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ကလေး�း�များ���အပေါ်�်� COVID-19 ၏ အပေါ်ကလေး� ���သကလေး်���ကလေး်များုများ���အပေါ်�� �း့း�ဆန်း်�စစ်များုများှ ��့���ှချ�ကလေး်များ���

ကလေး�း�များ���၏ကလေး�န်း်�များ����ဆ��င််��အပေါ်ချ့င့််အပေါ်���အပေါ်�်� COVID-19 ၏သကလေး်���ကလေး်များု 

ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အခွွင့််ုအရေး�း၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အသံံစစုတို့မ်းုးတို့ွင့်ု အသံကျွု ၁၃ န်ုစှုန်ုငှ့််ု ၁၈ န်ုစှုကြားကျွးး ကျွရေး�းဦးးရေး� ၃၄၄ ဦးး၏ ရေး�းွရေးန်ုးွတို့င့်ုပြပ်ခွျကျွုမ်းျးး
အ� COVID–19 ရေးကြားကျွးင့််ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ အသံကျွု�ငှ့်ုသံန်ုမ်း�ု�့င့်ု�းအခွငွ့််ုအရေး�းအရေးပ််အကျွျ�့းသံကျွုရေး�းကျွုမ်းမု်းျးး၊ ကျွျန်ုးမ်းးရေး�း�့�င့်ု�း
စ�့း�မ့်းုပ်ပူ်န်ုမ်းမု်းျးး၊ သံကျွု��့င့်ု�းကျွျန်ုးမ်းးရေး�းဌားန်သံ့�� အကြံကျွံပြပ်�ခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� ဤရေး��်း�န်ုးစစုမ်း ု ရေးတို့�ွ�ှ့ခွျကျွုမ်းတှို့ုတို့မ်းုးတို့ွင့်ု ရေးအးကျွုပ်ါ
အတို့�့င့်ုးရေး�းုပြပ်အပ်ုပ်ါသံည်ု။ 

COVID-19 အပေါ်��ကလေး�င််�ကလေး�း�များ���န်း��းည််သ��ှ�များုနှှင့််သ�င််� အပေါ်ချ�ကလေး်အပေါ်းကလေး်��ှ�များု

ရေးအးကျွုရေး�းုပြပ်ပ်ါ အရေး�အတို့ကွျွု��့င့်ု�း စစုတို့မ်းုးအ� ကျွရေး�းအးး�ံ�း၏ ၉၂% မ်းးှ ကျွ�့ရို�့န်ာဗို�့င့်ုး�ပ်ုစုအရေးကြားကျွးင့်ုးကျွ့� သံ�့ှ့ပြီးပ်းး ၈% မ်းးှ         
မ်းသံ�့ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးတို့�ွ�ှ့�သံည်ု။ 

သံသ့ံည်ု, ၉၂ %

မ်းသံပ့်ါ, ၈ %

၁. ကလေး��ရို��န်း�ဗို��င််��််စ်ကလေး��ကလေး�း�များ���သ��ှ�များုပြ််��

ကျွ�့ရို�့န်ာဗို�့င့်ုး�ပ်ုစုရေး�းဂါါ၏ ကျွးူစကျွုန်ည်ုးမ်းျးးန်ုငှ့််ု 
ပ်တို့ုသံကျွု၍ ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၉၈% သံည်ု သံ�့ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုးန်ုငှ့််ု 
၂% မ်းးှ မ်းသံ�့ှ့ရေးသံးရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးတို့�ွ�ှ့�သံည်ု။ 

၂. ကလေး��ရို��န်း�ဗို��င််��််စ်/ ���ဂါါ ကလေးး�စကလေး်န်းည််�များ���အပေါ်�်�   

    ကလေး�း�များ��� သ�များုပြ်ဗို��ဂါ�််
မ်းသံပ့်ါသံသ့ံညု်

၉၈ %

၂ %

“Our Rights, Our Voices!”
“ကလေးွနှ်�််����အပေါ်ချ့င့််အပေါ်���၊ ကလေးွနှ်�််����အပေါ်သ�”
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ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၉၇% သံည်ု ကျွ�့ရို�့န်ာဗို�့င့်ုး�ပ်ုစုရေး�းဂါါမ်း ှကျွးကျွယွ်ု�န်ုအတို့ကွျွု မ်းမ့်း့တို့�့�ရေး�သံတို့ငွ့်ု �ကျွုရေး�း�န်ု �ကျွုသံန်�ုရေး�း�ည်ု သံ�့�မ်းဟု�တို့ု 
�ကျွုရေး�း�ပ်ုပြပ်း�ှက့ြားကျွရေးသံးု�ည်ုး ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၃% သံည်ု ယ်င့်ုးပ်စစည်ုးမ်းျးး အ�င့်ုသံင့််ုမ်း�ှ့ရေးန်ပ်ါ။ 

ကျွရေး�းမ်းျးး ရေး�းဂါါကျွးူစကျွုပြပ်န်�ုပ်းွးပြခွင့်ုးမ်း ှကျွးကျွယွ်ု�န်ု ��ပ်ုရေး�းင့်ု�းတို့ွင့်ု ၉၆ % ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ �ကျွုရေး�းပြခွင့်ုး၊ ၈၁% ရေးသံး 
ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ အပြပ်င့်ုထွကွျွု�ှင့်ု န်ုှာရေးခွါင့်ုးစည်ုး တို့ပ်ု�င့်ုပြခွင့်ုး၊ ၇၁% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ �စူ��ရူေး�းရေး�းှင့်ု�းှးပြခွင့်ုး စသံည််ုရေး�းဂါါ      
ကျွးကျွယွ်ုန်ည်ုး အရေး�အ်ကျွျင့််ုမ်းျးးကျွ့���ပ်ုရေး�းင့်ုရေးန်ရေးသံးု�ည်ုး၊ ၂% ရေးသံးကျွရေး�းမ်းျးးကျွ မ်းည်ုသံည််ုရေး�းဂါါကျွးကျွယွ်ုန်ည်ုး အရေး� ်
အကျွျင့််ုမ်းျးး ��ပ်ုရေး�းင့်ု�မ်းည်ုကျွ့� မ်းသံက့ြားကျွပ်ါ။  

၃. ကလေး�း�များ����န်းသည့််�န်း���့င်် းကလေး်သန်း််�ဆ�(သ���) းကလေး်�ဆ�ဆ််ပြ်� အပေါ်ဆင််သင့််�ှ�များုပြ််��  

�ှ့သံည်ု, ၉၇ %

�ှ့သံည်ု, 
၈၇ %

၉၆ %

၈၁ %
၇၁ %

၂ %

မ်း�ှ့ပ်ါ, ၃ %

မ်း�ှ့ပ်ါ, 
၁၃ %

၄. ကလေး�း�များ��� COVID-19 ���ဂါါ 

    ကလေး�ကလေး့ယ််န်းည််�များ��� 

    �း့ကလေး�င့််း�််�ဆ�င််�န်းများုပြ််��  
�ကုျွရေး�းပြ�စုသံညု် အပြပ်ငု့်ထွကုွျွသံညု််

အခွါ န်ုာှရေးခွါငု့်းစညု်း

အသံံ�းပြပ်�သံညု်

�စူ��ရူေး�းကျွ�့

ရေး�းှငု့်�းှးသံညု်

မ်းသံပ့်ါ

ကျွရေး�းမ်းျးးရေး�းဂါါ ကျွးူစကျွုပြပ်န်�ုပ်းွးမ်းမု်းကှျွးကျွယွ်ု�န်ု မ်းျကျွုန်ုာှ
အကျွးအကျွယုွ်န်ုငှ့််နု်ုာှရေးခွါငု့်းစညု်းမ်းျးး �ကုျွ�ှမု်းးမ်းးမ်း ု�ှ့/မ်း�ှ့ကျွ�့ 
ရေး��်း�းတို့ငွ့်ု ၈၇ % ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးတို့ငွ့်ု မ်းျကျွုန်ုာှ 
အကျွးအကျွယွ်ုန်ုငှ့််ု န်ုှာရေးခွါင့်ုးစည်ုးမ်းျးး အ�င့်ုသံင့််ု�ှ့ရေးန်ပြီးပ်းး 
၁၃% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးတို့ငွ့်ု အ�င့်ုသံင့််ု မ်း�ှ့ကြားကျွပ်ါ။  

၅. ကလေး�း�များ����့င်် များ�ကလေး်နှှ�၊ နှှ��ချါင််�စည််��ှ�များု အပေါ်�ပြချအပေါ်�န်းပြ််��  
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ကျွရေး�းမ်းျးး၏ မ်းသ့ံးးစ��င့်ုမ်းျးး အပြပ်င့်ုထွကွျွု�းတို့ငွ့်ု
မ်းျကျွုန်ုာှအကျွးအကျွယွ်ုန်ုငှ့််ု န်ုှာရေးခွါင့်ုးစည်ုးတို့ပ်ုသံည််ု
အရေးပြခွအရေးန်မ်းျးးကျွ့� ရေး��်း�းတို့ငွ့်ု ၉၀ % ရေးသံး 
ကျွရေး�းမ်းျးး၏ မ်းသ့ံးးစ��င့်ုမ်းျးးကျွ အပြပ်င့်ုထွကွျွု�း 
တို့ငွ့်ု န်ုှာရေးခွါင့်ုးစည်ုး တို့ပ်ု�င့်ုကြားကျွပြီးပ်းး၊ ၁၀ % ရေးသံး 
ကျွရေး�းမ်းျးး၏ မ်းသ့ံးးစ��င့်ုမ်းျးးသံည်ု န်ုှာရေးခွါင့်ုးစည်ုး  
မ်းတို့ပ်ု�င့်ုကြားကျွပ်ါ။ 

 

၇၈ %

၆၃ %
၅၈ %

၄၅ %

၂၄ %
၂၀ % ၁၈ % ၁၆ %

၅ % ၂ % ၀ %

၆. ကလေး�း�များ���၏ များ�သ��စ�ဝင််များ��� အပေါ်ပြ်င််ထွ့ကလေး်���့င််  

    နှှ��ချါင််�စည််��််ဆင််များုပြ်ဗို��ဂါ�််

မ်း��ှ့ပ်ါ

အသံံ�းမ်းပြပ်�ပ်ါ

��ှ့ပ်ါသံညု်

တို့
းဗိုး

ရေးကျွ
ျး�ားအ

သံ
ခွျ��စကျွ

မ်းဘ့
/အ

�ပ်ထွ
န်းသံ

ူ

�
ကျွ

ကျွ
မ်းးစးရေးစးင့်/ ဗိုးန်ု့�င့်း

Facebook

ရေး��းယ်
့�

အ
သံ

ပ်ည်
းရေးပ်းအ

�ွ��

ကျွ
ျန်းမ်းးရေး�း�န်ထွ

မ်းး

သံ
င့်ယ်

ခွျင့်း

သံ
တို့

င့်းစး/ ဂါျးန်ယ်

အ
ပြခွးး

Viber

မ်းရေးပြ��
့��

�့ပ်ါ

အသံံ�းပြပ်�သံညု်

ရေးအးကျွုရေး�းုပြပ်ပ်ါဗိုးးဂါ�ပ်ုအ� ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၉၅% 
သံည်ု ကျွ�့ရို�့န်ာဗို�့င့်ုး�ပ်ုစုန်ုငှ့််ု ပ်တို့ုသံကျွုရေးသံး ထွ�တို့ုပြပ်န်ု
ခွျကျွုမ်းျးးန်ုငှ့််ု �ထူွ�ပ်ည်းရေးပ်းအကြားကျွးင့်ုးအ�းမ်းျးးကျွ့� 
��ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးရေးသံးု�ည်ုး ၅% ရေးသံး ကျွရေး�း
မ်းျးးကျွ မ်း��ှရ့ေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးခွ�က်ြားကျွသံည်ု။ 

၇. ကလေး�း�များ��� ကလေး��ရို��န်း�ဗို��င််��််စ်နှှင့်် ်�်သကလေး်�သ�          

    ထွ��်ပြ်န်း်ချ�ကလေး်များ���နှှင့််  းးထွ�်ည်��်�အပေါ်��ကလေး�င််�အပေါ်�� 

    များ���ကလေး����ှ�များု အပေါ်�ပြချအပေါ်�န်းပြ် ဗို��ဂါ�််

၈. ကလေး�း�များ��� ကလေး��ရို��န်း�ဗို��င််��််စ်နှှင့်််�်သကလေး်�သ� ထွ��်ပြ်န်း်ချ�ကလေး်များ���နှှင့်် းးထွ�်ည်��်�အပေါ်��ကလေး�င််�အပေါ်��များ���ကလေး�� ��ှ�နှ��င််�သ�န်းည််�းများ်�ပြ် ဗို��ဂါ�််

၉၅ %

၅ %

၉၀ %

၁၀ %

၃၅ % ၃၃ %
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ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၉၇% သံည်ု ကျွ�့ရို�့န်ာဗို�့င့်ုး�ပ်ုစုရေး�းဂါါမ်း ှကျွးကျွယွ်ု�န်ုအတို့ကွျွု မ်းမ့်း့တို့�့�ရေး�သံတို့ငွ့်ု �ကျွုရေး�း�န်ု �ကျွုသံန်�ုရေး�း�ည်ု သံ�့�မ်းဟု�တို့ု 
�ကျွုရေး�း�ပ်ုပြပ်း�ှက့ြားကျွရေးသံးု�ည်ုး ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၃% သံည်ု ယ်င့်ုးပ်စစည်ုးမ်းျးး အ�င့်ုသံင့််ုမ်း�ှ့ရေးန်ပ်ါ။ 

ကျွရေး�းမ်းျးး ရေး�းဂါါကျွးူစကျွုပြပ်န်�ုပ်းွးပြခွင့်ုးမ်း ှကျွးကျွယွ်ု�န်ု ��ပ်ုရေး�းင့်ု�းတို့ွင့်ု ၉၆ % ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ �ကျွုရေး�းပြခွင့်ုး၊ ၈၁% ရေးသံး 
ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ အပြပ်င့်ုထွကွျွု�ှင့်ု န်ုှာရေးခွါင့်ုးစည်ုး တို့ပ်ု�င့်ုပြခွင့်ုး၊ ၇၁% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ �စူ��ရူေး�းရေး�းှင့်ု�းှးပြခွင့်ုး စသံည််ုရေး�းဂါါ      
ကျွးကျွယွ်ုန်ည်ုး အရေး�အ်ကျွျင့််ုမ်းျးးကျွ့���ပ်ုရေး�းင့်ုရေးန်ရေးသံးု�ည်ုး၊ ၂% ရေးသံးကျွရေး�းမ်းျးးကျွ မ်းည်ုသံည််ုရေး�းဂါါကျွးကျွယွ်ုန်ည်ုး အရေး� ်
အကျွျင့််ုမ်းျးး ��ပ်ုရေး�းင့်ု�မ်းည်ုကျွ့� မ်းသံက့ြားကျွပ်ါ။  

၃. ကလေး�း�များ����န်းသည့််�န်း���့င်် းကလေး်သန်း််�ဆ�(သ���) းကလေး်�ဆ�ဆ််ပြ်� အပေါ်ဆင််သင့််�ှ�များုပြ််��  

�ှ့သံည်ု, ၉၇ %

�ှ့သံည်ု, 
၈၇ %

၉၆ %

၈၁ %
၇၁ %

၂ %

မ်း�ှ့ပ်ါ, ၃ %

မ်း�ှ့ပ်ါ, 
၁၃ %

၄. ကလေး�း�များ��� COVID-19 ���ဂါါ 

    ကလေး�ကလေး့ယ််န်းည််�များ��� 

    �း့ကလေး�င့််း�််�ဆ�င််�န်းများုပြ််��  
�ကုျွရေး�းပြ�စုသံညု် အပြပ်ငု့်ထွကုွျွသံညု််

အခွါ န်ုာှရေးခွါငု့်းစညု်း

အသံံ�းပြပ်�သံညု်

�စူ��ရူေး�းကျွ�့

ရေး�းှငု့်�းှးသံညု်

မ်းသံပ့်ါ

ကျွရေး�းမ်းျးးရေး�းဂါါ ကျွးူစကျွုပြပ်န်�ုပ်းွးမ်းမု်းကှျွးကျွယွ်ု�န်ု မ်းျကျွုန်ုာှ
အကျွးအကျွယုွ်န်ုငှ့််နု်ုာှရေးခွါငု့်းစညု်းမ်းျးး �ကုျွ�ှမု်းးမ်းးမ်း ု�ှ့/မ်း�ှ့ကျွ�့ 
ရေး��်း�းတို့ငွ့်ု ၈၇ % ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးတို့ငွ့်ု မ်းျကျွုန်ုာှ 
အကျွးအကျွယွ်ုန်ုငှ့််ု န်ုှာရေးခွါင့်ုးစည်ုးမ်းျးး အ�င့်ုသံင့််ု�ှ့ရေးန်ပြီးပ်းး 
၁၃% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးတို့ငွ့်ု အ�င့်ုသံင့််ု မ်း�ှ့ကြားကျွပ်ါ။  

၅. ကလေး�း�များ����့င်် များ�ကလေး်နှှ�၊ နှှ��ချါင််�စည််��ှ�များု အပေါ်�ပြချအပေါ်�န်းပြ််��  
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ကျွရေး�းမ်းျးး၏ မ်းသ့ံးးစ��င့်ုမ်းျးး အပြပ်င့်ုထွကွျွု�းတို့ငွ့်ု
မ်းျကျွုန်ုာှအကျွးအကျွယွ်ုန်ုငှ့််ု န်ုှာရေးခွါင့်ုးစည်ုးတို့ပ်ုသံည််ု
အရေးပြခွအရေးန်မ်းျးးကျွ့� ရေး��်း�းတို့ငွ့်ု ၉၀ % ရေးသံး 
ကျွရေး�းမ်းျးး၏ မ်းသ့ံးးစ��င့်ုမ်းျးးကျွ အပြပ်င့်ုထွကွျွု�း 
တို့ငွ့်ု န်ုှာရေးခွါင့်ုးစည်ုး တို့ပ်ု�င့်ုကြားကျွပြီးပ်းး၊ ၁၀ % ရေးသံး 
ကျွရေး�းမ်းျးး၏ မ်းသ့ံးးစ��င့်ုမ်းျးးသံည်ု န်ုှာရေးခွါင့်ုးစည်ုး  
မ်းတို့ပ်ု�င့်ုကြားကျွပ်ါ။ 

