
မ်က္ႏ ႏ ႏ ဖံႏ ႏ်ားမ် ်ား၏ ေႏန က္ကြ ယ္ 

AFSC ၏ COVID-19 က လအတြင္ႏ်ား ပ  မ  က်ဥ္ႏ်ားေႏႏ မ င္ႏ်ားလ သည္ႏ   

အရပဖကအ ဝန္ႏ်ားအဝ  င္ႏ်ားႏ ႏ င္ႏ  ပြသကသည္ႏ   ေႏတ ်ားေႏႏ ြႏႏ်ားသႏံ ႏ်ားသပမႈ အခန္ႏ်ား က္  

စတုတၳအစီရင္ခစံာ 

ေၱဘးအႏ  ၱရာယ္ေၱတတအတတက္ အခြင္္ၱ  အလမ္ၱးမ ား - ၂၀၂၀ ြုႏ  ၱစ္ ၾသဂုတလ  ၄ ရက္၊ အဂၤၱ ေၱန႔၊။ 

AFSC ၏ စတုတၳေၱၱ မာက္ ေၱနာကဆ ံၱုၱးဝေကအေ ၱ ြ ပဳ မ က္ၱႏ  ၱၱာဖံၱုၱးမ ား၏ေၱနာက္ကြယ္ အြန္ၱးဆက္ 

ေၱတဆးေၱၱႏခၱၱး တင္္ၱ ပမႈသည္ COVID-19 ေၱြ င္္ၱးစဥ္ေၱအာက္၌ အစ ုးရမ ားက လူႀက ကဳနည္ၱးသည္ၱ   

မူဝ ဒမ ားက ု ေၱရ ႕တန္ၱး တင္္၍ အစီအစဥ္ေၱရးဆဆြဲြ မ တရန္ အထူးအာဏာမ ားက ု အသံၱုၱးၱ ပဳသည္ၱ   

က စၥရပြ ို ေၱတဆးေၱၱႏခၱၱးတင္္ၱ ပထားၱ ြင္္ၱး ၱ ဖစသည္။ ကမာၻ႔ကပ္ေၱရာဂ ေအပၚ လူထုက 

ေအလးေၱပးအာရံၱုစ ုက္ေၱနစဥ္ ၱ ဖတလ မ္ၱးနည္ၱးၱ ဖင္္ၱ   ရယူထားသည္ၱ   

လက္ေၱအာကခံနယ္ေၱၱ ေမဒသမ ားက ု ဥေပဒအရသ မ္ၱးပ ုကမႈၱ ပဳလုပသည္ၱ   လုပငန္ၱးစဥမ ားမ တစဆင္္ၱ   တတင္္ၱး 

တထကသယံဇာတတူးေၱဖာၱ္ေၱရးလုပငန္ၱးမ ားက လူထုလူတန္ၱးစားမ ားအား 

ေၱနရပ္ပြန္႔ခြာတ မ္ၱးေၱရ ာင္ခြဲ  ၾကရသည္ၱ   က စၥရပ္ သံၱုၱးသပတင္္ၱ ပထားၱ ြင္္ၱးၱ ဖစသည္။    

ေၱအာကပ ပုဂ  လဳမ ားက ရ င္္ၱးလင္္ၱးတင္္ၱ ပမႈမ ားက ု ၱ ပဳလုပပသားြြဲ ၾကသည္။ 

• မာြ ၱ္ဘကတကြ္(Marc Batac)- ဖ လစပ ိုင္္ၱႏ  ၱၱုင္ငရံ   လံၱုၱ ြံၱဳေၱရးမူဝ ေဒၱ ပာင္္ၱးလြဲေၱရးတကန္ရက္(Security 

Policy Alternatives Network)၏ အဓ က အဖဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး။  

• ေၱေဂဘာၱ္ဂယ ုရီ(Gabor Gyori)- ဟန္ေၱဂရီႏ  ၱၱုင္င၏ံ အတ ုင္ပင္ခပံညာရ င္အ ဖဖြဲ႔တစခိုၱ ဖစသည္ၱ   မူဝ ေဒရးရာ 

ေအၱ ဖရ ာေၱရး(Policy Solutions)မ  အႀကီးတန္ၱးသုေၱတသီတစ္ဦး။  

• မာယာရ ုဆန္(Maya Rosen) - အစေၥရးႏ  ၱၱုင္င၏ံ Breaking the Silence ဟူသည္ၱ  အဖဖြဲ႔အစည္ၱး၏ 

ၱႏ  ၱၱုင္င ံတကာဆကဆ ံေၱရးတာဝန္ခ။ံ   

• ေၱဂ ာ ၱ္ဆန္ၱးတ ု႔စ္(Jorge Santos)- ခဂာတီမာလာေအၱ ြစ ုက ္

လူ႔အခြင္္ၱ  ေအရးကာတကယ္ေၱရးသမားမ ားက ု ကာတကယ္ေၱစာင္္ၱ  ေၱရ ာကသည္ၱ   အဖဖြဲ႔အစည္ၱး၏ 

ေအေတထတထည  ႏ  ၱၱႈင္္ၱးေၱဆာပ္င္ရက္ေၱရးမ  း။  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COVID က လအတြင္ႏ်ား အစ  ်ားရစနက္ေႏၾက င္ႏ   ႏ ဖစ္ေႏပၚလ ြ   ေႏဘ်ားအ ႏ ရ ယ္ေႏတြက 

ဘယ္ ိုပံႏ စံရ  သလ ။  

ကမာၻ႔အစ ုးရမ ားသည္ COVID-19 ကာလအတတင္္ၱး အရပဖကလ ူမႈအဖဖြဲ႔အစည္ၱးမ ား၏ 

စည္ၱးရံၱုၱးလႈပရ ားႏ  ၱၱုပ္င္ြမ္ၱး က ဥ္ၱးေၱၱ မာင္္ၱးလာမႈက ု အခြင္္ၱ  ေၱကာင္္ၱးယူကာ လူႀက ကဳနည္ၱး၍ 

က  ဳးေၱၾကာင္္ၱးဆီေၱလ ာၱ္မႈမရ  သည္ၱ   မူဝ ဒမ ားက ု ေၱရးဆဆြဲအတည္ၱ ပဳရန္ ႀက ဳးပမ္ၱးလ ကရ  သည္။ 

ယင္္ၱးတ ု႔၌ အမ  ဳးသားအစ ုးရႏ  ၱင္္ၱ   ေၱဒသႏ  ၱရအစ ုးရအၾကား အခြန ္ ဖြြဲေၱဝမႈစနစြ ို 

