
မ်က္ႏ ႏ ႏ ဖံႏ ႏ်ားမ် ်ား၏ ေႏန က္ကြယ္ 

AFSC ၏ COVID-19 ကာလအတြင္း  ပ ိုမ ိုက်ဥ္း ေးး မာင္း လာသည္း   

အရပဖကအ ဝန္း အဝ ိုင္း း း င္း  ပြသကသည္း   ေးတ   ေးး ြးး သးံိုး သပမႈ အခန္း  က္  

ဒ တိယအစီရင္ခစံ  

အစြိ ိုႀကီ်ား(Big Brother) - COVID-19 ေႏအ က္၌ အစိ ်ားရ၏ ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားမႈ 

……………………………….. ၂၀၂၀ ခ  ႏ စ္ ဇူလိ င္္ လ ၇ ရက္၊ အဂၤႏ ေႏန႔၊။ 

AFSC ၏ ဒ တိေယႏ မ က္ ဝေကအေ ႏ ခ ပဳ မ်က္ႏ ႏ ႏ ဖံႏ ႏ်ားမ် ်ား၏ေႏန က္ကြယ္ အခန္ႏ်ားဆက္ 

ေႏဆဆ်ားေႏႏ ြႏႏ်ားတင္္ႏ ပမႈသည္ COVID-19 ေႏခ င္္ႏ်ားစဥ္ေႏအ က္ွိ အစိ ်ားရ၏ 

ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားမႈကိ  ေႏဆဆ်ားေႏႏ ြႏႏ်ားတင္္ႏ ပထ ်ားႏ ခင္္ႏ်ားႏ ဖစသည္။ 

အခမ္ႏ်ားအန ်ားစီစဥြ်င္္ႏ်ားပရ ၌ ကမ ၻအ ႏ ႏံ႔မ  ပ ဝင္တက္ေႏရ ကသ ူေႏပ င္္ႏ်ား ၆၅ဦ်ား ေႏက် ႏ္ရ ိခ  ၿပီ်ား 

အင္္ိိုန်ီားရ  ်ားဗဟ ဆ ၊ စပိန္ႏ ႏ င္္ႏ   ႏ ပင္သ စဘ သ စက ်ားမ် ်ားႏ ဖင္္ႏ   ရ င္္ႏ်ားလင္္ႏ်ားတင္ဆကမႈမ် ်ားကိ  

တစၿပိငဳ္နကတ ိိုက္ိိုကဘ  သ ႏ ပနဆိိုခ  ၿပီ်ား အဖဖ ႔ဖခ ေႏဆဆ်ားေႏႏ ြႏႏ်ားမႈမ် ်ားကိ  အဂၤလိပဘ သ စက ်ားႏ ဖင္္ႏ   

က်င္္ႏ်ားပဆသ ်ားခ  သည္။ 

ေႏအ ကပ ပ ဂ ိလဳမ် ်ားက ရ င္္ႏ်ားလင္္ႏ်ားတင္္ႏ ပမႈမ် ်ားကိ  ႏ ပဳလ ပပသ ်ားခ  ၾကသည္။  

ထရကဆ ာမာ (Teresa Ma) - ေႏဟ င္္ေႏက ေင္ေႏ ခစိ က္ ၿင္မိ္ႏ်ားခ်မ္ႏ်ားေႏရ်ားမ် ိ ဳ်ားဆကသ စေ ဖဖ ႔၏ ဒ ရိ ကတ   ႏ င္္ႏ   တည္ 

ေႏထ င္သူ။  

  ိုအန္  ာရ ိုအန္(Soeung Saroeun) - ေကမ ၻဒ်ီားယ ်ား Cooperation Committee ၏ အမႈေႏဆ င္ ္ရိ ကတ  ။   

မ ိုနာ ရ ြာရာ (Mona Shtaya) - အ ရပ္ေႏဒသ၊ ေႏယရ ဆလမ္၌ ဆက္ကသယ္ေႏရ်ား ႏ င္္ႏ   လူထ လႈပ္ွ ်ားမႈမ် ်ားကိ  

ေႏဖ ႏ္ ေႏဆ င္္ေႏနသည္ႏ   ကဆြမ္ႏ်ားက်င္ပည သည္။   

 မ္း မဴရယ္ အဝီူ  ီ (Samuel Ewusi) - အီသီယိ ်ားပ်ီားယ ်ား၌ ေအႏ ခစိ ကၿပီ်ား ၿင္မိ္ႏ်ားခ်မ္ႏ်ားေႏရ်ား ႏ င္္ႏ   

ႏ ႏိႏ င္ငတံက ဆကဆ ံ ေႏရ်ားဘ သ ရပြိ ို ပိ ႔ခ်သင္ၾက ်ားေႏနသည္ႏ   ပ ေႏမ ကၡတစ္ဦ်ား။   

ရ င္္ႏ်ားလင္္ႏ်ားတင္္ႏ ပခ်ကမ် ်ား ႏ င္္ႏ   အဖဖ ႔လိ က္ေႏဆဆ်ားေႏႏ ြႏႏ်ားမႈရလဒမ ််ား၏ အက်ဥ္ႏ်ားခ်ပဳြိ ို ေႏအ က္ကတ င္္ 

ဆကလကဖတ္ႈပ ။ 



၁။ ဒဂီ်စ္တယနည္း ပညာသးံိုး ေးစ္ာင္း  ၾကည္း  ေးရ စ္နစ္္ - ဘာေးတြက ို သြ ထာ ဖ ို႔လိုး ၿပီ  

အရပဖကလ ူ႔အဖဖြဲ႔အစ္ည္း  ေးတြေအပၚ ဘယလ  ိုရ ိုကခြမႈေးတြ ရ  ေးနသလြဲ။  

“အ ဖရိကန္ ႏ ႏိႏ င္ငေံႏဆတရ ႕ COVID-19 တ န္႔ ပနမႈကလည္ႏ်ား အ ဖရိကလိ ဘ  ေအရ ေင္ေဆသ်ားစံႏ လင္္ 

ကက ႏ ပ ်ားေႏနပ  တယ္။ အစိ ်ားေရဆတက ႏ ႏိႏ င္ငေံႏတ ႏ္န ႔ လူထ လံႏ ႏ ခံႏဳေႏရ်ားအဆတက္ 

ရက္ရ္ယခ်ေကေက င္္ႏ်ားအဆိ ်ား ႏ ႏ စခိုစလံႏ ႏ်ားန ႔ ေႏႏ ဗ င္္ က်က် ဖစ္ေႏစ ဆသယ္ဝိ ကၿပီ်ားေႏတ  ႏ ဖစ္ေႏစ 

နည္ႏ်ားပည ေႏဆတကိ  ႏ ဖန္႔က်ကခ်ထ ်ားေႏလ ရ ိတယ္။ အဆင္္ႏ  ႏ မင္္ႏ  နည္ႏ်ားပည  ေႏဆတသံႏ ႏ်ားၿပီ်ားေႏတ   

လူတစ္ဦ်ားခ်င္္ႏ်ားန ႔ အစ အဖဖ ႔လိ က္ သတင္္ႏ်ားအခ်ကေလက္ေႏဆတကိ  စ ေႏဆ င္္ႏ်ားရယူ ႏိႏ င္င္ြမ္ႏ်ားက တစ္ 

ဦ်ားခ်င္္ႏ်ားရ ႕ ပ ဂ ိလဳ္ေႏရ်ားဆလတလ ပမႈအဆတက္ ဆိ ်ားင္ရ ်ားႏ ပင္္ႏ်ားထနတ   ႏ ခိမ္ႏ်ားေႏႏ ခ ကမႈအ ႏ ရ ယ္ႏ ဖစလ  ႏိႏ င္ပ တယ္။ 

ဘ  ေႏၾက င္္ႏ  လ ဆိ ေႏတ   ဒအီခ်ကေလက္ေႏဆတကိ  ဖိ ႏ ႏိပဖိို႔န ႔ ႏ ႏ ႏိပပြပဖိို႔အဆတက္ 

ႏ ပနေသံႏ ႏ်ားခ် ႏိႏ င္တ  အဆတက္ တစ္ဦ်ားခ်င္္ႏ်ား ရ ႕ ပ ဂ ိလဳ္ေႏရ်ားဆလတလ င္ပခင္္ႏ  ေႏဆတကိ  ခ် ိ ဳ်ားေႏဖ က္ေႏလ ရ ိတ   

သမ ်ားရိ ်ားက်ဖိ ႏ ႏိပခ်ပဳခ်ယ္ေႏရ်ား ေအလ အေထဆတကိ  ႏ ပန္ အသက္ဝင္လ ေႏစပ တယ္။ အီသီယိ ်ားပီ်ားယ ်ားမ   

လကြ ိိုင္ဖိုန္ႏ်ားဆကနက္္ ဝန္ေႏဆ င္မႈတစခိုပ ရ ိတ  အဆတက္ လူထ  ေႏပ င္္ႏ်ားမ် ်ားြစ ရ ႕ 

ပ ဂ ိလဳ္ေႏရ်ားအခ်ကေလက္ေႏဆတကိ  အဆလယတကူစ စည္ႏ်ားရယူ ႏိႏ င္ပ တယ္။ တစ္ႏ ခ ်ား ႏိႏ င္ငံေႏဆတမ  က် ေႏတ   

ဦ်ားတရပစမွတ္ ်ားတ   လူပ ဂ ိလဳ္ေႏဆတရ ႕ အခ်ကေလက္ေႏဆတကိ ပ  ေႏက ကယ ူေႏလ ရ ိတယ္။ ဒ ေႏပမယ္ႏ   