 

၇၈ %

၆၃ %
၅၈ %

၄၅ %

၂၄ %
၂၀ % ၁၈ % ၁၆ %

၅ % ၂ % ၀ %

၆. ကလေး�း�များ���၏ များ�သ��စ�ဝင််များ��� အပေါ်ပြ်င််ထွ့ကလေး်���့င််  

    နှှ��ချါင််�စည််��််ဆင််များုပြ်ဗို��ဂါ�််

မ်း��ှ့ပ်ါ

အသံံ�းမ်းပြပ်�ပ်ါ

��ှ့ပ်ါသံညု်
တို့

းဗိုး

ရေးကျွ
ျး�ားအ

သံ
ခွျ��စကျွ

မ်းဘ့
/အ

�ပ်ထွ
န်းသံ

ူ

�
ကျွ

ကျွ
မ်းးစးရေးစးင့်/ ဗိုးန်ု့�င့်း

Facebook

ရေး��းယ်
့�

အ
သံ

ပ်ည်
းရေးပ်းအ

�ွ��

ကျွ
ျန်းမ်းးရေး�း�န်ထွ

မ်းး

သံ
င့်ယ်

ခွျင့်း

သံ
တို့

င့်းစး/ ဂါျးန်ယ်

အ
ပြခွးး

Viber

မ်းရေးပြ��
့��

�့ပ်ါ

အသံံ�းပြပ်�သံညု်

ရေးအးကျွုရေး�းုပြပ်ပ်ါဗိုးးဂါ�ပ်ုအ� ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၉၅% 
သံည်ု ကျွ�့ရို�့န်ာဗို�့င့်ုး�ပ်ုစုန်ုငှ့််ု ပ်တို့ုသံကျွုရေးသံး ထွ�တို့ုပြပ်န်ု
ခွျကျွုမ်းျးးန်ုငှ့််ု �ထူွ�ပ်ည်းရေးပ်းအကြားကျွးင့်ုးအ�းမ်းျးးကျွ့� 
��ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးရေးသံးု�ည်ုး ၅% ရေးသံး ကျွရေး�း
မ်းျးးကျွ မ်း��ှရ့ေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးခွ�က်ြားကျွသံည်ု။ 

၇. ကလေး�း�များ��� ကလေး��ရို��န်း�ဗို��င််��််စ်နှှင့်် ်�်သကလေး်�သ�          

    ထွ��်ပြ်န်း်ချ�ကလေး်များ���နှှင့််  းးထွ�်ည်��်�အပေါ်��ကလေး�င််�အပေါ်�� 

    များ���ကလေး����ှ�များု အပေါ်�ပြချအပေါ်�န်းပြ် ဗို��ဂါ�််

၈. ကလေး�း�များ��� ကလေး��ရို��န်း�ဗို��င််��််စ်နှှင့်််�်သကလေး်�သ� ထွ��်ပြ်န်း်ချ�ကလေး်များ���နှှင့်် းးထွ�်ည်��်�အပေါ်��ကလေး�င််�အပေါ်��များ���ကလေး�� ��ှ�နှ��င််�သ�န်းည််�းများ်�ပြ် ဗို��ဂါ�််

၉၅ %

၅ %

၉၀ %

၁၀ %

၃၅ % ၃၃ %
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အထွကျွုပ်ါဗိုးးဂါ�ပ်ုအ� ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၇၈ % သံည်ု ရို�ပ်ုပြမ်းင့်ုသံံကြားကျွးးမ်းတှို့�င့််ု ကျွ�့ရို�့န်ာဗို�့င့်ုး�ပ်ုစုန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုရေးသံး ထွ�တို့ုပြပ်န်ုခွျကျွုမ်းျးး၊ �ထူွ�
ပ်ည်းရေးပ်းအရေးကြားကျွးင့်ုးအ�းမ်းျးးကျွ့� ��ှ့ရေးန်ပြီးပ်းး ၆၃ % သံည်ု ရေးကျွျး�ားအသံံခွျ��စကျွုမ်းျးးအးးပြ�င့််ု၎င့်ုး၊ ၅၈ % သံည်ု မ်းဘ့/အ�ပ်ုထွန့်ုးသံူမ်းျးးမ်း�ှည်ုး 
ရေးကျွးင့်ုး၊ ၄၅ % သံည်ု �ကျွုကျွမ်းုးစးရေးစးင့်ုမ်းျးး၊ ဗိုးန်ု�့င့်ုးပ့်�စတို့းမ်းျးးမ်းှ�ည်ုးရေးကျွးင့်ုး၊ ၃၅ % သံည်ု Facebook မ်း�ှည်ုးရေးကျွးင့်ုး အစ�ှ့သံည််ု     
န်ည်ုး�မ်းုးအသံးးသံးးအပြပ်င့်ု အပြခွးးန်ည်ုး�မ်းုးမ်းျးးအးးပြ�င့််ု�ည်ုး သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးး��ှရ့ေးန်သံည်ုကျွ့� ရေးတို့�ွ�သံည်ု။ 

န်ားမ်း�ညု်ပ်ါန်ား�ညု်ပ်ါသံညု်

�ကျွု�ကျွု၍ ကျွရေး�းမ်းျးး��ှသ့ံည််ု ကျွ�့ရို�့န်ာဗို�့င့်ုး�ပ်ုစုန်ုငှ့််ု
ရေး�းဂါါ�့�င့်ု�း ထွ�တို့ုပြပ်န်ုခွျကျွုမ်းျးးန်ုငှ့််ု �ထူွ�ပ်ည်းရေးပ်း 
အရေးကြားကျွးင့်ုးအ�းမ်းျးးအရေးပ်် �ယွ်ု�ယွ်ုကျွကူျွ ူ န်ား�ည်ု 
န်ု�့င့်ုမ်း ု �ှ့၊မ်း�ှ့ ရေးမ်းးပြမ်းန်ုး�း ရေးအးကျွုရေး�းုပြပ်ပ်ါ ဗိုးးဂါ�ပ်ုအ�  
၈၉ % ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးမ်း ှန်ား�ညု်ရေးကြားကျွးငု့်းရေးပြ�ကြားကျွးးပြီးပ်းး၊
၁၁ % မ်း ှန်ားမ်း�ည်ုရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးသံည်ု။

၉. ကလေး�း�များ��� ကလေး��ရို��န်း�ဗို��င််��််စ်နှှင့်််�်သကလေး်�သ�   

    ထွ��်ပြ်န်း်ချ�ကလေး်များ���နှှင့်် းးထွ�်ည်��်� အပေါ်��ကလေး�င််�အပေါ်��များ��� 

    ကလေး�� န်း��းည််များုပြ်ဗို��ဂါ�််

COVID-19 ကလေး�� �ကလေး��ဖူးး�်ါသး��၊ ဘယ််း��န်း��းည််းဲ

အ�ည်ုအရေးသံးွ��့င့်ု�း စစုတို့မ်းုးအ��ည်ုး ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု COVID–19 အရေးကြားကျွးင့်ုး ကြားကျွးး�းူကြားကျွသံည်ုဟု� ရေးပြ�ကြားကျွးးကြားကျွသံည်ု။ ကျွ�့ရို�့န်ာ      
ဗို�့င့်ုး�ပ်ုစုန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုပြီးပ်းး ရေးသံခွျးန်ား�ည်ုမ်း ု�ှ့သံည်ုကျွ့��ည်ုး ရေးတို့�ွ�သံည်ု။ ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ ကျွ�့ရို�့န်ာဗို�့င့်ုး�ပ်ုရေး�းဂါါသံည်ု ကျွမ်း့းက်ျွပ်ုရေး�းဂါါပြ�စု 
ရေးကြားကျွးင့်ုး၊ တို့ရို�တို့ုန်ု�့င့်ုင့်ံ �ဟူုန်ုပြီးမ်း�့�မ်း ှစတို့င့်ုခွ�ရ်ေးကြားကျွးင့်ုး၊ ကျွးူစကျွုန်ု�့င့်ုတို့�ဗ်ို�့င့်ုး�ပ်ုစုရေး�းဂါါပ့်�းပြ�စုရေးကြားကျွးင့်ုး၊ ရေး�ထွ�ကျွတို့�င့််ု အသံကျွုရို�ုမ်းုးရေးကြားကျွးင့်ုးမ်း ှ 
ကျွးူစကျွုသံည််ု ပြပ်င့်ုးထွန်ုတို့�အ်��တို့ုရေး�းင့်ုရေး�းဂါါ ပြ�စုရေးကြားကျွးင့်ုး၊ အန်ုတ�းယ်ု�ှ့ပြီးပ်းး ရေးသံရေးစန်ု့�င့်ုရေးကြားကျွးင့်ုး၊ ရေးပ်ျးကျွု�့��၊ ကျွ�သံ��့� ရေး�းမ်း�ှရ့ေးသံးရေးကြားကျွးင့်ုး၊  
�တူို့စုဦးးမ်းတှို့စုဦးးသံ�့� ကျွးူစကျွုန်ု�့င့်ုပြီးပ်းး ရေး�းဂါါကျွးူစကျွုခွံ��ှင့်ု န်ုှာရေးစး၊ ကျွ�့ယ်ုပ်ကူျွ�့ကျွုခွ�တို့ယ်ု၊ အသံကျွုရိုကုြားကျွပ်ုပြခွင့်ုးမ်းျးးခွံစးး�ပြီးပ်းး �ရူေးတို့ကွျွ�့ ထွခ့ွ�့ကျွု
ရေးစန်ု�့င့်ုရေးကြားကျွးင့်ုး ရေး�းွရေးန်ုးွခွ�က်ြားကျွသံည်ု။ 

�််�ာ�ထွဲများှ� COVID-19 န်းဲ် ်�်သကလေး်ပြီး်း� ဘ���့ပြဖူးစ်ချဲ့သးဲ

ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ မ်းမ့်း့တို့�့��ပ်ု�ားထွ�တို့ွင့်ုCOVID-19 န်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုပြီးပ်းး ပြ�စုပ်ျကျွုခွ�သ်ံည််ုအရေးပြခွအရေးန်မ်းျးးကျွ့� ရေး�းွရေးန်ုးွ�းတို့ငွ့်ု ရေးအးကျွုပ်ါအတို့�့င့်ုး �ငွ့််ုဟု
ရေးပြပ်း�့�ခွ�်ကြားကျွသံည်ု။ 

သံးးတို့�့� သံမ်းးးတို့�့��ပ်ု�ားထွ�မ်းးှ - 

. “ကလေး��ရို��န်း�ဗို��င််��််စ်���ဂါါစပြဖူးစ်�န်းပြီး်းး��� းးကြီးကလေးး���့ကလေး �ပြ်��ယ််”

. “�််�ာ�အပေါ်ဝင််များှ� းကလေး်�ဆ�ချ��င််�����့၊ များ�ကလေး်နှှ�၊ နှှ��ချါင််�စည််��််ချ��င််�����့ း�််�ယ််”

. “အပေါ်ပြ်င််ကလေးပြ်န်း်း����င််�၊ အပေါ်�ဝ�ကလေးပြ်န်း်း����င််� းကလေး်�ဆ�ချ��င််��ယ််”

. “�ရို��်ပြ်ည််ကလေး၊ အပေါ်�ဝ�ကလေး ပြ်န်း်း��ဲ့းး���င််�ကလေး�� �စ�င့််�ကလေးည့််းးန်း�အပေါ်ပြဖူးစ် ထွ���ယ််၊ နှ��င််င်�ပြချ��ကလေး ပြ်န်း်း��ဲ့သးကလေး�� သ််သ််ထွ���ယ််”

. “�််ကလေး့ကလေး်းးကြီးကလေးး�ကလေးဦး��ဆ�င််ပြီး်း� ဧည့််သည််း��င််  �််ကလေး့ကလေး်းးကြီးကလေးး�ကလေး�� သ�င််�်�����ယ််”

. “ည်ဘကလေး်များထွ့ကလေး်ဖူး��� အပေါ်များ�န်း််ညွှှန်း်�ကလေး��ချ�ကလေး်��့ထွ��်�ယ််”

. “းးစ�းး�ဝ�န်းဲ်များသ့��ဖူး���၊ းကလေး်�ဆ�ဖူး���၊ mask �််ဖူး��� အပေါ်သ�ချ�ဲ�စကလေး်��့န်းဲ် �အပေါ်�်�ယ််”

. “းကလေး်ကလေးများ်�စ��စ�င််��့ ပြဖူးန်း််�ယ််”

၈၉ %

၁၁ %
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. “ဘ�သ����ဘ�����ကလေး��င််���့ ်��်ထွ����ယ််၊ းးစ�းး�ဝ�များး�််ချ��င််�ဘး�၊ �််�ာ�ထွဲများှ� အပေါ်စည််�အပေါ်�ဝ���့ များး�််ချ��င််�ဘး�”

. “အပေါ်�ည််ပြ်�းးန်း���့��ဲ့�န်း����့များှ� lock down ချ��ယ််”

. “ဆန်း်ဆးဆ����ကလေးာ���့�ဝ�� ��့��ယ််” 

. “�််�ာ�ထွဲများှ� အပေါ်ပြ်င််များထွ့ကလေး်�ဘး�၊း့�်း့�်း််း်် များ�န်း�ဘး�၊ ကလေး�း�အပေါ်ချ�င််�ချ�င််� များ��့��ဘး�” 

. “းးကြီးကလေးး���့ အပေါ်း�််များသ့���ဘး�၊ အပေါ်း�််းကလေး်များဲ့ပြဖူးစ်သ့���ယ််။ စ��ဝ�်�န်း��� အပေါ်ဆင််များ�ပြ်����့ �ှ��ယ််။ ချကလေး်ချဲ�ယ််”

. “းး��့�ဲ� စ�����များ်များု��့၊ ��ကလေး�ကလေး်စ��်��့ အပေါ်�များ်�ပြဖူးစ်�ယ််”

. “များ�ဘ��့ကလေး ကလေး�း���့ကလေး�� ကလေးး�စကလေး်များှ� ်��စ�����များ်�ကလေး�ယ််၊ ကလေး�း���့ကလေး��ယ််���င််းည််� ���ဂါါကလေးး�စကလေး်ချ��များှ� ��ကလေး�ကလေး်�ယ််။   
 Quaratine ဝင််�များယ််ဆ���င်် များ�ဘ��့န်းဲ်ချ့ဲ�များှ� ��ကလေး�ကလေး်�ယ််”

. “�််�ဝ�များှ��ှ��ဲ့ များ�သ��စ�ဝင််��့အပေါ်�့ကလေး် စ�����များ်�ကလေး�ယ််” 

စသံည်ုပြ�င့််ု ရေး�ရွေးန်ုးွရေးပြ�ကြားကျွးးသံးွးသံည်ုကျွ�့ ရေးတို့�ွ�သံည်ု။ 

“အပေါ်�ည််ပြ်�းးန်း�များ�ှ�ချင်် အပေါ်ချ� �န်း်����ကလေး�ကလေး�����ကလေး���့ COVID–19 ���ဂါါ ကလေး��ယ့််ဆးများး�နှ��င််
ဘး�း��� �များ်�်းင့််ထွ����၊ း���ဝများ��ကလေး�ကလေး်ဘး�၊ များ�် (၂၃) များန်းကလေး်များှ� Youth Organization �စ်
ချ�ကလေး�န်း �း�်စ်းကလေး�ကလေး�န်း ��ကလေးပြင်����့ းးကြီးကလေးး���့���၊ ကလေး�း���့်ါ အပေါ်�များ်���ကလေး�ကလေး်�ကလေး
�ယ််၊ ်ထွများဦး�ဆ��� အပေါ်�ည််ပြ်�းးန်း���့��ဲ့�န်း��ဆ�����့ �း�့��ါင််�ချ��ယ််။ �ဲနှှစ်�ယ်�ကလေး်ကလေး
�း�့��ါင််�း�််ထွ���ဲ့အပေါ်�များ်ကလေး��  �စ�င့််�်��ယ််။ သး����စ��ဖူး��� CSO အပေါ်ဖူး့ဲ�အပေါ်စည််���့ကလေး စးစဉ််
�်���ယ််၊ lock down house များှ�ဆ��းည််� (၃၀၀) �း�ကလေး်�ှ��ယ််။ ကလေး�း���့အပေါ်�့ကလေး် 
အပေါ်ထွး�စဉ််�စ���်�ထွ���� များ�ှ�ဘး�၊”
( ရိုးဘး၊ ၁၇ နှှစ်၊ များ၊ �း���န်း်)

   

COVID-19 န်းဲ် ်�်သကလေး်�ဲ့သ�င််�အပေါ်ချ�ကလေး်အပေါ်းကလေး်များ���ကလေး�� ကလေး�း�များ��� ဘယ််း����ှ�ချဲ့းဲ 