ေအၱ ပာင္္ၱးအလြဲၱ ပဳလုပခြဲ  သည္ၱ   ကင္ာ္ႏ  ၱၱုင္င၊ံ “အဝ ေၱရာင္ရ ပအက ်ႌ” လူထုလႈပရ ားမႈမ ားက ု တုန္႔ ပန္သည္ၱ   

“အၾကမ္ၱးဖက္”ဆန္႔က င္ဆႏၵ ပမႈမ ားက ု ရာဇဝတ္ေၱၾကာင္္ၱးအရ ဆကလ ေကအ ရးယူသည္ၱ   အ 

ၱ င္င္္ၱးခပားခဖယရာ ဥေပဒတစရပြ ို အတည္ၱ ပဳြြဲ သည္ၱ   ၱ ပင္သစ္ၱႏ  ၱၱုင္ငႏံ  ၱင္္ၱ   ေၱဟာင္္ေၱကာင္္/တရုတ္၌ 

သမၼတဒတူာေၱတးသည္ တစ္ၱႏၱုၱ င္ငလံံၱုၱ းက ု ပ တခ ထားသည္ၱ   COVID-19 ကာလအတတင္္ၱး 

အခစန္ၱးေၱရာကအၾကမ္ၱးဖက္ တန္ၱ ပန္ေၱရးဥေပဒက ု အတည္ၱ ပဳြြဲ သ ဖင္္ၱ   

“အၾကမ္ၱးဖကမႈဆန္႕က င္္ေၱရးစစစပြဲ” ၱ ပန္လည္ ေၱြ င္္ၱးေၱထာင္လာမညြ ို စ ုးရ မပူပန္မႈမ ား ၱ မင္္ၱ  တကလ ာြြဲ သည္။ 

က ုရ ုနာဗ ုင္္ၱးရပြ္ အက ပအတည္ၱးကာလ၌ ဆင္္ၱးရြဲသားက  းေၱက ာၱ္ရပပြက္ေၱန ေၱအာက္ေၱၱ ြနင္္ၱးၱ ပားမ ား၏ 

အစားအစာေၱထာကပံ  ေၱပးရန္ ေၱတာင္္ၱးဆ ုဆႏၵ ပမႈက ု တုန္႕ ပန္သည္ၱ  ေအန္ ဖင္္ၱ   ဒတူာေၱတး က “အားလံၱုၱးက ု 

ေအသပစသတလ  ိုကပ ” ဟု ေၱၱ ပာဆ ုြြဲ သည္။ “COVID-19 ေတစၦက ဖ လစပ ိုင္္၊ ၱ ပင္သစ္၊ ေကမာၻဒးီယား၊ ကာဂ စြတန္နြဲ႔ 

တရုတလ  ို မတူဆကြဲၱ ပားေအရာေင္အတသးစံၱုလင္တြဲ   ၱႏၱ ၱုင္ငေံၱတတမ ာ တစဆ ို႕ရပတန္ေ႕နတြဲ  အၾကမ္ၱးဖကမႈ 

တန္ၱ ပန္ေၱရးဥေပေဒတတ အတည္ၱ ပဳတြဲ လုပငန္ၱးစဥြ ို အရ  န္တင္္ေၱပးတြဲ  ယႏၱ ရားတစခိုလ ု အသက္ဝင္္ ေၱနတာက ု” 

ေၱတာက္ေၱလ  ာက္ ေၱစာင္္ၱ  ၾကည္ၱ  ေၱလ လာေၱနတြဲ  အၾကမ္ၱးဖကမႈဆန္႕က င္္ေၱရးဆ ုင္ရာ ကုလသမဂ အထူး 

က ုယြားလ ယြ  အၾကမ္ၱးဖကမႈက ု အဓ ပၸာယ္ယဖင္္ၱ  ဆ ုရာ၌ ရ င္္ၱးလင္္ၱးၱ ပတသ ားမႈမရ  သလ ု 

မလ ုအပဘြဲအတလန္ြ ယ္ၱ ပန္႔ သည္ၱ  ပံၱုစံၱ ဖင္္ၱ   ဇာြ ြဲ႕ထားၱ ြင္္ၱးက တလတလ ပ္ပြာထင္္ၱ မင္ယူဆပ ုပ္င္ခင္္ၱ  ၱ ႏၱ င္္ၱ   

ထုတ္ေၱဖာၱ္ေၱၱ ပာဆ ုပ ုပ္င္ခင္္ၱ  တ ု႔က ု ကာတကယ္ေၱစာင္္ၱ   ေၱရ ာကမႈေအပၚ လႊမ္ၱးမ ုးခစကဖကမႈမ ား 

ရ  လာေၱစႏၱ ၱုင္သညဟို သံၱုၱးသပ္ေၱၱ ပာဆ ုတသားြြဲ သည္။ မညသ ို႕ဆ ုေၱစကာမူ ဖ လစပ ိုင္္ၱႏၱ ၱုင္င၏ံ 

အ မင္္ၱ  ဆံၱုၱးတရားရံၱုၱးြ ပဳသ ို႔ အသနားြံေၱလ  ာက္ားေၱတာင္္ၱ းဆ ုမႈ ၂၁ ြုအပ အဝင္္ အတည္ၱ ပဳၱ ပ႒ာန္ၱး 

သည္ၱ  က စၥရေပအပၚ အ ပင္္ၱးအထပန္တန္ၱးလ န္ြန္႕တကကမႈမ ား ေၱပၚတထကလ ာြြဲ သလ ု ပ ုမ ုက ယ္ၱ ပန္႕သည္ၱ   

ၱႏၱ ၱုင္ငတံကာ အသ ုကအ ဝန္ၱး၌လည္ၱး က ယြ  ယ္ၱ ပန္႕ ပန္႕ ဆန္႕က င္ဆႏၵ ပမႈမ ားႏၱ င္္ၱ   အင္တ ိုကအ ားတ ုက္ 

ကန္႕တကကပယခ မႈမ ား က ု ရင္ဆ ိုင္ႀကံၱ ဳေၱတတ႕ြြဲ ရသည္။  

မ  ခဘြတ က္၏ ရ င္္ၱးလင္္ၱးတင္္ၱ ပမႈမ  ေၱကာက္ၱႏၱုတ္ေၱဖာၱ္ၱ  ပြ က္  



တလတလ ပ္ ခစာ ထုတ္ေၱဖာၱ္ေၱၱ ပာဆ ုခြင္္ၱ  ၱ ႏ  ၱင္္ၱ   ဆႏၵထုတ္ေၱဖာၱ္မႈမ ားက ု 

အႀကီးအက ယြ န္႔သတလ ာသည္ၱ   “လံၱုၱ ြံၱဳေၱရးဥေပဒ” က ု အ ပင္္ၱးအထန္ဆန္႔က င္ဆႏၵ ပမႈမ ား 

