင အ်ပါအဝင ်

ပ ်းတပါင််းလိုပ်တဆာငရ်မည်။  

● လ င်္ာ်းချင််းစာနာတထာက်ထာ်းတင်္ာ အက အညီမျာ်းတပ်းတနတင်္ာ နိိုငင်တံကာ င်္က်ဆိိုငင််္ မျာ်းင်္ည် 

အမျိ ်းင်္ာ်း ညီညွတ်တရ်း အစိို်းရ NUG၊ တိိုင််းရင််းင်္ာ်း လက်နက်ကိိုင ်အြွ ွေ့အစည််းမျာ်း အမျိ ်းင်္ာ်း 

ညီညွတ်တရ်း အတိိုငပ်ငခ်ံတကာငစ်ီ န င  ်ကိိုဗစ-်၁၉ လိုပ်ငန််းအြွ ွေ့တိို  န င  ်အန်ီးကပ် ပံိုမ န ်ဆက်င်္ွယ်မှု၊ 

အကကံဉာဏရ်ယ မှု န င  ်ပ ်းတပါင််းတဆာငရွ်က်မှုမျာ်းကိို လိုပ်တဆာငရ်မည်။  

● စစ်တပ်၏ အကကမ််းြက်မှုမျာ်း အဆံို်းင်္တ်တစရန ် မမနမ်ာနိိုငင်၏ံ အတမခအတနကိို နိိုငင်တံကာ 

ရာဇဝတ်ခံိုရံို ်း ICC င်္ိို   လွ တမပာင််းရနန် င  ်ကမဘာတစ်ဝ မ််း လက်နက်ပိတ်ဆိို  မှု မပ လိုပ်ရန ်ဆံို်းမြတ်ချက်ကိို 

ကိုလင်္မဂဂ လံိုမခံ တရ်း တကာငစ်ီက ချမ တရ်မည်။  

အတမခအတန။ မမနမ်ာ စစ်တပ်၏ မတအာငမ်မငတ်င်္ာ အာဏာင်္မိ််းမှု၊ အကကမ််းြက် တိိုက်ခိိုက်မှုမျာ်းန င  ်

ကိိုဗစ-်၁၉ တိုန  မ်ပနမ်ှု ကျဆံို်းမခင််းတိို  င်္ည ်တေင်္တွင််း လံိုမခံ တရ်းကိို ပခိမ််းတမခာက်တနင်္ည။်  

ကိုလင်္မဂဂ လံိုမခံ တရ်းတကာငစ်ီက ကိိုဗစ-်၁၉ ကပ်တရာဂါ န င  ် ပတ်င်္က်၍ အတစာပိိုင််းက 

မ တ်ချက်မပ ခ  င်္ည်။ “အကကမ််းြက်မှု အတမခအတနမျာ်းန င  ် ပဋပိကခ အတမခအတနမျာ်းအတွင််း 

မတည်ပငမိ်မှုမျာ်းင်္ည် ကပ်တရာဂါကိို  တိို်းမမင တ်စနိိုငပ်ပီ်း အမပနအ်လ နအ်ာ်းမြင  ် ကပ်တရာဂါင်္ည် 

ပဋပိကခအတမခအတနမျာ်း၏ လ င်္ာ်းချင််း စာနာတထာက်ထာ်းမှုဆိိုငရ်ာ ဆိို်းကျိ ်းင်္က်တရာက်မှုမျာ်းကိို 

တိို်းမျာ်းတစင်္ည်။”2 ဆိိုင်္ည အ်ချက်မ ာ မမနမ်ာနိိုငင်အံတွက် င်္က်တင်္မပခ  ပပီ်းမြစ်င်္ည်။ ၂၀၂၀ ခိုန စ ်

ဇ လိိုငလ်တွင ်လံိုမခံ တရ်းတကာငစ်ီက တအာငမ်မငတ်င်္ာ ကိိုဗစ်-၁၉ တိုန  မ်ပနမ်ှု ကကိ ်းပမ််းချက်ကိို ရရ ရိနအ်တကွ ်

ကမဘာတစ်ဝ မ််း အပစ်အခတရ်ပ်စ တရ်းကိို တတာင််းဆိိုစဉက မမနမ်ာစစ်တပ်က ထိို်းစစ် တိိုက်ခိိုက်မှုမျာ်းကိို 

ဆက်လက် အရ ိနမ်မြှင  ်လိုပ်တဆာငခ်  င်္ည်။ မမနမ်ာစစ်တပ်က အာဏာင်္မိ််းရန ် ကကိ ်းပမ််းခ  င်္ည ် ၂၀၂၁ ခိုန စ ်

တြတြာဝ်ါရီ ၁ ရက်မ  စ၍ ရွာမျာ်းကိို မ်ီးရှု ိ ွေ့ မခင််း၊ အရပ်င်္ာ်းမျာ်းကိို အစိုအမပံ လိိုက်င်္တ်မြတ်မခင််းန င  ်

 
2 ဆံို်းမြတ်ချက် ၂၅၃၂ (၂၀၂၀) ၂၀၂၀ ဇ လိိုင ်၁ ရက်တွင ်လံိုမခံ တရ်း တကာငစီ်မ  ချမ တ်င်္ည်။ 

https://digitallibrary.un.org/record/3870751  

https://digitallibrary.un.org/record/3870751


တလတကကာင််းမ  ဗံို်းကက တိိုက်ခိိုက်မခင််းမျာ်း အပါအဝင ်၎င််းတိို  ၏ ထိို်းစစ်မျာ်း၏ အတိိုင််းအတာန င  ်မပင််းထနမ်ှုကိို 

မမြှင တ်ငခ်  င်္ည်။3  

မကကာတင်္်းခငက် ခန  မ် န််းချက်မျာ်းအရ ၂၀၂၁ ခိုန စ် တြတြာ်ဝါရီ ၁ ရက်မ  စ၍ အိို်းအမ်ိစွန  ခွ်ာခ  ရတင်္ာ 

တရွွေ့တမပာင််း ေိုကခင်္ည် ၅၁၉,၅၀၀ ရ ငိ်္မြင  ် မမနမ်ာနိိုငင်၏ံ မပည်တွင််း တရွွေ့တမပာင််းေိုကခင်္ည် စိုစိုတပါင််းမ ာ 

၈၈၉,၉၀၀ ရ ငိ်္ွာ်းပပီ မြစင််္ည်။4 တေင်္ခံ တစာင က်ကည င််္ မျာ်း တမပာကကာ်းချက်မျာ်းအရ ယင််းင်္ည် မပည်တွင််း 

အိို်းအမ်ိမ  မှု အတိိုင််းအတာ၏ တလျာ တလျာ တပါ  တပါ   ခန  မ် နခ်ျက်မြစ်င်္ည်။ ထိို  အမပင ် မမနမ်ာနိိုငင်မံ  ခန  မ် န််းတမခ 

လ တပါင််း ၉၈,၀၀၀ မ ာ ေိုကခင်္ည်မျာ်း၊ လွတ်ပငမ်ိ်းချမ််းင်္ာခွင  ် တလျာက်ထာ်းင်္ မျာ်းအမြစ ်

အမိ်န်ီးချင််းနိိုငင်မံျာ်းတွင ် တနထိိုငတ်နကကင်္ည်။ ယင််းတိို  တွင ် ၂၀၂၁ ခိုန စ ် တြတြာ်ဝါရီ ၁ ရက်  တနာက်ပိိုင််းမ  

ထကွ်တမပ်းလာရင်္  ၃၂,၀၀၀ ပါဝငင််္ည်။5 စစ်အိုပ်စို၏ နိိုငင်အံန ံ   အကကမ််းြက်မှုမျာ်းက နိိုငင်တံရ်း၊ 

လ  အခွင အ်တရ်း၊ လ င်္ာ်းချင််းစာနာတထာက်ထာ်းမှုဆိိုငရ်ာန င  ် ကိိုဗစ-်၁၉ တိုန  မ်ပနမ်ှု မတအာငမ်မငမ်ခင််း 

အပါအဝင ်ကျန််းမာတရ်း မပဿနာမျာ်းကိို မမနမ်ာနိိုငင်တံလ ာ်းတွင ်မြစ်တပေါ်တစခ  င်္ည်။  

အာဏာင်္မိ််းရန ် ကကိ ်းပမ််းင်္ည ် န စ်အတွင််းတွင ် မမနမ်ာနိိုငင်ရံ ိ ကိိုဗစ-်၁၉ အတမခအတနမ ာ 

င်္ငိ်္ငိ်္ာင်္ာ ဆိို်းရွာ်းလာခ  ပပီ်း မမနမ်ာနိိုငင်၏ံ ကျန််းမာတရ်းတစာင တ်ရ ာက်မှု စနစ်မ ာ စစ်အိုပ်စို၏ 

အကကမ််းြက်မှုတအာက်တွင ်ပပိ လ  င်္ွာ်းခ  င်္ည်။ WHO ၏ တစာင က်ကည ်တလ လာမှု စနစအ်ရ အာဏာင်္မိ််းရန ်

ကကိ ်းပမ််းချိနမ် စ၍ ကျန််းမာတရ်း ဝနထ်မ််းမျာ်း၊ လ နာမျာ်း၊ ကျန််းမာတရ်း အတဆာက်အဦ်းမျာ်း၊ န င  ်

င်္ယ်ယ ပိို  တဆာငတ်ရ်းန င  ်အမခာ်း အတမခခံ အတဆာက်အဦ်းမျာ်းအတပေါ် တိိုက်ခိိုက်မှုမျာ်းတကကာင  ်တင်္ဆံို်းင်္  ၂၉ 

ဦ်း အပါအဝင ်ကျန််းမာတရ်းတစာင တ်ရ ာက်မှုအာ်း တိိုက်ခိိုက်မှု (SSA) တပါင််း ၂၉၄ ခို ရ ိခ  င်္ည်။6 ယင််းမ ာ တရ ်းရိို်းစွ  

တွက်ချက်နည််းမြင  ် တကွ်ချက်ထာ်းမခင််းမြစ်ပပီ်း အမခာ်း င်္တင််းရင််းမမစ်မျာ်းက တိိုက်ခိိုက်မှုန င  ် တင်္ဆံို်းမှု 

အတရအတွက်မ ာ ပိိုမိိုမျာ်းမပာ်းတကကာင််း မပင်္တနင်္ည်။7 

မမနမ်ာနိိုငင်၏ံ ကျန််းမာတရ်း တစာင တ်ရ ာက်မှု ကဏ္ဍမ ာ လိုပ်ကိိုငတ်နင်္ မျာ်းတငွ ် အချိ ွေ့ မ ာ 

စစ်အိုပ်ချ ပ်မှုကိို ဆန  က်ျငင််္ည ် လ ထို အာဏာြီဆနတ်ရ်းလှုပ်ရ ာ်းမှု CDM ၏ ဦ်းတဆာငမ်ှု အစိတအ်ပိိုင််းမျာ်း 

မြစ်တနပပီ်း စစ်အိုပ်စို၏ ပစ်မ တ်မျာ်း မြစ်လာခ  င်္ည်။ နိိုငင်တံလ ာ်းရ ိ ဆရာဝနမ်ျာ်း၊ င်္ နာမပ မျာ်းန င  ်တဆ်းရံိုကာ်း 

 
3 ကရင ်ပငမ်ိ်းချမ််းတရ်း ပံ ပိို်းမှု ကွနရ်က်။ ၂၀၂၁ ခိုန စ် တမလ “Terror from the skies” 

https://www.karenpeace.org/wp-content/uploads/2021/05/Terror-from-the-
Skies_Briefing_KPSN_English.pdf  
4 Myanmar Humanitarian Update အမ တ် ၁၆၊ ၂၀၂၂ မတ် ၁၉ ရက် 

https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-16-19-march-2022  
5 UNCHR မမနမ်ာအတရ်းတပေါ် အတမခအတန (၂၀၂၂ ဇနနဝါရီ ၁၇ အထ)ိ 

https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-emergency-update-17-january-2022  
6 https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx (၂၀၂၂ ဧပပီ ၁၄ တွငရ်ယ ထာ်းင်္ည်)  

7 “Violence Against or Obstruction of Health Care in Myanmar February-November 2021: 23 

December 2021” https://phr.org/wp-content/uploads/2021/12/Violence-Against-or-Obstruction-of-
Health-Care-in-Myanmar-February-December-2021-23-December-update.pdf  

https://www.karenpeace.org/wp-content/uploads/2021/05/Terror-from-the-Skies_Briefing_KPSN_English.pdf
https://www.karenpeace.org/wp-content/uploads/2021/05/Terror-from-the-Skies_Briefing_KPSN_English.pdf
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-16-19-march-2022
https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-emergency-update-17-january-2022
https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx
https://phr.org/wp-content/uploads/2021/12/Violence-Against-or-Obstruction-of-Health-Care-in-Myanmar-February-December-2021-23-December-update.pdf
https://phr.org/wp-content/uploads/2021/12/Violence-Against-or-Obstruction-of-Health-Care-in-Myanmar-February-December-2021-23-December-update.pdf


တမာင််းင်္ မျာ်းအပါအဝင ်ကျန််းမာတရ်း လိုပ်င်္ာ်းမျာ်းအတပေါ် တိိုက်ခိိုက်မှုမျာ်းင်္ည် ကိိုဗစ်-၁၉ ကပ်တရာဂါကိို 

တိုန  မ်ပနရ်ာတွင ် နိိုငင်၏ံ စမွ််းရည်ကိို င်္ငိ်္ငိ်္ာင်္ာ ပျက်စီ်းတစခ  င်္ည်။ တဆ်းရံိုမျာ်းန င  ် တဆ်းခန််းမျာ်းမ ာ 

စစ်င်္ာ်းမျာ်း၏ င်္မိ််းပိိုက်မခင််းကိို ခံကကရင်္ည်။ တဆ်းဘက်ဆိိုငရ်ာ ကိရိယာမျာ်းန င  ် အင်္ံို်းအတဆာငမ်ျာ်းမ ာ 