အီသီယိ ်ားပီ်ားယ ်ား၊ ရဝမ္ န ႔ ေႏတ င္ေ ဖရိက ႏိႏ င္ငေံႏဆတက တစ္ႏ ခ ်ားအ ဖရိကန္ႏ ႏိႏ င္ငေံႏဆတဆီမ  မရ ိတ   

ြစမ္ႏ်ားေႏဆ င္္ ရည္ႏ မ င္္ႏ   ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏရ်ားစနစ္ေႏဆတကိ  ပိ င္ဆိို င္ ္်ားၾကပ တယ္။” 

 မ္း မဴရယ္ အဝီူ ရီြဲ႕ ရ င္း လင္း ြင္း ပခက်မွ ေးကာကး္ းိုြ္ေးဖား္း ပခ်က ္

COVID-19 ႏ ဖင္စပ ်ားလ ၿပီ်ားေႏန ကပိိုင္္ႏ်ား ကမ ၻတစလႊႏ ႏ်ား၌ အစ္ ို ရမ်ာ ၏ 

ေးး ခရာခံစ္နစ္္(ထ ေးတြ႔ကူ စ္ကမႈက ို ေးး ခရာ ခံရန္အ တြက္) ြပဆင္ေးနရာခ်ထာ မႈမာ်  

ြစ္္ ွ န္  ို း မင္း  ြကလ ာခြဲ သညႏ္။ 

AFSC မ  အဆလေတသ ဘ  စစတမ္ႏ်ားေႏက ကယ ူမႈ တစခိုႏ ပဳလ ပခ  သည္။ COVID-19 က လအဆတင္္ႏ်ား ၎တိ ႔၏ သကဆ ိိုင္ ္ 

အစိ ်ားရမ် ်ားက ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားမႈမ် ်ားကိ  ဆတပင္တ င္ြယ်ြ ်ယ္ ေႏဖ ႏ္ေႏဆ င္မႈရ ိမရ ိ ေႏမ်ား ႏ မန္ႏ်ားရ ၌ 

ေးး ဖ  ိုသ ူ၃၄ ဦ အၾကာ  ရ ိသည္၊ မရ ိပ  ႏ င္္ႏ   မသိပ ဟသူည္ႏ   ေအႏ ဖမ် ်ား မတိမ္ႏ်ားမယိမ္ႏ်ားေႏပၚဆထကလ  ခ   

သည္။ 

စ္စ္တမ္း ေးမ ြခန္း  -  



သင္္ႏ  ႏ ႏိႏ င္ငအံဆတင္္ႏ်ား အစိ ်ားရက ေႏဖ ႏ္ေႏဆ င္လ်က္ွိသည္ႏ   ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားေႏရ်ား 

လ ပငန္ႏ်ားမ် ်ားအ ်ားလံႏ ႏ်ားကိ  ေႏင္ရ်ားခ်ယ္ေႏႏ ဖဆိ ပ ။  

ဖိုန္း ြညေ္းနရာေးး ခရာခံး ခင္း  - ၉ 

မ်က္း း းာစ္ကန္ဖြ္း ခင္း  - ၃  

လ ်ပစ စ္လက္ေးကာကမ်ာ  - ၀ 

ြစ္္ဦ ခ်င္း ဘာ ကိုဒသြမြွသည္း   စ္နစ္မ်ာ  - ၂ 

ေးမာင္း သမူြဲ ယာဥမ်ာ  - ၄ 

အ ခာ  - ၄  

အစိ ်ားရအမ် ်ားအ ပ ်ား၌ ဤက  သိ ေ႔သ  ြစမ္ႏ်ားေႏဆ င္ရ္မ် ်ား ပိ င္ဆိို င္ ္်ားၾေကၾက င္္ႏ်ား ေႏပၚဆလင္င္္္ ွ်ားလ ခ  သည္။ 

မရ ိေႏသ်ားသည္ႏ   ႏ ႏိႏ င္ငမံ် ်ားကလည္ႏ်ား အ ခ ်ား ႏိႏ င္ငံမ် ်ား၌ ဗိ င္္ႏ်ားရပြ္ေႏရ ဂ ပိ ်ားကိ  ထိန္ႏ်ားခ်ပဳ္ ၌ 

ဤနည္ႏ်ားပည မ ််ား မည္ မ ထ်ိ ေႏအ င္္ႏ မင္ခ  ေႏၾက င္္ႏ်ား အခိ င္ေမ ေအၾက င္္ႏ်ားႏ ပ၍ လက္ဝယပိို င္ဆိို င္ ္်ား ႏိႏ င္န္္ 

ႀကိ ဳ်ားပမ္ႏ်ားလ်က္ွိသည္။ ဒ ီ ဂ်စတယနည္ႏ်ားပည သံႏ ႏ်ား အခ်ကေလက္ဝန္ေႏဆ င္မႈႀကီ်ားမ် ်ားကိ  ေႏပ်ားအပလ်က္ွိသည္ႏ   

က မၸဏမီ် ်ားကလည္ႏ်ား ၎ တိ ႔၏ ကိ ယြ ် ိ ဳ်ားစီ်ားြပ ်ားအဆတက္ ေႏစ််ားဆကကသ စမ် ်ားကိ  ရ  ေႏြဖအ မတ္ိုတ္န္ 

ႏ ပင္ဆ င္လက်္ွိသည္။ လူထိုက်န္း  မာေးရ  ရည္ရ္ယခ်ကအ တြက္ ြရာ ဝငအသးံိုး း ပဳမႈက ို အမ်ာ း ပရသူ  

လကခံၾကည္း ဖဴလ်က္ ွ သည္း   ေအနအ ထာ မ်  ဳ  အထ ူသ ဖင္း   အာဏာရ င္ဝါဒ တထန္း ကာ ခြဲ ဖ ူသည္း   

သမ ိုင္း ေးၾကာင္း ေးနာကခံရ  သည္း   း း းိုငငမံ်ာ ၌ လ ိုအပ္ သရ က္ ို၍ ရယူအသးံိုး း ပဳသည္း   အ း ရာယမ်  ဳ  

အၿမြဲြမ္း လ ိုလ ို ရ  ေးနြြသည္။ ယခိုြစ္ႀက မ္မတ ငလည္း  COVID-19 ေအၾကာင္း း ပဳ၍ 

ေးစ္ာင္း  ၾကည္း  ေးထာကလွ မ္း မႈး ပဳရသရဟူသည္း  အ  ို၌ ပိုဂ  လဳေ္းရ တလြလ ပ္ပခင္း  း း င္း   

လံးိုး ခံးဳေးရ ဟူသည္း    န္႔က်ငဘေကသဘာြရာ  း စ္ခိုက ို မ ာ တယင္း ပံးိုေးဖားမ္ႈကသာလ ်င ္

ႀကီ စ္ ို ေးနခြဲ း ပန္သည္။ 

ထိ ႔အ ပင္္ အစိ ်ားရမဟ တဘ   အခ်ကေလကႀကီ်ားမ် ်ားကိ  စ စည္ႏ်ားေႏက ကယ ူမႈမ် ်ား ႀကီ်ားဆထ ်ားလ လ်က္ွိၿပီ်ား(ဥပမ  

တစ္ေပေန ဖင္္ႏ   အစ ်ားအစ ေအရ ကပိို႔ ဝန္ေႏဆ င္မႈေႏပ်ားအပလ်က္ွိသည္ႏ   က မၸဏမီ် ်ားက 

စီ်ားြပ ်ားေႏရ်ားေႏလ က၌ အခ်ကေလကႀကီ်ားမ် ်ားကိ  ကိ ပ င္တယ္ ်ားသည္ႏ   က မၸဏမီ် ်ားအ ဖစ္ လူလံႏ ႏ်ားႏ ပ၍ လူမ ််ား၏ 

အစ ်ားေအသ ကပိိုင္္ႏ်ား ဆိ င္ ္ အႀကိကဳယ ိမ္ႏ်ားယိ င္မႈမ် ်ားေႏပၚ အ မတ္ိုတလ ်က္ွိသည္) အစိ ်ားရမ် ်ားကလည္ႏ်ား 

တည္ေႏနရ ထကပိိုသည္ႏ   အခ်ကေလကမ် ်ားကိ  ေႏက ကယ ူလ်က္ွိသရြိို ႏ မင္္ေႏဆတေ႔နရသည္။ အစ္ ို ရမ်ာ  

ေးကာကယ ူသည္း   ပိုဂ  လဳ္ေးရ  အခ်ကအလကမ်ာ ၌ ဓာြ္းံိုမ်ာ ၊ စ္ာသာ မ်ာ ၊ အ ီေးမ လမ်ာ  း င္း   



အ ခာ အခ်ကအလက္ေးပါင္း မ်ာ ြစ္ာ ပါဝငမႈရ   း း းိုငသည္း  အ ပင္ ေးနရာေအြား္မ်ာ မ်ာ ၌ 

လႈပ္ာွ ြကၾ တကသမူ်ာ  း င္း   ၎ြ ို႔၏ ေးတ မ်  ဳ နီ စ္ပ္ေးြား္သမူ်ာ က ို း ခ မ္း ေးး ခာက္န္ COVID-19 မြ ိုငမ ီ

အခ်  န္မာ် ြစ္ာကြည္း က အသးံိုး း ပဳလာခြဲ ၾက ခင္း း ဖစ္သည္။ COVID-19 ေးအာက္၌ အစိ ်ားရမ် ်ားသည ္