ပ ဝင္လ ကရ  သည္။ အင္္ ိုနးီရ ားႏ  ၱၱုင္င၏ံ ဥေပဒ ပဳအမတမ ားက ပ ခပာ နယ္ေၱၱ ေမဒေသန လူထုလူတန္ၱးစားမ ားက ု 

တ ုး၍ဖ ႏ  ၱ  ၱပခ ပဳခ ယမည္ၱ   ဥေပဒသစမ ားက ု ေၱရးဆဆြဲအတည္ၱ ပဳြြဲ ၾက သည္။ ရာဇဝတြ  င္္ၱ  ထံၱုၱးသစသည္ 

အမ ားၱ ပညသူ၏ ပုဂ  လဳ္ေၱရးဘဝမ ားႏ  ၱင္္ၱ   လ င္ပ ိုင္္ၱးဆ ုင္ရာ အမူအက င္္ၱ  မ ား က ုသာ ခစကဖကလ ာၱ ြင္္ၱးမဟုတဘ ြဲ 

သဘာဝပတ္ဝန္ၱးက င္ြ ို ဆ ုးဆ ုးပ္ရားပ္ရားထ ြ ုကပ ကြီးေၱစသည္ၱ  လုပငန္ၱး က႑က ု 

စည္ၱးၾကပြန္႔သတ္ားသည္ၱ   ဥေပဒ ပ႒ာန္ၱးြ ကမ ားက ုပ  ေၱၱ ေဖလ  ာ ေၱပးြြဲ သည္။ ေအမရ ကန္အ 

စ ုးရသည္ ၱႏ  ၱၱုင္ငေံၱရးြ ုလႈၱံခြင္္ၱ  ေၱလ  ာက္ားသည္ၱ   လုပငန္ၱးစဥတစရ ပလံၱုၱးက ု အၿပီးအပ ုင္ပ တသ  မ္ၱးလ ုကသ ည္။ 

ေကမာၻဒးီယား၌ လူစုလူေၱဝးၱ ပဳလုပမႈမ ားက ု ကန္႔သတပ တပင္သည္ၱ   ဥေပဒတစရပြ ို ေၱရးဆဆြဲအတည္ၱ ပဳြြဲ  

ၱ ြင္္ၱးက ကမာၻ႔ကပ္ေၱရာဂ အတလန္္  ဆကလကအသက္ဝင္္ေၱနဦးမည္ၱ   ေသဘာေၱဆာင္လ ကရ  သည္။ ဆ ုမာ 

လီယာ၌ ေအေတထေတထပ္ရးေၱကာကကပြဲက ု ဆ ုင္္ၱးင္ံ ထားမည္ၱ   ေအၾကာင္္ၱးၱ ပြ ကတ စရ ပေျ ဖစ္ COVID က ု 

အသံၱုၱး ြ လ ကရ  သည္။ ကမာၻအႏ  ၱၱံ႔၌ အလားတူသာဓက အမ ားအ ပားက  ု

ပ ုမ ုေၱတတ႔ မင္လာရလ ကရ  သည္။ 

လူထုက န္ၱးမာေၱရး ယႏ  ၱရားမ ားက ုပင္လ  င္္ ဖ ႏ  ၱ  ၱပခ ပဳခ ယရ န္အတတက္ အသံၱုၱးေြ နၾကသည္။ ေမလးရ ား၌ ၎ 

တ ု႔၏ တရားမဝင္အဆင္္ၱ  အတန္ၱးေၱၾကာင္္ၱ   ဖမ္ၱးဆီးထ န္ၱးသ မ္ၱး၍ ၱ ပစ္ဏခ မ တ္ားသည္ၱ   

ေအထာကအထားမြဲ  အလပုသမားမ ားက ု အြမြဲ ေၱရာဂ ပ ုး စစ္ေၱဆးေၱပးလ ကရ  သည္။ 



တလတလ ပ္ပြာ ထုတ္ေၱဖာၱ္ေၱၱ ပာဆ ုခြင္္ၱ  သညလည္ၱး ထ ြ ုကအ ားနည္ၱးလာလ ကရ  သည္။ ဖ လစပ ိုင္္ၱႏ  ၱၱုင္င ံ အစ ုးရ 

သည္ အႀကီးမားဆံၱုၱး တီဗီတကန္ရက္၏ လုပငန္ၱးလ ုင္ြင္ြ ို ရုပသ မ္ၱးပစလ ိုကၿပီးေၱနာက္ လုပငန္ၱးပ တသ  မ္ၱးြြဲ  

ရသည္။ ၱ ပင္သစ္ၱႏ  ၱင္္ၱ   ဟန္ေၱဂရီ၌ အစ ုးရအတ ုကအ ြမ ားက ု အတလတတကူၱ ပစမႈေၱၾကာင္္ၱးအရ 

ေအရးယူႏ  ၱၱုင္္ သညအထ  က ယ္ၱ ပန္႔သည္ၱ   အဓ ပၸာယ္ယဖင္္ၱ  ဆ ုြ ကမ ားပ ရ  ၿပီး 

အတလန္႔အတလန္တင္္ၱးက ပသည္ၱ   “သတင္္ၱးမ ားၱ ဖန္႔ ေၱဝမႈ” ဆန္႔က င္္ေၱရးဥေပဒက ု 

အတည္ၱ ပဳြြဲ ၾကသည္။ ဇမဘာေၱတဘႏ  ၱင္္ၱ   အီသီယ ုးပီးယားႏ  ၱၱုင္ငမံ ား၌ မီဒယီာလုပ္ င္န္ၱးတစခိုလံၱုၱးက ု 

ပ တသ  မ္ၱးပစခြဲ  သည္။ ေၱနာက္ပ္ တသယ္ဝ ုက္၍ တ ုကရ ိုကနီးပ း  တလတလ ပ္ပြာထုတ္ေၱဖာၱ္ ေၱၱ ပာဆ ုခြင္္ၱ  က ု 

ထ ြ ုက္ေၱစသည္ၱ   လုပရပတစခိုအ ဖစ္ အစ ုးရမ ားသည္ အ င္င္္ၱးခပားမႈၱ ပင္္ၱးထန္သည္ၱ   က စၥရပ္ 

မ ားအပ အဝင္္ အစ ုးရေအပၚ ေၱဝဖန္ေၱထာက္ၱ ပမႈမ ားက ု အာရံၱုလႊ ြၱဲရန္ရက္ညရယ္၍ COVID-19 ၱႏ  ၱင္္ၱ   