လိုယ မခင််းခံရင်္ည်။ လ နာမျာ်းကိို နိိုငင်တံတာ် ကျန််းမာတရ်းစနစ၏် မပငပ်တငွ ် ကိုင်္ရန ် ကကိ ်းစာ်းတင်္ာ 

င်္ပိတ်တမ ာက်ထာ်းင်္ည ် ဆရာဝနမ်ျာ်းန င  ် တစတနာ  ဝနထ်မ််းမျာ်း ြမ််းဆ်ီးမခင််း၊ ရိိုက်န က်မခင််းန င  ်

င်္တ်မြတ်မခင််းမျာ်း ခံကကရင်္ည်။8 တနင်္သာရီ တိိုင််းတေင်္ကက်ီးမ  တေင်္ခံ င်္တင််းဌာနမျာ်း၏ 

င်္တင််းထိုတ်မပနခ်ျက်အရ ၂၀၂၂ ခိုန စ ် မတလ် ၂၁ ရကတ်ွင ်င်္ာ်းြွာ်းဆရာဝန ် မအမိိိုမိိုမမတ်မ ာ တလာင််းလံို 

ပမိ ွေ့နယ်တွင ်ြမ််းဆ်ီးမခင််း ခလံိိုက်ရင်္ည်။9 

အမျိ ်းင်္ာ်းေမီိိုကတရစအီြွ ွေ့ချ ပ် NLD အစိို်းရတွင ် လံိုတလာက်တင်္ာ အရင််းအမမစ်မျာ်း ရရ ိမှု 

အာ်းနည််းခ  တင်္ာ်လည််း မမနမ်ာနိိုငင်၏ံ ပထမန င  ်ေိုတိယ ကိိုဗစ်-၁၉ က ်းစက်မှုလှုငိ််းမျာ်းကိို နှုငိ််းယ ဉချက်အရ 

တကာင််းမွနစ်ွာ ကိိုငတွ်ယ်နိိုငခ်  င်္ည်။ ၂၀၂၁ ခိုန စ ်တြတြာ်ဝါရီလ အာဏာင်္မိ််းရန ် ကကိ ်းပမ််းမှု တနာက်ပိိုင််းတငွ ်

စစ်အိုပ်စိုင်္ည် နိိုငင်၏ံ ကိိုဗစ်-၁၉ တိုန  မ်ပနမ်ှုကိို နိိုငင်တံရ်း စစ်တရ်းလ မ််းမိို်းတစရန ် လိုပ်တဆာငခ်  မှုတကကာင  ်

နိိုငင်တံလ ာ်းမ  လ မျာ်းအတကွ် ကပ်တရာဂါ၏ ကျယ်မပန  မ်ှုန င  ် င်္က်တရာက်မှုမ ာ င်္ငိ်္ာ ထငရ် ာ်းစွာ 

တိို်းမျာ်းလာတစခ  င်္ည်။  

၂၀၂၁ ခိုန စ ် ဇွနလ်မ  စ၍ မမနမ်ာနိိုငင်ငံ်္ည် စစ်အိုပ်စို၏ ကကီ်းကကပ်မှုတအာက်တွင ် ပျက်စီ်းဆံို်းရှု်ံးမှု 

ကကီ်းမာ်းတင်္ာ ကိိုဗစ-်၁၉ က ်းစက်မှု တတိယလှုိင််းကိို ကကံ တတွွေ့ ခ  ရင်္ည်။ တတိယလှုိင််း၏ အမမင ဆ်ံို်း 

အပိိုင််းတွင ် ရနက်ိုနရ် ိ မီ်းင်္ပဂဂ လ်စက်မျာ်းင်္ည် တရာက်ရ ိလာတင်္ာ လ တင်္အတလာင််းအတရအတွက်ကိို 

နိိုငတ်အာင ်မလည်ပတ်နိိုငတ်တာ တပ။ အမမင ဆ်ံို်း အချိနတ်ငွ ်တန  စဉ ခန  မ် န််းတချ ၄၀၀ ခန  ရ် ိခ  င်္ည်။10 လက်ရ ိတွင ်

နိိုငင်ငံ်္ည် တနရာ အမျာ်းအမပာ်းတွင ် က ်းစက်မှုနှုန််း လ ငမ်မနစ်ွာ မြစ်ပွာ်းတနတင်္ာ အိိုမီခရွန ် မျိ ်းကွ န င  ်

ကပ်တရာဂါ၏ စတိုတတလှုိင််းကိို ကကံ တတွွေ့တနရင်္ည်။  

အာဏာင်္မိ််းရန ် ကကိ ်းပမ်င်္ည ် တနာက်ပိိုင််းလမျာ်းတငွ ်စစ်အိုပ်စို၏ ဆနဒမပမှုမျာ်းကိို န မိ်နင််းမှုမ ာ ပိိုမိို 

မပင််းထနလ်ာခ  ပပီ်း နိိုငင်တံရ်း အကျဉ်းင်္ာ်း င်္စအ်တရအတွက ် လျငမ်မနစ်ွာ တိို်းပွာ်းလာခ  ပပီ်း မ လက 

တနရာထိိုငခ်င််းမလံိုတလာက်ခ  င်္ည ် တထာငစ်နစ်ကိို ပိိုမိိုဆိို်းရွာ်းင်္ွာ်းတစခ  င်္ည်။ တထာငမ်ျာ်းမ ာ ကိိုဗစ-်၁၉ 

က ်းစကရ်ာ တနရာဌာနမျာ်း မြစ်လာခ  ကကင်္ည်။ ကိိုဗစ-်၁၉ အပါအဝင ် တရာဂါ က ်းစက်ခံရတင်္ာ နိိုငင်တံရ်း 

အကျဉ်းင်္ာ်းမျာ်း၏ တဆ်းဝါ်းကိုင်္ခွင ကိ်ို မငင််းပယ်ခံကကရင်္ည်။ တအာ န လံို်းနာြွယ်ရာ အချက်မ ာ စစ်အိုပ်စို 

င်္ည် ဤ အတမခအတနကိို အခွင တ်ကာင််းယ ကာ အချ ိွေ့တင်္ာ နိိုငင်တံရ်း အကျဉ်းင်္ာ်းမျာ်း စစ်တကကာတရ်း 

 
8 “Myanmar military accused of arresting doctors while COVID-19 infections rise” 22 July 2021 

https://www.reuters.com/world/india/myanmar-military-accused-arresting-doctors-while-covid-19-
infections-rise-2021-07-22/  
9 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=134616579090113  
10 “Myanmar's unchecked epidemic threatens COVID-19 'tsunami'” 8 August 2021 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Myanmar-s-unchecked-epidemic-threatens-COVID-
19-tsunami  

https://www.reuters.com/world/india/myanmar-military-accused-arresting-doctors-while-covid-19-infections-rise-2021-07-22/
https://www.reuters.com/world/india/myanmar-military-accused-arresting-doctors-while-covid-19-infections-rise-2021-07-22/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=134616579090113
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Myanmar-s-unchecked-epidemic-threatens-COVID-19-tsunami
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Crisis/Myanmar-s-unchecked-epidemic-threatens-COVID-19-tsunami


စငတ်ာမျာ်းတွင ် ထနိ််းင်္မိ််းခံရစဉ စနစ်တကျန င  ် ရက်စက်ယိုတ်မာတင်္ာ န ပ်ိစက်မှုမျာ်းတကကာင ်11 

တင်္ဆံို်းမှုမျာ်းတွင ် တင်္ဆံို်းရင်္ည ် အတကကာင််းရင််းကိို ကိိုဗစ-်၁၉ ဟို တြာ်မပင်္ည ် နည််းနာကိို 

စတငအ်င်္ံို်းမပ လာခ  င်္ည်။12 

စစ်အိုပ်စိုက ဦ်းတဆာငတ်င်္ာ နိိုငင်အံန ံ   ကာကွယ်တဆ်း မြန  တ်ဝတပ်းမှုတွငလ်ည််း တဆ်းဘက်ဆိိုငရ်ာ 

ဘက်လိိုက်မှု ကင််းမခင််း အာ်းနည််းခ  င်္ည်။ စစ်အိုပ်စိုန င  ်ဆက်နယွ်င်္ မျာ်း13န င  ်လ ထိုအာဏာြီဆနတ်ရ်းတွင ်

ပါဝငမ်ခင််းမရ ိတင်္ာ Non-CDM ဝနထ်မ််းမျာ်းကိို ကာကယွ်တဆ်းမျာ်း ဦ်းစာ်းတပ်းအမြစ် ထိို်းတပ်းခ  ကကင်္ည်။ 

ကာကွယ်တဆ်း အစအီစဉကိို တက်ကကလှုပ်ရ ာ်းင်္ မျာ်းအာ်း တထာငတ်ချာက်အမြစ်လည််း 

အင်္ံို်းမပ လာခ  ကကင်္ည်။ ဥပမာ= ၂၀၂၁ ခိုန စ ်ဩဂိုတ်လ ၄ ရက်တွင ် NLD နိိုငင်တံရ်း တက်ကကလှုပ်ရ ာ်းင်္  

င်္က်ကက်ီးရွယအ်ိို တစ်ဦ်းကိို ကာကွယ်တဆ်းထိို်းင်္ည ် စငတ်ာတွင ်ြမ််းဆ်ီးခ  င်္ည်။14  

ပထဝီနိိုငင်တံရ်းကိို ကိိုငတွ်ယ်အင်္ံို်းချမှုန င  ်စစ်တပ်လ မ််းမိို်းတင်္ာ ကာကွယ်တဆ်း င်္တံမာနတ်ရ်းရာက 

အာဏာင်္မိ််းမှု တနာက်ပိိုင််း မမနမ်ာနိိုငင်တံငွ ် ကိိုဗစ-်၁၉ တိုန  မ်ပနမ်ှုကိို ပိိုမိိုပပီ်း နိိုငင်တံရ်း ဆနတ်စခ  င်္ည်။ 

လွနခ်  င်္ည  ် န စ်အတငွ််းက စစ်အိုပ်စိုအတပေါ် ရိုရ ာ်းစစတ်ပ်၏ ပံ ပိို်းမှုတိို်းမမင လ်ာခ  ရာ ရိုရ ာ်း၏ စပွနန်စ် 

ကာကွယ်တဆ်းမျာ်းကိို ဝယ်ယ ခ  ကကမပနင််္ည်။15 ၂၀၂၂ ခိုန စ် တြတြာ်ဝါရီ ၂၀ ရက်တန  တွင ်အနိဒယိ စစ်တပ်က 

ကိိုဗီရ ီ်းေ ် (အနိဒယိ နိိုငင်ထံိုတ် ကာကွယ်တဆ်း ၁၀၀,၀၀၀ ကိို စစ်အိုပ်စိုန င  ် ထတိတွွေ့ ဆက်ဆမံှု၏ 

အစိတ်အပိိုင််းအမြစ်16 စစ်တပ်ကိို တပ်းပိို  ခ  င်္ည်။17 (ယင််းမ ာ အနိဒယိ နိိုငင်ထံိုတ် အက်စထရာ 

ဇနကက ာကာကွယ်တဆ်း မျိ ်းတ  မြစ်င်္ည်။) တချိနတ်ည််းမ ာပင ်အနိဒယိအစိို်း၇င်္ည် မမနမ်ာ-အနိဒယိ နယ်စပ်ကိို 

 
11 “Authorities blame death of protester shot in Mandalay on Covid-19” 25 Feb 2021 

https://www.myanmar-now.org/en/news/authorities-blame-death-of-protester-shot-in-mandalay-on-
covid-19  
12 “Myanmar military uses systematic torture across country” 28 Oct 2021 

https://apnews.com/article/myanmar-torture-military-prisons-insein-abuse-
390fe5b49337be82ce91639e93e0192f “Myanmar coup: The women abused and tortured in 
detention” 9 December 2021 https://www.bbc.com/news/world-asia-59462503 “Cruelty for its own 
sake: How Myanmar’s junta uses torture as a tool of oppression” 31 Dec 2021 https://www.myanmar-
now.org/en/news/cruelty-for-its-own-sake-how-myanmars-junta-uses-torture-as-a-tool-of-oppression 
13 ၂၀၂၁ တြတြာ်ဝါရီ ၁ ရက်တွင ်စစ်တပ်က င်္မမတအမြစ် ခန  အ်ပ်ထာ်းပပီ်း အာဏာကိို စစ်တပ်င်္ိို   လ  တမပာင််းရန ်

လက်မ တ်ထိို်းတပ်းခ  င်္ည  ်ဦ်းမမင တ်တွကိို အာဏာင်္မ်ိ်းပပီ်း ရက်ပိိုင််းအတွင််းတွင ်Covishield ကာကွယ်တဆ်း ထိို်းတနင်္ည ် ဓါတ်ပံို 

အစိို်းရ မီေယီာတွင ်ပါအပပီ်း  လ ထိုအကကာ်းတွင ်မတတွွေ့ရတတာ ပ  ရ ိင်္ည။် “Union-level officials, senior government 

officers get vaccinated in Nay Pyi Taw” 5 Feb 2021, Global New Light of Myanmar. 
14 “Violence Against or Obstruction of Health Care in Myanmar February-September 2021” 

26 October 2021 https://phr.org/wp-content/uploads/2021/10/Violence-Against-Health-Care-in-
Myanmar-February-September-2021-October-update.pdf  
15 “Myanmar aims to buy more Russian, Chinese COVID-19 vaccines as cases rise” 1 July 2021 
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmar-aims-buy-more-russian-chinese-covid-19-
vaccines-cases-rise-2021-06-30/  
16 Nayanima Basu “India plans ‘twin-track’ approach to engage with Myanmar junta as China makes 

inroads” 6 January, 2022 https://theprint.in/diplomacy/india-plans-twin-track-approach-to-engage-with-
myanmar-junta-as-china-makes-inroads/796249/  
17 “Tatmadaw receives 100,000 doses of Covishield vaccines donated from Indian Armed Forces” 21 