ႏ ႏိႏ င္ငသူံ ႏိႏ င္ငသံ ်ားမ် ်ားအ ်ား အစိ ်ားရဝနမ္္ႏ်ားမ် ်ားအဆတက္ သိ ႔မဟ တ္ အခ် ိ ဳေ႕သ ဝန္ ေႏဆ င္မႈ 

ရယူသံႏ ႏ်ားဖစ ခအ ဖစ္ အခ်ကေလကမ် ်ား ႏ ဖန္ေ႔ဝသံႏ ႏ်ားဖစ မႈကိ  ြခင္္ႏ  ႏ ပဳေႏပ်ားရန္ ေႏတ င္္ႏ်ားဆိ သည္ႏ   

“မိမိေသဘ  ဆ ၵေအလ် က္ ႏ ဖည္ႏ  ြစက္သည္ႏ  စနစမ် ်ား”မ တစဆင္္ႏ   က်န္ႏ်ားမ ေႏရ်ား ႏ င္္ႏ   အလ ပေကိ င္ဆိိုင္ ္ 

သတင္္ႏ်ားအခ်ကေ  လကမ် ်ားကိ လည္ႏ်ား ယခင္ြထက္ ပိ မိ ေႏက ကယ ူလ ၾကသည္။ အခ် ိ ဳေ႕သ  

လူထ လူတန္ႏ်ားစ ်ားမ် ်ားကိ  ဖိ ႏ ႏိပခ်ပဳ္ ခ်ယ္န္ သိ ႔မဟ တ ္ ၎ြ ို႔၏ အသာ ေအရာင္ေးပၚ ေအး ခခံ၍ 

လူမ်  ဳ ေးရ ဖခြဲး ခာ မႈမ်ာ  သီ ို႔ ဦ ြည္ရသာ ေးစ္မည္း   ေအၾကာင္း အရာမ်ာ အတြက္ ထ ိုအခ်ကအလကမ်ာ က ို 

ကာလၾကား မင္း  ြစ္ာကြည္း က အသးံိုး း ပဳေးနခြဲ ၿပီ း ဖစ္သလ ို ေးရႊေ႕း ပာင္း တသာ လာလိုပ ္

က ိုငစာ ေးသာကမႈမ်ာ က ို ေးး ခရာခံရန္ ေးစ္ာင္း  ၾကညး္  ေးထာကလွ မ္း ေးရ  နည္း ပညာမ်ာ က ို လည္း  

တြမ္ငတ ငကယ်က ်ယအ သးံိုး း ပဳေးနၿပီ း ဖစ္သည္။ 

“Big Brother ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ႏ္ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားေႏရ်ားစနစြ ပ လကြတိ င္္ႏ်ားလူထ ရ ႕ ေႏန႔စဥဘဝမ   

အစိတေ ပိ င္္ႏ်ားတစ္ ရပေျ ဖစ္ ဝင္္ေႏရ က္ေႏနရ ယူေႏနခ  တ  က လေအတ ႏ္ၾက ခ  ပ ၿပီ။ 

အစေေရ်ားအစိ ်ားရအ ပင္္ သူတိ ေ႔အ ေကမလ်   ဘ  ပ လကြတိ င္္ႏ်ားအ ဏ ပိ င္္ေႏဆတကလည္ႏ်ား 

ပ လကြတိ င္္ႏ်ားေႏဆတကိ သ မက လ ေႏရ ကလရပတသ ူေႏဆတကိ ပ  ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားေႏနခ  တ ပ ။ 

အစိ ်ားရေအနန ႔ ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားေႏရ်ား ကိရိယ ေႏဆတကိ  ႏ ႏိႏ င္ငတံ က ေႏစ််ားဆကကြ ိို 

တင္ပိိုေ႔ရ င္္ႏ်ားခ်ရ ေကန အက် ိ ဳ်ားအ မတေႀကီ်ားႀကီ်ားရရ ိေႏနသလိ  ၂၀၀၂ ခ  ႏ စြတည္ႏ်ားကစၿပီ်ား 

အစေေရ်ားလ ် ိ ဳ႕ဝ က္ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားေႏရ်ားအဖဖ ႔က အစေေရ်ား ႏိႏ င္ငသံ ်ားေႏဆတရ ႕ 

အ ပနေလ န္ေႏႏ ပ ဆိ ဆက္ကသယမႈေႏဆတကိ  လ ် ိ ဳ႕ဝ က္ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  လ ခ  တ ပ ။ မတလအဆတင္္ႏ်ား COVID-19 

ကူ်ားစကခံအစေေရ်ားေႏဆတကိ  မိ ဘိ င္္ႏ်ားဖ န္ႏ်ားကတစဆင္္ႏ   ေႏႏ ခရ ခံေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားတ    နည္ႏ်ားပည တစခိုကိ  

စတင္္ႏ ဖန္႔က်ကသ ံႏ ႏ်ားဖစ လ ခ  ၿပီ်ား အ ဒအီစီအစဥြိ ို လႊတ္ေႏတ ႏ္အစ  အဖဖ ႔က 

ႀကီ်ားၾကပ္ိန္ႏ်ားေႏက် င္္ႏ်ားေႏန သမ ်က လပတလ ံႏ ႏ်ား ဆကလက္ေႏဖ ႏ္ေႏဆ င္ဖိို႔ တရ ်ားရံႏ ႏ်ားခ်ပဳြ 

ြခင္္ႏ  ႏ ပဳမိန္႔ထ တ္ ေႏပ်ားခ  တယ္။ အစေေရ်ားကိ  ဝင္လ တ   ပ လကြတိ င္္ႏ်ားသ ်ားေႏဆတေအနန ႔ သူတိ ႔ရ ႕ 

ဖ န္ႏ်ားေႏခၚဆိ မႈေႏဆတ ေအၾက င္္ႏ်ားၾက ်ား စ ေႏဆတန ႔ ဖ န္ႏ်ားထ ကဖိ င္္ေႏဆတကိ  ေႏႏ ခရ ခံဖိ ႔ စစတ ပြိ ို 

ြခင္္ႏ  ႏ ပဳထ ်ားတ   ဖ န္ႏ်ားအသံႏ ႏ်ားခ်စနစတစခိုကိ  ဖ န္ႏ်ားထ သိ မ ီ်ားတပ္ ဆင္တ္  အဆတက္ 

ပ လကြတိ င္္ႏ်ားေအတ ႏ္မ် ်ားမ် ်ားက အစိ ်ားရဖကြ  အခ်ကေလကေ္ႏဆတကိ  တံခ ်ားမရ ိဓ ်ားမရ ိ စိတၾကိကဳ္ဝင္ၾကည္ႏ  လိ ႔ 



ရဆသ ်ားေႏစတယဆ ိိုတ ကိ  သတိမထ ်ားမိဘ  သိ မ ီ်ားတပဆင္ခ  ၾကၿပီ်ားႏ ဖစ္ေႏနတယ္။ က မၸဏ ီ ေႏဆတန ႔ 

အစိ ်ားေရဆတဟ  အမ် ်ားႏ ပရသူရ ႕ အခ်ကေလက္ေႏဆတကိ  အသံႏ ႏ်ားခ်ြခင္္ႏ  ရရ ိေႏရ်ားအဆတက္ အခ်င္္ႏ်ားခ်င္္ႏ်ားဆလနနဆ  

အ ်ားၿပိင္ဳ္ေႏနၾကပ တယ္။ ဒ ကိ တ န္႔ ပနဖိို႔ အရပဖကလ ူ႔အဖဖ ႔အစည္ႏ်ားေႏဆတဖကြ  ပ ဂ ိလဳ္ေႏရ်ား 

ဆလတလ င္ပခင္္ႏ  န ႔ပတ္ သကၿပီ်ား လူထ ကိ  မ် ်ားမ် ်ားအ မင္င္ဖင္္ႏ  ေႏပ်ားဖိ ႔ လိ အပ္ေႏနပ တယ္။” 

မ ိုနာ ရ ြာရာ၏ ရ င္္ႏ်ားလင္္ႏ်ားတင္္ႏ ပခ်ကမွ ေႏက က္ႏ ႏ တ္ေႏဖ ႏ္ႏ ပခ်က္ 

ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားမႈဟ ဆိ ရ ၌ သူလ ် ိ ဳစနစမ် ်ား(spyware)၊ ဖ န္ႏ်ားဆတင္္ႏ်ားအခ်ကေလကမ် ်ားကိ  

ေႏဖ က္က္င္္ႏ်ား ခိ ်ားယူႏ ခင္္ႏ်ား သိ ႔မဟ တ္ အ ခ ်ားတနည္ႏ်ားနည္ႏ်ားႏ ဖင္္ႏ   ပ ဂ လိကအခ်ကေလကမ် ်ားကိ  

ခိ ်ားယူႏ ခင္္ႏ်ားတိ ႔ကိ သ  ရရညႊန္ႏ်ားႏ ခင္္ႏ်ား မဟ တဘ   အထ ူသ ဖင္း   လူမႈတကန္က္မီဒယီာ ကြဲ သ ိုေ႔သာ 

စ္ၾကၤန္မာ် ေးပၚသ ို႔ အမ်ာ း ပရသူအာ  အသ ေးပ မညး္   သြင္း အခ်ကအလကမ်ာ က ို ေးပ္ရ ခ်ယသည္း  ပံးိုစ္၊ံ 