ပတသက္ သည္ၱ   သတင္္ၱး”အသစ္”မ ားက ု ေၱြ င္္ၱးစည္ၱးေၱနရာထား၍ အြ  န္ြ ိုက္ိုတ္ၱ ပန္မႈမ ား 

ၱ ပဳလုပလ ကရ  သည္။  

အရပဖက္ူမႈအဖဖ ႔အစည္ႏ်ားမ ််ားအတြက္ အြခင္ႏ  အလမ္ႏ်ားမ ််ား - 

ဟန္ေၱဂရီအစ ုးရသည္ ေအစာပ ုင္္ၱး၌ COVID-19 အက ပအတည္ၱးက ု ေၱမ းမ  န္ဖံၱ ုၱးတကယ္ားရန္ ႀက ဳးပမ္ၱးြြဲ ေၱသာၱ္လည္ၱး 

ေၱနာကပ ိုင္္ၱး၌ တညဆြဲဥေပဒမ ားႏၱ င္္ၱ   ဆန္႔က ငင္ြြဲဆလြဲေၱနလ  င္ပင္ ္ လႊတ္ေၱတာၱ္မ ဝင္္ေၱရာယ္ကြကဖကပ ိုပ္င္ခင္္ၱ  မရ  ဘြဲ အစ ုးရအလ ုက  

အမ န္႕ညႊန္ၾကား ြ ကမ ားက ု စ တႀက က္ဳိုတ္ၱ ပန္ၱႏၱ ၱုင္္ေၱစသည္ၱ   “ေအထာကအကူၱ ပဳဥေပဒ” တစရပြ ို ေၱရးဆဆြဲအတည္ၱ ပဳြြဲ သည္။ 

အဆ ုပ အထူးလုပ္ ပ ုပ္င္ခင္္ၱ  ၌ အြ  န္အကန္႕အသတမရ  ေၱပ (အစ ုးရက အက ပအတည္ၱးကာလ တလန္ေၱၱ မာက္ကသ ားြြဲ ၿပီဟု 

ဆံၱုၱးၱ ဖတလ  ိုကသ ည္ၱ  အြ  န္မ စ၍ ယြုအြ  န္္  ေၱထာကြ ူၱ ပဳဥေပဒ ၱ ပန္လညငိုပလ   ဳးတသားြြဲ သည္)။ ေအရးေၱပၚကာလ 

အသက္ဝင္္ေၱနြြဲ သည္ၱ  အြ  န္၌ အက ပအတည္ၱး ေၱပၚ အစ ုးရ၏ က ုပင္တယ္ေၱၱ ဖရ င္္ၱးမႈႏၱ င္္ၱ  ပတသက္၍ “သတင္္ၱးမ ား” 

ၱ ဖန္ေ႕ဝမႈအတတက္  အမ ားဆံၱုၱး ၅ ၱႏၱ စအထ  ေၱထာပင္သင္္ၱးအက ဥ္ၱးြ ထား ၱႏၱ ၱုင္သည္ၱ   ၱ ပစ္ဏတ စခိုရ  ေၱနြြဲ သည္။ 

ယင္္ၱးၱႏၱ င္္ၱ  ပတသကသ ည္ၱ   အဓ ပၸာယ္ယဖင္္ၱ  ဆ ုြ က္၌ လ ုသလ ုဆဆြဲ၍ ပံၱုေၱဖာၱ္ထားသည္ၱ   ေအၱ ြေအနမ  ဳး ၌ မ န္ြ န္တ က သည္ၱ   

သတင္္ၱးအြ ကအလကြ  ို တင္္ၱ  ပမႈသညလည္ၱး အပ အဝင္္ၱ ဖစ္ေၱနသ ဖင္္ၱ   အစ ုးရြန္႕အပသည္ၱ   အစ ုးေရရ ေ႕န မ ားသာမက 

(ေသဘာတရားအရ တလတလ ေပအႏၱ ၱာင္အဖဖြဲ႕ကင္္ၱးသည္ၱ  ) တရားသူႀကီးမ ားအဖ ု႔ စ တႀက ကဳြီရင္ခ ကခ ႏၱ ၱုင္သည္ၱ   လုပပ ိုင္္ 

ခြင္္ၱ  မ  ဳးရရ  လာြြဲ သည္။ ဤအြ ကြ  အက ပအတည္ၱးေၱပၚ အစ ုးရ၏ က ုပင္တယ္ေၱၱ ဖရ င္္ၱးမႈပံၱုစံေၱပၚ အစီရင္ခတံင္္ၱ ပမႈေအပၚ 

ဆ ုးပ္ရားသည္ၱ   အက  ဳးသက္ေၱရာကမႈမ ားက ု ေၱဆာင္ြ ဥ္ၱးလာြြဲ သည္။ လကရ  အစ ုးရက ု ပထမဦးဆံၱုၱး 

ေၱပ္ရးေၱကာကတ င္္ေၱၱ မ ာကခြဲ  သည္ၱ   ၂၀၁၀ ြုႏၱ စြ တည္ၱးက  ၂၀၀၈ ြုႏၱ စ္ စီးခပားပ ကြ ပ္၏ ရ ုကခတမႈဒဏြ  ို စီမံြန္႕ဖြြဲရန္ 

ဖဖြဲ႔စည္ၱးပံၱုြံၱုရံၱုၱး၏ လုပပ ိုပ္င္ခင္္ၱ  အာဏာမ ားက ု ကန္႕သတ္ၱ  ြင္္ၱး ၱႏၱ င္္ၱ   ၂၀၁၆ ြုႏၱ စြတည္ၱးက အသက္ဝင္္ေၱနြြဲ သည္ၱ   

“ေအရးေၱပၚလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေၱရး” အမ န္ေ႔ၾကညာြ ကတ  ို႔အပ အဝင္္ ၎တ ု႔၏ လုပပ ိုပ္င္ခင္္ၱ  အာဏာက  ုတ ုးြ ြဲ႕တည္ေၱဆာကရန္ 

အက ပအတည္ၱးအ ဖစ္ ၎တ ု႔အဓ ပၸာယ္ယဖင္္ၱ  ဆ ုြြဲ သည္ၱ   အ ဖစအပ ကမ ားက ု စနစတက  အသံၱုၱးြ လာြြဲ သည္။ COVID-19 က 