Feb 2022. GNLM 

https://www.myanmar-now.org/en/news/authorities-blame-death-of-protester-shot-in-mandalay-on-covid-19
https://www.myanmar-now.org/en/news/authorities-blame-death-of-protester-shot-in-mandalay-on-covid-19
https://apnews.com/article/myanmar-torture-military-prisons-insein-abuse-390fe5b49337be82ce91639e93e0192f
https://apnews.com/article/myanmar-torture-military-prisons-insein-abuse-390fe5b49337be82ce91639e93e0192f
https://www.bbc.com/news/world-asia-59462503
https://www.myanmar-now.org/en/news/cruelty-for-its-own-sake-how-myanmars-junta-uses-torture-as-a-tool-of-oppression
https://www.myanmar-now.org/en/news/cruelty-for-its-own-sake-how-myanmars-junta-uses-torture-as-a-tool-of-oppression
https://phr.org/wp-content/uploads/2021/10/Violence-Against-Health-Care-in-Myanmar-February-September-2021-October-update.pdf
https://phr.org/wp-content/uploads/2021/10/Violence-Against-Health-Care-in-Myanmar-February-September-2021-October-update.pdf
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https://theprint.in/diplomacy/india-plans-twin-track-approach-to-engage-with-myanmar-junta-as-china-makes-inroads/796249/


မြတ်တကျာ်လာရင်္ည  ်ေိုကခင်္ည်မျာ်းအတွက် တရာ်းဝင ်တထာက်ပံ တရ်း ထ တထာငရ်န ်ပျက်ကွက်ခ  တပင်္ည်။18 

ဤအမပနအ်လ န ် ဆက်ဆမံှုင်္ည် မည်င်္ည ် လ ထို ကျန််းမာတရ်း ရည်ရွက်ချက်ကိို မြည ်စည််းရနမ် မဟိုတပ်  

စစ်အိုပ်စို တရာ်းဝငမ်ြစ်တရ်းအတွက် ပံ ပိို်းမှုကိို အဓိကထာ်းလိုပ်တဆာငမ်ခင််း မြစ်င်္ည်။  

မမနမ်ာနိိုငင်တံငွ ် ကိိုဗစ-်၁၉ ကပ်တရာဂါ၏ စတိ်ပိိုင််းဆိိုငရ်ာ င်္က်တရာက်မှုင်္ည် ယခိုအခါ 

ဤရကစ်က်ကကမ််းကက တ်တင်္ာ စစ်တပ် အာဏာင်္မ်ိ်းမှုန င  ် တပါင််းစပ်လိိုက်တင်္ာအခါ လ မှု အြွ ွေ့အစည််း၏ 

အဆင တိ်ိုင််းရ  ိမပည်င်္ မျာ်းအတွက် တလ်းပငတ်င်္ာ ဝနထ်ိုပ်ဝနပိ်ို်းမြစ်တစင်္ည်။ ၂၀၂၁ ခိုန စ် တြတြာ်ဝါရီ  ၁ ရက ်

မတိိုငမ်ီက မမနမ်ာနိိုငင်ကံ င်္န််းတပါင််းမျာ်းစွာတင်္ာ လ မျာ်းင်္ည် မပင််းထနတ်င်္ာ အစာ်းအစာ မလံိုတလာက်မှု 

အပါအဝင ်င်္ငိ်္ာထငရ် ာ်းင်္ည ် ကပ်တရာဂါန င  ်ဆက်နယွတ်င်္ာ စီ်းပွာ်းတရ်း အကကပ်အတည််းကိို ခံစာ်းတနခ  ရပပီ်း 

အာဏာင်္မိ််းကကိ ်းပမ််းမှုတနာက်တွင ် မြစ်တပေါ်လာင်္ည  ် အကကမ််းြက်မှုန င  ် အတကကာက်တရာ်းတိို  က ထိို 

တင််းကကပ်မှု အဆင ကိ်ို တပါက်ကွ လိုပ်အဆင အ်ထ ိ တရာက်င်္ွာ်းတစခ  င်္ည်။ လ  အြွ ွေ့အစည််း တစ်စံိုလံို်း 

ကျယ်မပန  တ်နတင်္ာ ဤတင််းကကပ်မှု၏ ကျန််းမာတရ်း င်္က်တရာက်မှုန င  ် စိတ်ေဏရ်ာတိို  မ ာ အမပည အ်ဝ 

တပေါ်ထကွ်လာမခင််း မရ ိတင်္်းပ  တနာက်န စ်တပါင််းမျာ်းစွာ ဆက်လက်ကျနရ် ိတနလိမ မ်ည်။  

ဤဆိို်းရွာ်းလ တင်္ာ အတမခအတနမျာ်းတွင ် မမနမ်ာနိိုငင်တံဝ မ််းရ  ိ မပည်င်္ မျာ်းင်္ည် တစ်ဦ်းန င  ် တစ်ဦ်း 

ကိိုယ်ချင််းစာနာမှုန င  ် က ညီတစာင တ်ရ ာက်မှုကိို ကက်ီးမာ်းလ စွာ မပင်္ခ  ကကင်္ည်။ ကိိုဗစ်-၁၉ ကပ်တရာဂါကိို 

တိုန  မ်ပနရ်ာတွင ်အတ တကွ လိုပ်တဆာငင််္ မျာ်း၏ မတရမတွက်နိိုငတ်င်္ာ နမ နာမျာ်းရ ိခ  ပပီ်း အမိ်န်ီးချင််းမျာ်းကိို 

က ညီခ  ကကင်္ည်။ အစာ်းအစာ အလ တပ်းမခင််း၊ PPE န င  ်တဆ်းြက်ဆိိုငရ်ာ အင်္ံို်းအတဆာင ်မျာ်း မြန  တ်ဝမခင််း၊ 

တအာက်ဆဂီျင ်တဝမ မခင််း၊ င်္ိို  မဟိုတ် အခမ   တဆ်းရံိုကာ်း ဝနတ်ဆာငမ်ှုတပ်းမခင််း န င  ်အင်္ိုဘ ဝနတ်ဆာငမ်ှုမျာ်း 

ပါဝငင််္ည်။  စစ်အိုပ်စိုက ထိို တစတနာ ဝနထ်မ််းမျာ်းန င  ် လ ထို ဦ်းတဆာငတ်င်္ာ ကိိုဗစ်-၁၉ တိုန  မ်ပနတ်ရ်း 

အစပျိ ်းလိုပ်တဆာငမ်ှုမျာ်းကိို ရက်စက်စွာ တချမှုန််းခ  မခင််းမြင  ် င်္ တိို  ၏ အင်္က်ကယ်တရ်း လိုပ်ငန််းမျာ်းကိို 

အတန ာက်အယ ကမ်ြစ်တစင်္ည်၊ စစ်အာဏာင်္မိ််းရန ် ကကိ ်းပမ််းမှု တနာက်ပိိုင််း မမနမ်ာနိိုငင်၏ံ ကိိုဗစ-်၁၉ 

တိုန  မ်ပနမ်ှုတွင ် မြစ်တပေါ်တနတင်္ာ ကျယ်မပန  လ် င်္ည  ် ကွက်လပ်ကိို မြည ်ဆည််းရန ် ကျန််းမာတရ်း 

တစာင တ်ရ ာက်မှုတပ်းရန ်ကကိ ်းစာ်းခ  င်္ မျာ်းကိို ြမ််းဆ်ီးမခင််း ရိိုက်န က်မခင််းမျာ်း လိုပ်တဆာငခ်  င်္ည်။  

လ မှုမီေယီာန င  ် မေီယီာ လွတ်လပ်ခွင ကိ်ို စစအ်ိုပ်စိုက ြျက်ဆ်ီးပိတ်ဆိို  တနင်္ည ် အကကာ်းမ 19 

မမနမ်ာနိိုငင်တံလ ာ်းမ  မပညင််္ မျာ်းင်္ည် အမခာ်းတင်္ာ လ မှု မီေယီာမျာ်းကိို အင်္ံို်းမပ လျက် ကိိုဗစ-်၁၉ န င  ်

င်္က်ဆိိုငတ်င်္ာ အချက်အလက်မျာ်းကိို တဝမ ခ  ကကင်္ည်။ တေင်္ခံ မီေယီာမျာ်းက လွတ်လပ်စွာ 

ထိုတ်တြာ်တမပာဆိိုခွင ကိ်ို စစ်အိုပ်စိုမ ကန  င််္တ်မှုမျာ်းတကကာင  ် ခက်ခ တင်္ာ အတမခအတနမျာ်းတအာက်တွင ်

 
18 Salai Za Uk Ling “Why it’s time to talk about the aid void on the India-Myanmar border” 22 March 

2022 https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2022/03/22/aid-void-India-Myanmar-border-Chin  
19 “Bitter reversal: Myanmar military coup wipes out press freedom gains” 28 July 2021 

https://cpj.org/reports/2021/07/bitter-reversal-myanmar-journalists-jailed-imprisoned-military-
crackdown/ “Amnesty International press release: Myanmar: Cease persecution of journalists” 27 May 
2021 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/myanmar-cease-persecution-journalists/  

https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2022/03/22/aid-void-India-Myanmar-border-Chin
https://cpj.org/reports/2021/07/bitter-reversal-myanmar-journalists-jailed-imprisoned-military-crackdown/
https://cpj.org/reports/2021/07/bitter-reversal-myanmar-journalists-jailed-imprisoned-military-crackdown/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/myanmar-cease-persecution-journalists/


အင်္က်ကယ ် အချက်အလက်မျာ်းန င  ် င်္တင််းမျာ်းကိို စိုတဆာင််းတငမ်ပရာတွင ် တကာင််းမွနစ်ာွ 

လိုပ်တဆာငခ်  ကကင်္ည်။20 အထ ်းင်္မြင  ် တိိုင််းရင််းင်္ာ်း ဘာင်္ာ မီေယီာမျာ်းက အမခာ်းမီေယီာမျာ်း 

လက်လ မ််းမမီနိိုငင််္ည ် နိိုငင်၏ံ တဝ်းလံတခါငြ်ျာ်းတင်္ာ တေင်္မျာ်းတငွ ် ကိိုဗစ-်၁၉ အတမခအတနမျာ်းနျင  ်

ပတ်င်္က်င်္ည  ်အချက်အလက်မျာ်း၏ အတရ်းကကီ်းတင်္ာ အရင််းအမမစ်မျာ်း မြစ်ခ  င်္ည်င်္ာမက တိိုင််းရင််းင်္ာ်း 

လ နည််းစိုမျာ်းကိို င်္ တိို  ၏ မိခငဘ်ာင်္ာစကာ်းမြင  ် ကိိုဗစ-်၁၉ န င  ် င်္က်ဆိိုငတ်င်္ာ အချက်အလက်မျာ်းကိို 

တပ်းနိိုငင််္ည ် ယံိုကကည်စိတ်ချရတင်္ာ အရင််းအမမစ်မျာ်းလည််း မြစ်ခ  င်္ည်။  

င်္ိုတတင်္န တတွွေ့ ရ ိမှုမျာ်း။ တနင်္သာရီတိိုင််းတေင်္ကကီ်းတွင ် စစ်အိုပ်စို၏ ကိိုဗစ-်၁၉ 

တိုန  မ်ပနမ်ှုတငွ ်စစ်တပ်လ မ််းမိို်းမှုကိို ချ ွေ့ထငွမ်ခင််း။ 

  

၁) စစ်အိုပ်စို၏ ထနိ််းင်္မိ််းမှုအတွင််း နိိုငင်တံရ်း အကျဉ်းင်္ာ်းမျာ်း၏ တင်္ဆံို်းမှုမျာ်းအတွက် ကိိုဗစ-်၁၉ ကိို 

အတကကာင််းမပချက်အမြစ် အင်္ံို်းမပ ခ  င်္ည်။  

၂၀၂၁ ခိုန စ ် တြတြာ်ဝါရလီ ၁ ရက်တန  မ  ၂၀၂၂ ခိုန စ် မတ်လ ၃၁ ရက်တန  ကကာ်း ကာလအတွင််းတွင ်

နိိုငင်တံရ်း အကျဉ်းင်္ာ်း က ညီတစာင တ်ရ ာက်တရ်း အင်္င််း AAPP က တနင်္သာရီ တိိုင််းတေင်္ကကီ်းတွင ်စစ်အိုပ်စိုက 

ကျျှူ်းလွနခ်  တင်္ာ င်္တ်မြတမ်ှု ၅၉ မှုကိို မ တ်တမ််းတငထ်ာ်းခ  င်္ည်။21 မမနမ်ာနိိုငင်၏ံ အမခာ်း တေင်္မျာ်းန င  ်

အလာ်းတ ပင ်တနင်္သာရတီိိုင််းတေင်္ကက်ီးတွငလ်ည််း စစ်တကာငစ်ီ တပ်ြွ ွေ့မျာ်းက င်္ တိို  ထနိ််းင်္မ်ိ်းထာ်းစဉအတွင််း 

နိိုငင်တံရ်း အကျဉ်းင်္ာ်းမျာ်း တင်္ဆံို်းမှုကိို မ တမှုရ ိတအာင ်အတကကာင််းမပရာတွင ်မကကာခဏပင ်ကိိုဗစ-်၁၉ ကိို 

အင်္ံို်းမပ ခ  င်္ည်။  

 

၂၀၂၁ ခိုန စ ် ဩဂိုတ်လ ၁၄ ရက်တွင ် ထာ်းဝယရ် ိ တေါင််းင  ရပ်ကွက်တန အင်္က် ၃၅ န စ်အရွယရ်  ိ

ကိိုတအာငယ်ို၏ တင်္ဆံို်းမှုင်္ည် ထနိ််းင်္မိ််းထာ်းစဉအတွင််း နိိုငင်တံရ်း အကျဉ်းင်္ာ်းမျာ်းကိို ဥပတေမ   