ကျွရေး�းမ်းျးးန်ုငှ့််ုရေးပြပ်း�့�ရေး�းွရေးန်ုးွ�းတို့ငွ့်ုCOVID-19န်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံည််ု သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့� ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ န်ည်ုး�မ်းုးမ်းျ�့းစံ�ပြ�င့််ု ��ှ့
ရေးန်သံည်ုကျွ့� သံ�့သံည်ု။ ရို�ပ်ုပြမ်းင့်ုသံံကြားကျွးး၊ ရေး��းယ်�့၊ Facebook၊ ��န်ုးရေးခွ်��့မ်း၊ု ရေးကျွျး�ား�ပ်ုကျွကွျွုအ�ပ်ုခွျ�ပ်ုရေး�းမ်းးုမ်း ှအသံံခွျ��စကျွုသံံ�းပြီးပ်းးရေးအးုပြခွင့်ုး၊ 
�ကူြီးကျွးးရေးတို့�ွးမ်း ှ တို့�င့််ုကြားကျွးး�ပြခွငု့်း၊ �ပ်ု�ားထွ�မ်းးှ ပ်�့စတို့းဗိုးန်ု�့င့်ုးမ်းျးး ကျွပ်ုထွးးပြခွင့်ုး၊ �ကျွုကျွမ်းုးစးရေးစးင့်ုမ်းျးး ရေး�ရေးပ်းပြခွင့်ုး၊ ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းဌားန်
အသံပ့်ည်းရေးပ်းမ်းမု်းျးးမ်း ှတို့�င့််ုသံပ့ြခွင့်ုး၊ သံငူ့်ယ်ုခွျင့်ုးမ်းျးး၊ ပ်တို့ု�န်ုးကျွျင့်ုကျွ �ရူေးတို့�ွးကျွ တို့�င့််ုစကျွးးမ်းျးးမ်းတှို့�င့််ုန်ုငှ့််ု သံတို့င့်ုးစးကျွရေးန် သံ�့
ပြခွင့်ုး အစ�ှသ့ံည််ုန်ည်ုး�မ်းုးမ်းျးးမ်း ှကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်�� COVID – 19 သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့� ��ှရ့ေးန်သံည်ု။ 

�ာ�ကလေး များ��ကလေး်န်းဲ် အပေါ်သ��်��ယ််၊ အပေါ်�င််��န်း်�ကလေး းကလေး်�ဆ��ဲ့
�န်း��များှ� ်��စ����့ ကလေး််ထွ���ယ််၊ �န်း�ကလေး်ပြီး်း� TV ��့၊ 
���းယ်����့၊ Facebook ��့ကလေးးည််� သ��်ါ�ယ််။ 
(များယ့်န်း်�းဲ့းဲ့များ���၊ ၁၆ နှှစ်၊ များ၊ ်�သ�များ်ကြီးကလေးး�)
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အထွကျွုပ်ါဗိုးးဂါ�ပ်ုအ� ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၇၈ % သံည်ု ရို�ပ်ုပြမ်းင့်ုသံံကြားကျွးးမ်းတှို့�င့််ု ကျွ�့ရို�့န်ာဗို�့င့်ုး�ပ်ုစုန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုရေးသံး ထွ�တို့ုပြပ်န်ုခွျကျွုမ်းျးး၊ �ထူွ�
ပ်ည်းရေးပ်းအရေးကြားကျွးင့်ုးအ�းမ်းျးးကျွ့� ��ှ့ရေးန်ပြီးပ်းး ၆၃ % သံည်ု ရေးကျွျး�ားအသံံခွျ��စကျွုမ်းျးးအးးပြ�င့််ု၎င့်ုး၊ ၅၈ % သံည်ု မ်းဘ့/အ�ပ်ုထွန့်ုးသံူမ်းျးးမ်း�ှည်ုး 
ရေးကျွးင့်ုး၊ ၄၅ % သံည်ု �ကျွုကျွမ်းုးစးရေးစးင့်ုမ်းျးး၊ ဗိုးန်ု�့င့်ုးပ့်�စတို့းမ်းျးးမ်းှ�ည်ုးရေးကျွးင့်ုး၊ ၃၅ % သံည်ု Facebook မ်း�ှည်ုးရေးကျွးင့်ုး အစ�ှ့သံည််ု     
န်ည်ုး�မ်းုးအသံးးသံးးအပြပ်င့်ု အပြခွးးန်ည်ုး�မ်းုးမ်းျးးအးးပြ�င့််ု�ည်ုး သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးး��ှရ့ေးန်သံည်ုကျွ့� ရေးတို့�ွ�သံည်ု။ 

န်ားမ်း�ညု်ပ်ါန်ား�ညု်ပ်ါသံညု်

�ကျွု�ကျွု၍ ကျွရေး�းမ်းျးး��ှသ့ံည််ု ကျွ�့ရို�့န်ာဗို�့င့်ုး�ပ်ုစုန်ုငှ့််ု
ရေး�းဂါါ�့�င့်ု�း ထွ�တို့ုပြပ်န်ုခွျကျွုမ်းျးးန်ုငှ့််ု �ထူွ�ပ်ည်းရေးပ်း 
အရေးကြားကျွးင့်ုးအ�းမ်းျးးအရေးပ်် �ယွ်ု�ယွ်ုကျွကူျွ ူ န်ား�ည်ု 
န်ု�့င့်ုမ်း ု �ှ့၊မ်း�ှ့ ရေးမ်းးပြမ်းန်ုး�း ရေးအးကျွုရေး�းုပြပ်ပ်ါ ဗိုးးဂါ�ပ်ုအ�  
၈၉ % ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးမှ်း န်ား�ညု်ရေးကြားကျွးငု့်းရေးပြ�ကြားကျွးးပြီးပ်းး၊
၁၁ % မ်း ှန်ားမ်း�ည်ုရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးသံည်ု။

၉. ကလေး�း�များ��� ကလေး��ရို��န်း�ဗို��င််��််စ်နှှင့်််�်သကလေး်�သ�   

    ထွ��်ပြ်န်း်ချ�ကလေး်များ���နှှင့်် းးထွ�်ည်��်� အပေါ်��ကလေး�င််�အပေါ်��များ��� 

    ကလေး�� န်း��းည််များုပြ်ဗို��ဂါ�််

COVID-19 ကလေး�� �ကလေး��ဖူးး�်ါသး��၊ ဘယ််း��န်း��းည််းဲ

အ�ည်ုအရေးသံးွ��့င့်ု�း စစုတို့မ်းုးအ��ည်ုး ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု COVID–19 အရေးကြားကျွးင့်ုး ကြားကျွးး�းူကြားကျွသံည်ုဟု� ရေးပြ�ကြားကျွးးကြားကျွသံည်ု။ ကျွ�့ရို�့န်ာ      
ဗို�့င့်ုး�ပ်ုစုန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုပြီးပ်းး ရေးသံခွျးန်ား�ည်ုမ်း ု�ှ့သံည်ုကျွ့��ည်ုး ရေးတို့�ွ�သံည်ု။ ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ ကျွ�့ရို�့န်ာဗို�့င့်ုး�ပ်ုရေး�းဂါါသံည်ု ကျွမ်း့းက်ျွပ်ုရေး�းဂါါပြ�စု 
ရေးကြားကျွးင့်ုး၊ တို့ရို�တို့ုန်ု�့င့်ုင့်ံ �ဟူုန်ုပြီးမ်း�့�မ်း ှစတို့င့်ုခွ�ရ်ေးကြားကျွးင့်ုး၊ ကျွးူစကျွုန်ု�့င့်ုတို့�ဗ်ို�့င့်ုး�ပ်ုစုရေး�းဂါါပ့်�းပြ�စုရေးကြားကျွးင့်ုး၊ ရေး�ထွ�ကျွတို့�င့််ု အသံကျွုရို�ုမ်းုးရေးကြားကျွးင့်ုးမ်း ှ 
ကျွးူစကျွုသံည််ု ပြပ်င့်ုးထွန်ုတို့�အ်��တို့ုရေး�းင့်ုရေး�းဂါါ ပြ�စုရေးကြားကျွးင့်ုး၊ အန်ုတ�းယ်ု�ှ့ပြီးပ်းး ရေးသံရေးစန်ု့�င့်ုရေးကြားကျွးင့်ုး၊ ရေးပ်ျးကျွု�့��၊ ကျွ�သံ��့� ရေး�းမ်း�ှရ့ေးသံးရေးကြားကျွးင့်ုး၊  
�တူို့စုဦးးမ်းတှို့စုဦးးသံ�့� ကျွးူစကျွုန်ု�့င့်ုပြီးပ်းး ရေး�းဂါါကျွးူစကျွုခွံ��ှင့်ု န်ုှာရေးစး၊ ကျွ�့ယ်ုပ်ကူျွ�့ကျွုခွ�တို့ယ်ု၊ အသံကျွုရိုကုြားကျွပ်ုပြခွင့်ုးမ်းျးးခွံစးး�ပြီးပ်းး �ရူေးတို့ကွျွ�့ ထွခ့ွ�့ကျွု
ရေးစန်ု�့င့်ုရေးကြားကျွးင့်ုး ရေး�းွရေးန်ုးွခွ�က်ြားကျွသံည်ု။ 

�််�ာ�ထွဲများှ� COVID-19 န်းဲ် ်�်သကလေး်ပြီး်း� ဘ���့ပြဖူးစ်ချဲ့သးဲ

ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ မ်းမ့်း့တို့�့��ပ်ု�ားထွ�တို့ငွ့်ုCOVID-19 န်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုပြီးပ်းး ပြ�စုပ်ျကျွုခွ�သ်ံည််ုအရေးပြခွအရေးန်မ်းျးးကျွ့� ရေး�းွရေးန်ုးွ�းတို့ငွ့်ု ရေးအးကျွုပ်ါအတို့�့င့်ုး �ငွ့််ုဟု
ရေးပြပ်း�့�ခွ�်ကြားကျွသံည်ု။ 

သံးးတို့�့� သံမ်းးးတို့�့��ပ်ု�ားထွ�မ်းးှ - 

. “ကလေး��ရို��န်း�ဗို��င််��််စ်���ဂါါစပြဖူးစ်�န်းပြီး်းး��� းးကြီးကလေးး���့ကလေး �ပြ်��ယ််”

. “�််�ာ�အပေါ်ဝင််များှ� းကလေး်�ဆ�ချ��င််�����့၊ များ�ကလေး်နှှ�၊ နှှ��ချါင််�စည််��််ချ��င််�����့ း�််�ယ််”

. “အပေါ်ပြ်င််ကလေးပြ်န်း်း����င််�၊ အပေါ်�ဝ�ကလေးပြ်န်း်း����င််� းကလေး်�ဆ�ချ��င််��ယ််”

. “�ရို��်ပြ်ည််ကလေး၊ အပေါ်�ဝ�ကလေး ပြ်န်း်း��ဲ့းး���င််�ကလေး�� �စ�င့််�ကလေးည့််းးန်း�အပေါ်ပြဖူးစ် ထွ���ယ််၊ နှ��င််င်�ပြချ��ကလေး ပြ်န်း်း��ဲ့သးကလေး�� သ််သ််ထွ���ယ််”

. “�််ကလေး့ကလေး်းးကြီးကလေးး�ကလေးဦး��ဆ�င််ပြီး်း� ဧည့််သည််း��င််  �််ကလေး့ကလေး်းးကြီးကလေးး�ကလေး�� သ�င််�်�����ယ််”

. “ည်ဘကလေး်များထွ့ကလေး်ဖူး��� အပေါ်များ�န်း််ညွှှန်း်�ကလေး��ချ�ကလေး်��့ထွ��်�ယ််”

. “းးစ�းး�ဝ�န်းဲ်များသ့��ဖူး���၊ းကလေး်�ဆ�ဖူး���၊ mask �််ဖူး��� အပေါ်သ�ချ�ဲ�စကလေး်��့န်းဲ် �အပေါ်�်�ယ််”

. “းကလေး်ကလေးများ်�စ��စ�င််��့ ပြဖူးန်း််�ယ််”

၈၉ %

၁၁ %
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. “ဘ�သ����ဘ�����ကလေး��င််���့ ်��်ထွ����ယ််၊ းးစ�းး�ဝ�များး�််ချ��င််�ဘး�၊ �််�ာ�ထွဲများှ� အပေါ်စည််�အပေါ်�ဝ���့ များး�််ချ��င််�ဘး�”

. “အပေါ်�ည််ပြ်�းးန်း���့��ဲ့�န်း����့များှ� lock down ချ��ယ််”

. “ဆန်း်ဆးဆ����ကလေးာ���့�ဝ�� ��့��ယ််” 

. “�််�ာ�ထွဲများှ� အပေါ်ပြ်င််များထွ့ကလေး်�ဘး�၊း့�်း့�်း််း်် များ�န်း�ဘး�၊ ကလေး�း�အပေါ်ချ�င််�ချ�င််� များ��့��ဘး�” 

. “းးကြီးကလေးး���့ အပေါ်း�််များသ့���ဘး�၊ အပေါ်း�််းကလေး်များဲ့ပြဖူးစ်သ့���ယ််။ စ��ဝ�်�န်း��� အပေါ်ဆင််များ�ပြ်����့ �ှ��ယ််။ ချကလေး်ချဲ�ယ််”

. “းး��့�ဲ� စ�����များ်များု��့၊ ��ကလေး�ကလေး်စ��်��့ အပေါ်�များ်�ပြဖူးစ်�ယ််”

. “များ�ဘ��့ကလေး ကလေး�း���့ကလေး�� ကလေးး�စကလေး်များှ� ်��စ�����များ်�ကလေး�ယ််၊ ကလေး�း���့ကလေး��ယ််���င််းည််� ���ဂါါကလေးး�စကလေး်ချ��များှ� ��ကလေး�ကလေး်�ယ််။   
 Quaratine ဝင််�များယ််ဆ���င်် များ�ဘ��့န်းဲ်ချ့ဲ�များှ� ��ကလေး�ကလေး်�ယ််”

. “�််�ဝ�များှ��ှ��ဲ့ များ�သ��စ�ဝင််��့အပေါ်�့ကလေး် စ�����များ်�ကလေး�ယ််” 

စသံည်ုပြ�င့််ု ရေး�ရွေးန်ုးွရေးပြ�ကြားကျွးးသံးွးသံည်ုကျွ�့ ရေးတို့�ွ�သံည်ု။ 

“အပေါ်�ည််ပြ်�းးန်း�များ�ှ�ချင်် အပေါ်ချ� �န်း်����ကလေး�ကလေး�����ကလေး���့ COVID–19 ���ဂါါ ကလေး��ယ့််ဆးများး�နှ��င််
ဘး�း��� �များ်�်းင့််ထွ����၊ း���ဝများ��ကလေး�ကလေး်ဘး�၊ များ�် (၂၃) များန်းကလေး်များှ� Youth Organization �စ်
ချ�ကလေး�န်း �း�်စ်းကလေး�ကလေး�န်း ��ကလေးပြင်����့ းးကြီးကလေးး���့���၊ ကလေး�း���့်ါ အပေါ်�များ်���ကလေး�ကလေး်�ကလေး
�ယ််၊ ်ထွများဦး�ဆ��� အပေါ်�ည််ပြ်�းးန်း���့��ဲ့�န်း��ဆ�����့ �း�့��ါင််�ချ��ယ််။ �ဲနှှစ်�ယ်�ကလေး်ကလေး
�း�့��ါင််�း�််ထွ���ဲ့အပေါ်�များ်ကလေး��  �စ�င့််�်��ယ််။ သး����စ��ဖူး��� CSO အပေါ်ဖူး့ဲ�အပေါ်စည််���့ကလေး စးစဉ််
�်���ယ််၊ lock down house များှ�ဆ��းည််� (၃၀၀) �း�ကလေး်�ှ��ယ််။ ကလေး�း���့အပေါ်�့ကလေး် 
အပေါ်ထွး�စဉ််�စ���်�ထွ���� များ�ှ�ဘး�၊”
( ရိုးဘး၊ ၁၇ နှှစ်၊ များ၊ �း���န်း်)

   

COVID-19 န်းဲ် ်�်သကလေး်�ဲ့သ�င််�အပေါ်ချ�ကလေး်အပေါ်းကလေး်များ���ကလေး�� ကလေး�း�များ��� ဘယ််း����ှ�ချဲ့းဲ 

ကျွရေး�းမ်းျးးန်ုငှ့််ုရေးပြပ်း�့�ရေး�းွရေးန်ုးွ�းတို့ငွ့်ုCOVID-19န်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံည််ု သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့� ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ န်ည်ုး�မ်းုးမ်းျ�့းစံ�ပြ�င့််ု ��ှ့
ရေးန်သံည်ုကျွ့� သံ�့သံည်ု။ ရို�ပ်ုပြမ်းင့်ုသံံကြားကျွးး၊ ရေး��းယ်�့၊ Facebook၊ ��န်ုးရေးခွ်��့မ်း၊ု ရေးကျွျး�ား�ပ်ုကျွကွျွုအ�ပ်ုခွျ�ပ်ုရေး�းမ်းးုမ်း ှအသံံခွျ��စကျွုသံံ�းပြီးပ်းးရေးအးုပြခွင့်ုး၊ 
�ကူြီးကျွးးရေးတို့�ွးမ်း ှ တို့�င့််ုကြားကျွးး�ပြခွငု့်း၊ �ပ်ု�ားထွ�မ်းးှ ပ်�့စတို့းဗိုးန်ု�့င့်ုးမ်းျးး ကျွပ်ုထွးးပြခွင့်ုး၊ �ကျွုကျွမ်းုးစးရေးစးင့်ုမ်းျးး ရေး�ရေးပ်းပြခွင့်ုး၊ ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းဌားန်
အသံပ့်ည်းရေးပ်းမ်းမု်းျးးမ်း ှတို့�င့််ုသံပ့ြခွင့်ုး၊ သံငူ့်ယ်ုခွျင့်ုးမ်းျးး၊ ပ်တို့ု�န်ုးကျွျင့်ုကျွ �ရူေးတို့�ွးကျွ တို့�င့််ုစကျွးးမ်းျးးမ်းတှို့�င့််ုန်ုငှ့််ု သံတို့င့်ုးစးကျွရေးန် သံ�့
ပြခွင့်ုး အစ�ှသ့ံည််ုန်ည်ုး�မ်းုးမ်းျးးမ်း ှကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်�� COVID – 19 သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့� ��ှရ့ေးန်သံည်ု။ 