အခ်ကအလက္ယူသည္း  နည္း လမ္း း း င္း   ယင္း ြ ို႔က ိုအသးံိုး း ပဳ၍ ကတ  း္းိုပတ ို႔အာ  

း ပန္ဒိုကေေပ သည္း  က စ္ၥရပမ်ာ က ိုပါ ေႏႏ ပ ဆိ ႏ ခင္္ႏ်ားႏ ဖစ္ေႏၾက င္္ႏ်ား ဂရ ႏ ပဳရန္ ေအရ်ားႀကီ်ားပ သည္။ 

COVID-19 ေႏအ က္၌ ေႏဖ စဘ ိုတ္(FACEBOOK)၌ ေႏႏ ပ ဆိ ေႏရ်ားသ ်ားမႈမ် ်ား ႏ င္္ႏ   

ဒဂီ်စတယ္ေႏႏ ခရ လက္ မ် ်ားက  သိ ေ႔သ  အပရိကကိစေေလ်ားမ် ်ားအပ အဝင္္ အစိ ်ားရကိ  ေႏဝဖန္ေႏထ က္ႏ ပမႈ 

ပံႏ စံအမ် ိ ဳ်ားမ် ိ ဳ်ားကိ  ရ ဇဝတ္ေႏၾက င္္ႏ်ားအရ ေအရ်ားယူ ရန္ႏ ပင္ဆ င္ ္်ားသည္ႏ   “သတင္္ႏ်ားမ  ်ားႏ ဖန္ေ႔ဝမႈကိ  

တ ်ားႏ မေစေရ်ားယူသည္ႏ  ” ဥေပဒလိႈင္္ႏ်ားလံႏ ႏ်ားသစ္ေႏအ က္၌ ကမ ၻအ ဝ မ္ႏ်ား 

လူထ လူတန္ႏ်ားစ ်ားေႏပ င္္ႏ်ားမ် ်ားြစ  စံႏ စမ္ႏ်ားစစ္ေႏဆ်ားခံေႏနရသလိ  ေႏထ ပင္သင္္ႏ်ားႏ ပစ္ဏခမ် တခံရသည္ႏ   

အမႈအခင္္ႏ်ား မ် ်ားကိ လည္ႏ်ား ဆတပင္တ င္ြယ်ြ ်ယ္ ေႏဆတ႔ မင္လ ရသည္။ လူခ်င္္ႏ်ားြခ ေႏနထိ င္္ေႏရ်ား 

ညႊနၾက ်ားခ်ကမ် ်ားေႏၾက င္္ႏ   ဒဂီ်စ္ တယလ ္ေႏလ ကသိ ႔ လႈပ္ွ ်ားတကၾ ေဆကရ်ားဝ ဒအီမ် ်ားအ ပ ်ား 

ေႏႏ ပ င္္ႏ်ားေႏရႊေ႕ရ က္ွိလ သည္ႏ   ယခ လိ အခ်နိမ် ိ ဳ်ား၌ ဤျပႆန  ပိ မိ ႀကီ်ားမ ်ားလ လ်က္ွိသည္။  

လႈပ္ွ ်ားတကၾ ဆကသူမ် ်ား ႏ င္္ႏ   လူနည္ႏ်ားစ မ် ်ားကိ (လက္ွိ COVID-19 ေႏအ က္၌ လႈပ္ွ ်ားတကၾ ဆကသူမ် ်ား၊ သတင္္ႏ်ား 

ေႏထ ကမ် ်ား ႏ င္္ႏ   ၎တိ ႔အဆတက္ ၿခိမ္ႏ်ားေႏႏ ခ ကမႈ အ ႏ ရ ယေ ျ ဖစယူဆရသူ မရသူ႔ကိ မဆိ  

ေႏရ ဂ ေႏႏ ခခ်ပဳ္ႏ ႏ င္္ႏ   အ ႏ ခ ်ားနည္ႏ်ားလမ္ႏ်ားသစမ် ်ားကိ  အသံႏ ႏ်ားႏ ပဳ၍) 

ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားလ်က္ွိသည္ႏ   ႏ ႏိႏ င္ငမံ် ်ားသည္ အမ် ်ားႏ ပရသူ၏ ပ ဂ လိကအခ်ကေလကမ် ်ားကိ  

အစိ ်ားရမ် ်ားႏ ပဳသလိ  ႏ ရမည္ႏ   ေအႏ ခေအနမ် ိ ဳ်ားေႏရ က္ွိဆသ ်ားေႏအ င္္ ထိ ်ားအပ္ေႏပ်ား လိ က္ံႏ မ ်မက 

လူမႈေးရ ေအး ပာင္း အလြဲအတြက္ တြန္း ထ ို ြ ိုကက္ြဲဝငမ္ည္း  အစ္ာ  မ မ က ိုယက  ို ေးဘ အ း ရာယ္ 

ကင္း ေးအာင္ ႀက ဳ စ္ာ ရိုန္း ကန္င္္း  လႈပ္ာွ ြကၾ တကသမူ်ာ ၏ အဖ ို ြနေ္းတသ ေးခတ  မ်ာ က ို 



း ပဳန္း ြ ီတသာ ေးစ္လက်္ ွ  သကြဲ သ ို႔ အရပဖကလ ူ႔အဖဖြဲ႔အစ္ည္း မ်ာ က ိုပါ 

ေးနာက္ေးက်ာမလံးိုး ဖစ္္ေးစ္သည္း   း ခ မ္း ေးး ခာကမႈအ း ရာယမ်ာ က ို ေး ာငက် ဥ္း လာခြဲ သညႏ္။ 

အ ခ ်ားေအရ်ားႀကီ်ားသည္ႏ   အခ်ကတ စခိုအ ဖစ္ ဤက  သိ ေ႔သ  စနစမ် ်ားကိ  အမ ််ားအ ်ား ႏ ဖင္္ႏ   (ေအမရိကန္၊ တရ တ ္

သိ ႔မဟ တ္ ေဥရ ပသမဂ က  သိ ေ႔သ )တတိယ ႏိႏ င္ငအံစိ ်ားရမ် ်ားက က်ခံေႏပ်ားထ ်ားေႏလ ရ ိ သ ဖင္္ႏ   ၎တိ ႔၏ 

ေႏေြင္ၾက်ားအကူအညီ ႏ င္္ႏ  အတူ မရသည္ႏ  အက် ိ ဳ်ားစီ်ားြပ ်ားမ် ်ား ႏ င္္ႏ   ေႏခတသ စြိ ိုလိ နေီအဆ ကေအံႏ  မ် ်ားကိ  

ေႏဆ င္ြ်ဥ္ႏ်ားလ ခ  ေႏၾက င္္ႏ်ား ေႏမ်ားြခန္ႏ်ားထ တ္ နလိိုအပလ်က္ွိသည္။  

“က လသမဂ  လူ႔အြခင္္ႏ  ေအရ်ားေႏက ႏ္မရ င္္ ႕ အစီရင္ခစံ ေႏဆတမ   COVID-19 အမရတပၿပီ်ား 

ေကမ ၻဒ်ီားယ ်ားအစိ ်ားရ က သတင္္ႏ်ားေႏထ က္ေႏဆတအပ အဝင္္ လူေႏပ င္္ႏ်ားေအယ က္ ၃၀ ေႏလ ကြ ိို 

ကမ ၻ႔ကပ္ေႏရ ဂ န ႔ ပတသကတ    ‘သ တင္္ႏ်ားမ  ်ား’ ႏ ဖန္ေ႔ဝတယဆ ိိုတ   ြစပပြ ခ်ကန ႔ 

ဖမ္ႏ်ားဆီ်ားထိန္ႏ်ားသိမ္ႏ်ားထ ်ားတယလ ိို႔ ေႏဖ ႏ္ႏ ပထ ်ားတယ္။ သူတိ ႔ထ က ဆယ ္ေႏယ ကဟ   ၁၉၉၈ ကတည္ႏ်ားက 

အ ဏ ရခ  ၿပီ်ား ၂၀၁၇ က်မ သ  ဖ်ကသ ိမ္ႏ်ားခံလိ က္တ   လက္ွိအစိ ်ားရရ ႕ အဓိ ကအတိ ကေ ခံပ တီန ႔ 

ဆကြပ္ေႏနသူေႏဆတႏ ဖစၾကတယ္။ ‘လက္ွိ ေကမ ၻဒ်ီားယ ်ားစနစေ ဆတင္္ႏ်ား ေႏရ က္ွိေႏနသည္ႏ   

ႏ ႏိႏ င္ငႏံ ခ ်ားသ ်ားမ် ်ား’ ဆိ တ  အသံႏ ႏ်ားခ်စနစ္(app)ေကနတစဆင္္ႏ   အလရေပတလ  တ   

ႏ ႏိႏ င္ငႏံ ခ ်ားသ ်ားဧည္ႏ  သည္ေႏဆတ န ႔ အတရတေက်နထိ င္တ   ႏ ႏိႏ င္ငႏံ ခ ်ားသ ်ားေႏဆတကိ  

ေႏန က္ေႏယ င္ခလံိ က္ေႏနခ  တ ပ ။ လ ပငန္ႏ်ားသစ္ေႏဆတရ ႕ မီဒ ီ ယ လ ပပိိုင္င္ခင္္ႏ  လိ င္ြင္္ေႏဆတ ရ ပသိမ္ႏ်ားခံလိ က္သလိ  