ဤႀက ဳးစမ ားက ု ပ ုမ ုဆဆြဲဆန္ေ႔ပးြြဲ ပံၱုရသည္။  

ေႏေေဘ ႏ္ေယ  ရီ၏ ရ င္္ၱးလင္္ၱးတင္္ၱ ပြ ကမ  ေၱကာက္ၱႏၱုတ္ေၱဖာၱ္ၱ ပြ က္ 



ေအႏ ခေအန အရပရပြ ို ႏ ခံႏ ငႏံ ၾကည္ႏ  ရႈပါက COVID-19 သည္ လူေ႔ဘ ငအသ  ကအ ဝန္ႏ်ား၏ 

ကက အက္ေႏၾကေြမန သည္ႏ   အရ  ်ားအ ကမ် ်ားက   လ စဟျ ပလ  ကသ ည္ႏ   X-ray စကတ စခိုလ   ႏ ဖစ္ေႏနသည္။ 

ဤကြဲ သ ုေ႔သာ အက္ ေၱၾကာင္္ၱးေထနသည္ၱ   စနစမ ား၏ အဖ ုးအြမ ားက ု အမ ားၱ ပညသူ 

သ ၱ မင္နားလညလာေၱအာင္္ မီးေၱမာင္္ၱးထ ုးၱ ပ ၱႏ  ၱၱုင္ၿပီး ယင္္ၱးတ ု႔ထြဲမ  မညမ  သည္ အမ ားၱ ပညသူက  ု

အလုေပအကတ းၱ ပဳရန္ တည္ေၱဆာက္ားၱ ြင္္ၱးမဟုတဟ ူ သည္ၱ   အြ ကြ  ို ရ င္္ၱးလင္္ၱးေၱၱ ပာဆ ုႏ  ၱၱုင္သည္ၱ   

ဤအခြင္္ၱ  အလမ္ၱးက ု အသံၱုၱးြ မည္ေၱလာ သ ု႔တည္ၱးမဟုတ္ လႊင္္ၱ   ပစမည္ေၱလာဟူသည္ၱ   

က စၥရပသည္ ကတ ႏၱ္ၱုပတ ို႔ေအပၚတတင္သာ မူတည္ေၱတာ သည္။ ကတ ႏၱ္ၱုပတ ို႔ေအန္ ဖင္္ၱ   ဤ ေအပ္ရ႕မ ားက ု 

အခဓန္႔ရ ညတညတံ  ြု  ၱင္ၿမြဲသည္ၱ   လူမႈေၱရးေအၱ ပာင္္ၱးအလြဲဆီသ ု႔ ဦးတက္ညသားေၱစႏ  ၱၱုင္သည္ၱ   အြ ုက္ 

အတန္႔တစခိုအ ဖစ္ အမ အရအသံၱုၱးြ ရန္ လ ုအပပ သည္။  

ေၱရ းဦးခစာ ကတ ႏၱ္ၱုပတ ို႔ကြဲ သ ုေ႔သာ အရပဖကလ ူမႈအဖဖြဲ႔အစည္ၱးေအန္ ဖင္္ၱ   ေၱဘးအႏ  ၱရာယဆ  ိုင္ရာ 

ၱႏ  ၱၱုင္ငေံၱရးကစား တကကမ ားအတတက္ ႀက တဳင္္ၱ ပင္ဆင္မႈမ ားၱ ပဳလုပရန္ အတလေန္အရးႀကီးသည္။ 

ရာသီဥတုေၱၱ ပာင္္ၱးလြဲမႈႏ  ၱင္္ၱ  အတူ သဘာေဝဘးအႏ  ၱရာယမ ားႏ  ၱင္္ၱ   အ ြားကပ္ေၱရာဂ မ ား 

ပ ုမ ုလ ုကလ ာဦးမည္ၱ ဖစသလ ု အထက္ကတ င္္ေၱတဆးေၱၱႏခၱၱးြြဲ  သည္ၱ  အတ ုင္္ၱး အစ ုးရမ ားကလည္ၱး 

ေၱဘးအႏ  ၱရာယဆ  ိုင္ရာ မူဝ ဒမ ားက ု တတန္ၱးထ ုးေၱရ ႕တန္ၱးတင္ရန္ ဤကြဲ သ ု႔ ေၱသာ အ ဖစအပ ကမ ားက  ု

ဆက္၍အသံၱုၱးေြ နဦးမည္ၱ ဖစသည္။  

ဤကြဲ သ ုေ႔သာ အက ပအတည္ၱးက ကတ ႏၱ္ၱုပတ ို႔အားေၱပးသည္ၱ   အခြင္္ၱ  အလမ္ၱးမ ား၌ လူသားဆန္၍ 

ြ  တဆကမႈ အားေၱကာင္္ၱးသည္ၱ   လံၱုၱ ြံၱဳေၱရးဆ ုင္ရာ စ တြ ူးအ မင္သ စတစခိုက ု 

ြ  ေပတဆးေၱၱႏခၱၱးတင္္ၱ ပႏ  ၱၱုင္သည္ၱ   အခြင္္ၱ  ေအရး သညလည္ၱး တစခိုအပ အဝင္္ၱ ဖစသည္။ စင္ြာပူ၌ 

ေၱရႊေ႕ၱ ပာင္္ၱးအလုပသမားစြန္ၱးမ ားမ တစဆင္္ၱ   COVID-19 ကူးစကပ်ံ႕ႏ  ၱၱံ႔လ ကရ  ၿပီး 

ဘဂၤလားေၱဒ ရ ၱ္ၱႏ  ၱင္္ၱ   အ ြားေဥရာပသမဂ အဖဖြဲ႔ဝင္္ ၱႏ  ၱၱုင္ငအံမ ားအ ပား၌ ဒကုၡသညြ 

ြန္ၱးမ ားမ တစဆင္္ၱ   ကူးစက္ၱ ပန္႔ခပားလ ကရ  သည္။ ဤအြ ကအ သီးသီးက ဖြြဲၱ ြားေၱဘးဖယခံထားရသည္ၱ   ဤ 

လူထုလူတန္ၱးစားမ ား၏ ဘဝသာယာေၱရးႏ  ၱင္္ၱ   က န္ၱးမာေၱရးသည္ တစတ ိုင္္ၱးၱ ပညလံၱုၱး၏ 

က န္ၱးမာေၱရးက ု လႊမ္ၱး ၱ ြံၱဳရ ုကခတလ  ကရ  ေၱၾကာင္္ၱး ၱ ပဆ ုလ ကရ  သည္။ ဤအြ ကြ  

လံႏ ႏ ခံႏ ေႏရ်ား   ရ ၌ က်ယြ ်ယ္ႏ ပန္႔ ပန္႔ လႊမ္ႏ်ားႏ ခံႏ  ခ်  ြဆကမႈရ  ရန္ လ  အပသည္ဟို 