�ာ�ကလေး များ��ကလေး်န်းဲ် အပေါ်သ��်��ယ််၊ အပေါ်�င််��န်း်�ကလေး းကလေး်�ဆ��ဲ့
�န်း��များှ� ်��စ����့ ကလေး််ထွ���ယ််၊ �န်း�ကလေး်ပြီး်း� TV ��့၊ 
���းယ်����့၊ Facebook ��့ကလေးးည််� သ��်ါ�ယ််။ 
(များယ့်န်း်�းဲ့းဲ့များ���၊ ၁၆ နှှစ်၊ များ၊ ်�သ�များ်ကြီးကလေးး�)
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န်း��းည််သ�း�ကလေး်�ပြ်��များယ််ဆ���င်် နှှ��စ��ချ��င််�ဆ������င််� �����င််ဆစ်န်းဲ်ကလေး�ထွ���များယ််၊ းးစ�
းး�ဝ���ှ�င််�များယ််။ ��်နှ��င််သများ် အပေါ်�များ်များှ�်ဲ�န်းများယ််။ အပေါ်�ဟာ��ပြ်ည့််�ဲ့ အပေါ်စ��များ���ကလေး�� စ���များယ််။ 
အပေါ်ပြ်င််ထွ့ကလေး်���င််� mask �််�များယ််၊ းကလေး်ကလေး�� ချဏချဏ�ဆ��များယ််၊ 
စန်းစ်�ကလေး� းကလေး်�ဆ�န်းည််�န်းဲ် စကလေးကန်း်် ၂၀ �ကလေး� းကလေး်�ဆ�များယ််၊ 
းး�စ်�ယ်�ကလေး်န်းဲ်�စ်�ယ်�ကလေး် (၆) �်ချ့��န်း�များယ််။
(�များ�င််�အပေါ်�င််များ���း့င််၊ ၁၅ နှှစ်၊ ကလေး���၊ �်ါကလေး်)

COVID-19 အပေါ်��ကလေး�င််� ကလေး�း�များ��� န်း��းည််သ��ှ�များုနှှင့်် သ�င််�အပေါ်ချ�ကလေး်အပေါ်းကလေး်��ှ�များုအပေါ်�်�သ���သ််ချ�ကလေး်

“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့� အခွွင့််ုအရေး�း၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အသံံ” စစုတို့မ်းုးတို့ငွ့်ု အရေး�အတို့ွကျွု��့င့်ု�းန်ုငှ့််ု အ�ည်ုအရေးသံးွ��့င့်ု�း ရေးကျွးကျွုခွံ��ှရ့ေးသံးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးး
အ� ကျွရေး�းအမ်းျးးစ�သံည်ု COVID-19 န်ုငှ့််ု ပ်တို့ုသံကျွုပြီးပ်းး ရေးကျွးင့်ုးစးွန်ား�ည်ုသံ�့ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး၊ သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့��ည်ုး န်ည်ုး�မ်းုး  
အမ်းျ�့းမ်းျ�့းပြ�င့််ု �ကျွုခွံ��ှ့ရေးန်ရေးကြားကျွးငု့်းန်ုငှ့််ု COVID-19 န်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံည််ု ထွ�တို့ုပြပ်န်ုခွျကျွုမ်းျးး၊ �ထူွ�ပ်ည်းရေးပ်းမ်းျးးကျွ့��ည်ုး န်ား�ည်ုမ်း�ုှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး
သံံ�းသံပ်ုသံ�့ှ့�သံည်ု။ ထွ�့�အပြပ်င့်ု ကျွရေး�းမ်းျးးသံည်ု COVID-19 ကြားကျွးင့််ု မ်းမ့်း့တို့�့� ပ်တို့ု�န်ုးကျွျင့်ုတို့ငွ့်ု ရို�့ကျွုခွတို့ုပြ�စုပ်ျကျွုရေးန်ရေးသံး အရေးပြခွအရေးန်မ်းျးးကျွ့�
�ည်ုး ရေးကျွးင့်ုးစးွသံတို့့ထွးးမ်းသ့ံည်ုကျွ�့ ရေး��်းသံ�့ှ့�သံည်ု။ ကျွးကျွယွ်ုရေးစးင့််ုရေး�းှကျွုရေး�းန်ည်ုး�မ်းုးမ်းျးးကျွ့��ည်ုး ရေးသံခွျးစးွသံ�့ှ့ထွးးသံည်ုကျွ့� 
သံံ�းသံပ်ု��ှသ့ံည်ု။ ကျွရေး�းအမ်းျးးစ�မ်းးှ ��့အပ်ုသံည််ုကျွးကျွယွ်ုရေး�း�့�င့်ု�းပ်စစည်ုးမ်းျးး (န်ုှာရေးခွါင့်ုးစည်ုး၊ �ကျွုသံန်�ုရေး�း၊ �ကျွုရေး�း�ပ်ုပြပ်း)မ်းျးး 
အ�င့်ုသံင့််ု�ှ့ကြားကျွရေးသံးု�ည်ုး၊ အန်ည်ုးစ�ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးမ်းးှ ယ်င့်ုးကျွးကျွယွ်ုရေး�း�့�င့်ု�း ပ်စစည်ုးမ်းျးးအ�င့်ုသံင့််ု မ်း�ှ့ရေးန်သံည်ုကျွ�့သံ�့သံည်ု။ 

COVID-19 အရေးကြားကျွးင့်ုး ကျွရေး�းမ်းျးးန်ား�ည်ုသံ�့ှ့မ်းနု်ုငှ့််ု သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွု��ှမ့်းမု်းျးးန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုပြီးပ်းး ကျွရေး�းမ်းျးး၏ အကြံကျွံပြပ်�ခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� 
ဤစစုတို့မ်းုးရေးတို့�ွ�ှ့ခွျကျွုမ်းျးး၏ ရေးန်ာကျွု�ံ�းအပ်�့င့်ုးတို့ွင့်ု �ကျွု�ကျွုရေး�းုပြပ်ပ်ါမ်းည်ု။ 

၆ ရေးပ်

COVID-19 န်းဲ််�်သကလေး်ပြီး်း� ကလေး�း����� �ကလေး��သ���ဲ့ �ကလေး�း�ဟားများ��� 

ကျွရေး�းမ်းျးးသံည်ု COVID-19 န်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုရေးသံး သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့� ရေးန်�းမ်းျ�့းစံ�မ်း ှ�ရေးန်သံည််ုတို့ပြီးပ်�့င့်ုန်ကျွုတို့ည်ုးမ်းးှပ်င့်ု COVID-19 
န်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံည််ု ရေးကျွး�းဟု�မ်းျးး (rumors) ကျွ့� ��ှရ့ေးန်ရေးကြားကျွးင့်ုး ကျွရေး�းမ်းျးးန်ုငှ့််ု ရေး�းွရေးန်ုးွမ်းမု်းျးးမ်းသှံ�့သံည်ု။ 

ကလေး�း�အပေါ်များ���စ� �ကလေး��သ��န်း�သ� COVID-19 နှှင့်််�်သကလေး်သည့်် �ကလေး�း�ဟားများ���များှ� - 

. “�များ��ာကလေး်ပြ်��် �သ�ကလေး်�များယ််”

. “ည်သန်း်��ချါင််များှ� �ကလေးကလေး်ဥပြ်��်စ���များယ််။ ကလေး််�ကလေး��်�ယ််။”

. “�ရို��်ပြ်ည််ကလေးပြ်န်း်း�ပြီး်း� ထွ့ကလေး်�ပြ်��န်း�ဲ့းး�ှ��ယ််”

. “ကလေး��ဗိုစ်���ဂါါသည်် �ရို��်နှ��င််င်� အပေါ်များ� ���သများး��စ်ဦး�ကလေး �းထွ့င််��”

. “�း���ဂါါကလေး ဧပြီး်းးကလေး�န်း်�င်် ကလေး�န်း်သ့��များှ�၊ ဘ�ပြဖူးစ်း���းဲဆ�����့ �ကလေး��ကလေး�များချ�ဘး�း��� �ပြ်��ကလေး�ယ််”

. “�ာ�ထွဲများှ� ကလေး��ဗိုစ်���ဂါါ�ှ��န်း�ဲ့ းး�စ်�ယ်�ကလေး်�ှ��ယ််”

. “နှ့���ချ��ကလေး�န်း �ဆ�ထွ��်နှ��င််�ယ််”

. “ပြီးများ���ထွဲများှ� ကလေး��ဗိုစ်ပြဖူးစ်�န်း�ဲ့းး ၅ �ယ်�ကလေး်���င်် �သသ့��ပြီး်းး����ကလေး���ယ််”

. “�ကလေး��������့အပေါ်စ��ဘဲ၊ �း���ဂါါကြီးကလေးး� ၆ းအပေါ်�့င််� များကလေး�နှ��င််�င်် �စ်ကလေးများာ�း��� �သ��ကလေး်�ကလေး်စး����့များယ််”

COVID-19 ကလေး�� ဘယ််း��ကလေး�ကလေး့ယ််နှ��င််းဲ

အထွကျွုပ်ါအရေးကြားကျွးင့်ုးအ�းန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍ ရေး�းွရေးန်ုးွ�းမ်းးှ ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ မ်းမ့်းက့ျွ�့ယ်ုကျွ့� COVID-19 မ်း ှ ကျွးကျွယွ်ု�န်ု ��ပ်ုရေး�းင့်ုကြားကျွ�မ်းည််ု
အခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� ရေးအးကျွုပ်ါအတို့့�င့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးခွ�က်ြားကျွသံည်ု။
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. “နှ��င််င်�ပြချ��ကလေးပြ်န်း်း��ဲ့းး��့များှ� ���ဂါါ�ှ�နှ��င််�ယ််ဆ��ပြီး်း� ချ့ဲပြချ��ဆကလေး်ဆ��ကလေး�ယ််”

. “�းနှှစ်အပေါ်�့င််�များှ� �ကလေး��င််���့ များဖူး့င့််နှ��င််���့ဘး�”

. “များ�ကလေး်း���ချ�င််� အပေါ်�ကလေးည့််ချ�င််�ဆ���င််းည််� ကလေးး�နှ��င််�ယ််”

. “�စ်�ယ်�ကလေး်န်းဲ်�စ်�ယ်�ကလေး် mask �််းည််� ကလေးး�များှ�်ဲ၊ းကလေး်�ဆ�းည််� အပေါ််��်ါ်ဲ၊ း�််�န်းးည််� အပေါ််��်ါ်ဲ”

. “Online များှ� ကလေး��ဗိုစ်�်��ကလေး်�ဆ� ���င််����ှ��ယ််”

. “ည် ၁၂ န်း��း �ကလေး�င််�ကလေးင််�အပေါ်�ကလေး်ကလေး�န်း �ဆ�ပြဖူးန်း်�များယ််”

. “သစ််င််�အပေါ်�ကလေး်များှ� �း��ကလေးည့််�င်် ဘ���့�များယ််။ �ကလေးည့်််ါ၊ ��့��င်် ကလေး��ဗိုစ်များ�ှ�ဘး�” 

. “်ထွများ အပေါ်�ည််ပြ်�းးန်း� ၁ ဦး�်ဲ�ှ���ကလေး�� ၃ ဦး�း��� �ကလေး���ယ််။ ်ထွများ အပေါ်�ည််ပြ်�းးန်း�ကလေး��းည််� Negative း��� များှ���ပြ်��ယ််”

. “၁၀ �န်း်��အပေါ်�င််စ��င််�ကလေး�� များစစ်���့ဘး� အပေါ်��း��� �အပေါ်�င််�်�များယ််”

. “Quarantine ဆ���� ကလေး�း���့ အပေါ်စကလေးန်း��များးည််ဘး�။  Quarantine ဆ���� ကလေး�း���့�ကလေး��များှ� ���ဂါါ�သ့����ဘဲ။ Quarantine  
 Center များှ� �ှ��ဲ့သး��့ကလေး အပေါ်ကလေး�န်း်း��� ���ဂါါ�သ့���ယ််ထွင််�ယ််”

. “�းထွဲများှ�ဆင့်် ကလေးး���များဟာ��်ဘး�း��� �ကလေး���ယ််”

. “ကလေး�ကလေး့ယ််�ဆ���န်းပြီး်းး��� �ကလေး���ယ််”

. “အပေါ်�ကလေး်�သ�ကလေး်�င်် ���ဂါါ်���များကလေးး�ဘး�း��� �ကလေး���ယ််”

COVID-19 န်းဲ််�်သကလေး်ပြီး်း�  ကလေး�း������ကလေး��သ���ဲ့ �ကလေး�း�ဟား��့ကလေး ဘယ််ကလေးး���းဲ

ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု COVID-19 ကျွး�အတို့ွင့်ုးတို့ငွ့်ု COVID-19 န်ုငှ့််ု ပ်တို့ုသံကျွုရေးသံး ရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးကျွ့� န်ည်ုး�မ်းုးအမ်းျ�့းမ်းျ�့းမ်း ှ��ှ့ရေးန်သံည်ု
ကျွ�့ သံ�့သံည်ု။ ယ်င့်ုးန်ည်ုး�မ်းုးမ်းျးးတို့ငွ့်ု �ပ်ု�ားတို့ငွ့်ုး အခွျင့်ုးခွျင့်ုး တို့စုရေးယ်းကျွုန်ုငှ့််ုတို့စုရေးယ်းကျွုရေးပြပ်းကြားကျွးးပြခွင့်ုးမ်း ှသံ�့ပြခွင့်ုး၊ �ကူြီးကျွးးမ်းဘ့မ်းျးးရေးပြပ်း
ပြပ်ပြခွင့်ုး၊ ��န်ုးပြ�င့််ုရေးပြပ်းပြခွင့်ုး၊ Facebook / internet ရေးပ််မ်းသှံပ့ြခွင့်ုး၊ Message န်��တို့�င့််ု ပ်�့�ကြားကျွပြခွင့်ုးမ်းျးးပ်ါ�င့်ုပြီးပ်းး အမ်းျးးစ�မ်းးှ �ကူြီးကျွးးမ်းဘ့မ်းျးးမ်းသှံ�့
ပြခွင့်ုးပြ�စုသံည်ု။ ယ်င့်ုးရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးရေးကြားကျွးင့််ု ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု စ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးး၊ စတ့ို့ုရိုပု်ုရေးထွးွမ်းမု်းျးး၊ ရေးကြားကျွးကျွု�ာံ�မ်းမု်းျးး ပြ�စုရေးကြားကျွးင့်ုး ကျွရေး�း
မ်းျးးကျွ ရေး�းွရေးန်ုးွရေးပြပ်းကြားကျွးးကြားကျွသံည်ု။ 

Facebook �်�များှ��ကလေးည့််ပြီး်း� းးကြီးကလေးး���့ကလေး�ပြ်��ယ််။ 
ဘယ််ပြီးများ���များှ� ဘယ််နှှစ်�ယ်�ကလေး်ပြဖူးစ်�န်းပြီး်းဆ��ပြီး်း�။ �ကလေးယ််များပြဖူးစ်ဘဲန်းဲ်၊ 
ပြဖူးစ်�ယ််�ပြ်��ယ််။ ကလေး�း���့းည််� ��ကလေး�ကလေး်�ကလေး�ယ််။ 
(�များ�င််�ကလေး��်�ကလေး��်�အပေါ်�င််၊ ၁၆ နှှစ်၊ ကလေး���၊ များ�ကလေး့�) 

�များ��ာကလေး်စ����ယ််ဆ��ပြီး်း� �ကလေး�း�ဟား��့�ကလေး����ယ််၊ အပေါ်ချါ�ကလေး ���ဂါါကလေး�� 
နှ��င််�ယ််၊ နှ့���ချ��ကလေး�န်း �ဆ�ထွ��်နှ��င််�ယ််ဆ��ပြီး်း� �ကလေး����ယ််၊ ်ချ�ကလေးက�များှ� 
���ဂါါ်�����့�ပြီး်း� းးင်ါ��ယ်�ကလေး်���င်် �သသ့��ပြီး်း ဆ��ပြီး်း� �ကလေး����ယ််၊ �ကလေးယ််
ကလေး�န်း်�များ����ဌာ�န်းကလေး ထွ��်ပြ်န်း်�ဲ့ သ�င််���့များှ�ကလေး� ်ါး���များ��့��ဘး�။
(များနှ့ယ််နှ့ယ််းင််�၊ ၁၄ နှှစ်၊ များ၊ ်ချ�ကလေးက�)
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န်း��းည််သ�း�ကလေး်�ပြ်��များယ််ဆ���င်် နှှ��စ��ချ��င််�ဆ������င််� �����င််ဆစ်န်းဲ်ကလေး�ထွ���များယ််၊ းးစ�
းး�ဝ���ှ�င််�များယ််။ ��်နှ��င််သများ် အပေါ်�များ်များှ�်ဲ�န်းများယ််။ အပေါ်�ဟာ��ပြ်ည့််�ဲ့ အပေါ်စ��များ���ကလေး�� စ���များယ််။ 
အပေါ်ပြ်င််ထွ့ကလေး်���င််� mask �််�များယ််၊ းကလေး်ကလေး�� ချဏချဏ�ဆ��များယ််၊ 
စန်းစ်�ကလေး� းကလေး်�ဆ�န်းည််�န်းဲ် စကလေးကန်း်် ၂၀ �ကလေး� းကလေး်�ဆ�များယ််၊ 
းး�စ်�ယ်�ကလေး်န်းဲ်�စ်�ယ်�ကလေး် (၆) �်ချ့��န်း�များယ််။
(�များ�င််�အပေါ်�င််များ���း့င််၊ ၁၅ နှှစ်၊ ကလေး���၊ �်ါကလေး်)

COVID-19 အပေါ်��ကလေး�င််� ကလေး�း�များ��� န်း��းည််သ��ှ�များုနှှင့်် သ�င််�အပေါ်ချ�ကလေး်အပေါ်းကလေး်��ှ�များုအပေါ်�်�သ���သ််ချ�ကလေး်