ေႏဖ စဘ ိုတ္(FACEBOOK)စ မ်က္ႏ ႏ ႏ  ေအတ ႏ္မ် ်ားမ် ်ားလည္ႏ်ား အပိတခံခ  ရပ တယ္။ အထူ်ားသ ဖင္္ႏ   

မီဒယီ အဖဖ ႔အစည္ႏ်ားေႏဆတ၊ သတင္္ႏ်ားေႏထ က္ေႏဆတ၊ စ တည္ႏ်ားေႏဆတန ႔ လူ႔အြခင္္ႏ  အ 

ေႏရ်ားအ ပြိုေႏဆတလိ မ် ိ ဳ်ား အရပဖကလ ူ႔အဖဖ ႔အစည္ႏ်ားေႏဆတက အဆသ ်ားအလ ကန္႔သတမႈန ႔ 

ဆလတလ င္ပြ ထ တ္ေႏဖ ႏ္ေႏႏ ပ  ဆိ ြခင္္ႏ  ေႏဆတ ေႏလ ်  ခ် ဖတ္ေႏတ ကခံေႏနရတ  ေအပၚ အထူ်ားတလည္ 

စိ ်ားရိမမကင္္ႏ်ားႏ ဖစ္ေႏနၾကပ တယ္။” 

  ိုအန္  ာရ ိုအန္၏ ရ င္း လင္း ြင္း ပမႈမ  ေးကာက္း းိုြ္ေးဖား္း ပခက် ္

အစိ ်ားရမ် ်ား၏ သတင္္ႏ်ားအခ်ကေလက္ အကလ သံႏ ႏ်ားစ ်ားမႈအ ပင္္ အခ်ကအလကက ်  ဳ ေးပါကမႈမ်ာ ၊ သြင္း အခက်အ  

လကသ  ိုေးလ ာငမႈပံးိုစ္ံ း င္း   ယင္း ြ ို႔က ို အသးံိုး း ပဳြခင္း  း ပဳထာ သည္း  ပံးိုစ္မံ်ာ  း င္း   ပတသက္၍လည္ႏ်ား 

အမ နတကယြိို်ားရိမ္ ြဖယ္ ႏ ဖစ္ေႏနသည္။ ကမ ၻတစလႊႏ ႏ်ား၌ ပ ဂ လိကသတင္္ႏ်ားအခ်ကေလကမ် ်ားကိ  

လံႏ ႏ ခံႏဳေႏရ်ားအဖဖ ႔အစည္ႏ်ားမ် ်ား၏ ဝန္ ထမ္ႏ်ားမ် ်ားက ၎တိ ႔ကိ ယြ ် ိ ဳ်ားစီ်ားြပ ်ားအဆတက္ အသံႏ ႏ်ားႏ ပဳသည္ႏ   

ႏ ဖစြဥမ် ်ား ေမရမဆတက္ႏ ႏိႏ င္္ေႏအ င္္ မ် ်ားႏ ပ ်ားလ်က္ွိ သည္။ အစိ ်ားရစနေစေႏ ပ င္္ႏ်ားအလ မ် ်ားကလည္ႏ်ား 



ဒမီိ ေကရစီအစိ ်ားရ၏ လက္ဝယ္ွိေႏနသည္ႏ   သတင္္ႏ်ားအခ်ကေ  လကမ် ်ားကိ  အန ဂတ္၌ 

ႏ ဖစ္ေႏပၚလ  ႏိႏ င္္ေႏႏ ခရ ိသည္ႏ   အ ဏ ရ င္ေစိ ်ားရထသိံ ႔ လက္ေႏႏ ပ င္္ႏ်ားလကလ ႊႏ  ေႏရ က္ွိ 

ဆသ ်ားေႏစ ႏိႏ င္သည္။ မိမိကိ ယတ ိိုင္္ အမ  ်ားက်  ်ားဆလန ္်ားႏ ခင္္ႏ်ားမရ ိပ က ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားခံရလ ်င္ပင္္ မည္ 

သည္ႏ  အရ ကိ မ ် စိ ်ားရိမပူပနြရ မရ ိဟူသည္ႏ   ေအဆတ်ားေအခၚမ် ိ ဳ်ား အ ်ားေႏက င္္ႏ်ားလ လ်က္ွိသရမွန္ေႏသ ႏ္လည္ႏ်ား 

“အမ  ်ား” ႏ ဖစသရဟို ယူဆထ ်ားသည္ႏ  အရ မ် ်ား အလ်င္ေျ မန္ေႏႏ ပ င္္ႏ်ားလ ဆသ ်ား ႏိႏ င္သလိ  

ကဆြ ႏ္ႏ ပတိ ို႔ ႏ င္္ႏ  ပတသက္ သည္ႏ   သတင္္ႏ်ားအခ်ကေလကမ် ်ားကိ  အသံႏ ႏ်ားခ် ႏိႏ င္သည္ႏ   အတိ င္္ႏ်ားအတ သည္ 

ဥေပဒလိ ကန သည္ႏ   ႏ ႏိႏ င္ငံသ ်ား ေႏက င္္ႏ်ားတစ္ဦ်ား ဟ တမဟ တဟ ူသည္ႏ   ေႏမ်ားြခန္ႏ်ားထက္ 

မ် ်ားြစ ပိ မိ က်ယ္ႏ ပန္႔ဆသ ်ား ႏိႏ င္ပ သည္။  

ေႏန ကဆ ံႏ ႏ်ားေအန ဖင္္ႏ   လက္ွိအခ်န္ိ၌ အစိ ်ားရမ် ်ားသည္ အမ် ်ားႏ ပရသူ၏ အ ခ ်ားက်န္ႏ်ားမ ေႏရ်ားလိ အပခ်ကမ် ်ား 

ထကြ လ ်င္္ ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားေႏရ်ားနည္ႏ်ားပည မ် ်ား၌ တိ ်ား၍ရင္္ႏ်ားႏ ႏ ႏီႏ်ားႏ မ ဳပ္ႏ ႏ ႏံမႈ 

ႏ ပဳလ ပလ်က္ွိၿပီ်ား လူထ ေအန ႏ ဖင္္ႏ   ေႏဝဖန္ေႏထ က္ႏ ပရန္ ခ ယဥ္ႏ်ားသည္ႏ   ယခ လိ အခ်နိေခ မ် ိ ဳ်ား ႏ င္္ႏ   

စက ်ားဝိ င္္ႏ်ားေႏပၚ၌ အင္တ နကလကလွ မ္ႏ်ားမီ အ သံႏ ႏ်ားႏ ပဳ ႏိႏ င္မႈနည္ႏ်ားပ ်ားသည္ႏ   လူထ လူတန္ႏ်ားစ ်ားမ် ်ား၏ 

အသံမ် ်ားကင္္ႏ်ားမ  ေႏနသည္ႏ   အခင္္ႏ်ားအက်င္္ႏ်ားမ် ိ ဳ်ား၌ ဤက  သိ ေ႔သ  ေႏႏ ခလ မ္ႏ်ားသစမ် ်ားကိ  

က် ်ားကန္ေႏပ်ားသည္ႏ   ဥေပဒမ် ်ားကိ  အပူတ ပင္္ႏ်ားႏ ပ႒ န္ႏ်ားေႏနၾကသရဟို သံႏ ႏ်ားသပယူဆရသည္။ 

 

၂။ ေးစ္ာင္း  ၾကည္း  ေးထာကလွ မ္း မႈ အခင္း အက်င္း က ို ဘယလ  ိုေအး ပာင္း အလြဲလိုပၿပီ  

ကန္႔သြ္း း းိုငမလြဲ။ 

ဒဂီ်စတယပစေည္ႏ်ားမ် ်ားကိ  ေႏန႔စဥေသံႏ ႏ်ားႏ ပဳရင္္ႏ်ား အစ္ ို ရမ်ာ  း င္း   လိုပငန္း စ္ိုႀကီ မ်ာ က ို ေးန႔စ္ဥက တ  း္းိုပတ ို႔ 

ေးပ အပလ်က္ ရ  သည္း   သြင္း အခ်ကအလက္မာဏ း င္း   ပြသက္၍ အရပဖကလ ူ႔အဖဖြဲ႔အစ္ည္း မ်ာ  း င္း   

ပ ိုမ ိုက်ယ္း ပန္႔သည္ လူ ထိုလူြန္း စ္ာ မ်ာ  သ း မငနာ လရလာေးအာင္ မ ််ားြစ ပည ေႏပ်ားရန္ 

လိ အပ္ေႏနဆ ႏ ဖစသည္။ ကဆြ ႏ္ႏ ပတိ ို႔ကိ  ေႏဘ်ား ကင္္ႏ်ားလံႏ ႏ ခံႏဳမႈေႏပ်ား ႏိႏ င္သည္ႏ   

ေအလ အေထက င္္ႏ်ားမ် ်ားကိ  စ ရင္္ႏ်ားႏ ပဳစ ၍ လက္ေႏဆတ႔က်သည္ႏ   ေႏထ ကြ ူႏ ပဳကိရိယ  မ ််ား ႏ င္္ႏ   

လူတိ င္္ႏ်ားလကလွ မ္ႏ်ားမီအသံႏ ႏ်ားႏ ပဳ ႏိႏ င္သည္ႏ   ေႏဆ  ဗ္ဝ လမ် ်ားႏ ဖင္္ႏ   ကတ ဖက္ေႏဆ င္င္က္္ႏ ႏိႏ င္ပ သည္။ 