ေႏထ က္ႏ ေပႏ ပ     ႏ ႏ င္ေႏစသည္ႏ   အြခင္ႏ  အလမ္ႏ်ားြစရပ္က ု ဖန္တးီေၱပးလ က္ ရ  သည္။ 

စီးခပားေၱရးၿပ လဳ ြဲပ ကြီးမႈမ ား ဆကတ  ိုက္ၱ မင္္ၱ  တကလ ာၱ ြင္္ၱးၱႏ  ၱင္္ၱ  အတူ ဤအြင္္ၱးအက င္္ၱးသည္ (က) 

အက င္္ၱ   ပ က္ၱ ြစားမႈႏ  ၱင္္ၱ   (ြ) ဆက္၍သာ တ ုးခပားမ ားၱ ပားလာဦးမည္ၱ   ေၱၾတကးၿမီႏ  ၱင္္ၱ   

ၱႏ  ၱၱုင္ငေံၱၾတကးၿမီဆ ုင္ရာ စ တြ ူးအယူအ ဆႏ  ၱင္္ၱ   ေၱၾတကးေမပးဘြဲသပ တ္ေၱမ ာက္ၱ ြင္္ၱးၱႏ  ၱင္္ၱ   

ေၱၾတကးၿမီဆန္႔က င္္ေၱရးဆ ုင္ရာ စ တြ ူးအယူအဆတ ု႔ႏ  ၱင္္ၱ  စပလ ဥ္ၱး ၍ အတလေန္အရးႀကီးသည္ၱ   



အ ြားက စၥရပ္ၱႏ  ၱစခိုက ုပ  အမ ားၱ ပညသူအာရံၱုစ ုကလ ာေၱအာင္္ စည္ၱးရံၱုၱးစုစည္ၱးၱႏ  ၱၱုင္္ ေၱစမည္ၱ   

အခြင္္ၱ  အလမ္ၱးတစရပြ ိုပ  ေၱပးအပလ ကရ  သည္။  

လမ္ၱးမမ ားေၱပၚ၌ စည္ၱးရံၱုၱးလႈပရ ားမႈမ ား ၱ ပဳလုပရာ၌ ကမာၻ႔ကပ္ေၱရာဂ သည္ တစခိုႏ  ၱင္္ၱ  တစခို 

ေၱၱ ပာင္္ေၱၱ ပာင္ႀကီး ဆန္႔က င္လ ကရ  သည္ၱ   အရ  တရားႏ  ၱစခိုက ု ြင္္ၱးက င္္ၱးေၱပးထားသည္။ 

ကတ ႏၱ္ၱုပတ ို  ၱ႔ေအန္ ဖင္္ၱ   ႀကီးမားသည္ၱ  လူစု လူေၱဝးမ ား စီစဥ္ေၱဆာပ္င္ရက္ၱ ြင္္ၱးၱ ဖင္္ၱ   

အမ ားၱ ပညသူအား အရြဲခစန္႔ရမႈအႏ  ၱရာေယမပးအပလ ိုသ ဖင္္ၱ   အြ  ဳေ႕န ရာမ ား၌ 

လူထုက န္ၱးမာေၱရးရႈေၱထာင္္ၱ  အရ ဆႏၵထုတ္ေၱဖာၱ္မႈၱ ပဳလုပရ ြြဲယဥ္ၱးလ ကရ  သည္။ အ ြားတစဖက ္

တတင္လည္ၱး ကပ္ေၱရာဂ ေၱၾကာင္္ၱ   ကမာၻအႏ  ၱၱံ႔ အလုပလကမြဲ  မ ားၱ ပား၍ အဖကဖကြ  

အားလပ္ေၱနၾက ြင္္ၱးက အြ  ဳေ႕နရာမ ား၌ အံၱုလ ုကြ  င္္ၱးလ ုက္ အ ပပင္က္ဆ ႏၵ ပရန္ 

တဖန္အခြင္္ၱ  သာေၱစ ပန္သည္။ အြ  ဳေ႕သာသူ မ ားကလည္ၱး ေၱဆးဖကဆ  ိုင္ရာ 

ေအထာကအထားမ ားမရ  ေၱသာၱ္လည္ၱး ဆႏၵ ပသူမ ားကသာ ေၱလ ာၱ္ကန္သင္္ၱ   ၱ မတသည္ၱ   

ကာတကယ္ေၱရးလမ္ၱးညႊန္ခ ကမ ားက ု အ ပည္ၱ  အဝလ ုကနာေၱဆာပ္င္ရကပ က တကင္္ၱးၱ ပင္မ ား၌ ဆႏၵ ပ 

ၱ ြင္္ၱးေၱၾကာင္္ၱ   ကူးစကမႈႏႈန္ၱး ထူး၍ၱ မင္္ၱ  တကလ ာစရာေအၾကာင္္ၱးမရ  ဟု မ တယ ူထားၾကသည္။   

ခဂာတီမာလာ၏ အႀကီးဆံၱုၱးမ သားစုရ စခိုႏၱ င္္ၱ   အခြင္္ၱ  ထူးြံေၱေရပၚဆီစီးခပားေၱရးသမားမ ားသည္ တရားေၱရးစနစ္၏ 

ႀက တဳေင္အရး ယူေၱဆာပ္င္ရကသ ည္ၱ   ြ ဥ္ၱးကပမႈပံၱုစံက ု စ န္ေၱြၚမႈၱ ပဳရန္ အခြင္္ၱ  ထူးြံေၱေရပၚဆီႏၱ ၱုင္ငေံၱရးသမားမ ားႏၱ င္္ၱ   

မ တဖက္ေၱပ င္္ၱးစည္ၱးတသားြြဲ  သည္။ ေၱရ းဦးခစာ ၱႏၱ ၱုင္ငအံတတင္္ၱးမ  ၱႏၱ ၱုင္ငတံကာေၱကာၱ္မရ င္ြ ို ၱႏၱ င္္ ိုတလ  ိုကၾကသည္။ 

ထ ုေ႕နာက္ တရားေၱရးစနပစတင္္ၱး ႀက တဳင္္ စီမံေၱဆာပ္င္ရကမႈမ ားႏၱ င္္ၱ   ေအၱ ပာင္္ၱးအလြဲမ ားက ု ဆန္႔က င္ဖကၿပ ငဳ္္၍ 

အတ ုကအ ြံၱ ပဳလာၾကသည္။ ၂၀၁၇ ြုႏၱ စမ  ယြုအြ  န္ ထ  ဥေပဒ ပဳေၱရးအစီအစဥ္၌ လူ႔အခြင္္ၱ  ေအရးႏၱ င္္ၱ   