င်္တ်မြတ်မခင််းမျာ်းကိို ြံို်းကွယ်ရန ် ကိိုဗစ-်၁၉ကိို အင်္ံို်းမပ ခ  မှုကိို တြာ်မပတနတပင်္ည်။ ကိိုတအာငယ်ိုကိို 

အမခာ်းတင်္ာ လ  ၄ ဦ်းန င အ်တ  ၂၀၂၁ ခိုန စ ်ဩဂိုတ်လ ၁၁ ရက်တန  ညတွင ်ြမ််းဆ်ီးခ  င်္ည်။ ြမ််းဆ်ီးခရံပပီ်း ၃ 

ရက်အကကာ ကိိုတအာငယ်ို တင်္ဆံို်းင်္ည အ်ခါ စစ်တကာငစ်ီ တပ်ြွ ွေ့မျာ်းက င်္  ဇန်ီးအာ်း တင်္ဆံို်းရင်္ည  ်

အတကကာင််းရင််းမ ာ ကိိုဗစ်-၁၉ မြစ်င်္ည်ဟို တမပာဆိိုခ  တင်္ာ်လည််း င်္  တယာက်ျာ်းမြစ်င်္ မ ာ 

တရာဂါက ်းစက်ခံရမခင််းမရ ိတင်္်းပ  န ပ်ိစက်ညြှင််းပမ််းမှုမျာ်းတကကာင  ် တင်္ဆံို်းခ  ရတကကာင််း ဇန်ီးမြစ်င်္ က 

 
20 ၂၀၂၁ ခိုန စ် အာဏာင်္မ်ိအပပီ်းတွင ်စစ်တကာငစီ်င်္ည် င်္ဘာဝ တဘ်းအနတရာယ် စီမံခန  ခ်ွ တရ်း ဥပတေကိို အင်္ံို်းမပ လျက် လွတ်လပ်စွာ 

င်္တင််းစီ်းဆင််းမှုကိို ကန  င််္တ်ခ  ပပီ်း င်္တင််းင်္မာ်းမျာ်းကိို ကိိုဗစ်-၁၉ န င  ်င်္က်ဆိိုငတ်င်္ာ င်္တင််းမ ာမျာ်း တရ်းင်္ာ်းင်္ည် ဆိိုင်္ည ် 

အတမခအတနတအာက်တွင ်ြမ််းဆီ်းခ  င်္ည်။  

21 “Daily Briefing in Relation to the Military Coup” 4 April 2022 https://aappb.org/?p=20919  

https://aappb.org/?p=20919


ယံိုကကည်င်္ည်။ 22 အမခာ်း လ တလ်းဦ်း၏ မိင်္ာ်းစိုဝငမ်ျာ်းက ထိိုင်္ မျာ်းင်္ည် ထနိ််းင်္မိ််းခံထာ်းရစဉအတငွ််း 

မပင််းထနတ်င်္ာ န ပ်ိစက်ညြှင််းပမ််းမှုမျာ်းကိို ခံစာ်းခ  ရင်္ည်ဟို တမပာမပခ  င်္ည်။ ဆိိုလိိုင်္ည်မ ာ 

ကိိုတအာငယ်ိုင်္ည်လည််း န ပ်ိစက်ညြှင််းပမ််းမခင််း23ခံရရန ် အလွနပ်င ် အလာ်းအလာ ရ ိခ  ပပီ်း တင်္ဆံို်းပပီ်း ရငခ်ွ  

စစ်တဆ်းမှုတငွ ်င်္  ခနဓာကိိုယ်၌ န ပ်ိစက်ခံရတင်္ာ အတထာက်အထာ်းမျာ်းကိို တတွွေ့ ရ ိခ  င်္ည်။  

၂) နိိုငင်တံရ်း အကျဉ်းင်္ာ်းမျာ်းအာ်း င်္်ီးမခာ်းခွ ထာ်းမခင််းအတွက် ကိိုဗစ်-၁၉ ကိို ကျိ ်းတကကာင််းစီတလျာ်မှု 

မပင်္ချက်အမြစ် အင်္ံို်းမပ ခ  မခင််း 

၂၀၂၁ ခိုန စ ် တြတြာ်ဝါရီ ၁ ရက်မ  ၂၀၂၂ ခိုန စ ် မတ်လ ၃၁ ရက်တန  အတွင််း တနင်္သာရီ 

တိိုင််းတေင်္ကက်ီးတွင ် အနည််းဆံို်း လ တပါင််း ၄၉၅ ဦ်းကိို စစ်အိုပ်စိုက ထနိ််းင်္မ်ိ်းခ  တကကာင််း AAPP 

မ တ်တမ််းမျာ်းက ဆိိုင်္ည်။24 တနင်္သာရတီိိုင််းအတွင််းတငွ ် အနည််းဆံို်း စစ်တကကာတရ်း စခန််း ၅ ခိုရ ပိပီ်း 

ထိိုတနရာမျာ်းတငွ ် နိိုငင်တံရ်း အကျဉ်းင်္ာ်းမျာ်းကိို ထာ်းရ ိကာ ထိိုတနရာမျာ်းတွင ် န ပ်ိစက်ညြှင််းပမ််းမှုမျာ်း 

မပ လိုပ်တကကာင််း မ တတ်မ််းမျာ်းရ ငိ်္ည်။ ယင််းတနရာမျာ်းမ ာ ထာ်းဝယ်၊ ပမိတ်၊ တကာ တင်္ာင််း၊ န င  ်မွနမ်ပည်နယ ်န င  ်

နယ်စပ်တွင ် တနရာ ၂ တနရာ တိို   မြစ်င်္ည်။25 ထိိုတနရာမျာ်းတွင ် ကိိုဗစ-်၁၉ က ်းစက်မပန  ပွ်ာ်းမှု ရ ိခ  တကကာင််း 

င်္တင််းတပ်းပိို  ချက်မျာ်း ရ ိတင်္ာ်လည််း တကိျမ နက်နတ်င်္ာ အချက်အလက်မျာ်းရရ ိရနမ် ာ ခက်ခ င်္ည်။ ၂၀၂၂ 

ခိုန စ ်တြတြာ်ဝါရီလတွင ်မပင််းထနတ်င်္ာ ကိိုဗစ-်၁၉ က ်းစက်မှု ထာ်းဝယ်တထာငတ်ွင ်မြစ်ပွာ်းခ  င်္ည်။ ထာ်းဝယ ်

နိိုငင်တံရ်း အကျဉ်းင်္ာ်း ကနွရ်က်၏ င်္တင််းတပ်းပိို  ချက်အရ ထိိုအချိနက် ထာ်းဝယတ်ထာငတ်ွင ် နိိုငင်တံရ်း 

အကျဉ်းင်္ာ်း အမျိ ်းင်္ာ်း ၁၆၀ န င  ်အမျိ ်းင်္မီ်း ၃၀ ကိို ထနိ််းင်္မိ််းထာ်းင်္ည်။26 

မမနမ်ာနိိုငင်၏ံ အမခာ်းတင်္ာ တနရာတေင်္မျာ်းနည််းတ  တနင်္သာရီ တိိုင််းတေင်္ကကီ်းတွငလ်ည််း 

စစ်တကာငစ်ီ တပ်ြွ ွေ့မျာ်းက ကိိုဗစ-်၁၉ကိို နိိုငင်တံရ်း အကျဉ်းင်္ာ်းမျာ်းအာ်းင်္ တိို  ၏ မိင်္ာ်းစိုမျာ်း၊ င်္ တိို  ၏ 

တရ ွေ့တနမျာ်း န င  ် အမခာ်း အကျဉ်းင်္ာ်းမျာ်းန င  ် တတွွေ့ဆံိုမခင််း မရ ိတစရန ် င်္်ီးမခာ်းခွ ထာ်းရာတွင ်

အတကကာင််းမပချက်အမြစ် အင်္ံို်းမပ ခ  င်္ည်။ TPV က မ တ်တမ််းတငမ်ှု တစ်ခိုတွင ်ထာ်းဝယ်မ  လ ငယတ်စ်ဦ်း 

အြမ််းခံရပပီ်း စစ်တကကာတရ်း စခန််းတွင ်ထနိ််းင်္မ်ိ်းထာ်းခ  ပပီ်း င်္ံို်းရက်ကကာတအာင ်န ပ်ိစက်ညြှင််းပမ််းခံခ  ရင်္ည်။ 

ထိိုအချိနအ်တွင််းတွင ်င်္ ၏ မိင်္ာ်းစိုအာ်း ထိိုလ ငယ်မ ာ ကိိုဗစ်-၁၉ ဗိိုင််းရပ်စ် က ်းစကခ်ံထာ်းရတကကာင််းတမပာပပီ်း 

ထိိုင်္ န င  ်တတွွေ့ဆံိုခွင ကိ်ို မငင််းပယ်ခ  င်္ည်။  

တနာက်ထပ် မြစ်ရပ်တစ်ခိုတငွ ်ကိိုဗစ-်၁၉ တတိယလှုိင််းအတွင််း ထာ်းဝယတ်ွင ်လ  ကိို်းဦ်း ြမ််းဆ်ီး 

ခံခ  ရင်္ည်။ တထာငထ် တွင ် င်္ တိို  ကိို ရက်င်္တတ ပတ်အတတာ်ကကာတအာင ် င်္်ီးမခာ်းခွ ထာ်းခ  င်္ည်။ လံိုမခံ တရ်း 

 
22 “Daily Briefing in Relation to the Military Coup” 16 August 2021 https://aappb.org/?p=17088  
23 “Trajectory of Terror: An overview of human rights perpetrated by the Military Junta in Mon State, 

Karen State and Tanintharyi region” December 2021 https://rehmonnya.org/reports/Trajectory-of-
Terror.pdf  
24 “Daily Briefing in Relation to the Military Coup” 4 April 2022 https://aappb.org/?p=20919 
25 “Myanmar military uses systematic torture across country” 28 Oct 2021 

https://apnews.com/article/myanmar-torture-military-prisons-insein-abuse-
390fe5b49337be82ce91639e93e0192f 
26 တနင်္သာရီတိိုင််းမ် Facebook စာမျက်န ာ၊ ၂၀၂၂ တြတြာ်ဝါရီ ၂၅ ရက်။ 

https://aappb.org/?p=17088
https://rehmonnya.org/reports/Trajectory-of-Terror.pdf
https://rehmonnya.org/reports/Trajectory-of-Terror.pdf
https://aappb.org/?p=20919
https://apnews.com/article/myanmar-torture-military-prisons-insein-abuse-390fe5b49337be82ce91639e93e0192f
https://apnews.com/article/myanmar-torture-military-prisons-insein-abuse-390fe5b49337be82ce91639e93e0192f


တပ်ြွ ွေ့မျာ်းက င်္ တိို  မ ာ ကိိုဗစ-်၁၉ က ်းစက်ခံထာ်းရပပီ်း အမခာ်းင်္ မျာ်းန င  ် တတွွေ့ဆံိုနိိုငမ်ခင််းမရ ိတကကာင််း 

တမပာခ  ကကင်္ည်။ ထိို  တနာက် င်္ တိို  ကိို စစ်တကကာတရ်းစခန််းတစ်ခိုင်္ိို   ပိို  တဆာငခ်  ပပီ်း ထိိုအချိနမ် စ၍ အကကမ််းြက ်

အမှုမျာ်းမြင  ် တရာ်းစွ ဆိိုပပီ်း တထာငထ် မ ာပင ် င်္ တိို  ကိို တထာငေ်ဏ ် ၉ န စ ် ချမ တ်ခ  င်္ည်။ အကကမ််းြကမ်ှု 

န မိ်နင််းတရ်း ဥပတေမြင  ်တရာ်းစွ ဆိိုခံရင်္ မျာ်းင်္ည် မငိ်္ာ်းစိုမျာ်း င်္ိို  မဟိုတ် တထာငအ်မပငမ်  အမခာ်းင်္ မျာ်းန င်  

ထတိတွွေ့ ဆက်ဆခွံင မ်ရတပ။ ထိိုင်္ မျာ်း၏ မိင်္ာ်းစိုမျာ်းက င ာ်းရမ််းခ  တင်္ာ တရ ွေ့တနက ကိိုလ မျာ်းတွင ်

ကိိုဗစ်က ်းစက်ထာမခင််းမရ ိတကကာင််း ယံိုကကည်တင်္ာလ်ည််း င်္ တိို  ကိို ြမ််းဆ်ီးပပီ်းတနာက်တွင ်င်္ တိို  အာ်း င်္်ီးမခာ်း 

ခွ မခာ်းထာ်း ရန ်အတကကာင််းမပချက်အမြစ် ကိိုဗစ-်၁၉ ကိို အင်္ံို်းမပ ခ  င်္ည်။  

၃) စစ်အိုပ်စိုက ြွင လ် စ်ထာ်းင်္ည  ်ကာကယွ်တဆ်းထိို်းန ငံ်္ည တ်နရာမျာ်းမ ာ အင်္ံို်းမပ ရန ်လံိုမခံ မှု မရ ိဟို 

မပညင််္ အမျာ်းက ခံစာ်းရပပီ်း ထိိုတနရာမျာ်းတွင ်အြမ််းခံရမညက်ိို တကကာက်ရွံ ွေ့ ကကမခင််း 

စစ်အိုပ်စို ကာကွယ်တဆ်းထိို်းတနရာမျာ်းကိို မပညင််္ မျာ်းက အင်္ံို်းမပ ရန ် လံိုမခံ မှု မရ ဟိို ခံစာ်းရပပီ်း 

ြမ််းဆ်ီးခရံမည်ကိို စိို်းရိမ်ကကင်္ည်။ မိမိတိို  ၏ စစတ်မ််းတတွွေ့ ရ ိချကမ်ျာ်းက တနင်္သာရ ိတိိုင််းအတွင််းရ  ိ