“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့� အခွွင့််ုအရေး�း၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အသံံ” စစုတို့မ်းုးတို့ငွ့်ု အရေး�အတို့ကွျွု��့င့်ု�းန်ုငှ့််ု အ�ည်ုအရေးသံးွ��့င့်ု�း ရေးကျွးကျွုခွံ��ှရ့ေးသံးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးး
အ� ကျွရေး�းအမ်းျးးစ�သံည်ု COVID-19 န်ုငှ့််ု ပ်တို့ုသံကျွုပြီးပ်းး ရေးကျွးင့်ုးစးွန်ား�ည်ုသံ�့ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး၊ သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့��ည်ုး န်ည်ုး�မ်းုး  
အမ်းျ�့းမ်းျ�့းပြ�င့််ု �ကျွုခွံ��ှ့ရေးန်ရေးကြားကျွးငု့်းန်ုငှ့််ု COVID-19 န်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံည််ု ထွ�တို့ုပြပ်န်ုခွျကျွုမ်းျးး၊ �ထူွ�ပ်ည်းရေးပ်းမ်းျးးကျွ့��ည်ုး န်ား�ည်ုမ်း�ုှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး
သံံ�းသံပ်ုသံ�့ှ့�သံည်ု။ ထွ�့�အပြပ်င့်ု ကျွရေး�းမ်းျးးသံည်ု COVID-19 ကြားကျွးင့််ု မ်းမ့်း့တို့�့� ပ်တို့ု�န်ုးကျွျင့်ုတို့ငွ့်ု ရို�့ကျွုခွတို့ုပြ�စုပ်ျကျွုရေးန်ရေးသံး အရေးပြခွအရေးန်မ်းျးးကျွ့�
�ည်ုး ရေးကျွးင့်ုးစးွသံတို့့ထွးးမ်းသ့ံည်ုကျွ�့ ရေး��်းသံ�့ှ့�သံည်ု။ ကျွးကျွယွ်ုရေးစးင့််ုရေး�းှကျွုရေး�းန်ည်ုး�မ်းုးမ်းျးးကျွ့��ည်ုး ရေးသံခွျးစးွသံ�့ှ့ထွးးသံည်ုကျွ့� 
သံံ�းသံပ်ု��ှသ့ံည်ု။ ကျွရေး�းအမ်းျးးစ�မ်းးှ ��့အပ်ုသံည််ုကျွးကျွယွ်ုရေး�း�့�င့်ု�းပ်စစည်ုးမ်းျးး (န်ုှာရေးခွါင့်ုးစည်ုး၊ �ကျွုသံန်�ုရေး�း၊ �ကျွုရေး�း�ပ်ုပြပ်း)မ်းျးး 
အ�င့်ုသံင့််ု�ှ့ကြားကျွရေးသံးု�ည်ုး၊ အန်ည်ုးစ�ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးမ်းးှ ယ်င့်ုးကျွးကျွယွ်ုရေး�း�့�င့်ု�း ပ်စစည်ုးမ်းျးးအ�င့်ုသံင့််ု မ်း�ှ့ရေးန်သံည်ုကျွ�့သံ�့သံည်ု။ 

COVID-19 အရေးကြားကျွးင့်ုး ကျွရေး�းမ်းျးးန်ား�ည်ုသံ�့ှ့မ်းနု်ုငှ့််ု သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွု��ှမ့်းမု်းျးးန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုပြီးပ်းး ကျွရေး�းမ်းျးး၏ အကြံကျွံပြပ်�ခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� 
ဤစစုတို့မ်းုးရေးတို့�ွ�ှ့ခွျကျွုမ်းျးး၏ ရေးန်ာကျွု�ံ�းအပ်�့င့်ုးတို့ငွ့်ု �ကျွု�ကျွုရေး�းုပြပ်ပ်ါမ်းည်ု။ 

၆ ရေးပ်

COVID-19 န်းဲ််�်သကလေး်ပြီး်း� ကလေး�း����� �ကလေး��သ���ဲ့ �ကလေး�း�ဟားများ��� 

ကျွရေး�းမ်းျးးသံည်ု COVID-19 န်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုရေးသံး သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့� ရေးန်�းမ်းျ�့းစံ�မ်း ှ�ရေးန်သံည််ုတို့ပြီးပ်�့င့်ုန်ကျွုတို့ည်ုးမ်းးှပ်င့်ု COVID-19 
န်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံည််ု ရေးကျွး�းဟု�မ်းျးး (rumors) ကျွ့� ��ှရ့ေးန်ရေးကြားကျွးင့်ုး ကျွရေး�းမ်းျးးန်ုငှ့််ု ရေး�းွရေးန်ုးွမ်းမု်းျးးမ်းသှံ�့သံည်ု။ 

ကလေး�း�အပေါ်များ���စ� �ကလေး��သ��န်း�သ� COVID-19 နှှင့်််�်သကလေး်သည့်် �ကလေး�း�ဟားများ���များှ� - 

. “�များ��ာကလေး်ပြ်��် �သ�ကလေး်�များယ််”

. “ည်သန်း်��ချါင််များှ� �ကလေးကလေး်ဥပြ်��်စ���များယ််။ ကလေး််�ကလေး��်�ယ််။”

. “�ရို��်ပြ်ည််ကလေးပြ်န်း်း�ပြီး်း� ထွ့ကလေး်�ပြ်��န်း�ဲ့းး�ှ��ယ််”

. “ကလေး��ဗိုစ်���ဂါါသည်် �ရို��်နှ��င််င်� အပေါ်များ� ���သများး��စ်ဦး�ကလေး �းထွ့င််��”

. “�း���ဂါါကလေး ဧပြီး်းးကလေး�န်း်�င်် ကလေး�န်း်သ့��များှ�၊ ဘ�ပြဖူးစ်း���းဲဆ�����့ �ကလေး��ကလေး�များချ�ဘး�း��� �ပြ်��ကလေး�ယ််”

. “�ာ�ထွဲများှ� ကလေး��ဗိုစ်���ဂါါ�ှ��န်း�ဲ့ းး�စ်�ယ်�ကလေး်�ှ��ယ််”

. “နှ့���ချ��ကလေး�န်း �ဆ�ထွ��်နှ��င််�ယ််”

. “ပြီးများ���ထွဲများှ� ကလေး��ဗိုစ်ပြဖူးစ်�န်း�ဲ့းး ၅ �ယ်�ကလေး်���င်် �သသ့��ပြီး်းး����ကလေး���ယ််”

. “�ကလေး��������့အပေါ်စ��ဘဲ၊ �း���ဂါါကြီးကလေးး� ၆ းအပေါ်�့င််� များကလေး�နှ��င််�င်် �စ်ကလေးများာ�း��� �သ��ကလေး်�ကလေး်စး����့များယ််”

COVID-19 ကလေး�� ဘယ််း��ကလေး�ကလေး့ယ််နှ��င််းဲ

အထွကျွုပ်ါအရေးကြားကျွးင့်ုးအ�းန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍ ရေး�းွရေးန်ုးွ�းမ်းးှ ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ မ်းမ့်းက့ျွ�့ယ်ုကျွ့� COVID-19 မ်း ှ ကျွးကျွယွ်ု�န်ု ��ပ်ုရေး�းင့်ုကြားကျွ�မ်းည််ု
အခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� ရေးအးကျွုပ်ါအတို့့�င့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးခွ�က်ြားကျွသံည်ု။
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. “နှ��င််င်�ပြချ��ကလေးပြ်န်း်း��ဲ့းး��့များှ� ���ဂါါ�ှ�နှ��င််�ယ််ဆ��ပြီး်း� ချ့ဲပြချ��ဆကလေး်ဆ��ကလေး�ယ််”

. “�းနှှစ်အပေါ်�့င််�များှ� �ကလေး��င််���့ များဖူး့င့််နှ��င််���့ဘး�”

. “များ�ကလေး်း���ချ�င််� အပေါ်�ကလေးည့််ချ�င််�ဆ���င််းည််� ကလေးး�နှ��င််�ယ််”

. “�စ်�ယ်�ကလေး်န်းဲ်�စ်�ယ်�ကလေး် mask �််းည််� ကလေးး�များှ�်ဲ၊ းကလေး်�ဆ�းည််� အပေါ််��်ါ်ဲ၊ း�််�န်းးည််� အပေါ််��်ါ်ဲ”

. “Online များှ� ကလေး��ဗိုစ်�်��ကလေး်�ဆ� ���င််����ှ��ယ််”

. “ည် ၁၂ န်း��း �ကလေး�င််�ကလေးင််�အပေါ်�ကလေး်ကလေး�န်း �ဆ�ပြဖူးန်း်�များယ််”

. “သစ််င််�အပေါ်�ကလေး်များှ� �း��ကလေးည့််�င်် ဘ���့�များယ််။ �ကလေးည့်််ါ၊ ��့��င်် ကလေး��ဗိုစ်များ�ှ�ဘး�” 

. “်ထွများ အပေါ်�ည််ပြ်�းးန်း� ၁ ဦး�်ဲ�ှ���ကလေး�� ၃ ဦး�း��� �ကလေး���ယ််။ ်ထွများ အပေါ်�ည််ပြ်�းးန်း�ကလေး��းည််� Negative း��� များှ���ပြ်��ယ််”

. “၁၀ �န်း်��အပေါ်�င််စ��င််�ကလေး�� များစစ်���့ဘး� အပေါ်��း��� �အပေါ်�င််�်�များယ််”

. “Quarantine ဆ���� ကလေး�း���့ အပေါ်စကလေးန်း��များးည််ဘး�။  Quarantine ဆ���� ကလေး�း���့�ကလေး��များှ� ���ဂါါ�သ့����ဘဲ။ Quarantine  
 Center များှ� �ှ��ဲ့သး��့ကလေး အပေါ်ကလေး�န်း်း��� ���ဂါါ�သ့���ယ််ထွင််�ယ််”

. “�းထွဲများှ�ဆင့်် ကလေးး���များဟာ��်ဘး�း��� �ကလေး���ယ််”

. “ကလေး�ကလေး့ယ််�ဆ���န်းပြီး်းး��� �ကလေး���ယ််”

. “အပေါ်�ကလေး်�သ�ကလေး်�င်် ���ဂါါ်���များကလေးး�ဘး�း��� �ကလေး���ယ််”

COVID-19 န်းဲ််�်သကလေး်ပြီး်း�  ကလေး�း������ကလေး��သ���ဲ့ �ကလေး�း�ဟား��့ကလေး ဘယ််ကလေးး���းဲ

ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု COVID-19 ကျွး�အတို့ငွ့်ုးတို့ငွ့်ု COVID-19 န်ုငှ့််ု ပ်တို့ုသံကျွုရေးသံး ရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးကျွ့� န်ည်ုး�မ်းုးအမ်းျ�့းမ်းျ�့းမ်း ှ��ှ့ရေးန်သံည်ု
ကျွ�့ သံ�့သံည်ု။ ယ်င့်ုးန်ည်ုး�မ်းုးမ်းျးးတို့ငွ့်ု �ပ်ု�ားတို့ငွ့်ုး အခွျင့်ုးခွျင့်ုး တို့စုရေးယ်းကျွုန်ုငှ့််ုတို့စုရေးယ်းကျွုရေးပြပ်းကြားကျွးးပြခွင့်ုးမ်း ှသံ�့ပြခွင့်ုး၊ �ကူြီးကျွးးမ်းဘ့မ်းျးးရေးပြပ်း
ပြပ်ပြခွင့်ုး၊ ��န်ုးပြ�င့််ုရေးပြပ်းပြခွင့်ုး၊ Facebook / internet ရေးပ််မ်းသှံပ့ြခွင့်ုး၊ Message န်��တို့�င့််ု ပ်�့�ကြားကျွပြခွင့်ုးမ်းျးးပ်ါ�င့်ုပြီးပ်းး အမ်းျးးစ�မ်းးှ �ကူြီးကျွးးမ်းဘ့မ်းျးးမ်းသှံ�့
ပြခွင့်ုးပြ�စုသံည်ု။ ယ်င့်ုးရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးရေးကြားကျွးင့််ု ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု စ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးး၊ စတ့ို့ုရိုပု်ုရေးထွးွမ်းမု်းျးး၊ ရေးကြားကျွးကျွု�ာံ�မ်းမု်းျးး ပြ�စုရေးကြားကျွးင့်ုး ကျွရေး�း
မ်းျးးကျွ ရေး�းွရေးန်ုးွရေးပြပ်းကြားကျွးးကြားကျွသံည်ု။ 

Facebook �်�များှ��ကလေးည့််ပြီး်း� းးကြီးကလေးး���့ကလေး�ပြ်��ယ််။ 
ဘယ််ပြီးများ���များှ� ဘယ််နှှစ်�ယ်�ကလေး်ပြဖူးစ်�န်းပြီး်းဆ��ပြီး်း�။ �ကလေးယ််များပြဖူးစ်ဘဲန်းဲ်၊ 
ပြဖူးစ်�ယ််�ပြ်��ယ််။ ကလေး�း���့းည််� ��ကလေး�ကလေး်�ကလေး�ယ််။ 
(�များ�င််�ကလေး��်�ကလေး��်�အပေါ်�င််၊ ၁၆ နှှစ်၊ ကလေး���၊ များ�ကလေး့�) 

�များ��ာကလေး်စ����ယ််ဆ��ပြီး်း� �ကလေး�း�ဟား��့�ကလေး����ယ််၊ အပေါ်ချါ�ကလေး ���ဂါါကလေး�� 
နှ��င််�ယ််၊ နှ့���ချ��ကလေး�န်း �ဆ�ထွ��်နှ��င််�ယ််ဆ��ပြီး်း� �ကလေး����ယ််၊ ်ချ�ကလေးက�များှ� 
���ဂါါ်�����့�ပြီး်း� းးင်ါ��ယ်�ကလေး်���င်် �သသ့��ပြီး်း ဆ��ပြီး်း� �ကလေး����ယ််၊ �ကလေးယ််
ကလေး�န်း်�များ����ဌာ�န်းကလေး ထွ��်ပြ်န်း်�ဲ့ သ�င််���့များှ�ကလေး� ်ါး���များ��့��ဘး�။
(များနှ့ယ််နှ့ယ််းင််�၊ ၁၄ နှှစ်၊ များ၊ ်ချ�ကလေးက�)
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�ကျွု�ကျွု၍ ထွခ့ွ�့ကျွုမ်း�ုှ့ပ်ါကျွ မ်းည်ုသံည််ု�န်ုရေး�းင့်ုမ်းကုျွ�့ ထွခ့ွ�့ကျွုရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးမ်းးပြမ်းန်ုး�းတို့ငွ့်ု ကျွးကျွယွ်ုရေး�းထွ�့းပြခွင့်ုးအရေးပ်် ထွခ့ွ�့ကျွု
ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးသံ ူ ၆၄ %၊ ရေး�းကျွ�သံမ်းအုရေးပ်် ထွခ့ွ�့ကျွုရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးသံ ူ ၄၉ %၊ ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းပ်ည်းရေးပ်းမ်းအူရေးပ်် ထွခ့ွ�့ကျွု
ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးသံ ူ၄၀ % န်ုငှ့််ု အပြခွးး�န်ုရေး�းင့်ုမ်းမု်းျးးကျွ့� ထွခ့ွ�့ကျွုရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးသံ ူ၁၃ % �ှသ့ံည်ု။ 

ကလေး�း�များ���၏ကလေး�န်း်�များ����ဆ��င််��အပေါ်ချ့င့််အပေါ်���အပေါ်�်� COVID-19 ၏ အပေါ်ကလေး� ���သကလေး်���ကလေး်များု 

ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းအရေးပ််သံကျွုရေး�းကျွုမ်းကုျွ�့ ရေး��်း�းတို့ငွ့်ု အရေး�အတို့ကွျွု��့င့်ု�း စစုတို့မ်းုးအ� COVID-19 ကျွး�တို့ွင့်ု 
ကျွျနု်းမ်းးရေး�းဌားန်မ်းရှေးပ်းရေးန်ရေးသံး �နု်ရေး�းငု့်မ်းမု်းျးးကျွ�့ ထွခ့ွ�့ကုျွမ်း�ုှ့သံ�းး�့�ရေးသံးအခွျကုျွတို့ငုွ့် ၆၀% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ ထွခ့ွ�့ကုျွမု်းမ်း�ှ့ 
ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးကြားကျွပြီးပ်းး ၂၅% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ ထွခ့ွ�့ကျွုမ်း�ုှ့သံည်ုဟု��ည်ုးရေးကျွးင့်ုး၊ ၁၅% မ်းးှ မ်းသံရ့ေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးခွ�သ်ံည်ု။ 

၁၀. COVID-19 ကလေး�း�့င်် ကလေး�န်း်�များ����ဌာ�န်းများှ  

       �်��န်း�သ� ဝန်း်�ဆ�င််များုများ���  

       ထွ�ချ��ကလေး်များု�ှ�ပြချင််�၊ များ�ှ�ပြချင််�အပေါ်�်�           

       ကလေး�း�များ��� ��န်း််ပြ်န်း်များုပြ်ဗို��ဂါ�််

၆၀ %

၂၅ %
၁၅ %

ထွခ့ွ�့ကုျွပ်ါသံညု် မ်းသံပ့်ါမ်းထွခ့ွ�့ကုျွပ်ါ

၆၄ %

၄၉ %
၄၀ %

၁၃ %

ကျွးကျွယုွ်ရေး�း
ထွ�့းပြခွငု့်း

ရေး�းကျွ�သံမ်းု ကျွျနု်းမ်းးရေး�း
 ပ်ည်းရေးပ်း

အပြခွးး

၁၁.  COVID-19 ကလေး�းအပေါ်�့င််� ကလေး�န်း်�များ����  

       ဝန်း်�ဆ�င််များုများ��� ထွ�ချ��ကလေး်များု�ှ�သည့််အပေါ်�်�  

       �ဖူး�်ပြ်�သ�ဗို��ဂါ�််

COVID-19 န်းဲ််�်သကလေး်ပြီး်း�  ကလေး�း����� �ကလေး��သ���ဲ့ �ကလေး�း�ဟားများ���နှှင့်် ယ်င််�သ�င််�အပေါ်ချ�ကလေးအ်ပေါ်းကလေး်��ှ�များု  