ၱ ပဳၱ ပင္္ေၱၱ ပာင္္ၱးလြဲမႈတ ု႔က ု ကန္႔႔သတတ ားၱ မစ္၍ NGOs မ ားက ု ကန္႔သတခ ပ္ဳ ြ ယသ ည္ၱ   ဥေပေဒပ င္္ၱးအနည္ၱးဆံၱုၱး 

၂၅ ြုက ု တ ုက္ကတ န္ၱးအဆ ုၱ ပဳြြဲ ၿပီးၱ ဖစသည္။ ၱႏၱ ၱုင္င၏ံ ဗဟ ုတရားရံၱုၱးြ ပဳအ ဖဖြဲ႔ဝင္မ ားက ု ေၱပ္ရး 

ေၱရာကတ င္္ေၱၱ မ ာကရမည္ၱ  အြ  န္ နးီကပလာြြဲ ၿပီၱ ဖစသည္။ လူ႔အခြင္္ၱ  ေအရးႏၱ င္္ၱ   အရပဖကလ ူမႈအဖဖြဲ႔႔အစည္ၱးမ ားက ု 

ကာတကယ္ ေၱစာင္္ၱ  ေၱရ ာကရန္ ၱ ပက္ညတင္္ၱး၌ ကတ ႏၱ္ၱုပတ ို႔ေ႔ဖာၱ္ေၱဆာင္ခြဲ  သည္ၱ   တ ုးတက္ေၱၱ ပာင္္ၱးလြဲမႈမ ားက ု 

တ ဖည္ၱးၱ ဖည္ၱးယုတ္ေၱလ ာ က ဆင္္ၱး တသားေၱစသည္ၱ   ရလဒမ  ဳးဆီသ ု႔ ဦးတက္ညသားေၱစႏၱ ၱုင္ပ သည္။  

ေႏေ်  ႏ္ န္ႏ်ားြ  ႔စ္၏ ရ င္္ၱးလင္္ၱးတင္္ၱ ပမႈမ  ေၱကာက္ၱႏၱတု္ေၱဖာၱ္ၱ ပြ က္ 



ေုနာက္ဆ ံ  ုု ေေနျဖင္ု   ေေုျခခံက္်သည္ု   ဇစ္ုျမေစေုျဖမ်ာ က္   ရ ာေုဖဖရန္ ေေုျခခံက္်သည္ု   

ဇစ္ုျမစေရ  တရာ  မာ် က္ ပံ ပ   ေုပ လ်က္္ရ သည္။ ထရမ္ု  ေစ   ရေေပၚ လူထ ၏ ယံု ၾက္ည္စ တခ်မႈ 

က္င္ု မ  ေုနျခင္ု က္ ု  ု  ုငငေံုရ စ နေစေပၚ လူထ ေယံ  ုေၾက္ည္ကင္ု မ  သသာ သျဖင္ု   

ေျခာ ေုုျဖရ င္ု ေုရ နည္ု လမ္ု မ်ာ က္   ရ ာႀက္ံလာၾက္ျခင္ု ုျဖစ္ သည္ဟုလည္ု  

ေဓ ပၸာယ္ေုပါက္သည။္ မ မ တ  ႔ ေဝန္ု ေဝ  င္ု ေသတင္ု သာ တ  က္္ ုက္ဒီမ  ေက္ရစီစနစ္ုျဖင္ု   ဆံ  ုု  

ုျဖတခ်က္ခ်မ တသ ည္ု   ယ  ုရာ မ်ာ က္   ထူေုထာငလာသည္ု   ေစ ေဖဖ ႔မ်ာ  တ   ဖပာ လာလ်က္္ရ သည္။ ဘာသာ 

ေုရ   ုင္ု   ေျခာ ေရပဖက္္ လူမႈေဖဖ ႔ေစည္ု မ်ာ သာမက္ ေခ်  ်ိဳေေဒသမ်ာ ၌ ေစ   ရမ်ာ ပငလရင္် မ မ တ  ႔၏ 

ဆံ  ုု  ုျဖတခ်က္ခ်မ တ္ာ၌ ေလာ တူေုဆာင္ငက္္လ ာုျခင္ု က္ ေက္်ပေတည္ု က္   တ န္႔ျပန္႔ရာ၌ ၎တ  ႔၏ 

ေုထာက္္ ပံ က္ူညီမႈက္   လ  ေပ္ေုသာေုၾက္ာင္ု  ု ျဖစသည္။ 

မတူကက္ ုျပာ သည္ု   ေခင္ု ေက္်င္ု ေမ်  ်ိဳ မ်  ်ိဳ ၌ တူညီသည္ု  ေရ  တရာ မ်ာ က္   ေမ ်ဝထာ ၾက္ျခင္ု က္ 

ဤေရ  တ ရာ ေေပၚ က္သ  ု္  ုပ္ ု႔ေတူတသက္ သတန္ု လ န္ငဆ ု ငသင္ု  ၿပီ  ေေုျခခံက္်က္် 

ေေုျပာင္ု ေလ မ်ာ ုျပ်ိဳလ ပ္န္ ရ င္ု ရ င္ု လင္ု လင္ု  လမ္ု ညႊန္ေုပ လ်က္္ရ သည္။ လူမည္ု မ်ာ ၏ 

ေသက္သည္လည္ု  တနဖ ု  ရ  သည္ဟူသည္ု   လူထ လႈပ္ရာ မႈ၏ ေစ တေ ပ  င္ု ေျဖစ္ ေေမရ က္န္ စလႊုာု  

ဆန္႔က္်ငဆ ၵျပမႈမ်ာ က္ ဇမဘာေုသဘသာ မ်ာ  ၏ ေသက္သည္လည္ု  တနဖ ု  ရ  သည္ဟူသည္ု   

လူထ လႈပ္ရာ မႈေသတက္သ ာမက္ ေစေေရ ၌ ရ တပပဖ ႔၏ သတ္ ုျဖတခံခ  ရသည္ု   

ပါလက္စတ  င္ု သာ မ်ာ ေသတက္္ တရာ မ ်တမႈက္   ေုတာင္ု ဆ  သည္ု   ဆ ၵျပဖပ မ်ာ ေသတက္္ လည္ု  

စ တေ ာ တက္ၾ သက္ဖဖယ္ာုျဖစ္ေုနသည္။ ဤေခ်က္ ်ာ က္ သေနလ ုင္ု စၾက္ၤန ရတစဆင္ု   ေဆက္ေ  သသယ္ုျပ်ိဳလ ပ္၍ 

က္မာေေုျမႀက္ီ သ  ႔ စည္ု လံ  ုု ညီညညတ ႈေုဆာငက်ဥ္ု လာ  ု  ုင္ေုစမည္ု   ေဖခင္ု  ေလမ္ု မ်ာ က္   