မပည်င်္ မျာ်းင်္ည် အစိို်းရ ဦ်းတဆာငြွ်င လ် စ်ထာ်းတင်္ာ ကာကွယ်တဆ်း ထိို်းင်္ည ် တနရာမျာ်းမ ာ င်္ တိို  အတွက် 

တဘ်းကင််းလံိုမခံ မှု မရ ိမည်ကိို စိို်းရိမက်ကပပီ်း တိုန  မ်ပနင််္ ၏ ၃၀%က င်္ တိို   ကာကယွ်တဆ်း မထိို်းရမခင််းမ ာ 

တဘ်းကင််းလံိုမခံ မှု မရ ဟိို ခံစာ်းရမခင််းန င  ်စစ်တကာငစ်ီထမံ  ကာကွယ်တဆ်း မရလိိုမခင််းတိို  တကကာင  ်မြစ်င်္ည်။27 

တချိနတ်ည််းမ ာပင ် စစ်တမ််းကိို တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်း၏ ၆၀% က စစ်အိုပ်စိုက လိုပ်တဆာငတ်ပ်းတနင်္ည ် 

ကာကွယ်တဆ်း အစအီစဉမျာ်းမ  တစ်ဆင  ်ကာကွယ်တဆ်း ကိို ရရ ိခ  င်္ည်ဟို တမြဆိိုတင်္ာ်လည််း အမျာ်းစိုက 

စစ်တကာငစ်ီ တနရာမျာ်းတွင ် ကာကွယ်တဆ်း ထိို်းခရံန ် တွန  ဆ်ိုတ်ခ  ကကင်္ည် င်္ိို  မဟိုတ် လံိုမခံ မှု မရ ိတင်္ာ 

ခံစာ်းချက်မျာ်း ခံစာ်းရင်္ည်ဟို ဆိိုင်္ည်။ တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်းက စစ်တကာငစ်၏ီ လံိုမခံ တရ်း တပ်ြွ ွေ့မျာ်းန င  ်

အမပနအ်လ နဆ်က်ဆရံာတွင ် တကကာက်ရံွွေ့တကကာင််း (၅၄%) တြာ်ထိုတ်တမပာဆိိုခ  ပပီ်း ြမ််းဆ်ီးခရံမည်ကိို 

စိို်းရမိ်မခင််း (36%) န င  ်င်္ တိို   အင်္ိိုင််းအဝိိုင််းရ ိ အမခာ်းင်္ မျာ်းက စစ်အပ်စို န င  ်ပ ်းတပါင််းတဆာငရွ်က်တနင်္ည်ဟို 

င်္ငံ်္ယမြစ်မည်ကိို စိို်းရမိ်မခင််း (၃၆%) န င  ်မိင်္ာ်းစိုဝငမ်ျာ်း ြမ််းဆ်ီးခရံမည်ကိို စိို်းရိမမ်ခင််း (၂၇%) တိို   အင်္်ီးင်္်ီး 

ရ ိကကပပီ်း ကာကယွ်တဆ်းထိို်းခံရချိနတ်ငွ ် လံိုမခံ မှုမရ ိတင်္ာ ခံစာ်းချက်ကိို ရရ ိကကင်္ည်။ စစ်တမ််းကိို 

တိုန  မ်ပနင််္ အာ်းလံို်းက မတကာင််းတင်္ာ ကာကွယ်တဆ်း ရရ ိမည်ကိို တကကာက်ရံွွေ့တကကာင််း တမပာဆိိုခ  ပပီ်း 

စစ်အိုပ်စိုက ဦ်းစီ်း လည်ပတင််္ည ် ကာကွယ်တဆ်းထိို်းင်္ည ် တနရာမျာ်းမ  ကိိုဗစ-်၁၉ က ်းစက်ခံရမည်ကိိုလည််း 

စိို်းရမိ်ကကင်္ည်။  

 
27 အစိို်းရတဆ်းရံိုမျာ်း၊ တဆ်းခန််းမျာ်းန င  ်အမခာ်းတနရာမျာ်းတွငရ် ိ စစ်အိုပ်စိုကကီ်းကကပ်တင်္ာ ကာကွယ်တဆ်းထိို်းတနရာမျာ်းမ ာ 

တနင်္သာရီတိိုင််းတွင ်လ အမျာ်း အဓိက ကာကွယ်တဆ်းထိို်းရာ တနရာမျာ်းမြစ်င်္ည်။ အချိ ွေ့တင်္ာ ပိုဂဂလိက တဆ်းရံိုမျာ်းတွင ်

ကာကွယ်တဆ်းမျာ်းရနိိုငတ်င်္ာ်လည််း တဆ်းတလံို်းကိို မမနမ်ာတင ွ၁ င်္နိ််းခန  ရ် ိင်္မြင  ်ပံိုမ န ်ဝငတ်ငရွ ိတင်္ာ လ မျာ်းအတွက် 

လက်လ မ််းမီင်္ည ် တရွ်းချယ်စရာ မဟိုတ်တပ။  



ထိိုတကကာက်ရံွွေ့ မှုမျာ်းတငွ ် အတကကာင််းရင််းရ ိတကကာင််း ထက်ွတပေါ်လာခ  င်္ည်။ TPV က ကိိုဗစ-်၁၉ 

တတိယလှုိင််းအတငွ််း တရပ ပမိ ွေ့နယ်တွင ် အတမခအတနတစရ်ပ်ကိို မ တ်တမ််းတငန်ိိုငခ်  င်္ည်။ စစ်တကာငစ်၏ီ 

ကာကွယ်တဆ်းထိို်းင်္ည ်တနရာတွင ် တရာဂါက ်းစက်မှု မြစ်ပွာ်းခ  ပပီ်း ကျန််းမာတရ်း တစာင တ်ရ ာက်မှု 

အြွ ွေ့ဝငအ်မျာ်းအမပာ်းန င  ်င်္န  ရ် င််းတရ်းင်္မျာ်းမျာ်းမ ာ တရာဂါပိို်းက ်းစက်ခံရင်္ည်။ ထိို က ်းစက်မပန  ပွ်ာ်းမှုတကကာင  ်

လ  ၁၀ တယာက်တကျာ ်တင်္ဆံို်းခ  ရင်္ည်။  

မခံ ၍ကကည ်ပါက တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်း၏ ၉% ကင်္ာ စစ်အိုပ်စို ကက်ီးကကပ်တင်္ာ ကာကွယ်တဆ်း 

ထိို်းတနရာမျာ်းတွင ် စစ်တကာငစ်ီ တပ်ြွ ွေ့မျာ်း၏ တမ်းခွန််းထိုတ်မခင််း င်္ိို  မဟိုတ် ထနိ််းင်္မိ််းခံရရခင််းကိို 

ကကံ တတွွေ့ ခ  ရတင်္ာ်လည််း စစအ်ိုပ်စိုက လည်ပတ်တင်္ာ ကာကွယ်တဆ်း ထိို်းတနရာမျာ်းတွင ် တကကာက်ရံွွေ့ မခင််း 

ပတ်ဝန််းကျငတ်စ်ခို မြစ်တပေါ်တနင်္ည်မ ာ ရ င််းလင််းလ တပင်္ည်။  

တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်းက င်္ တိို  ၏ လိပ်စာမျာ်းကိို  တပ်းရန ် တကကာက်ရံွွေ့ ခ  ကကင်္ည် င်္ိို  မဟိုတ် 

ကာကွယ်တဆ်းထိို်းင်္ည ် တနရာမျာ်းင်္ိို   င်္ တိို  ၏ လက်ကိိုငြ်ိုန််းမျာ်း ယ င်္ွာ်းရန ် တကကာက်ရံွွေ့တနခ  ကကင်္ည်၊ 

အဘယ်တကကာင ဆ်ိိုတင်္ာ် င်္ တိို  င်္ည် CDM လှုပ်ရ ာ်းမှုတငွ ်ပါဝငခ်  ပပီ်း ြမ််းဆ်ီးခရံမည်ကိို စိို်းရမ်ိတင်္ာတကကာင  ်

မြစ်င်္ည်။ အမခာ်းင်္ မျာ်းကမ  ကာကယွ်တဆ်းထိို်းင်္ည ်တနရာတွင ် လက်နက်ကိိုငထ်ာ်းတင်္ာ 

စစ်င်္ာ်းမျာ်းကိိုတတွွေ့ ရ ိရမခင််းတကကာင  ်တိုနလ်ှုပ်တမခာက်မခာ်းရင်္ည်ဟို တမပာဆိိုင်္ည်။  

၄) ကျန််းမာတရ်း စံချိနစ်ံည န််း အာ်းနည််းမခင််းန င  ်စစ်အိုပ်စို၏ ကာကွယ်တဆ်းထိို်းန ငံ်္ည  ်တနရာမျာ်းတငွ ်

ခွ မခာ်း ဆက်ဆမံှုမျာ်း  

မိမိတိို  ၏ စစတ်မ််းတကာကယ် မှုက တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်း၏ ၆၀% င်္ည် တနင်္သာရီ တိိုင််းတေင်္ကက်ီးအတငွ််း 

ကာကွယ်တဆ်းထိို်းရာ ဌာနမျာ်းမ တဆင  ် အနည််းဆံို်း ကာကွယ်တဆ်း တစ်ကကိမ ် အထိို်းခံရပပီ်း မြစ်င်္ည်။ 

စစ်အိုပ်စို၏ အစီအစဉမ တဆင  ် ကာကွယ်တဆ်း အထိို်းခံရန ် ဆံို်းမြတ်ချက်ချရင်္ည ် ထပ်ိတန််း 

အတကကာင််းရင််းမျာ်းအနက် စစ်အိုပ်စို၏ ကာကွယ်တဆ်းအစီအစဉတွင ် ကာကယွ်တဆ်းထိို်းရန ် ဆံို်းမြတ်င်္ည  ်

အတကကာင််းရင််းမ ာ လိုပ်ကိိုငစ်ာ်းတင်္ာက်ရန ် ရည်ရွယ်ချက်မြင  ် ခရီ်းင်္ွာ်းလာရာတွင ် လိိုအပ်တင်္ာ 

ကာကွယ်တဆ်း မ တ်တမ််းကိို ရယ ရန၊် ြျာ်းနာမခင််းမ ာ တရ ာငလွ် ရနန် င  ် တစတနာ ဝနထ်မ််း 

ကျန််းမာတရ်းတစာင တ်ရ ာက်မှု လိုပ်ငန််းမျာ်း ကိို တဘ်းကင််းစာွ လိုပ်တဆာငန်ိိုငရ်န ်တိို   မြစင််္ည်။  

လ အမျာ်းအမပာ်းမ ာ စစ်တကာငစ်ီ ကကီ်းကကပ်င်္ည  ် တနရာမျာ်းမ  ကာကွယ်တဆ်း ရယ ရန ်

တရွ်းချယ်ခ  ကကတင်္ာ်လည််း ကာကွယ်တဆ်းမျာ်း၏ အရည်အတင်္ွ်းန င  ် ကာကွယ်တဆ်းတပ်းင်္ည ် ကျန််းမာတရ်း 

ဝနထ်မ််းမျာ်း၏ လိုပ်တဆာငမ်ှုမျာ်းကိို ကကီ်းကကီ်းမာ်းမာ်း စိို်းရိမ်ခ  ကကင်္ည်။ တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်း၏ ၈၀%.မ ာ င်္ တိို   

ရရ ိတင်္ာ ကာကွယ်တဆ်းမ ာ တဘ်းကင််းလံိုမခံ ပပီ်း အရည်အတင်္ွ်း တကာင််းမွနမ်ခင််း ရ မိရ ိ တိို  အတပေါ် ယံိုကကည်မှု 

ခိိုငမ်ာစွာ မရ ိတကကာင််း မိမိတိို  ၏ စစ်တမ််းက တတွွေ့ ရ ိခ  င်္ည်။  

စစ်တကာငစ်ီ လိုပ်တဆာငင််္ည ် ကာကွယ်တဆ်းထိို်းတရ်း အစီအစဉ၏ တနာက်ထပ် မပဿနာတစ်ခိုမ ာ 

ကာကွယ်တဆ်း ထိို်းတပ်းရာ တနရာ ပတ်ဝန််းကျငက်ိို တစာင တ်ရ ာက်မှု အရည်အတင်္ွ်း ညံ ြျင််းမခင််းမြစ်င်္ည်။ 



တိုန  မ်ပနင််္  ၇၅% က ကာကွယ်တဆ်း ထိို်းမခင််း မမပ မတီွင ် မည်င်္ည ် ကျန််းမာတရ်း စစ်တဆ်းမှု င်္ိို  မဟိုတ် 

စမ််းင်္ပ်မှုကိိုမ  မရရ ိတကကာင််း တမပာမပကကပပီ်း ရရ ိင်္ မျာ်းမ ာလည််း တစာင တ်ရ ာက်မှုအလံို်းစံိုမ ာ 

တင်္ွ်းတပါငခ်ျိနတ်ိိုင််းမခင််းင်္ာ မြစ်င်္ည်။ တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်း၏ ၅၂% က ကာကွယ်တဆ်းထိို်းပပီ်းတနာက် 

တစာင က်ကည ်ချိနတ်ပ်းတကကာင််း တမပာမပကကတင်္ာ်လည််း မကကာခဏပင ် ၎င််းမ ာ ငါ်းမိနစ်င်္ာ မြစ်င်္ည်။ 

တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်း၏ ၆၆% က ကာကွယ်တဆ်းထိို်းရာ တနရာတွင ်လိုပ်ကိိုငတ်နကကတင်္ာ ဝနထ်မ််းမျာ်းင်္ည် ကိိုဗစ-်

၁၉ ကာကွယ်တရ်း စည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်းန င  ် စံချိနစ်ညွံန််းမျာ်းကိို အမပည် အဝ လိိုက်နာမခင််းမရ ိတကကာင််း 

တမပာင်္ည်။ ဝနထ်မ််းမျာ်း၏ 92 % မ ာ အကာအကွယပ်စစည််းမျာ်းမ နက်နစ်ွာ င်္ံို်းစွ မခင််းမရ ိတကကာင််းန င  ်လ မှု 