“ေႏဟ င္္ေႏက င္ဟ  ၿပီ်ားႏ ပည္ႏ  စံႏ တ   ဆက္ကသယ္ေႏရ်ားစနစ္ေႏဆတန ႔ အဆင္္ႏ  ႏ မ င္္ႏ  နည္ႏ်ားပည ေႏဆတကိ  

ပိ င္ဆိို င္ ္်ားၿပီ်ား အိမ ္ စ စ ေႏပ င္္ႏ်ားရ ႕ ၉၄%  ေႏက် ႏ္ အင္တ နကလ ိိုင္္ႏ်ား(broadband) ခ်တိဆ က္ ်ားတ   ႏ ႏိႏ င္ငႏံ ဖစတယ္။ 



CCTV ေကတ   အမ် ်ားႏ ပရသူဆိ င္ ္ ေႏနရ ေႏဆတမ  သ မက စီ်ားြပ ်ားေႏရ်ားေအဆ ကေ ဦ်ားေႏဆတန ႔ 

စ ေႏပ င္္ႏ်ားအိမယ ေႏဆတမ  သ မက တစခ် ိ ဳ႕ ပ ဂ လိကအိမ္ေႏဆတထိ တပဆ င္ ္်ားတ  အဆတက္ စံအဂၤႏ ရပတစခိုလိ ကိ  

ႏ ဖစ္ေႏနတယ္။ အစိ ်ားရက COVID-19 ကိ  ကူ်ားစက္ႏ မန္ေႏရ ဂ ပိ ်ားစ ရင္္ႏ်ားထ  

ထည္ႏ  ေႏပ င္္ႏ်ားလိ ကၿပီ်ားတ  ေႏန က္ ပ ဂ ိလဳ္ေႏရ်ားအခ်ကေ လက္ က ဆကယ္ ေႏစ င္္ႏ  ေႏရ  က္ေႏရ်ားဥေပဒ 

ေႏလ်  ရ အ ်ားနည္ႏ်ားဆသ ်ားခ  တယ္။ ဆိ လိ တ က ဒရီက္ရ္ယခ်ကသ စေ ဆတက္ ပ ဂ ိလဳ္ေႏရ်ား ဆိ င္ ္ အခ်ကေလက္ေႏဆတကိ  

အသံႏ ႏ်ားႏ ပဳတ  ေႏနရ မ   ပိ င္္င္ွ္ႏ ဖစသူရ ႕ ေသဘ တူြခင္္ႏ  ႏ ပဳခ်က္ ေႏတ င္္ႏ်ားခံစရ မလိ  ေႏတ  သလိ  

အမ် ်ားႏ ပရသူရ ႕ အစိ ်ားရအဖဖ ႔အစည္ႏ်ားေႏဆတက ေႏက ကယ ူသိ မ ီ်ားထ ်ားတ   ပ ဂ ိလဳ္ေႏရ်ားအခ်ကေလက္ ေႏဆတကိ  

လကလွ မ္ႏ်ားမီရယူအသံႏ ႏ်ားႏ ပဳြခင္္ႏ  ပ  ဆိ င္္ႏ်ားင္ံ ဆသ ်ားခ  တယ္။ ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ခံထ ်ားရတ  သူေႏဆတရ ႕ 

ဆသ ်ားလ လႈပ္ွ ်ား မႈေႏဆတကိ  လ ်ပြ စလက္ေႏက ကန ႔ လကြ ိိုင္ဖိုန္ႏ်ားကိ အသံႏ ႏ်ားႏ ပဳၿပီ်ား အစိ ်ားရက 

မ်က္ေႏႏ ခမ ပတ္ေႏႏ ခရ ခံမႈေႏဆတ လ ပ္ ေႏဆ င္လ ခ  တယ္။ ဝင္္ေႏရ က္ကြကဖကမႈ အတိ င္္ႏ်ားအတ က 

အဆလနေကဆြႏံ ဖစ္ေႏနတယလ ိိုေ႔တ   မခံစ ်ားရပ ဘူ်ား။ တစဖကမွ  ကမ ၻ႔ကပ္ေႏရ ဂ  က လအဆတင္္ႏ်ားမ   

ပ ဂ လိကက႑ရ ႕ ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားမႈေႏဆတ ေအတ ႏ္ ေႏလ်ားႏ မင္္ႏ  တကလ  ခ  တယလ ိို႔ 

ေႏႏ ပ လိ ႔ေရပမယ္ႏ   လူေႏဆတက အစိ ်ားရမဟ တတ    ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားမႈေႏဆတန ႔ ပတသကၿပီ်ား 

ႏ ႏိႏ ႏ်ားၾက ်ားသတိရ ိမႈ အရမ္ႏ်ားအ ်ားနည္ႏ်ားေႏနတယ္။ ႏ ႏိႏ င္ငေံႏရ်ားရပတရခ်က္ေႏဆတ၊ DNA စစ္ေႏဆ်ားမႈရလဒ္ 

ေႏဆတ၊ ခရီ်ားဆသ ်ားရ ဇဝင္္၊ ေႏေြင္ၾက်ားပိ င္္ႏ်ားဆိ င္ ္ သတင္္ႏ်ားအခ်ကေလကေ ျ ပင္္ တစ္ႏ ခ ်ားအခ်က္ေႏဆတလည္ႏ်ား 

အမ် ်ား ႀကီ်ားပ ဆသ ်ား ႏိႏ င္တ  အဆတက္ ပ ဂ လိကကေ႑ဆတ ေႏက ကယ ူတ  အခ်ကေလက္ အမ် ိ ဳ်ားအစ ်ားေႏဆတက 

ပိ ၿပီ်ားေႏတ   ေႏၾက ကြရ ေႏက င္္ႏ်ားေႏနပ တယ္။” 

ထရကဆ ာမာ၏ ရ င္း လင္း ြင္း ပမႈမ  ေးကာက္း းိုြ္ေးဖား္း ပခ်က ္

ပ ဂ ိလဳ္ေႏရ်ားအခ်ကေလကမ် ်ား အႀကီ်ားအက်ယ္ေႏက ကယ ူမႈ၊ ေႏရ င္္ႏ်ားခ်မႈ ႏ င္္ႏ   အတိ ကေ ခံမ် ်ားကိ  ဖိ ႏ ႏိပ္ နေဆတက္ 

အ ဏ ရအစိ ်ားရမ် ်ား၏ အသံႏ ႏ်ားခ်မႈတိ ႔ ႏ င္္ႏ   စပလ် ဥ္ႏ်ား၍ ဥေပဒ ပဳအမြမာ်  း င္း   

လူမႈတကန္က္မဒီယီာလိုပငန္း ပ ိုင္င္ွ မ်ာ က ို စ္ည္း ရံးိုး ေအရ   ို း းိုငမည္း   က်င္း  ဝြ္ ိုင္း   ိုငာ္ လမ္း ညႊန္ခက်မ်ာ  

လိ အပလ်က္ွိသည္။ အရပဖက ္ ႀကီ်ား ၾကပ္ိန္ႏ်ားေႏက် င္္ႏ်ားေႏရ်ား ဘ တေ ဖဖ ႔တစခိုကိ  ဖနတ်ီားႏ ခင္္ႏ်ားအ ်ားႏ ဖင္္ႏ   

ယင္္ႏ်ားတိ ႔ကိ  ေႏရ်ားကဆ ႏ ပင္ဆင္္ႏ ႏိႏ င္ပ သည္။ အထူ်ားသ ႏ ဖင္္ႏ   COVID ႏ ႏ င္္ႏ   ပတသက္၍ 

လူထ က်န္ႏ်ားမ ေႏရ်ား ႏ င္္ႏ   ႏ ႏိႏ င္ငသံ ်ားအြခင္္ႏ  ေအရ်ားတိ ႔ကိ  မ ်မ ်တတထည္ႏ  ဆသင္္ႏ်ားစဥ္ႏ်ားစ ်ား ထ ်ားၿပီ်ား 

အရပဖကလ ူမႈအဖဖ ႔အစည္ႏ်ားမ် ်ားမ  စည္ႏ်ားရံႏ ႏ်ားေအရ်ားဆိ ေႏရ်ား ကိရိယ တစခိုအ ဖစေသံႏ ႏ်ားႏ ပဳ ႏိႏ င္သည္ႏ   ဥေပဒမ် ိ ဳ်ား 

ေႏပေၚပ ကလ  ေႏစရနေဆတက္ လမ္ႏ်ားညႊနခက်မ် ်ားကိ  စ စည္ႏ်ားႏ ပင္ဆ င္ ္်ားသင္္ႏ  သည္။ ယင္္ႏ်ားတိ ႔၌ ၎တိ ႔သိ မ ီ်ားထ ်ား 

သည္ႏ   အခ်ကေလကမ် ်ား၊ ၎တိ ႔၏ သတင္္ႏ်ားအခ်ကေလက္ အသံႏ ႏ်ားခ်မႈပံႏ စံ ႏ င္္ႏ   



အသံႏ ႏ်ားႏ ပဳြခင္္ႏ  ေႏပ်ားအပ္ ်ားသူမ် ်ား ႏ ႏ င္္ႏ   ပတသက္၍ အစိ ်ားရမ် ်ား ြပင္္ႏ  လင္္ႏ်ားႏ မင္သ မႈရ ိရန္ လိ အပသက  သိ ႔ 

အခ်ကေလကမ် ်ားကိ  က်န္ႏ်ားမ ေႏရ်ားဝနႀကီ်ား ဌ ေနအ က္၌ ထ ်ားရ ိလရပတမႈႏ ပဳလ ပ္ နလည္ႏ်ား ေအရ်ားႀကီ်ားသည္။  