ဖန္ ီ ေုပ လ်က္္ရ သည္။ 

အာားေးကာင္းားသည္း   နည္းားလမ္းားကိရိယာမ ာား်ားႏး င္း   စိတ္ကားစိတသ န္းားမ ား -  

COVID ၱႏၱ င္္ၱ  အတူ ေၱရာကရ  လာသည္ၱ   စီးခပားေၱရးအြကအ ြြဲေၱၾကာင္္ၱ   အစေၥရး၌ အက င္္ၱ  ပ က္ၱ ြစားမႈက ု 

အႀကီးအ က ယ္ ဆန္႔က င္ဆႏၵ ပမႈမ ား ၱ ဖပ္စပားလ ကရ  ၿပီး အလုပလကမြဲ  မ ားက ု ေၱထာကပ  ၱ ံေၱပးရန္ 

ေၱတာင္္ၱးဆ ုေၱနၾကသည္။  ြကခကခြဲြြဲရုန္ၱးကန္ေၱနၾကရသည္ၱ   မ သားစုမ ားအတတက္ 

လ ုအပသည္ၱ  အရင္္ၱးအ မစမ ား ေၱထာကပံ  ေၱပးရန္ လ ုအပ္ လ ကရ  သညဟို ရႈၱ မင္္ေၱနၾကသ ဖင္္ၱ   

ကပ္ေၱရာဂ မေက ရာကခ င္ြလ ု တ ုကခ ိုကသ  မ္ၱးပ ုကမႈၱ ပဳလုပ္ၱ ြင္္ၱးၱ ဖင္္ၱ   လူထုက ု အာရံၱုလႊၱြဲၱႏၱ ၱ ုင္သည္ၱ   

ၱ ဖစ္ၱႏၱ ၱုင္္ေၱၱ ြနည္ၱးပ းတသားြြဲ ၿပီၱ ဖစသည္။ ု ု ု ငငတံက္ာ၏ ဖ ော ေုပ မႈက္   ေုရ ာငလႊု ရနေ သတက္္ တ  က္္ 

ခ  က္သ  မ္ု ပ  က္ ႈက္   ေစေေရ ေေနျဖင္ု   တ   တ   တ တ္ တသ ာ ေုဆာင္ငက္္လ  ုသည္ ရန္ေုသာု္လည္ု  ယခ ေခ်  န္၌ လူ ထ ၏ 

ေုစာင္ု  ၾက္ည္ု  စံု စမ္ု မႈ ေတ  င္ု ေတာုျမင္ု  တက္လ ာခ  သျဖင္ု   ယခငကထက္္ ပ  မ  ခ ယဥ္ု လာပါလ မ္ု  မည္။   

မာယာရ  ဆန္၏ ရ င္ု လင္ု တင္ုျပမႈမ  ေုက္ာက္္ု ု တ္ေုဖာု္ု ျပခ်က္္  



၁။  လူမႈသက္နက္္ ရတစဆင္ု   ဗီဒယီ  ေတ  မ်ာ ုျဖင္ု   ပညာေုပ ုျခင္ု သည္ သတင္ု ေခ်က္ေလက္ ်ာ  

ုျဖန္႔ ုျဖ  ရာ၌ ထ ေုရာက္္ာသသာ မႈေရ  ဆံ  ုု ုျဖစ္ေုၾက္ာင္ု  သက္္ေုသျပလ်က္္ရ သည္။ 

၂။ ု  ု  ုငငေံသီ သီ ၏ နာမည္ေုက္်ာု္မ်ာ ေၾက္ာ  သက္ဆ  ုငာ္  ု  ုငငေံလ  က္္ ေေရ ေရာမ်ာ က္   

ဗဟ  ုျပ်ိဳ၍ ေျခာ   ု  ုငငမံ  နာမည္ေုက္်ာု္မ်ာ   ုင္ု   တစ္ေုလ တည္ု စီ ၍ 

စည္ု လံ  ုု မႈုျပျခင္ု ော ုျဖင္ု   က္မာေတစလႊုာု မ  နာမည္ႀက္ီ ထင္ရာ သူမ်ာ ေၾက္ာ  

ဘံ  ုေုခါင္ု စဥစ္ခုခ (ဥပမာ လူမည္ု ေသက္သည္လည္ု  တနဖ ု   ရ  သည္)ေေပၚ 

စည္ု ရံ  ုု လႈပ္ရာ မႈုျပ်ိဳုျခင္ု က္လည္ု  ေသလနေဓ ပၸာယ္ေုလ နက္ထ   ေုရာက္ ႈရ    ု  ုင္ သည္။ 

၃။ နည္ု ပညာ ရင္ု ု  ုုီု က္သ မ္ု ဝင ႈရ  သည္ု   ု  ု  ုငငသံာ မ်ာ   ုင္ု   

နည္ု ပညာရင္ု ု  ုုီု က္သ မ္ု ဝင ႈမရ  သည္ု   ု  ု  ုငင ံ သာ မ်ာ က္   ခ်  တဆက္္ေုပ ရန္ 

ေေရ ႀက္ီ သည္။ နည္ု ပညာေေုျချပ်ိဳ ဆညက္သယ္ေုရ စနစ ်ာ က္   လက္လရ မ္ု မီ 

ေသံ  ုု ခ်  ု  ုင ႈနည္ု ပါ သည္ု   လူထ လူတန္ု စာ မ်ာ က္   ေုဖာု္ထ တသတ ရတ္၍ နည္ု ပညာ 

ပ  င္ု ဆ  ငာ္ ေုုျဖရ င္ု ေုရ နည္ု လမ္ု မ်ာ က္   ပံ ပ   ေုထာက္္ံ  ေုပ ုျခင္ု  ယခ လ  ေခ်  န္၌ 

၎တ  ႔၏ ေသံက္   ၾက္ာ သ လာေုောင္ စတင္ေုဆာင္ငက္္္ေုပ   ု  ုငါ္သည္။  

၄။ ေစာ ေစာ  ုင္ု   လူမႈေေထာက္ေ ပံ မ်ာ  ုျဖန္႔ျဖ  ေုပ သည္ု   ဌာနမ်ာ သည္ 

ု  ု  ုငငေံုရ ပညာေုပ ေုရ  ေသတက္္ ေုပါင္ု က္ူ တံတာ မ်ာ  ုျဖစလာခ  သျဖင္ု   

ဆက္္၍တ   ခ်  ေေဖာု္ေုဆာငန္္ လ  ေပလ်က္္ရ သည္ု   ေေရ က္ စေျဖစသည္။ 