န်းည််�းများ်�များ���အပေါ်�်� သ���သ််ချ�ကလေး် 

မ်းညု်သံညု််အရေးပြခွအရေးန်၊ မ်းညု်သံညု််အခွျနု့်တို့ငုွ့်မ်း��့ �ညု်�ာယု်ခွျကုျွ�ှ့သံညု်ပြ�စုရေးစ၊ မ်း�ှ့သံညု်ပြ�စုရေးစ ရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးသံညု် �ထူွ�အတို့ငုွ့်း
ရေးပ််ရေးပ်ါကျွုတို့တို့ုသံည်ုမ်းးှ ပြ�စုရေး�ပ်ြ�စုထွ�ှရ့ေးသံး အရေးကြားကျွးင့်ုးတို့�းးပြ�စုရေးန်ရေး��း၊ COVID-19 ကျွ�သ်ံ�့�ရေးသံး ��ူအသံကျွုကျွ့� ပြီးခွမ့်းုးရေးပြခွးကျွုသံည််ု    
ကျွမ်း့းက်ျွပ်ုရေး�းဂါါအပြ�စု သံတို့ုမ်းှတို့ုထွးးသံည််ုအခွျန့်ုကျွး�မ်းျးးတို့ွင့်ု ရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးကျွ့�ကြားကျွးးသံ�့သံည်ုမ်းးှ မ်းထွးူ�န်ုး�ှရေးခွျ။ ကျွရေး�းမ်းျးး 
သံည်ု�ည်ုး မ်းသ့ံးးစ�တို့ွင့်ုး၊ �ပ်ု�ားတို့ငွ့်ုး�ှ့ �မူ်းျးးအတို့ငွ့်ုးမ်း ှ ပ်�ဂါု�့�ုမ်းျးးပြ�စုသံည််ုအတို့ကွျွု အမ်းျးးအးးပြ�င့််ု �ကူြီးကျွးးမ်းဘ့မ်းျးး တို့�င့််ုစကျွးးပြ�င့််ု
�ညု်းရေးကျွးငု့်း၊ �မူ်းကုျွနုွ်ယ်ကုျွမ်းျးးမှ်းရေးသံးု�ညု်းရေးကျွးငု့်း ယ်ငု့်းရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးကျွ့�ကြားကျွးးသံရ့ေးန်�သံညု်။ ကြားကျွးးသံ�့ရေးသံးရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးကျွ 
��ွမ်းးှးသံည််ုသံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုပြ�စု�ှင့်ု ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်ပြ�င့််ု ပ်�့မ်း�့စတ့ို့ု�စ့းးမ်း၊ု ပ်ပူ်န်ုမ်း၊ု စ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးးကျွ့� ပြ�စုရေးပ််ရေးစသံည်ု။ မ်းးှးယ်ငွ့်ုးသံည််ု 
�ံ�းပြ�တို့ုခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� ခွျမ်းရ့ေးစသံည်ု။ 

ကျွရေး�းမ်းျးးတို့င့်ုပြပ်ထွးးသံည််ု COVID-19 န်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုရေးသံး ရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံည််ု အကြံကျွံပြပ်�ခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� ဤစစုတို့မ်းုးရေးတို့�ွ�ှ့
ခွျကျွု၏ ရေးန်ာကျွု�ံ�းပ်�့င့်ုးတို့ငွ့်ု �ကျွု�ကျွုရေး�းုပြပ်သံးွးပ်ါမ်းည်ု။ 
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COVID-19 များှ ကလေး�း������ဲ ကလေး�န်း်�များ����ဆ��င််��အပေါ်ချ့င့််အပေါ်���များ���ကလေး�� ဘယ််း��အပေါ်ကလေး� ���သကလေး်���ကလေး်�စသးဲ  

ဤစစုတို့မ်းုး၏အ�ည်ုအရေးသံးွ��့င့်ု�းအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးအ� ကျွရေး�းမ်းျးး�ငွ့််ုဟုရေး�းွရေးန်ုးွသံးွးသံည်ုမ်းးှ -

. “ကလေး�း���့ကလေး��ကလေး�န်း်�များ���� �စ�င့််��ှ�ကလေး်များုအပေါ််��င််�များှ� �်ါင််ချ� �န်း်  ၊အပေါ်�််���င််���၊ ကလေး��ယ််ဝန်း်�ဆ�င််�စ�င့််��ှ�ကလေး်များု  
 �်�����့ကလေး�� ၃ း်��င််� ၄ း်��င််���့များှ� များး�််ပြဖူးစ်ဘး�၊ �နှှ�င့််�နှှ�သ့���ယ််။ ၅ း်��င််�များှ����့ပြ်န်း်း��ယ််။ ထွ����များဲ့  

 အပေါ်ချ� �န်း်ထွကလေး် �န်း�ကလေး်ကလေး�များှ ထွ�����ယ််။ းးဦး���အပေါ်ကလေးန်း််အပေါ်သ�်န်းဲ် ထွ�����ယ််”. “ကလေး��ဗိုစ်ကလေး ကလေး�း���့ကလေး��အပေါ်ချ� �န်း်များ��ာ� ကလေးး�စကလေး်သ့��နှ��င််�ယ််၊ ကလေးး�စကလေး်သ့���င်် ကလေး�န်း်�များ���� ထွ�ချ��ကလေး်နှ��င််�ယ််၊ များကလေးး�စကလေး်�အပေါ်�င််  
 ကလေး�ကလေး့ယ််�န်း��ယ််”. “အပေါ်��ကလေးစ����့များး�််ဘဲ အပေါ်�များ်များှ�်ဲ�န်း��ယ််၊ အပေါ်��ကလေးစ��များး�််�း��� ဖူး့��ပြီးဖူး���များုအပေါ်�့ကလေး်းည််� များ����့ဘး�”. “ကလေး�း���့ ကလေး��ယ််းကလေး်းု််�ှ��များုအပေါ်�့ကလေး် ကလေးစ��ချ့င့််များ�၊ စ��််��င််�ဆ��င််�� ထွ�ချ��ကလေး်�ယ််”. “သ့��း�����့်��်း��� �ဆ�ချန်း်�သ့����� ချကလေး်ချဲ�ယ််၊ �ဆ�ချန်း်���့ကလေးးည််� အပေါ်ကလေးန်း််အပေါ်သ�်န်းဲ််ဲဖူး့င့််�ယ််”. “�ချ� ���ကလေး�း�များ���ကလေး STAY HOME ကလေး�းများှ� TV အပေါ်း့န်း်အပေါ်များင််��ကလေးည့််�ယ််။ းု််�ှ��များုန်းည််�း����့ ်��ဝး��ကလေး�ယ််။   
 အပေါ်ဝး့န်း်�င်် ���ဂါါ��့ဝင််း�များှ� စ�����များ်��ယ််”. “နှှ��ချါင််�စည််�ကလေး အပေါ်�များ်���င််�များ�ှ�ဘး�၊ များး���း�ကလေး်ဘး�၊”. “�ကလေး��င််�ပြ်န်း်ဖူး့င့််�င်် နှှ��ချါင််�စည််�များး���း�ကလေး်ဘး�။ းကလေး်�ဆ�ဖူး��� �န်း��၊ �� များး���း�ကလေး်ဘး�”. “းကလေး်�ှ�များှ� းးကြီးကလေးး���့ အပေါ်း�််ပြ်န်း်သ့���ကလေးပြီး်း၊ ပြ်န်း်သ့���ကလေးပြီး်းဆ���်များဲ့ အပေါ်�င််ကလေး �ချ��ချဲ့�ဲ့အပေါ်��ကလေး�ကလေး��းည််� များဆ််��သ����့၊  
 အပေါ်ဆင််များ�ပြ်ဘး� သ��သများး���့များ������့ ်��ဆ����ယ််”. “ကလေး�း���့�ဲ� စ��််��င််�ဆ��င််��ကလေး�န်း်�များ������့ ထွ�ချ��ကလေး်�စ�ယ််။ သး����ကလေး��ယ််���င်် အပေါ်ပြ်င််များသ့���ဘး�၊ သးင်ယ််ချ�င််���့န်းဲ်းည််�  
 များ�ဆ�့�ဘး�၊ �း�ကလေး��ထွဲ များ�ဘ��့ကလေး ဝင််�င့်များ�ှ����့ ကလေး�း�အပေါ်�်� ်��ပြီး်း�ဆးရို��ကလေး်����့�ှ��ယ််”. “များ�ဘ��့ ဝင််�င့်များ�ှ����့ ကလေး�း���့းည််� များ�န်း််ဖူး���များ����့ဘး�”. “အပေါ်ချ� ���များ�ဘ��့ကလေး ကလေး�း���့�ဆ�့ကလေးစ���င်် �းအပေါ်���င််� ်စ်ထွ���ယ််၊ �ဆ�့ကလေးစ��ပြီး်း� းကလေး်များ�ဆ�ဘဲ အပေါ်စ�စ���ဲ့အပေါ်�့ကလေး်  
 ���ဂါါပြဖူးစ်များှ�စ�����ယ််”  

ကလေး�း������ဲ� ကလေး�န်း်�များ����အပေါ်�်� COVID-19 ၏ သကလေး်���ကလေး်များုကလေး�� သ���သ််ပြချင််� 

ကျွရေး�းမ်းျးး၏ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းအရေးပ်် COVID-19 ၏သံကျွုရေး�းကျွုမ်းမု်းျးးအရေးပ်် ကျွရေး�းအမ်းျးးစ�ကျွ ထွခ့ွ�့ကျွုမ်းမု်း�ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးရေးသံးု�ည်ုး 
ကျွရေး�းအန်ည်ုးစ�ကျွ ထွခ့ွ�့ကျွုရေးကြားကျွးင့်ုးရေးပြ�ကြားကျွးးသံည်ုကျွ့� သံံ�းသံပ်ု��ှသ့ံည်ု။ ထွခ့ွ�့ကျွုခွံ�ရေးသံး ကျွျန်ုးမ်းးရေး�း�န်ုရေး�းင့်ုမ်းမု်းျးး၏ အမ်းျးး�ံ�းသံည်ု 
ကျွးကွျွယု်ရေး�းထွ�့းန်ုှပံြခွငု့်းပြ�စုပြီးပ်းး ရေး�းကျွ�သံမ်း၊ု ကျွျနု်းမ်းးရေး�းပ်ည်းရေးပ်းအပြပ်ငု့် အပြခွးး�နု်ရေး�းငု့်မ်းမု်းျးးကျွ�့�ညု်း ထွခ့ွ့�ကုျွရေးကြားကျွးငု့်းသံံ�းသံပု်��ှ့သံညု်။

အ�ည်ုအရေးသံးွ��့င့်ု�း ရေး�းွရေးန်ုးွမ်းမု်းျးးအ� ကျွရေး�းမ်းျးးသံည်ု မ်းမ့်း့တို့�့�အးး COVID-19 ကျွးူစကျွုခွံမ်းည်ုကျွ့� စ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးး�ှ့ရေးန်ရေးကြားကျွးင့်ုး၊ ကျွးကျွယွ်ု�န်ု
အတို့ကွျွု ကျွျန်ုးမ်းးရေး�း�့�င့်ု�းအရေးထွးကျွုအကျွပူြပ်�ပ်စစည်ုးမ်းျးး �ံ�ရေး�းကျွုမ်းမု်း�ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး၊ ကျွ�့ယ်ု�ကျွု�ပု်ု�းှးပြခွင့်ုးန်ုငှ့််ု အးးကျွစးးပြပ်���ပ်ုပြခွင့်ုးမ်းျးး 
မ်းပြပ်���ပ်ုန်ု�့င့်ုသံပြ�င့််ု အ��နွ်ုပြခွင့်ုးအပ်ါအ�င့်ု ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းထွခ့ွ�့ကျွုမ်းမု်းျးး�ှ့�းန်ု့�င့်ုသံည်ုကျွ့� စ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးး�ှ့ရေးန်ရေးကြားကျွးင့်ုး သံံ�းသံပ်ု��ှသ့ံည်ု။ 

ကျွရေး�းမ်းျးး၏ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းအရေးပ်် COVID-19 ၏ သံကျွုရေး�းကျွုမ်းမု်းျးးန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍ ကျွရေး�းမ်းျးး၏ အကြံကျွံပြပ်�ခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� ဤစစုတို့မ်းုးရေးတို့�ွ�ှ့
ခွျကျွုမ်းျးး၏ရေးန်ာကျွုပ့်�င့်ုးတို့ငွ့်ု �ကျွု�ကျွုရေး�းုပြပ်သံးွးပ်ါမ်းည်ု။
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�ကျွု�ကျွု၍ ထွခ့ွ�့ကျွုမ်း�ုှ့ပ်ါကျွ မ်းည်ုသံည််ု�န်ုရေး�းင့်ုမ်းကုျွ�့ ထွခ့ွ�့ကျွုရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးမ်းးပြမ်းန်ုး�းတို့ငွ့်ု ကျွးကျွယွ်ုရေး�းထွ�့းပြခွင့်ုးအရေးပ်် ထွခ့ွ�့ကျွု
ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးသံ ူ ၆၄ %၊ ရေး�းကျွ�သံမ်းအုရေးပ်် ထွခ့ွ�့ကျွုရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးသံ ူ ၄၉ %၊ ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းပ်ည်းရေးပ်းမ်းအူရေးပ်် ထွခ့ွ�့ကျွု
ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးသံ ူ၄၀ % န်ုငှ့််ု အပြခွးး�န်ုရေး�းင့်ုမ်းမု်းျးးကျွ့� ထွခ့ွ�့ကျွုရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးသံ ူ၁၃ % �ှသ့ံည်ု။ 

ကလေး�း�များ���၏ကလေး�န်း်�များ����ဆ��င််��အပေါ်ချ့င့််အပေါ်���အပေါ်�်� COVID-19 ၏ အပေါ်ကလေး� ���သကလေး်���ကလေး်များု 

ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းအရေးပ််သံကျွုရေး�းကျွုမ်းကုျွ�့ ရေး��်း�းတို့ငွ့်ု အရေး�အတို့ကွျွု��့င့်ု�း စစုတို့မ်းုးအ� COVID-19 ကျွး�တို့ငွ့်ု 
ကျွျနု်းမ်းးရေး�းဌားန်မှ်းရေးပ်းရေးန်ရေးသံး �နု်ရေး�းငု့်မ်းမု်းျးးကျွ�့ ထွခ့ွ�့ကုျွမ်း�ုှ့သံ�းး�့�ရေးသံးအခွျကုျွတို့ငုွ့် ၆၀% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ ထွခ့ွ�့ကုျွမု်းမ်း�ှ့ 
ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးကြားကျွပြီးပ်းး ၂၅% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ ထွခ့ွ�့ကျွုမ်း�ုှ့သံည်ုဟု��ည်ုးရေးကျွးင့်ုး၊ ၁၅% မ်းးှ မ်းသံရ့ေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးခွ�သ်ံည်ု။ 

၁၀. COVID-19 ကလေး�း�့င်် ကလေး�န်း်�များ����ဌာ�န်းများှ  

       �်��န်း�သ� ဝန်း်�ဆ�င််များုများ���  

       ထွ�ချ��ကလေး်များု�ှ�ပြချင််�၊ များ�ှ�ပြချင််�အပေါ်�်�           

       ကလေး�း�များ��� ��န်း််ပြ်န်း်များုပြ်ဗို��ဂါ�််

၆၀ %

၂၅ %
၁၅ %

ထွခ့ွ�့ကုျွပ်ါသံညု် မ်းသံပ့်ါမ်းထွခ့ွ�့ကုျွပ်ါ

၆၄ %

၄၉ %
၄၀ %

၁၃ %

ကျွးကွျွယု်ရေး�း
ထွ�့းပြခွငု့်း

ရေး�းကျွ�သံမ်းု ကျွျနု်းမ်းးရေး�း
 ပ်ည်းရေးပ်း

အပြခွးး

၁၁.  COVID-19 ကလေး�းအပေါ်�့င််� ကလေး�န်း်�များ����  

       ဝန်း်�ဆ�င််များုများ��� ထွ�ချ��ကလေး်များု�ှ�သည့််အပေါ်�်�  

       �ဖူး�်ပြ်�သ�ဗို��ဂါ�််

COVID-19 န်းဲ််�်သကလေး်ပြီး်း�  ကလေး�း����� �ကလေး��သ���ဲ့ �ကလေး�း�ဟားများ���နှှင့်် ယ်င််�သ�င််�အပေါ်ချ�ကလေးအ်ပေါ်းကလေး်��ှ�များု  

န်းည််�းများ်�များ���အပေါ်�်� သ���သ််ချ�ကလေး် 

မ်းညု်သံညု််အရေးပြခွအရေးန်၊ မ်းညု်သံည််အုခွျနု့်တို့ငုွ့်မ်း��့ �ညု်�ာယု်ခွျကုျွ�ှ့သံညု်ပြ�စုရေးစ၊ မ်း�ှ့သံညု်ပြ�စုရေးစ ရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးသံညု် �ထူွ�အတို့ငုွ့်း
ရေးပ််ရေးပ်ါကျွုတို့တို့ုသံည်ုမ်းးှ ပြ�စုရေး�ပ်ြ�စုထွ�ှရ့ေးသံး အရေးကြားကျွးင့်ုးတို့�းးပြ�စုရေးန်ရေး��း၊ COVID-19 ကျွ�သ်ံ�့�ရေးသံး ��ူအသံကျွုကျွ့� ပြီးခွ့မ်းုးရေးပြခွးကျွုသံည််ု    
ကျွမ်း့းက်ျွပ်ုရေး�းဂါါအပြ�စု သံတို့ုမ်းတှို့ုထွးးသံည််ုအခွျန့်ုကျွး�မ်းျးးတို့ွင့်ု ရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးကျွ့�ကြားကျွးးသံ�့သံည်ုမ်းးှ မ်းထွးူ�န်ုး�ှရေးခွျ။ ကျွရေး�းမ်းျးး 
သံည်ု�ည်ုး မ်းသ့ံးးစ�တို့ွင့်ုး၊ �ပ်ု�ားတို့ငွ့်ုး�ှ့ �မူ်းျးးအတို့ွင့်ုးမ်း ှ ပ်�ဂါု�့�ုမ်းျးးပြ�စုသံည််ုအတို့ကွျွု အမ်းျးးအးးပြ�င့််ု �ကူြီးကျွးးမ်းဘ့မ်းျးး တို့�င့််ုစကျွးးပြ�င့််ု
�ညု်းရေးကျွးငု့်း၊ �မူ်းကုျွနုွ်ယ်ကုျွမ်းျးးမှ်းရေးသံးု�ညု်းရေးကျွးငု့်း ယ်ငု့်းရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးကျွ့�ကြားကျွးးသံရ့ေးန်�သံညု်။ ကြားကျွးးသံ�့ရေးသံးရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးကျွ 
��ွမ်းးှးသံည််ုသံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုပြ�စု�ှင့်ု ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်ပြ�င့််ု ပ်�့မ်း�့စတ့ို့ု�စ့းးမ်း၊ု ပ်ပူ်န်ုမ်း၊ု စ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးးကျွ့� ပြ�စုရေးပ််ရေးစသံည်ု။ မ်းးှးယ်ငွ့်ုးသံည််ု 
�ံ�းပြ�တို့ုခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� ခွျမ်းရ့ေးစသံည်ု။ 