တဝ်းကွာမှု အကွာအတဝ်းကိို လိိုက်နာမှု မရ ိတကကာင််း ၇၈% က အစီရငခ်ံကကပပီ်း ၂၈%က ဝနထ်မ််းမျာ်းင်္ည် 

မျက်န ာြံို်းမျာ်းကိို တင်္ချာစွာ တပ်ဆငမ်ခင််း င်္ိို  မဟိုတ် လံို်းဝတပ်ဆငမ်ခင််း မရ ိတကကာင််း တမပာမပကကင်္ည်။  

စစ်တကာငစ်ီ လည်ပတ်ရာ ကာကွယ်တဆ်း တနရာမျာ်းတငွ ်ရာခိိုငန်ှုန််း အတတာ်မျာ်းမျာ်းမ ာ င်္ တိို  အာ်း 

မည်င်္ည ် ကာကွယ်တဆ်းထိို်းင်္ည်ကိို အင်္တိပ်း တမပာကကာ်းမခင််း မရ ိပါ။ တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်း၏ ၂၇% က င်္ တိို  ကိို 

မည်င်္ည ် ကာကွယ်တဆ်းထိို်းတပ်းင်္ည်ကိို င်္ရိ ိမခင််းမရ ိတကကာင််းတမပာင်္ည်။ ထိိုင်္ မျာ်းထ မ ာ 

အတတာ်မျာ်းမျာ်းက ကာကယွ်တဆ်းထိို်းင်္ည ် ကျန််းမာတရ်း ဝနထ်မံျာ်းထမံ  တနာက်ဆက်တွ  မပဿနာမျာ်းကိို 

စိို်းရမ်ိတင်္ာတကကာင  ် င်္ တိို  အာ်းထိို်းင်္ည ် ကာကွယ်တဆ်းအမည်ကိို င်္ိို  မဟိုတ် အမခာ်းတမ်းခွန််းမျာ်းကိို 

မတမ်းရ တကကာင််း တမပာမပကကင်္ည်။  

စစ်အိုပ်စိုက တထာငတ်ွင််းရ လိ မျာ်းကိို ကာကွယ်တဆ်း အတို ထိို်းတပ်းမခင််းန င  ် ပတင််္က်၍ မြစ်ရပ် 

အတထာက်အထာ်းရ ိင်္ည်။ TPV အြွ ွေ့ဝင ် တစ်ဦ်းက နိိုငင်တံရ်း မပစ်မှုမြင  ် တထာငထ် တငွ ်

ထနိ််းင်္မိ််းခံရစဉအတွင််း တထာငင််္ာ်းအာ်းလံို်းကိို ကိိုဗစ-်၁၉ ကာကယွ်တဆ်း ထိို်းရနအ်တွက် 

တန််းစီခိိုင််းတကကာင််း တမပာမပင်္ည်။ င်္ိို  တင်္ာ်လည််း င်္ တိို   ဘာကာကွယ်တဆ်းရမည်ကိို မတမပာပါ။ 

တဆ်းထိို်းမခင််းကိိုမငင််းပယ်ခွင မ်ရ ိပါ။ ထိို  တကကာင  ် ကာကယွ်တဆ်း မထိို်းချငင််္ မျာ်းလည််း ထိို်းကကရပါင်္ည်။ 

အဘယ ်တကကာင ဆ်ိိုတင်္ာ် င်္ တိို   မငင််းဆိိုပါက န ပ်ိစက်ညြှင််းပမ််းမခင််းခံရမည်ကိို စိို်းရိမ်တင်္ာတကကာင  ် မြစ်င်္ည်။ 

တနာက်ရက်တွင ်မည်င်္ မ  မည်င်္ည ် တဘ်းထကွ်ဆိို်းကျိ ်းကိိုမ  မခံစာ်းရပါ၊ ထိို  တကကာင  ်င်္ တိို  က ကာကယွ်တဆ်း 

အစစ်မဟိုတ်ဟို င်္ငံ်္ယ ရ ိကကပါင်္ည်။  

စစ်တကာငစ်ီက ကကီ်းမ ်းင်္ည ် ကာကွယ်တရ်းထိို်းင်္ည ် တနရာမျာ်းတငွ ် ခွ မခာ်းဆက်ဆမံခင််းင်္ည်လည််း 

မပဿနာတစ်ခို မြစ်င်္ည်။ တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်း၏ ၃၀ % က ကာကွယ်တဆ်းထိို်းင်္ည ် လိုပ်ငန််းစဉအတွင််း ခွ မခာ်း 

ဆက်ဆမံခင််းခံရတကကာင််း တမပာကကင်္ည်။ အမျာ်းဆံို်းတင်္ာ ခွ မခာ်း ဆက်ဆမံှုဆိိုငရ်ာ တိိုငက်ကာ်းချကမ် ာ 

ကျန််းမာတရ်း ဝနထ်မ််းမျာ်းက စစ်တကာငစီ်န င  ် အဆက်အင်္ွယရ် ိင်္ မျာ်းကိို ဦ်းစာ်းတပ်းမခင််းမြစ်ပပီ်း CDM 

လှုပ်ရ ာ်းမှုတွင ်ပါဝငတ်ကကာင််း င်္ရိ ိထာ်းင်္ မျာ်းကိို ခွ မခာ်းဆက်ဆမံခင််းမြစ်င်္ည်။ တိုန  မ်ပနင််္  တစ်ဦ်းက အခိုလိို 

ရ င််းမပင်္ည်။ “လ တတွကိို တန််းစီြိို  တမပာတာ ကျွနတ်တာက်ကာ်းလိိုက်တယ်။ ေါတပမယ ် တချ ိွေ့တတွက တန််းမစီဘ ်း၊ 

ကျန််းမာတရ်း တစာင တ်ရ ာက်တ   အြွ ွေ့က င်္ တိို   တဆွမျိ ်းတတွ၊ မိတ်တဆွတတွန   CDM လှုပ်ရ ာ်းမှုမ ာ မပါတ   အစိို်းရ 



ဝနထ်မ််းတတွကိို ဦ်းစာ်းတပ်းတယ်။” အမခာ်း တိုန  မ်ပနင််္ တစ်ဦ်းက စစ်တကာငစ် ီ

ကာကွယ်တဆ်းထိို်းင်္ည ်တနရာတွင ် အင်္က ် ၅၆ န စ်န င  ် အထက ် လ မျာ်းကိို ကာကွယ်တဆ်းထိို်းတပ်းရန ်

တရာ်းဝငတ်ကကညာထာ်းင်္ည အ်ချိနတ်ွင ် ဝနထ်မ််းမျာ်းက င်္ တိို   င်္တိင်္ာ အင်္က်ငယ်ရွယ်င်္ မျာ်းကိို 

ထိို်းတပ်းင်္ည်ကိို မပနတ်မပာမပင်္ည်။  

စစ်အိုပ်စို လိုပ်တဆာငတ်င်္ာ ကာကွယ်တရ်းထိို်းင်္ည ် တနရာမျာ်းတငွ ် ဤခွ မခာ်း ဆက်ဆမံခင််းင်္ည် 

စစ်တပ်တထာက်ခံင်္ မျာ်းကိို ကာကွယ်တဆ်းရရ ိတအာင ်ဦ်းစာ်းတပ်းင်္ည ် ပိိုမိိုကျယ်မပန  တ်င်္ာ ပံိုစံန င  ်CDM တွင ်

ပါဝငင််္ မျာ်းအာ်း လက်လ မ််းမီမှုမရ ိတအာင ်ပိတ်ဆိို  မခင််း၏ အစိတ်အပိိုင််းအမြစ် နာ်းလည်နိိုငင််္ည်။ TPV င်္ည် 

၂၀၂၁ ခိုနျစ ်စက်တငဘ်ာ ပထမပတ်အတွင််း င်္ရက် တချာင််းပမိ ွေ့နယ်အတွင််းရ ိ အနည််းဆံို်း တကျ်းရွာ င်္ံို်းရွာတွင ်

တေင်္ခံ ကျန််းမာတရ်း ဝနတ်ဆာငမ်ှု အြွ ွေ့မျာ်းက စစ်အိုပ်စိုကိို တထာက်ခံတင်္ာ င်္ မျာ်း၏ စာရင််းကိိုတကာက်ယ ၍ 

ထိိုင်္ မျာ်းကိို ပမိ ွေ့နယ်တဆ်းရံိုတွင ် ကာကွယ်တဆ်းထိို်းရန ် တစလ တ်ခ  တကကာင််း မ တတ်မ််းတကာက်ယ ရရ ငိ်္ည်။ 

င်္ရက်တချာင််း တေင်္ခံ တစဦ််းက “တေင်္ခံ ကျန််းမာတရ်း တစာင တ်ရ ာက်မှု အြွ ွေ့က ေမီိိုကတရစီ လှုပ်ရ ာ်းမှုကိို 

တထာက်ခံတ   ဘယ်င်္  ကိိုမ  မယ ဘ ်း။ ေါတကကာင  ်စစ်အိုပ်စိုတအာက်မ ာ တေင်္ခံ လ အမျာ်းစိုက ကာကွယ်တဆ်းကိို 

လက်လ မ််းမမီနိိုငဘ် ်း မြစ်တနတယ်။” ဟို တမပာမပင်္ည်။  

၅) လွတ်လပ်စွာ င်္ာွ်းလာခငွ က်ိို စစ်အိုပ်စိုက ကန  င််္တ်ရနအ်တကွ် အတကကာင််းမပချက်အမြစ် ကိိုဗစ်-

၁၉ ကိို အင်္ံို်းမပ မခင််း  

အာဏာင်္မိ််းရန ် ကကိ ်းပမ််းင်္ည်မ စ၍ စစ်အိုပ်စိုင်္ည် ကိိုဗစ-်၁၉ တနာက်တယာငခ်ံ တစာင က်ကည ်မှုကိို 

အင်္ံို်းမပ လျက် ပမိ ွေ့မျာ်းအတငွ််း င်္ွာ်းလာင်္ မျာ်း၊ င်္ိို  မဟိုတ် လမ််းမကကီ်းမျာ်းန င  ် တကျ်းလက်လမ််းမျာ်းတငွ ်

င်္ွာ်းလာင်္ မျာ်းအာ်း တစာင က်ကည ်မှုန င  ် အတန ာက်အယ က်တပ်းမှုကိို အတကကာင််းမပချက်တစ်ခိုအမြစ ်

အင်္ံို်းမပ ခ  င်္ည်။ တနင်္သာရတီိိုင််းတေင်္ကက်ီးတွင ်စစ်အိုပ်စိုင်္ည် ၂၀၂၁ ခိုန စ ်တအာက်တိိုဘာလတွင ်ပမိ ွေ့အတွင််း၊ 

တေင်္အတငွ််း လ ည ်လည်င်္ွာ်းလာင်္ မျာ်း၊ န င  ် တေင်္အမပငမ်  လာတရာက်င်္ မျာ်းင်္ည် 

ကာကွယ်တဆ်းထိို်းထာ်းတင်္ာ စာရွက်စာတမ််းမျာ်းန င  ် င်္က်ဆိိုငရ်ာ အရာရ  ိ တထာက်ခံစာမျာ်း မပင်္ရန ်

အမိန  ထ်ိုတ်ခ  င်္ည်။ ထိိုအမိန  တ်အာက်တွင ် လ မျာ်းင်္ည် ကိိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ်တဆ်းထိို်းထာ်းတင်္ာ 

စာရွက်စာတမ််းမျာ်းကိို မပင်္၍ တေင်္ခံ တကျ်းရွာ အိုပ်စို အိုပ်ချ ပ်တရ်းမ ်းမျာ်းထမံ  ခရီ်းင်္ွာ်းတထာက်ခံစာမျာ်း 

တတာင််းခရံရံိုင်္ာမက င်္ တိို  င်္ည် နာမည်တပါက် တက်ကကလှုပ်ရ ာ်းင်္ မျာ်း PDF မျာ်းမဟိုတ်တကကာင််းလည််း 

အာမခံရင်္ည်။ ဤလိုပ်ငန််းစဉင်္ည် ယခင ် စစ်အာဏာရ ငလ်က်ထက်က အဆင ဆ်င တ်င်္ာ တေင်္ဆိိုငရ်ာ 

အိုပ်ချ ပ်တရ်းမ ်း ကွနရ်က်မျာ်း မ တဆင  ် အမိ်န်ီးနာ်းချင််းအထ ိ လ မျာ်းကိို တစာင က်ကည ်ထနိ််းချ ပ်ခ  တင်္ာ 

အတတွွေ့အကကံ ကိို မပနလ်ည် င်္တိရ ထငဟ်ပ်တစင်္ည်။  

ကာကွယ်တဆ်းထိို်းတင်္ာ မ တ်တမ််းမျာ်းကိို ခရီ်းင်္ွာ်းရန ် လိိုအပ်င်္ည ်တိိုငတ်အာင ် င်္ တိို  ၏ တေင်္ဆိိုငရ်ာ 

တကျ်းရွာအိုပ်စို င်္ိို  မဟိုတ် ပမိ ွေ့နယ်အိုပ်ချ ပ်တရ်းမ ်းမျာ်း င်္ိို  မဟိုတ် တဆ်းရံို င်္ိို  မဟိုတ် တဆ်းခန််းမျာ်းမ  

လိိုအပ်တင်္ာ တထာက်ခံစာမျာ်း ရရ ရိန ် တငအွတမမာကအ်မျာ်းတပ်းရတကကာင််း တေင်္ခံမျာ်းက တမပာင်္ည်။ 



တိုန  မ်ပနင််္ တစ်ဦ်းက ပမိတတ်ဆ်းရံိုတငွ ် စာရွက်စာတမ််းမျာ်းအတွက် ကျပ် န စ်တင်္ာင််း တပ်းရတကကာင််း 