အခ်ကေလက္ က ဆကယ္ေႏစ င္္ႏ  ေႏရ  က္ေႏရ်ားကိ  အ ခ ်ားလူ႔အြခင္္ႏ  ေအရ်ားမ် ်ားက  သိ ႔ ေအလ်ားထ ်ားရန္ 

လိ အပလ်က္ွိ သ ဖင္္ႏ   ပဋဉိ ေဥသဘ တူညီခ်ကမ် ်ား၊ ဆကနဗင္္ႏ်ားရ င္္ႏ်ားမ် ်ား ႏ င္္ႏ   အ ခ ်ားနည္ႏ်ားလမ္ႏ်ားမ် ်ားအ ်ားႏ ဖင္္ႏ   

အခ်ကေလက္ က ဆကယ္ေႏစ င္္ႏ  ေႏရ  ကမႈဆိ င္ ္ ႏ ႏိႏ င္ငံတက ဥေပဒမူေႏဘ င္တစ္ပ္ ေႏပၚဆထကလ  ေႏအ င္္ 

ဝိ င္္ႏ်ားဝန္ႏ်ားေႏတ င္္ႏ်ားဆိ မႈ ႏ ပဳလ ပပသ ်ားသင္္ႏ  ပ သည္။ 

ပိ မိ က်ယ္ႏ ပန္႔သည္ႏ  အဆင္္ႏ  ၌ ဗိ င္္ႏ်ားရပြ္ေႏရ ဂ ပိ ်ားကိ  ဆတန္ႏ်ားလ နတိိုကခိိုက္န္ အမ် ်ားႏ ပရသူ ႏ င္္ႏ   ရင္ပ္ အသိ ကေ  

ဝန္ႏ်ားမ် ်ားကိ  ထိန္ႏ်ားခ်ပဳ္ နလိ ိုအပသရဟူသည္ႏ   လက္ွိေႏႏ ပ ဆိ ပံႏ ေႏဖ ႏ္မႈမ် ်ားကိ  စိန္ေႏခေၚမ်ားြခန္ႏ်ားထ တ္န္ 

လိ အပပ  သည္။ ယင္္ႏ်ားအစ ်ား ကဆြ ႏ္ႏ ပတိ ို႔ေအန ဖင္္ႏ   ရပ္ပ္ာလူထို၏ စ္ိုေးပါင္း ြိုန္႔ ပနေ္းရ လိုပငန္း မ်ာ ၏ 

အငအာ  း င္း   ဒဏခံ း းိုင္ ရရအာ ြ ို႔က ို ေအလ ေးပ ေးး ပာ  ို၍ အမ်ာ း ပရသူက ို 

ထ န္း ခ်ပဳကန္႔သြ္း ခင္း ထက္ ရပ္ပ္ာလူထို း င္း  ပူ ေးပါင္း ၍ ဗ ိုင္း ရပစ္ေးရာဂါပ ို   ကလက္်ံ႕ း းံ႔မႈက ို 

ထ န္း ခ်ပဳကန္႔သြ္း း းိုငမည္း   နည္း လမ္း မာ် က ို အြြူတကရ ာေးေြဖဖား္ထိုြ္ သင္း  ပါသညႏ္။ ဤအခ်ကြ  

ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားမႈ အပ အဝင္္ စစ္ဝ ဒထကြ လ ်င္္ က်န္ႏ်ားမ ေႏရ်ားက႑ အဆတက ္

ဘတဂ်ကတ ိို်ားႏ မ င္္ႏ  ခ်ထ ်ားရနလိိုအပ္ေႏနၿပီႏ ဖစ္ေႏၾက င္္ႏ်ား မီ်ားေႏမ င္္ႏ်ားထိ ်ားႏ ပလ်က္ွိသည္။ 

  



ပူ တြြဲဖ ိုင္ (၁) 

ြည္ေးနရာ း င္း   ကူ စ္ကမႈ ေးး ခရာခံစ္နစ္္ 

ေႏရ ဂ ေႏႏ ခခ်ပဳ္ေႏသ ႏ္လည္ႏ်ားေႏက င္္ႏ်ား ေႏဆ်ားရံႏ တကြ ိုသမႈခံယူႏ ခင္္ႏ်ားေႏသ ႏ္လည္ႏ်ားေႏက င္္ႏ်ား 

မ ပဳလ ပမီ COVID-19 ကူ်ား စကခံခ  ရသူမ် ်ား ဆသ ်ားလ ခ  သည္ႏ   ေႏနရ ေႏဒသမ် ်ားကိ  

ေႏႏ ခရ ခံေႏဖ ႏ္ထ တ္ႏ ခင္္ႏ်ားသည္ ကမ ၻ႔ကပ္ေႏရ ဂ ကိ  ဆတန္ႏ်ား လ န ္၌ 

အဆလန္႔အဆလေနေရ်ားႀကီ်ားပ သည္။ သိ ေ႔သ ႏ္လည္ႏ်ား ေဤနရ ၌ လကြ ိိုင္ဖိုန္ႏ်ားေအႏ ခ ပဳ တည္ေႏနရ ႏ ပ 

လူထ အခ်ကေလက္ ေႏက ကယ ူမႈစနစမ် ်ားက မ နြ နသည္ႏ  နည္ႏ်ားလမ္ႏ်ားမ် ်ားမဟ တၾ ေကပ။   

၁။  ပ ဂ ိလဳ္ေႏရ်ားဆလတလ င္ပခင္္ႏ   - ကဆြ ႏ္ႏ ပတိ ို႔၏ ပ ဂ လိကအခ်ကေလကမ် ်ားသည္ ပ ဂ ိလဳ္ေႏရ်ားသ ႏ ဖစသင္္ႏ  သည္။ 

သိ ႔မဟ တလွ ်င္္ အစ ႏိႏ်ားရ သိ ႔မဟ တ္ အခ်ကေလကေ သံႏ ႏ်ားႏ ပဳြခင္္ႏ  ရရ ိသူမ် ်ားက ကဆြ ႏ္ႏ ပတိ ို႔အ ်ား 

ေႏခ် ကခ်ရန္ အ သံႏ ႏ်ားႏ ပဳႏ ခင္္ႏ်ား သိ ႔မဟ တ္ ၎တိ ႔ အက် ိ ဳ်ားအ မတေ ဆတက္ ေႏရ င္္ႏ်ားခ် ခင္္ႏ်ားမ် ်ားကိ  

ႏ ပဳလ ပလ  ႏိႏ င္သည္။ 

၂။ COVID အဆလန္၌ ယခ က  သိ ေ႔သ  ြစကဖကမႈမ် ်ားကိ  ပံႏ မ နဆကလက္ႏ ပဳလ ပလ ႏ ခင္္ႏ်ား - ကဆြ ႏ္ႏ ပတိ ို႔ေအန ဖင္္ႏ   

လက္ွိႏ ဖင္စပ ်ားလ်က္ွိသည္ႏ   ေအရ်ားေႏပၚက လ တ န္႔ ပန္ေႏရ်ားလ ပငန္ႏ်ားတစခို သကသ က္ကပိို၍ ႏ ႏိႏ င္ငမံ် ်ား၌ 

ေႏရရ ရေဆတက္ ေႏစ င္္ႏ  ၾကည္ႏ  ေႏထ ကလွ မ္ႏ်ားေႏရ်ား ဥေပဒ ပ႒ န္ႏ်ား၍ တရ ်ားဝင္္ေႏအ င္္ႏ ပဳလ ပလ သည္ႏ   

အစိ ်ားရ မ် ်ားကိ  စတင္္ေႏဆတ႔ မင္လ ရၿပီႏ ဖစသည္။  

၃။  အကယ္၍ အစ  ိုးရႏ  ွင္ွ   လ   ွ်ိဳ႕ဝ က္ေွထာကလွ မ္ွိုးေွရိုးအဖဖြဲ႔မ ာိုးေအနျဖင္ွ   ကူိုးစက္ွႏ  ွ  ွင္ေွွျခရ  သူမ ာိုးက   

ေွထာကလွ မ္ွိုး ေွဖာွ္ထ တ္၍ ပ ဂ  ွ်ိဳလ္ေွရိုးအခ ကအလက္ ေွပါကၾကာိုးေွစျခင္ွိုးမရ  ဘြဲ 

ေွရာဂါေွွျခခ ွ်ိဳပ္ာိုးရ  ၍ ေွစာင္ွ  ၾကည္ွ  သည္ ဆ  ရာဝယ္ အဆ  ပါအခ ကအလက  ာိုးက   ၎တ  ႔၏ 

ွႏ  ွ  ွငငေံွရိုးအက  ွ်ိဳိုးစ ိုးပပာိုးအတတက္ အျမတ္ုတတ္ာိုးွျခင္ွိုးရ   မရ   ကတ ႏွ္  ွပ္ ု႔ မည္္ည္ွ  နည္ွိုးွျဖင္ွ   

သ ရ  ႏ  ွ  ွင ည္နည္ွိုး။  

၄။ အခ ကအလကႀက ိုးမ ာိုးက   က  င္ ငယ္ရာ၌ အလ  ေအလ ာကစနစ  ာိုး အတလေနအရိုးပါေွသာွ္လည္ွိုး အလ  အ 

ေွလ ာကစနစ  ာိုးက အမ ာိုးအတယင္ွိုးမ ာိုးက   ွျပွ်ိဳလ ပ္တၾကသည္။ ထ  ကြဲ သ  ႔ မ ာိုးတယင္ွိုးခြဲ သည္ရွ ေွသာွ္ မ နကန္ 

သည္ွ   လ ပငန္ွိုးစဥ္ ရ  ဘြဲ လူေွထာင္ေွပါင္ွိုးမ ာိုးပစာက   ေွရာဂါေွွျခခ ွ်ိဳပစခန္ွိုးမ ာိုး၌ 

အဆံ  ွွိုးသတတ္ာိုးေွစႏ  ွ  ွင္ည္။ 



၅။ ႀက ိုးမာိုးက ယ္ွျပန္႔သည္ွ   တည္ေွနရာွျပစနစ  ာိုးသည္ နရံံမ ာိုး၊ တံခါိုးမ ာိုး သ  ႔မဟ တ္ 

အန မ္ွ  အျမင္ွ  က   မသ ရ   ွႏ  ွ  ွငဘြဲ ရသမ  အခ က္ေွလိုးေွပၚတတငာ္ ေအွျခခံ၍ လူေွပါင္ွိုးမ ာိုးပစာက   

ေွရာဂါေွွျခခ ွ်ိဳပ္ာိုးရ  မႈမ ာိုး ွျပွ်ိဳလ ပ္ တသာိုးပါလ မ္ွ  မည္။  

၆။ အစ  ိုးရဌာနမ ာိုးႏ  ွင္ွ   ပ ဂ လ ကအဖဖြဲ႔အစည္ွိုးမ ာိုးမ  ဤသတင္ွိုးအခ ကအလက  ာိုးက   

လကလွ မ္ွိုးမ အသံ  ွွိုးွျပွ်ိဳၾက မည္ွျဖစ္ေွသာေွၾကာင္ွ   အသံ  ွွိုးွျပွ်ိဳပခင္ွ  ရရ  သူမ ာိုးက 

သတင္ွိုးအခ ကအလက္ ယ  စ မ္ွ  ေွစျခင္ွိုး သ  ႔မဟ တ္ အလလြဲသံ  ွွိုး စာိုးွျပွ်ိဳလ ပ္ွျခင္ွိုးမ ာိုးဆ သ  ႔ 

ဥ္ ိုးတတည္္ာိုးေွစႏ  ွ  ွင္ည္။ စ ိုးပပာိုးေွရိုးလ ပငန္ွိုးစ မ ာိုးက   ၾကည္ွ  မည္္ ုပါကလည္ွိုး ၎တ  ႔အတတက္ 

အနာဂတအက  ွ်ိဳိုးအျမတ  ာိုး ဖန္ ိုးရန ္ ဤအခ ကအလက  ာိုးက   အသံ  ွွိုးခ တသာိုးမည္ွ   အ 

လာိုးအလာွျမင္ွ  မာိုးလ ကရွ သည္။  

ဤအခ က  ာိုးေွၾကာင္ွ   အစ  ိုးရေအပၚ အျပည္ွ  အဝယံွ  ၾကည္စ တ္ ႏ  ွ  ွင္ငစမ္ွိုးရ  ရန္ အလ  အပ္ံ  ွွိုးအခ  န   ွ်ိဳိုး၌ 

အစ  ိုးရ ေအပၚ အယံွ အၾကည္ ကင္ွိုးမြဲ တသာိုးပါလ မ္ွ  မည္။ 

အရန္သင့္  ရ  ွိႏ  ့င့္  ၿပ ီး့ ဖစ္သည့္   အ ခာီးေ့ရ ီးခ်ယ္စရာနည့္ီးလမ့္ီးမာ်ီး  

၁။  မ မ ေသဘာဆႏၵေအလ ာက္ မ တပံ  ွတင္ည္ွ  စနစ  ာိုးသည္ မလ ေပ နရမဟ တသ ျ ဖင္ွ   ယံွ ၾကည္အာိုးက  ိုး 

ထ  က္ည္ွ   ဆက္ံေွရိုးေွပၚ ေအွျခခံထာိုးသလ   အစ  ိုးရႏ  ွင္ွ   ွျပည္္ူလူထ အၾကာိုး အာဏာတလနန္ြဲမႈက   

လည္ွိုး တစ္ေွွျပိုးည ထ န္ွိုးည္  ေွပိုးထာိုးေွသာေွၾကာင္ွ   တစ္ဥ္ ိုးႏ  ွင္ွ  တစ္ဥ္ ိုး 

ကတ န္ွိုးက  င္ွိုးမ  က  င္ွိုးကတ န္ွိုးမ  အျပနအလ န္ လ  အပၾကသည္။ သ  ေ႔သာွ္လည္ွိုး အမ နက္ယ္ 

တစ္ဥ္ ိုးခ င္ွိုးစ ၏ တလတလ ပ္ည္ွ   ေသဘာဆႏၵ(မည္္ည္ွ   ွျပခင္ွိုးခ က ွ မထာိုးဘြဲ)ွျဖင္ွ   

ေွဆာင္ငရက္ွျခင္ွိုးမ  ွ်ိဳိုးွျဖစရန္ မျဖေစ နလ  အပ္ည္။ 

၂။ မည္္ည္ွ  အခ ကအလကက  ုမဆ   ပ ဂ လ ကတစ္ဥ္ ိုးခ င္ွိုးစ ၏ လကက  ုငဖု န္ွိုး(Cloud သ  ႔ တငပ ု႔ျခင္ွိုးမရ  ဘြဲ)ေွပၚ 

တတငာ္ ေွကာကယ ူွျခင္ွိုးွျဖင္ွ   သတင္ွိုးအခ ကအလက္ွ္မ ာိုး အျပင္ ုေ႔ပါကၾကာိုးွျခင္ွိုးမရ  ဘြဲ 

အခ ကအလက္ ယ  စ မ္ွ  မႈက   ကာတကယ္ာိုးဆ ိုးႏ  ွ  ွင ည္ွျဖစ္ည္။  

၃။  အမ ာိုးွျပည္္ူသံ  ွွိုး အခမြဲ ဖ န္ွိုးတတင္ွိုးစနစ  ာိုးက အစ  ိုးရႏ  ွင္ွ   ယင္ွိုးတ  ႔၏ အခ ကအလကအ သံ  ွွိုးွျပွ်ိဳသည္ွ   

နည္ွိုး လမ္ွိုးမ ာိုးေအပၚ လူထ ယံွ ၾကည္ ႈရ  လာေွစရန္ ေအထာကအကူွျပွ်ိဳသလ   

အစ  ိုးရႏ  ွင္ွ  ွ ျပည္္ူက  တစ္ာိုးတည္ွိုး ေွပါင္ွိုးစည္ွိုးေွဆာင္ငရက္ေွစျခင္ွိုးွျဖင္ွ   ၎တ  ႔က   

ပ  မ  အာိုးေွကာင္ွိုးလာေွစၿပ ိုး ပ  ၍ေွဘိုးကင္ွိုးလံ  ွွျခံ ွွ်ိဳမႈရ  ေွစသည္။  



၄။ မည္ကြဲ  သ  ေ႔သာ အခ ကအလက  ာိုးက   မည္္ည္ွ  အဖဖြဲ႔အစည္ွိုးက ေွကာကယ ူစ ေွဆာင္ွိုး၍ မည္္ည္ွ  အဖဖြဲ႔အ 

စည္ွိုးမ ာိုးက အသံ  ွွိုးွျပွ်ိဳႏ  ွ  ွင္ေွၾကာင္ွိုး ရာႏႈန္ွိုးွျပည္ွ  ပပင္ွ  လင္ွိုးွျမငာ္မႈရ  ရန္ လ  အပပါသည္။ 

အရပဖက္ေွစာင္ွ  ၾကည္ွ   ထ န္ွိုးေွက ာင္ွိုးေွရိုး ဘ တအ ဖဖြဲ႔က ပပင္ွ  လင္ွိုးွျမငာ္မႈရ  ေွၾကာင္ွိုး 

ေွသခ ာေွစသည္ွ   နည္ွိုးလမ္ွိုးတစ္ုွျဖစ္ည္။ 

၅။ သတင္ွိုးအခ ကအလက  ာိုးက   မည္္ည္ွ  အခ  န စွ၍ မည္ ွ ၾကာသည္အထ  သ  မ  ိုးထာိုး၍ မည္ကြဲ  သ  ႔ပယ ္

ဖ တက္ာိုးမည္ွျဖစၿပ ိုး COVID ွႏ  ွင္ွ  ပတ္က္ည္ွ   အခ ကအလက္ေွကာကယ ူမႈနည္ွိုးလမ္ွိုးမ ာိုးအာိုးလံွ ွိုးက   

မည္္ည္ွ  အခ  န္ အဆံ  ွွိုးသတ ည္ွျဖစ္ေွၾကာင္ွိုး ရ င္ွိုးရ င္ွိုးလင္ွိုးလင္ွိုး 

ရည္ညႊန္ွိုးေွဖာွ္ွျပထာိုးသည္ွ   ကာလယႏ  ွရာိုး သတ ွတ္ က္စ္ု မျဖေစ နထာိုးရ  ရနလ ုအပ္ည္။ ထ  ႔အျပင္ 

ဤက စၥရပ္ွႏ  ွင္ွ   စပလ ဥ္္ွိုး၍ ဆံ  ွွိုးွျဖတ္ က္ မ ာိုးအာိုးလံွ ွိုးက   

ကတ မ္ွိုးက ငက န္ွိုးမာေွရိုးပညာရ င  ာိုးကသာ ွျပွ်ိဳလ ပရမည္။  

 