တမပာမပခ  ပပီ်း တနာက်ထပ် တစဦ််းက တလာင််းလံို်း တဆ်းရံိုတွင ်ကျပ် တစ်တင်္ာင််းတပ်းရင်္ည်ဟို တမပာင်္ည်။  

တမမမပငတ်ငွ ်တကယ ်ခံစာ်းချက်မ ာ မြစ်ရပ်အမျာ်းအမပာ်းတွင ်စစ်တကာငစ်ီ တပ်ြွ ွေ့မျာ်းက ကိိုဗစ-်၁၉ 

စာရွက်စာတမ််းမျာ်း မပင်္ရန ် တတာင််းခံမခင််းင်္ည် စစအ်ိုပ်စိုကိို ဆန  က်ျငရ်ာတွင ် ပါမပါ လ အမျာ်းကိို 

စစ်တဆ်းရန၊် လ မျာ်းထမံ ာ တငတွတာင််းရန ် င်္ိို  မဟိုတ် လ မျာ်းကိို ခရ်ီးင်္ွာ်းလိိုစိတ်မရ ိတစရနန် င  ်

တနင်္သာရီတိိုင််းတေင်္ကက်ီးအတွင ် လမ််းမျာ်းတပေါ်တွင ် င်္ာွ်းလာတနမခင််းမရ ိတစရန ် လိုပ်တဆာငတ်နမခင််းမြစ်ပပီ်း 

လ ထို ကျန််းမာတရ်းအတကွ် လိုပ်တဆာငမ်ခင််း မဟိုတ်တပ။  

မိမိတိို  ၏ စစ်တမ််းက တတွွေ့ ရ ိချက်မ ာ လ မျာ်း ကာကွယ်တဆ်းထိို်းင်္ည ် အဓိက 

ရည်ရွယ်ချက်မျာ်းအတွင််းမ  တစ်ခိုမ ာ စာ်းဝတ်တနတရ်းအတွက် င်္ွာ်းလာရ လယွ်က တစရန ်မြစ်င်္ည်။ နိိုငင်တံရ်း 

လှုပ်ရ ာ်းင်္ မျာ်းအတွက်မ  ခွင မ်ပ ချက်လက်မ တ်မျာ်း ရရ ိရန ် ခက်ခ မခင််းန င  ် စစအ်ိုပ်စိုက ကကီ်းမ ်းတင်္ာ 

ကာကွယ်တဆ်းတနရာမျာ်းတွင ် ခွ မခာ်းဆက်ဆခံရံမခင််း င်္ိို  မဟိုတ် တနရာမျာ်းကိို တရ ာငက်ျဉရမခင််းမျာ်းကိို 

ကကံ တတွွေ့ နိိုငင််္ည်။  

ကိိုဗစ-်၁၉ န င  ်င်္ကဆ်ိိုငတ်င်္ာ အင်္ွာ်းအလာ ကန  င််္တ်ချက်မျာ်းင်္ည် အကျင ပ်ျက် စစ်င်္ာ်းမျာ်းန င  ်

ရ မျာ်းအတွက ် လ အမျာ်းထမံ  တငညွြှစ်ရန ် အခွင အ်လမ််းကိိုလည််း မြစ်တစင်္ည်။ 

တနင်္သာရီတိိုင််းတေင်္ကက်ီးအတွင််းရ ိ တေင်္ခံ မီေယီာမျာ်းက ၂၀၂၂ ခိုန စ ် တြတြာ်ဝါရီ ၁၆ ရကတ်ငွ ်

စစ်င်္ာ်းမျာ်းင်္ည် ကိိုဗစ-်၁၉ စစ်တဆ်းတရ်း ဂိတ်မျာ်းြွင မ်ခင််းင်္ည် ကလငတ်အာင-်ကနတ်ဘာက် လမ််းတပေါ်က 

ခရီ်းင်္ွာ်းမျာ်းထမံ  တငတွတာင််းခံရန ်နည််းလမ််းတစ်ခိုမြစ်တကကာင််း တရ်းင်္ာ်းတြာ်မပခ  င်္ည်။28  

လ မျာ်းမ ာ စစ်တဆ်းတရ်း ဂိတ်မျာ်းတွင ် ကာကွယ်တဆ်း မ တ်တမ််းမျာ်းရ ိတင်္ာ်လည််း 

တငတွတာင််းခံခံရမခင််းန င  ် ကာကွယ်တဆ်းမ တတ်မ််းမျာ်းမရ တိင်္ာ်လည််း င်္ွာ်းခွင ရ်င်္ည  ် မြစ်ရပ်မျာ်းရ ိင်္ည်ကိို 

မိမိတိို   မ တ်တမ််းတငထ်ာ်းင်္ည်။ တိုန  မ်ပနင််္ တစ်ဦ်းက “ကကာ်းတာကတတာ  ကိိုဗစ-်၁၉ 

ကာကွယ်တဆ်းမ တတ်မ််းမ မမပနိိုငရ်ငပ်မိ ွေ့အဝင ်ဂိတ်မ ာ  ၂တင်္ာင််းခွ  တပ်းရတယ်” ဟို ရ င််းမပင်္ည်။  

စစ်တပ်လက်တအာက်ရ  ိ တဆ်းရံိုမျာ်းက ကာကွယ်တဆ်း မ တ်တမ််းအတိုမျာ်း 

တရာင််းချတပ်းတနတကကာင််းလည််း အတထာက်အထာ်းမျာ်းရ ငိ်္ည်။ တနင်္သာရီ တိိုင််းအတငွ််းမ  

ထကွ်ခွာနိိုငရ်နအ်တွက် တေင်္ခံ ဘတ်စကာ်း ကိုမပဏ ီတစခ်ိုကိို ကာကွယ်တဆ်း မ တ်တမ််း အတိုအတွက် ကျပ် 

၂ တင်္ာင််းခွ  တပ်းရတကကာင််း TPV အြွ ွေ့ဝင ်တစ်ဦ်းက အစရီငခ်ံင်္ည်။ ဘတ်စ်ကာ်းကိုမပဏကီ ထိို ကာကွယ်တဆ်း 

လက်မ တ်အတိုကိို အန်ီးအနာ်းရ ိ စစ်တဆ်းရံိုမ  ရရ ိင်္ည်။   

၆) စစ်အိုပ်စိုက မျက်န ာြံို်းမတပ်ြိို   အမိန  တ်ပ်းမခင််းင်္ည ်ကိိုဗစ် -၁၉ ကာကွယ်တရ်း စံချိနစ်ံည န််းမျာ်းကိို 

ချိ ်းတြာက်င်္ည။်  

 
28 တနင်္သာရီတိိုင််းမ် Facebook စာမျက်န ာ၊ ၂၀၂၂ တြတြာ်ဝါရီ ၁၆ ရက်။ 



တနင်္သာရီတိိုင််းအတွင််း စစ်အိုပ်စို၏ မျက်န ာြံို်း တပ်ဆငမ်ခင််းအတပေါ် 

စစ်ဘက်ဆိိုငရ်ာချည််းကပ်ပံိုင်္ည် ကိိုဗစ-်၁၉ တိုန  မ်ပနမ်ှုကိို အတိိုက်အခံလှုပ်ရ ာ်းမှုမျာ်းကိို ပြိ ခွင််းရနန် င  ်

တိုန  မ်ပနတိ်ိုက်ခိိုက်ရန ် ပံိုစံင်္ငွ််းထာ်းမခင််း၏ တနာက်ထပ် နမ နာကိို တတွွေ့ရင်္ည်။ ၂၀၂၁ ခိုန စ် နိိုဝငဘ်ာလတငွ ်

ထာ်းဝယ်ပမိ ွေ့၏ အချိ ွေ့တနရာမျာ်းတွငင််္ာမက စစ်တဆ်းတရ်း ဂိတ်မျာ်းန င  ် ကတမျာကင ် န င  ် တပါက်တိိုင ်

တံတာ်းမျာ်း မြတ်င်္န််းင်္ည အ်ခါမျာ်းတငွ ် မျက်န ာြံို်း မတပ်ဆငရ်န ် အမိန  တ်ပ်းထာ်းတင်္ာ ပိိုစတာမျာ်းကိို 

စတငတ်တွွေ့ ရ ိလာရင်္ည်။ ဤစည််းကမ််းမျာ်းင်္ည် ကိိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်တရ်း စံချိနစ်ံည န််းမျာ်းကိို 

ရ င််းရ င််းလင််းလင််း ဆန  က်ျငတ်နပပီ်း ထာ်းဝယမ်ပည်င်္ မျာ်းအတွက် စစ်အိုပ်စို၏ လံိုမခံ တရ်း စည််းမျဉ်းစည််းကမ််း 

အင်္စ်မျာ်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိိုင််းမြစ်င်္ည်။ စည််းမျဉ်းအင်္စ်မျာ်းထ တငွ ် ဆိိုငက်ယ်ကိို တယာကျ်ာ်း 

န စ်တယာက်မစီ်းရန၊် တရ ွေ့ကာ ပါတင်္ာ တမာ်တတာ်ဆိိုငက်ယဦ််းထိုပ်မျာ်း မတဆာင််းရနတိ်ို  လည််း ပါရ ငိ်္ည်။29 

မျက်န ာြံို်း မတပ်ရ စည််းကမ််းင်္စ်င်္ည် အချိ ွေ့တင်္ာ စစ်တကာငစ်ီ တပ်ြွ ွေ့မျာ်းအတွက ်တေင်္ခံမျာ်းထမံ  

တငညွြှစ်ရန ် နည််းလမ််းလည််း မြစ်လာင်္ည်။ တိုန  မ်ပနင််္  တစ်ဦ်းက “ကတမျာကင ် တံတာ်း ဂိတမ် ာ ရ တိ   

စစ်င်္ာ်း/ရ င်္ာ်းတတွက လံိုမခံ တရ်းအတကွ် ဘယင််္ မ  အ ေမီ ာ မျက်န ာြံို်း မတပ်ရဘ ်းလိို   တကကညာတယ်၊ 

မလိိုက်နာရင ် ေဏတ်င ွ ၅၀၀၀ တပ်းရမယ်ဆိိုတ   ပခိမ််းတမခာက်မှုတအာက်မ ာ” လိို   တမပာခ  င်္ည်။ 

ထာ်းဝယ်ပမိ ွေ့အတွင််းင်္ိို   ဝငတ်ရာက်လိိုင်္ည အ်ခါ လ မျာ်းင်္ည် င်္ တိို   မျကန် ာြံို်းန င  ် ဆိိုငက်ယ်ဦ်းထိုပ်မျာ်းကိို 

ချွတ်ပပီ်း ဆိိုငက်ယ်ကိို တနွ််းင်္ွာ်းရင်္ည်။ င်္တိတမ ပပီ်း ဆိိုငက်ယ်ဆက်စီ်းမိင်္ မျာ်းကိို စစ်င်္ာ်းမျာ်းက 

“တင်္ချငလိ်ို  လာ်း၊ လမ််းတလျာက်စမ််း” ဟို ပခိမ််းတမခာက်ပပီ်း ေဏတ်င ွင်္ံို်းတင်္ာင််း တဆာငရ်င်္ည်။  

မပည်င်္ မျာ်းမ ာ မျက်န ာြံို်းမျာ်း မတပ်င်္ည ်အတွက် တန ာက်ယ က်တစာ်ကာ်းမခင််းခရံပပီ်း 

တပ်င်္ည ်အတွက်လည််း တန ာက်ယ က်တစာ်ကာ်းခံရင်္ည်။ မိမိတိို  ၏ စစ်တမ််းတကာက်ရာတငွ ်

တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်း၏ ၄၅% က လွနခ်  င်္ည ် ၁၂ လအတွင််း င်္ တိို  င်္ည် မျက်န ာြံို်း တပ်ရနတ်ကာ မျက်န ာြံို်း 

မတပ်ရနပ်ါ အမိန  မ်ျာ်း င်္ိို  မဟိုတ် တကကညာချက်မျာ်းကိို ရရ ိခ  င်္ည်ဟို တမြဆိိုခ  င်္ည်။   

ထိိုစည််းကမ််းမျာ်းကိို ပမိ ွေ့အန ံ  တွင ် စစ်တပ်န င  ် ရ မျာ်းက အတကာငအ်ထည်တြာ်ကကပပီ်း တခါတရံ 

ထိိုဂိတ်မျာ်း၏ ဆက်ဆတံရ်းတကကာင  ် အကကမ််းြကမ်ှုမျာ်း ရ ိခ  င်္ည်။ တေင်္တွင််း မီေယီာ၏ 

င်္တင််းထိုတ်မပနခ်ျက်အရ ၂၀၂၂ ခိုန စ ်တြတြာ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်တွင ်တမာငမ် တရ ာင ်ရွာမ  အင်္က ်၄၀ အရွယ ်

ကိိုင်္နိ််းထိိုက်ဦ်းမ ာ င်္  အမ်ိနာ်းရ ိ စစ်တဆ်းတရ်း ဂိတတ်ွင ်ပစင််္တ်ခံရင်္ည်။30 

 
29 “အချိ ွေ့တင်္ာ ပမိ ွေ့နယ်မျာ်းမ  စစ်တကာငစီ် အရာရ ိတတွက ဆိိုငက်ယ် အတ တ စီ်းတ   တယာက်ျာ်းတလ်းတတွ တင်္နတ်န   

အပစ်ခံရနိိုငတ်ယ်လိို   တမပတယ်။” ၂၀၂၁ နိိုဝငဘ်ာ ၁၆။  https://www.myanmar-now.org/en/news/junta-officials-

in-some-townships-say-men-risk-being-shot-if-they-ride-the-same-motorcycle  
30 တနင်္သာရီတိိုင််းမ် Facebook စာမျက်န ာ၊ ၂၀၂၂ တြတြာ်ဝါရီ ၁၆ ရက်။ 

https://www.myanmar-now.org/en/news/junta-officials-in-some-townships-say-men-risk-being-shot-if-they-ride-the-same-motorcycle
https://www.myanmar-now.org/en/news/junta-officials-in-some-townships-say-men-risk-being-shot-if-they-ride-the-same-motorcycle


၇)စစ်အိုပ်စိုက လံိုမခံ တရ်းကိို အတကကာင််းမပပပီ်း  ညအချိန ်တနအမိ်မျာ်းင်္ိို   ဝငတ်ရာက်စစ်တဆ်းရာတွင ်ကိိုဗစ်-၁၉  

က ်းစက်တရာဂါကိို ၎င််းတိို  က မကာကွယ်င်္ည အ်မပင ် မပည်င်္ လ ထို ချိ ်းတြာက်မခင််းကိို တတွွေ့ ရ ိပါက 

ြမ််းဆ်ီးမခင််း ေဏရ်ိိုက်မခင််းမျာ်းကိို တတွွေ့ ရ ရိင်္ည်။ 

  

မိမိတိို  ၏ စစ်တမ််းတွင ် တိုန  မ်ပနင််္  ၁၈% မ ာ စစ်တကာငစ်ီ လက်တအာက်တွင ် ဧည ်စာရင််း 

စစ်တဆ်းမခင််းကိို တတွွေ့ ကကံ ခ  ကကရင်္ည်။ ထိိုက  င်္ိို   ညအချိန ် အမိ်မျာ်းကိို ဝငတ်ရာကရ် ာတြွစီ်းနင််းမခင််းင်္ည် 

ယခငစ်စ်အာဏာရ ငမ်ျာ်း ထမံ  လက်ကျနမ်ျာ်း မြစ်ပပီ်း အတိိုက်အခံမျာ်းကိို န မိန်င််းရန ် စစ်တကာငစ်၏ီ 

မဟာဗျျှူဟာ တစ်ခို မြစ်တကကာင််းရ င််းလင််းင်္ည်။ ယင််းတွငလ်ည််း ကိိုဗစ-်၁၉ ဆိိုငရ်ာ တနာက်ဆက်တွ မျာ်း 

ရ ိင်္ည်။  

 

စစ်င်္ာ်းန င  ် ရ မျာ်းင်္ည် ေါဇငန် င  ် ချီတင်္ာ င်္ိို  မဟိုတ် ရာန င  ် ချီတင်္ာ အမိ်မျာ်းကိို တညအတွင််း 

ဆင််းတက်င်္ွာ်းလာမခင််းတကကာင  ် စစ်တဆ်းမှုမျာ်းင်္ည် ကိိုဗစ-်၁၉ က ်းစကမ်ှုအတွက် တရာဂါပိို်း 

င်္ယ်တဆာငမ်ခင််းလည််း မြစင််္ည်။  

တနင်္သာရီတိိုင််းတေင်္ကက်ီးတွင ် ကိိုဗစ-်၁၉ စည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်းကိို အတိိုက်အခ ံ

လှုပ်ရ ာ်းတက်ကကင်္ မျာ်းအာ်း ဤင်္ိို  တင်္ာ ညပိိုင််း ရ ာတြွမခင််းမျာ်းလိုပ်ရနအ်တွက ်

အတကကာင််းမပချက်အမြစ်လည််း အင်္ံို်းမပ င်္ည်။ မိမိတိို  ၏ စစ်တမ််းတငွ ် ဧည ်စာရင််းစစ်ခံရင်္ည်ဟို 

တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်းအနက် စစ်တကာငစ်ီ တပ်ြွ ွေ့မျာ်းက ဤင်္ိို   စစ်တဆ်းရမခင််းင်္ည် ကိိုဗစ်-၁၉ စည််းကမ််းမျာ်းကိို 

အတကာငအ်ထည်တြာ်မခင််းမြစ်တကကာင််း တမပာခ  ကကင်္ည်။  

ေဇီငဘ်ာ ပထမပတအ်တငွ််း ထာ်းဝယတ်ွင ် စစ်တကာငစ်ီ တပ်ြွ ွေ့မျာ်းက ကာကွယ်တဆ်း 

မထိို်းရတင်္်းင်္ မျာ်းအာ်း စစ်တဆ်းရနဟ်ို ဆိိုက ညပိိုင််း ဧည ်စာရင််း စစ်တဆ်းမခင််းမျာ်းကိို တိို်းမမြှင  ်

လိုပ်တဆာငခ်  င်္ည်။ လ ငယ်တတယာက်က ကာကွယ်တဆ်းထိို်းထာ်းမခင််းမရ ီတင်္ာတကကာင  ် စစ်တဆ်းမှုကိို 

တရ ာငရ်န ်ေိုတိယထပ်မ  ခိုနခ်ျခ  တင်္ာတကကာင  ်တမခတထာက်ကျိ ်းင်္ွာ်းခ  င်္ည်။ ပိိုဆိို်းင်္ွာ်းင်္ည်မ ာ တေင်္တွင််းရ  ိ

တဆ်းခန််းမ  ဆရာဝနမ်ျာ်းင်္ည် CDM လိုပ်ထာ်းမခင််း မရ ိတင်္ာတကကာင  ် တဆ်းခန််းင်္ွာ်းမပပါက 

တိိုငက်ကာ်းမည်စိို်းတင်္ာတကကာင  ်င်္ က တဆ်းခန််းင်္ိို   မင်္ွာ်းနိိုငပ်  ရ ိခ  င်္ည်။  

၈) လ ထိုက ဦ်းတဆာငတ်င်္ာ ကိိုဗစ-်၁၉ တို  နမ်ပနခ်ျက် အစပျိ ်းလိုပ်တဆာငမ်ှုမျာ်းကိို စစ်အိုပ်စိုက 

ပျက်စီ်းတစမခင််း  

လ ထို-ဦ်းတဆာငတ်င်္ာ တစတနာ ဝနထ်မ််း ကိိုဗစ-်၁၉ တိုန  မ်ပနတ်ရ်း လှုပ်ရ ာ်းမှုမျာ်းတွင ် ပါဝငင််္ည  ်

စစ်တမ််း တိုန  မ်ပနင််္ မျာ်းက စစ်တကာငစ်ီ တအာက်တွင ် င်္ တိို  ၏ လိုပ်ငန််းမျာ်းအတကွ် င်္ငိ်္ာထငရ် ာ်းတင်္ာ 

စိမ်တခေါ်မှုမျာ်းကိို မီ်းတမာင််းထိို်းမပခ  ကကင်္ည်။ လ ထို တစတနာ ဝနထ်မ််းမျာ်းက တငမ်ပင်္ည ် စိမ်တခေါ်မှုမျာ်းတငွ ်

စစ်တကာငစ်ီ တပ်ြွ မျာ်း၏ ြမ််းဆ်ီးမည်ဟို ပခိမ််းတမခာက်မခင််း၊ ညမထကွရ် အမိန  တ်ကကာင  ် ညအချိနမ်ျာ်းတွင ်



အတရ်းတပေါ် လ နာမျာ်းကိို တဆ်းရံိုင်္ိို   မပိို  တဆာငန်ိိုငမ်ခင််း၊ တဆ်းရံိုန င  ်တဆ်းခန််းမျာ်းက ဂရိုမစိိုက်မခင််း၊ ဆရာဝနမ်ျာ်း 

င်္ နာမပ မျာ်းကိို အမ်ိင်္ိို   ပင ပ်ါက တ ်းကက်ီးမခင််း၊ CDM ဆရာဝနမ်ျာ်း င်္ နာမပ မျာ်းကမ ာ ြမ််းဆ်ီးခရံမည်ကိို 

တကကာက်ရံွွေ့တနတင်္ာတကကာင  ်အမ်ိင်္ိို   ပင တ်ဆာငရ်န ်ခက်ခ မခင််း၊ တဆ်းဝါ်းန င  ်တအာက်ဆဂီျငဗ် ်းမျာ်းတ ်းကကီ်းမခင််း၊ 

တဆ်းန င  ်တအာက်ဆဂီျင ်ဗ ်းမျာ်းမ ာ ရ ာ်းပါ်းင်္မြင  ်ဝယ်ယ ရန ်လ တန််းရ ည်ကကီ်းမျာ်းကိိုတစာင ၍် တန််းစီရမခင််း၊ န င  ်

တအာက်ဆဂီျငဗ် ်းမျာ်း မရနိိုငမ်ခင််းတိို   ပါဝငင််္ည်။   

တနင်္သာရီတိိုင််းတေင်္ကက်ီးတွင ် စစ်တကာငစ်ီက တဆ်းြက်ဆိိုငရ်ာ အင်္ံို်းအတဆာငမ်ျာ်း၊ 

တအာက်ဆဂီျငန် င  ်PPE မျာ်းကိို မရနိိုငတ်အာင ်ပိတ်ပငထ်ာ်းခ  င်္ည်။ တအာက်ဆဂီျင ် မြန  တ်ဝမှုမ ာ မ တမှု မရ ိပ  

စစ်တဆ်းရံိုမျာ်းက အကိုနလ်ံို်း င်္ိို  မဟိုတ် အကိုနလ်ံို်းန်ီးပါ်းကိို ရယ ကကင်္ည်။ ဥပမာ တတိယလှုိင််းအတွင််းတွင ်

ထာ်းဝယ ် မပည်င်္  တဆ်းရံို ၊ လ ထို ကျန််းမာတရ်း အြွ ွေ့တိို  မ  တအာက်ဆဂီျင ် ဗ ်းမျာ်းအာ်းလံို်းကိို ြယ်ရ ာ်းခ  ပပီ်း 

အာ်းလံို်းကိို စစ်တဆ်းရံိုင်္ိို   ယ တဆာငင််္ွာ်းခ  င်္ည်။ တအာကဆ်ဂီျငရ်လိိုင်္  မည်င်္ မဆိိုင်္ည် ပမိ ွေ့နယ် ကျနမ်ာတရ်း 

အိုပ်ချ ပ်တရ်း ဌာန င်္ိို  မဟိုတ် စစ်တကာငစ်ီက ခန  ထ်ာ်းင်္ည ် တကျ်းရွာအိုပ်စို တခါင််းတဆာငမ်ျာ်းထမံ  

တထာက်ခံစာမျာ်းမပင်္ရန ်လိိုအပ်င်္ည်။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



က  ျေးဇ ျေးတင ်မှတတ်မ်ျေးတငလ် ွှာ 

အစီရငခ်ံစာမြစ်တမမာက်တရ်းအတွက် လံိုမခံ တရ်းဆိိုငရ်ာ အနတရာယ်မျာ်းကကာ်းမ  င်္ တိို  ၏ မြစ်စဥ် 

အတကကာင််းရာမျာ်းကိို ရ ဝံ စွာ မပနလ်ညမ် တဝခ  င်္ည  ် မိန််းကတလ်းမျာ်း၊ လ ငယ်န င အ်မျိ ်းင်္မီ်းမျာ်း၊ 

အမခာ်းတင်္ာလ ထိုအင်္ိိုင််းဝိိုင််းမ  ပိုဂဂိ လ်မျာ်းမပါဘ  ဤအစီရငခ်ံစာကိို တရ်းင်္ာ်းနိိုငမ်ည ် မဟိုတ်ပါ။ 

င်္ိို  မြစ်ပါတင်္ာတကကာင  ်- 

 စစ်တမ််းတမြကကာ်းတပ်းကကတင်္ာ တိိုင််းတေင်္ကကီ်းအတွင််းရ ိ ပမိ ွေ့နယ် (၁၀) ပမိ ွေ့နယ်မ  လ ပိုဂဂိ လ် 

တစ်ဦ်းချင််းစီတိိုင််းအာ်း အထ ်းတကျ်းဇ ်းတငရ် ိပါင်္ည။်   

 မိမိလံိုမခံ တရ်းအခက်ခ မျာ်းကကာ်းမ  အစီရငခ်ံစာမြစတ်မမာက်တရ်းအတွက် အချိနအ်ာ်းမြစ ်

တင်္ာ်လည််းတကာင််း လ အာ်းမြစ်တင်္ာ်လည််းတကာင််း ပါဝငတ်ပ်းကကင်္ည  ်

တနင်္သွှာရီတ ိုငျ်ေးလ ထိုအင်္ ံ အြွ ွေ့ဝငအ်ာ်းလံို်းန င  ် တင်္်ီးပိုဂဂလမျာ်းအာ်း 

အထ ်းတကျ်းဇ ်းတငရ် ိပါင်္ည။် 

 အစီရငခ်ံစာစတငင််္ည အ်ချိနမ် စ၍ ပပီ်းဆံို်းင်္ည အ်ချိနအ်ထ ိနည််းပညာအတထာက်အက န င  ်

အကကံဥာဏမ်ျာ်းတပ်းင်္ည  ် “က ှှေ့က  ျေးအင်္”ံ “Progressive Voice” အာ်း 

အထ ်းပငတ်ကျ်းဇ ်းတင ်ရ ိပါင်္ည။် 

 အစီရငခ်ံစာအတကွ် လိိုအပ်င်္ည  ် ရံပံိုတင ွ က ညတီပ်းင်္ည  ် BRC အာ်းလည််း အထ ်းပင ်

တကျ်းဇ ်းတငရ် ိပါင်္ည။် 

အစီရငခ်ံစာမြစ်တမမာက်တရ်းအတွက် ပါဝငက် ညပံီ ပိို်းတပ်းကကတင်္ာ အြွ ွေ့အစည််းမျာ်း၊ 

လ ပိုဂဂိ လ်မျာ်းန င  ် တကျ်းဇ ်းတငထ်ိိုက်င်္ မျာ်းအာ်းလံို်းကိို တကျ်းဇ ်းတငရ် ိပါတကကာင််း 

တနင်္သွှာရီတ ိုငျ်ေးလ ထိုအင်္ ံမ   မ တ်တမ််းတင ်အင်္မိ တ်မပ အပ်ပါင်္ည။် 

 

 

   တနင်္သာရီတိိုင််းလ ထိုအင်္ ံ (TPV) 
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