ကျွရေး�းမ်းျးးတို့င့်ုပြပ်ထွးးသံည််ု COVID-19 န်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုရေးသံး ရေးကျွး�းဟု�မ်းျးးန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံည််ု အကြံကျွံပြပ်�ခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� ဤစစုတို့မ်းုးရေးတို့�ွ�ှ့
ခွျကျွု၏ ရေးန်ာကျွု�ံ�းပ်�့င့်ုးတို့ငွ့်ု �ကျွု�ကျွုရေး�းုပြပ်သံးွးပ်ါမ်းည်ု။ 
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COVID-19 များှ ကလေး�း������ဲ ကလေး�န်း်�များ����ဆ��င််��အပေါ်ချ့င့််အပေါ်���များ���ကလေး�� ဘယ််း��အပေါ်ကလေး� ���သကလေး်���ကလေး်�စသးဲ  

ဤစစုတို့မ်းုး၏အ�ည်ုအရေးသံးွ��့င့်ု�းအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးအ� ကျွရေး�းမ်းျးး�ငွ့််ုဟုရေး�းွရေးန်ုးွသံးွးသံည်ုမ်းးှ -

. “ကလေး�း���့ကလေး��ကလေး�န်း်�များ���� �စ�င့််��ှ�ကလေး်များုအပေါ််��င််�များှ� �်ါင််ချ� �န်း်  ၊အပေါ်�််���င််���၊ ကလေး��ယ််ဝန်း်�ဆ�င််�စ�င့််��ှ�ကလေး်များု  
 �်�����့ကလေး�� ၃ း်��င််� ၄ း်��င််���့များှ� များး�််ပြဖူးစ်ဘး�၊ �နှှ�င့််�နှှ�သ့���ယ််။ ၅ း်��င််�များှ����့ပြ်န်း်း��ယ််။ ထွ����များဲ့  

 အပေါ်ချ� �န်း်ထွကလေး် �န်း�ကလေး်ကလေး�များှ ထွ�����ယ််။ းးဦး���အပေါ်ကလေးန်း််အပေါ်သ�်န်းဲ် ထွ�����ယ််”. “ကလေး��ဗိုစ်ကလေး ကလေး�း���့ကလေး��အပေါ်ချ� �န်း်များ��ာ� ကလေးး�စကလေး်သ့��နှ��င််�ယ််၊ ကလေးး�စကလေး်သ့���င်် ကလေး�န်း်�များ���� ထွ�ချ��ကလေး်နှ��င််�ယ််၊ များကလေးး�စကလေး်�အပေါ်�င််  
 ကလေး�ကလေး့ယ််�န်း��ယ််”. “အပေါ်��ကလေးစ����့များး�််ဘဲ အပေါ်�များ်များှ�်ဲ�န်း��ယ််၊ အပေါ်��ကလေးစ��များး�််�း��� ဖူး့��ပြီးဖူး���များုအပေါ်�့ကလေး်းည််� များ����့ဘး�”. “ကလေး�း���့ ကလေး��ယ််းကလေး်းု််�ှ��များုအပေါ်�့ကလေး် ကလေးစ��ချ့င့််များ�၊ စ��််��င််�ဆ��င််�� ထွ�ချ��ကလေး်�ယ််”. “သ့��း�����့်��်း��� �ဆ�ချန်း်�သ့����� ချကလေး်ချဲ�ယ််၊ �ဆ�ချန်း်���့ကလေးးည််� အပေါ်ကလေးန်း််အပေါ်သ�်န်းဲ််ဲဖူး့င့််�ယ််”. “�ချ� ���ကလေး�း�များ���ကလေး STAY HOME ကလေး�းများှ� TV အပေါ်း့န်း်အပေါ်များင််��ကလေးည့််�ယ််။ းု််�ှ��များုန်းည််�း����့ ်��ဝး��ကလေး�ယ််။   
 အပေါ်ဝး့န်း်�င်် ���ဂါါ��့ဝင််း�များှ� စ�����များ်��ယ််”. “နှှ��ချါင််�စည််�ကလေး အပေါ်�များ်���င််�များ�ှ�ဘး�၊ များး���း�ကလေး်ဘး�၊”. “�ကလေး��င််�ပြ်န်း်ဖူး့င့််�င်် နှှ��ချါင််�စည််�များး���း�ကလေး်ဘး�။ းကလေး်�ဆ�ဖူး��� �န်း��၊ �� များး���း�ကလေး်ဘး�”. “းကလေး်�ှ�များှ� းးကြီးကလေးး���့ အပေါ်း�််ပြ်န်း်သ့���ကလေးပြီး်း၊ ပြ်န်း်သ့���ကလေးပြီး်းဆ���်များဲ့ အပေါ်�င််ကလေး �ချ��ချဲ့�ဲ့အပေါ်��ကလေး�ကလေး��းည််� များဆ််��သ����့၊  
 အပေါ်ဆင််များ�ပြ်ဘး� သ��သများး���့များ������့ ်��ဆ����ယ််”. “ကလေး�း���့�ဲ� စ��််��င််�ဆ��င််��ကလေး�န်း်�များ������့ ထွ�ချ��ကလေး်�စ�ယ််။ သး����ကလေး��ယ််���င်် အပေါ်ပြ်င််များသ့���ဘး�၊ သးင်ယ််ချ�င််���့န်းဲ်းည််�  
 များ�ဆ�့�ဘး�၊ �း�ကလေး��ထွဲ များ�ဘ��့ကလေး ဝင််�င့်များ�ှ����့ ကလေး�း�အပေါ်�်� ်��ပြီး်း�ဆးရို��ကလေး်����့�ှ��ယ််”. “များ�ဘ��့ ဝင််�င့်များ�ှ����့ ကလေး�း���့းည််� များ�န်း််ဖူး���များ����့ဘး�”. “အပေါ်ချ� ���များ�ဘ��့ကလေး ကလေး�း���့�ဆ�့ကလေးစ���င်် �းအပေါ်���င််� ်စ်ထွ���ယ််၊ �ဆ�့ကလေးစ��ပြီး်း� းကလေး်များ�ဆ�ဘဲ အပေါ်စ�စ���ဲ့အပေါ်�့ကလေး်  
 ���ဂါါပြဖူးစ်များှ�စ�����ယ််”  

ကလေး�း������ဲ� ကလေး�န်း်�များ����အပေါ်�်� COVID-19 ၏ သကလေး်���ကလေး်များုကလေး�� သ���သ််ပြချင််� 

ကျွရေး�းမ်းျးး၏ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းအရေးပ်် COVID-19 ၏သံကျွုရေး�းကျွုမ်းမု်းျးးအရေးပ်် ကျွရေး�းအမ်းျးးစ�ကျွ ထွခ့ွ�့ကျွုမ်းမု်း�ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးရေးသံးု�ည်ုး 
ကျွရေး�းအန်ည်ုးစ�ကျွ ထွခ့ွ�့ကျွုရေးကြားကျွးင့်ုးရေးပြ�ကြားကျွးးသံည်ုကျွ့� သံံ�းသံပ်ု��ှသ့ံည်ု။ ထွခ့ွ�့ကျွုခွံ�ရေးသံး ကျွျန်ုးမ်းးရေး�း�န်ုရေး�းင့်ုမ်းမု်းျးး၏ အမ်းျးး�ံ�းသံည်ု 
ကျွးကွျွယု်ရေး�းထွ�့းန်ုှပံြခွငု့်းပြ�စုပြီးပ်းး ရေး�းကျွ�သံမ်း၊ု ကျွျနု်းမ်းးရေး�းပ်ည်းရေးပ်းအပြပ်ငု့် အပြခွးး�နု်ရေး�းငု့်မ်းမု်းျးးကျွ�့�ညု်း ထွခ့ွ့�ကုျွရေးကြားကျွးငု့်းသံံ�းသံပု်��ှ့သံညု်။

အ�ည်ုအရေးသံးွ��့င့်ု�း ရေး�းွရေးန်ုးွမ်းမု်းျးးအ� ကျွရေး�းမ်းျးးသံည်ု မ်းမ့်း့တို့�့�အးး COVID-19 ကျွးူစကျွုခွံမ်းည်ုကျွ့� စ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးး�ှ့ရေးန်ရေးကြားကျွးင့်ုး၊ ကျွးကျွယွ်ု�န်ု
အတို့ကွျွု ကျွျန်ုးမ်းးရေး�း�့�င့်ု�းအရေးထွးကျွုအကျွပူြပ်�ပ်စစည်ုးမ်းျးး �ံ�ရေး�းကျွုမ်းမု်း�ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး၊ ကျွ�့ယ်ု�ကျွု�ပု်ု�းှးပြခွင့်ုးန်ုငှ့််ု အးးကျွစးးပြပ်���ပ်ုပြခွင့်ုးမ်းျးး 
မ်းပြပ်���ပ်ုန်ု�့င့်ုသံပြ�င့််ု အ��နွ်ုပြခွင့်ုးအပ်ါအ�င့်ု ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းထွခ့ွ�့ကျွုမ်းမု်းျးး�ှ့�းန်ု့�င့်ုသံည်ုကျွ့� စ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးး�ှ့ရေးန်ရေးကြားကျွးင့်ုး သံံ�းသံပ်ု��ှသ့ံည်ု။ 

ကျွရေး�းမ်းျးး၏ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းအရေးပ်် COVID-19 ၏ သံကျွုရေး�းကျွုမ်းမု်းျးးန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍ ကျွရေး�းမ်းျးး၏ အကြံကျွံပြပ်�ခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� ဤစစုတို့မ်းုးရေးတို့�ွ�ှ့
ခွျကျွုမ်းျးး၏ရေးန်ာကျွုပ့်�င့်ုးတို့ွင့်ု �ကျွု�ကျွုရေး�းုပြပ်သံးွးပ်ါမ်းည်ု။
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ကလေး�း�များ���များှ COVID-19 ကလေး�ကလေး့ယ််���ဆး����နှှင့်် ��န်း််ပြ်န်း်�ဆ�င််�ာကလေး်များုများ���အပေါ်�်� းးကြီးကလေးး�များ���၊    

အပေါ်စ������ဝန်း်�ှ�သးများ���အပေါ်�� အပေါ်ကြံကလေး�ပြ်�ချ�ကလေး်များ���

အပေါ်�််ချ��််��� 

. “စးးန်ပ်ု�က့ျွားရေး��းမ်းးှ �ကျွု��ပ်ု�ကျွုစးး စး�င့်ုးကျွ့� ရေးသံခွျးရေးကျွးကျွုယ်ပူ်ါ။ အသံကျွုကြီးကျွးးတို့�သ်ံူရေးတို့ကွျွ�့�ည်ုး ရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု၊  
 ကျွရေး�းရေးတို့ကွျွ�့�ည်ုး ရေးထွးကျွုပ်ံရ်ေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု”

. “အ�ပ်ုခွျ�ပ်ုရေး�းပ့်�င့်ုးကျွ ရေးသံရေးသံခွျးခွျးရေး�းပ့်�ပြီးပ်းး ကြီးကျွးးကြားကျွပ်ုရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။ ဘးပြ�စု�့�����့�ရေးတို့း ်ကျွ�့ယ်ုတို့�့င့်ု��့ကျွုပြီးပ်းး မ်းကြီးကျွးးကြားကျွပ်ု 
 �င့်ု �့�ကျွုန်ာမ်းရုေးတို့ ွသံပ့်ုမ်း�ှ့ရေးတို့းဘ်းူ၊ ��့ကျွုန်ာမ်းုမ်း�ှ့ရေးတို့း�်င့်ု ရေး�းဂါါရေးတို့ပွ်�့ တို့�့း�းန်ု�့င့်ုတို့ယ်ု”

. “တို့း�န်ု�ှ့သံမူ်းျးး ပ်စစည်ုးမ်းျးး�းရေးပ်း�ှင့်ု ခွပ်ုခွးွခွွးရေးန်ရေးပ်းပ်ါ”

. “ထွ�တို့ုထွးးတို့�်စည်ုးကျွမ်းုးမ်းျးးကျွ့� ထွထ့ွရ့ေး�းကျွုရေး�းကျွု ��ပ်ုရေး�းင့်ုရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု၊ အမ်းနှ်ုတို့ကျွယ်ု အရေး�းယ်ရူေး�းင့်ု�ာကျွုမ်း ု�ှ့ရေးစ 
 ခွျင့်ုတို့ယ်ု”

. “ရေး�းရေးတို့မွ်းးှ Mask မ်းသံံ�းတို့�သ်ံူရေးတို့ကွျွ�့�ည်ုး စည်ုးကျွမ်းုးတို့င့်ုးတို့င့်ုးကြားကျွပ်ုကြားကျွပ်ုန်�� ရေးစးင့််ုကြားကျွည််ုရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု”

ကလေး�န်း်�များ����

. “ကျွျန်ုးမ်းးရေး�း��း/မ်းမ်းျးးမ်း ှအသံပ့်ည်းရေးပ်း�န်ု။ ပ့်�မ်း�့ရေးကျွးင့်ုးမ်းနွ်ု��့� အ�ပ်ုခွျ�ပ်ုရေး�းန်�� ကျွျန်ုးမ်းးရေး�း ပ်းူရေးပ်ါင့်ုးပြီးပ်းး �ပ်ု�ားထွ�မ်းးှ အသံ့  
 ပ်ည်းရေးပ်း မ်းှရေး�ရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု” 

. “�ကျွုကျွမ်းုးစးရေးစးင့်ုပြ�န်�ုရေး�တို့းရေးတို့ ွကျွျယ်ုကျွျယ်ုပြပ်န်�ုပြပ်န်�ု ��ပ်ုရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။ အ��်�့��ပ်ုတို့�အ်ခွါ ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ့��ည်ုး ပ်ါ�င့်ု  
 ရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု”

. “�ပ်ုကျွကွျွုထွ�မ်းးှ ပ်�့းသံတို့ုရေး�းပြ�န်ုးတို့းမ်းျ�့း န်ုစှုပ်တို့ုတို့စုခွါ ��ပ်ုရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။ �ကျွုရေး�း�ပ်ုပြပ်းရေးတို့၊ွ mask ရေးတို့ ွ�းရေး� 
 တို့း�ည်ုး ��ပ်ုရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု”

. “ပ်�့စတို့းရေးတို့ကွျွ�့ �သူံးွး�ူ�း�မ်းုးရေးတို့မွ်းးှ ကျွပ်ုရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။ ပ့်�စတို့းမ်းးှ စးရေးတို့ခွွျည်ုးဘ�မ်းဟု�တို့ုဘ� ကျွရေး�းရေး�း၊ �ကူြီးကျွးးရေး�း၊  
 စးမ်း�တို့ုတို့တို့ုတို့��်ူမ်းျးးပ်ါသံန့်ု�့င့်ုရေးအးင့်ု အရို�ပ်ုမ်းျးးန်ုငှ့််ု သံရို�ပ်ုရေး�းုပြီးပ်းး ��ပ်ုရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု”

. “ကျွ့�ဗိုစုရေး�းဂါါကျွးူစကျွုမ်းမု်း�ှ့ရေးအးင့်ုရေးကျွျး�ားတို့�့င့်ုးတို့ငွ့်ု �ျးးန်ာရေးခွျးင့်ုး�့�းရေးန်ရေးသံးကျွရေး�းမ်းျးးကျွ့� ရေး�းစစုပြခွင့်ုးမ်းျးး ��ပ်ုရေး�းင့်ု 
 ရေးပ်းရေးစခွျင့်ုပ်ါတို့ယ်ု”

. “ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းဌားန်မ်း ှတို့စု�တို့စုကြီးကျွမ့်းု ရေး�းင့်ု�န်ု/ရေး�းှင့်ု�န်ုမ်းျးး �းရေး�းကျွုရေးပြပ်းရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။ �ကျွုကျွမ်းုးစးရေးစးင့်ုမ်းျးး၊  
 ဗိုးန်ု�့င့်ုးမ်းျးး၊ Masks မ်းျးးကျွ့� �ထူွ�အတို့ငွ့်ုး ကျွျယ်ုကျွျယ်ုပြပ်န်�ုပြပ်န်ု� ရေး�င့်ရှေးစခွျင့်ုပ်ါတို့ယ်ု”

�််�ာ�းးထွ�  

. “ရေးန်�စဉ်ုရေးန်�တို့့�င့်ုး စည်ုးကျွမ်းုးတို့ကျွျန်�� ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းဌားန်မ်းထှွ�တို့ုပြပ်န်ုထွးးတို့� ်ဥပ်ရေး�စည်ုးကျွမ်းုးရေးတို့ကွျွ�့ ��့ကျွုန်ာ��့� အကြံကျွံပြပ်�ပ်ါတို့ယ်ု”

. “အသံကျွုင့်ယ်ုရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ့� �ကူြီးကျွးးမ်းျးးကျွ န်ား�ည်ုရေးအးင့်ုရေးပြပ်းပြပ်ရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။”

. “အတို့င့်ုး�ကျွုရေး�းခွ့�င့်ုးတို့းထွကျွု န်ား�ည်ုရေးအးင့်ုရေးပြပ်းပြီးပ်းး အသံပ့်ည်းရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။”

. သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုအမ်းးှးရေးတို့၊ွ ရေးကျွး�ဟုး�ရေးတို့ကွျွ�့ �ပ်ု�ားထွ�မ်းတှို့�င့််ု ကျွရေး�းမ်းျးးထွံ မ်းပြပ်န်�ုပ်းွးရေးစ�န်ု သံတို့ပ့ြပ်�ရေးစ  
 ခွျင့်ုတို့ယ်ု။
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“Our Rights, Our Voices!”
“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အခွွင့််ုအ�း�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အသံံ”
ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများုများ���အ�� �း်း�ဆန်းု�စစုများုများှ �တို့ွ�းှ့ခွ�ကျွုများ���

ကျွ�း�များ���၏ပ်ညာ��း�ဆ့�င့်ုး�အခွွင့််ုအ�း�အ�ပ်� COVID-19 ၏ အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများု 

ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အခွွင့််ုအရေး�း၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အသံံ စစုတို့မ်းုးတို့ွင့်ု အသံကျွု ၁၃ န်ုစှုန်ုငှ့််ု ၁၈ န်ုစှုကြားကျွးး ကျွရေး�းဦးးရေး� ၃၄၄ ဦးး၏ ရေး�းွရေးန်ုးွတို့င့်ုပြပ်ခွျကျွုမ်းျးး
အ� COVID–19 ရေးကြားကျွးင့််ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ပ်ညားရေး�း�့�င့်ု�းအခွငွ့််ုအရေး�းအရေးပ်် အကျွျ�့းသံကျွုရေး�းကျွုမ်းမု်းျးး၊ ပ်ညားရေး�း�့�င့်ု�း စ�့း�မ့်းုပ်ပူ်န်ုမ်းု
မ်းျးး၊ သံကျွု��့င့်ု�းပ်ညားရေး�းဌားန်သံ့�� အကြံကျွံပြပ်�ခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� ဤရေး��်း�န်ုးစစုမ်းရုေးတို့�ွ�ှ့ခွျကျွုမ်းတှို့ုတို့မ်းုးတို့ငွ့်ု ရေးအးကျွုပ်ါအတို့�့င့်ုး ရေး�းုပြပ်အပ်ု
ပ်ါသံညာု။

“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အခွွင့််ုအ�း�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အသံံ”

အ�ညာုအရေးသံးွ��့င့်ု�းရေး��်း�န်ုးစစုမ်းအု� COVID-19 ကျွး�အတို့ွင့်ုး အမ့်းုမ်းးှရေးန်၍ ရေးကျွျးင့်ုးသံင့်ုခွန်ုးစးအပြပ်င့်ု၊ ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်င့်ုပ်သံင့်ုခွန်ုး 
စးမ်းျးးကျွ့� သံင့်ုယူရူေး��်းမ်းမု်းျးးကျွ�့ ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်ပြ�င့််ု �ကျွု�ကျွု��ပ်ုရေး�းင့်ုရေးန်မ်းနု်ုငှ့််ု ပ်တို့ုသံကျွု၍ ရေးအးကျွုရေး�းုပြပ်ပ်ါ ဗားးးဂ�ပ်ုတို့ငွ့်ု 
ရေး�းုပြပ်ထားးးသံညာ်ုအတို့�့င့်ုး ၇၂% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ သံင့်ုယူမူ်းတုို့စုခွ�ခွ�ကျွ�့ �ကျွု�ကျွု��ပ်ုရေး�းင့်ုရေးန်ရေးသံးု�ညာုး ၂၈ % ရေးသံး ကျွရေး�း
မ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု သံင့်ုယူမူ်း�ုကျွု�ကျွု မ်း��ပ်ုရေး�းင့်ုရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးတို့�ွ�သံညာု။ 

ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့််ုပြခွင့်ုးန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍ အရေးပြခွခွံပ်ညားဦးးစးးဌားန်မ်း ှ သံ�့�မ်းဟု�တို့ု မ်းမ့်း့တို့�့�ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးးမ်း ှ ထား�တို့ုပြပ်န်ုရေးသံး
သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့� ��ှ့ပြခွင့်ုး �ှ့၊/မ်း�ှအ့ရေးပ်် �န်ုးစစု�းတို့ငွ့်ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၇၂ % သံညာု ယူင့်ုးပ်ညားရေး�း�့�င့်ု�း သံတို့င့်ုး
အခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့���ှ့ရေးန်ရေးသံးု�ညာုး ၁၆ % မ်းးှ မ်း��ှသ့ံညာ်ုအပြပ်င့်ု၊ ၁၂ % မ်းးှ မ်းသံ�့ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုးရေးတို့�ွ�သံညာု။ 

၁၊ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� ကျွ�း�များ��� ပ်ညာ�ဆကျွုးကျွု  

    သံင့်ုကြားကျွ��များုအ�ေခွအ�န်းေပ်ဗား��ဂးပ်ု

၂။ �ကျွ��င့်ု�ေပ်န်းုဖွွင့််ုေခွင့်ု�န်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍ အ�ေခွခွံပ်ညာ�ဦး�စး�ဌာ�န်းများှ  

   ထု�တို့ုေပ်န်းု�သံ�သံတို့င့်ု� အခွ�ကျွုအးကျွုများ���ကျွ့�းးှ့များု    

    အ�ေခွအ�န်းေပ်ဗား��ဂးပ်ု

၇၂ %

၇၂ %

၂၈ %

၁၂ %၁၆ %

��ပု်ရေး�းငု့်ပ်ါသံညုာ

��ှ့ပ်ါသံညုာ

မ်း��ပု်ရေး�းငု့်ပ်ါ

မ်း��ှ့ပ်ါ မ်းသံပ့်ါ
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ကလေး�း�များ���များှ COVID-19 ကလေး�ကလေး့ယ််���ဆး����နှှင့်် ��န်း််ပြ်န်း်�ဆ�င််�ာကလေး်များုများ���အပေါ်�်� းးကြီးကလေးး�များ���၊    

အပေါ်စ������ဝန်း်�ှ�သးများ���အပေါ်�� အပေါ်ကြံကလေး�ပြ်�ချ�ကလေး်များ���

အပေါ်�််ချ��််��� 

. “စးးန်ပ်ု�က့ျွားရေး��းမ်းးှ �ကျွု��ပ်ု�ကျွုစးး စး�င့်ုးကျွ့� ရေးသံခွျးရေးကျွးကျွုယ်ပူ်ါ။ အသံကျွုကြီးကျွးးတို့�သ်ံူရေးတို့ကွျွ�့�ည်ုး ရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု၊  
 ကျွရေး�းရေးတို့ကွျွ�့�ည်ုး ရေးထွးကျွုပ်ံရ်ေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု”

. “အ�ပ်ုခွျ�ပ်ုရေး�းပ့်�င့်ုးကျွ ရေးသံရေးသံခွျးခွျးရေး�းပ့်�ပြီးပ်းး ကြီးကျွးးကြားကျွပ်ုရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။ ဘးပြ�စု�့�����့�ရေးတို့း ်ကျွ�့ယ်ုတို့�့င့်ု��့ကျွုပြီးပ်းး မ်းကြီးကျွးးကြားကျွပ်ု 
 �င့်ု �့�ကျွုန်ာမ်းရုေးတို့ ွသံပ့်ုမ်း�ှ့ရေးတို့းဘ်းူ၊ ��့ကျွုန်ာမ်းမု်း�ှ့ရေးတို့း�်င့်ု ရေး�းဂါါရေးတို့ပွ်�့ တို့�့း�းန်ု�့င့်ုတို့ယ်ု”

. “တို့း�န်ု�ှ့သံမူ်းျးး ပ်စစည်ုးမ်းျးး�းရေးပ်း�ှင့်ု ခွပ်ုခွးွခွွးရေးန်ရေးပ်းပ်ါ”

. “ထွ�တို့ုထွးးတို့�်စည်ုးကျွမ်းုးမ်းျးးကျွ့� ထွထ့ွရ့ေး�းကျွုရေး�းကျွု ��ပ်ုရေး�းင့်ုရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု၊ အမ်းနှ်ုတို့ကျွယ်ု အရေး�းယ်ရူေး�းင့်ု�ာကျွုမ်း ု�ှ့ရေးစ 
 ခွျင့်ုတို့ယ်ု”

. “ရေး�းရေးတို့မွ်းးှ Mask မ်းသံံ�းတို့�သ်ံူရေးတို့ကွျွ�့�ည်ုး စည်ုးကျွမ်းုးတို့င့်ုးတို့င့်ုးကြားကျွပ်ုကြားကျွပ်ုန်�� ရေးစးင့််ုကြားကျွည််ုရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု”

ကလေး�န်း်�များ����

. “ကျွျန်ုးမ်းးရေး�း��း/မ်းမ်းျးးမ်း ှအသံပ့်ည်းရေးပ်း�န်ု။ ပ့်�မ်း�့ရေးကျွးင့်ုးမ်းနွ်ု��့� အ�ပ်ုခွျ�ပ်ုရေး�းန်�� ကျွျန်ုးမ်းးရေး�း ပ်းူရေးပ်ါင့်ုးပြီးပ်းး �ပ်ု�ားထွ�မ်းးှ အသံ့  
 ပ်ည်းရေးပ်း မ်းှရေး�ရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု” 

. “�ကျွုကျွမ်းုးစးရေးစးင့်ုပြ�န်�ုရေး�တို့းရေးတို့ ွကျွျယ်ုကျွျယ်ုပြပ်န်�ုပြပ်န်�ု ��ပ်ုရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။ အ��်�့��ပ်ုတို့�်အခွါ ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ့��ည်ုး ပ်ါ�င့်ု  
 ရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု”

. “�ပ်ုကျွကွျွုထွ�မ်းးှ ပ်�့းသံတို့ုရေး�းပြ�န်ုးတို့းမ်းျ�့း န်ုစှုပ်တို့ုတို့စုခွါ ��ပ်ုရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။ �ကျွုရေး�း�ပ်ုပြပ်းရေးတို့၊ွ mask ရေးတို့ ွ�းရေး� 
 တို့း�ည်ုး ��ပ်ုရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု”

. “ပ်�့စတို့းရေးတို့ကွျွ�့ �သူံးွး�ူ�း�မ်းုးရေးတို့မွ်းးှ ကျွပ်ုရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။ ပ့်�စတို့းမ်းးှ စးရေးတို့ခွွျည်ုးဘ�မ်းဟု�တို့ုဘ� ကျွရေး�းရေး�း၊ �ကူြီးကျွးးရေး�း၊  
 စးမ်း�တို့ုတို့တို့ုတို့��်ူမ်းျးးပ်ါသံန့်ု�့င့်ုရေးအးင့်ု အရို�ပ်ုမ်းျးးန်ုငှ့််ု သံရို�ပ်ုရေး�းုပြီးပ်းး ��ပ်ုရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု”

. “ကျွ့�ဗိုစုရေး�းဂါါကျွးူစကျွုမ်းမု်း�ှ့ရေးအးင့်ုရေးကျွျး�ားတို့�့င့်ုးတို့ငွ့်ု �ျးးန်ာရေးခွျးင့်ုး�့�းရေးန်ရေးသံးကျွရေး�းမ်းျးးကျွ့� ရေး�းစစုပြခွင့်ုးမ်းျးး ��ပ်ုရေး�းင့်ု 
 ရေးပ်းရေးစခွျင့်ုပ်ါတို့ယ်ု”

. “ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းဌားန်မ်း ှတို့စု�တို့စုကြီးကျွမ့်းု ရေး�းင့်ု�န်ု/ရေး�းှင့်ု�န်ုမ်းျးး �းရေး�းကျွုရေးပြပ်းရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။ �ကျွုကျွမ်းုးစးရေးစးင့်ုမ်းျးး၊  
 ဗိုးန်ု�့င့်ုးမ်းျးး၊ Masks မ်းျးးကျွ့� �ထူွ�အတို့ွင့်ုး ကျွျယ်ုကျွျယ်ုပြပ်န်�ုပြပ်န်ု� ရေး�င့်ရှေးစခွျင့်ုပ်ါတို့ယ်ု”

�််�ာ�းးထွ�  

. “ရေးန်�စဉ်ုရေးန်�တို့့�င့်ုး စည်ုးကျွမ်းုးတို့ကျွျန်�� ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းဌားန်မ်းထှွ�တို့ုပြပ်န်ုထွးးတို့� ်ဥပ်ရေး�စည်ုးကျွမ်းုးရေးတို့ကွျွ�့ ��့ကျွုန်ာ��့� အကြံကျွံပြပ်�ပ်ါတို့ယ်ု”

. “အသံကျွုင့်ယ်ုရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ့� �ကူြီးကျွးးမ်းျးးကျွ န်ား�ည်ုရေးအးင့်ုရေးပြပ်းပြပ်ရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။”

. “အတို့င့်ုး�ကျွုရေး�းခွ့�င့်ုးတို့းထွကျွု န်ား�ည်ုရေးအးင့်ုရေးပြပ်းပြီးပ်းး အသံပ့်ည်းရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယ်ု။”

. သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုအမ်းးှးရေးတို့၊ွ ရေးကျွး�ဟုး�ရေးတို့ကွျွ�့ �ပ်ု�ားထွ�မ်းတှို့�င့််ု ကျွရေး�းမ်းျးးထွံ မ်းပြပ်န်�ုပ်းွးရေးစ�န်ု သံတို့ပ့ြပ်�ရေးစ  
 ခွျင့်ုတို့ယ်ု။
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“Our Rights, Our Voices!”
“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အခွွင့််ုအ�း�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အသံံ”
ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများုများ���အ�� �း်း�ဆန်းု�စစုများုများှ �တို့ွ�းှ့ခွ�ကျွုများ���

ကျွ�း�များ���၏ပ်ညာ��း�ဆ့�င့်ုး�အခွွင့််ုအ�း�အ�ပ်� COVID-19 ၏ အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများု 

ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အခွွင့််ုအရေး�း၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အသံံ စစုတို့မ်းုးတို့ွင့်ု အသံကျွု ၁၃ န်ုစှုန်ုငှ့််ု ၁၈ န်ုစှုကြားကျွးး ကျွရေး�းဦးးရေး� ၃၄၄ ဦးး၏ ရေး�းွရေးန်ုးွတို့င့်ုပြပ်ခွျကျွုမ်းျးး
အ� COVID–19 ရေးကြားကျွးင့််ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ပ်ညားရေး�း�့�င့်ု�းအခွငွ့််ုအရေး�းအရေးပ်် အကျွျ�့းသံကျွုရေး�းကျွုမ်းမု်းျးး၊ ပ်ညားရေး�း�့�င့်ု�း စ�့း�မ့်းုပ်ပူ်န်ုမ်းု
မ်းျးး၊ သံကျွု��့င့်ု�းပ်ညားရေး�းဌားန်သံ့�� အကြံကျွံပြပ်�ခွျကျွုမ်းျးးကျွ့� ဤရေး��်း�န်ုးစစုမ်းရုေးတို့�ွ�ှ့ခွျကျွုမ်းတှို့ုတို့မ်းုးတို့ွင့်ု ရေးအးကျွုပ်ါအတို့�့င့်ုး ရေး�းုပြပ်အပ်ု
ပ်ါသံညာု။

“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အခွွင့််ုအ�း�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အသံံ”

အ�ညာုအရေးသံးွ��့င့်ု�းရေး��်း�န်ုးစစုမ်းအု� COVID-19 ကျွး�အတို့ငွ့်ုး အမ့်းုမ်းးှရေးန်၍ ရေးကျွျးင့်ုးသံင့်ုခွန်ုးစးအပြပ်င့်ု၊ ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်င့်ုပ်သံင့်ုခွန်ုး 
စးမ်းျးးကျွ့� သံင့်ုယူရူေး��်းမ်းမု်းျးးကျွ�့ ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်ပြ�င့််ု �ကျွု�ကျွု��ပ်ုရေး�းင့်ုရေးန်မ်းနု်ုငှ့််ု ပ်တို့ုသံကျွု၍ ရေးအးကျွုရေး�းုပြပ်ပ်ါ ဗားးးဂ�ပ်ုတို့ငွ့်ု 
ရေး�းုပြပ်ထားးးသံညာ်ုအတို့�့င့်ုး ၇၂% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ သံင့်ုယူမူ်းတုို့စုခွ�ခွ�ကျွ�့ �ကျွု�ကျွု��ပ်ုရေး�းင့်ုရေးန်ရေးသံးု�ညာုး ၂၈ % ရေးသံး ကျွရေး�း
မ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု သံင့်ုယူမူ်း�ုကျွု�ကျွု မ်း��ပ်ုရေး�းင့်ုရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးတို့�ွ�သံညာု။ 

ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့််ုပြခွင့်ုးန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍ အရေးပြခွခွံပ်ညားဦးးစးးဌားန်မ်း ှ သံ�့�မ်းဟု�တို့ု မ်းမ့်း့တို့�့�ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးးမ်း ှ ထား�တို့ုပြပ်န်ုရေးသံး
သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့� ��ှ့ပြခွင့်ုး �ှ့၊/မ်း�ှအ့ရေးပ်် �န်ုးစစု�းတို့ွင့်ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၇၂ % သံညာု ယူင့်ုးပ်ညားရေး�း�့�င့်ု�း သံတို့င့်ုး
အခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့���ှ့ရေးန်ရေးသံးု�ညာုး ၁၆ % မ်းးှ မ်း��ှသ့ံညာ်ုအပြပ်င့်ု၊ ၁၂ % မ်းးှ မ်းသံ�့ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုးရေးတို့�ွ�သံညာု။ 

၁၊ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� ကျွ�း�များ��� ပ်ညာ�ဆကျွုးကျွု  

    သံင့်ုကြားကျွ��များုအ�ေခွအ�န်းေပ်ဗား��ဂးပ်ု

၂။ �ကျွ��င့်ု�ေပ်န်းုဖွွင့််ုေခွင့်ု�န်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍ အ�ေခွခွံပ်ညာ�ဦး�စး�ဌာ�န်းများှ  

   ထု�တို့ုေပ်န်းု�သံ�သံတို့င့်ု� အခွ�ကျွုအးကျွုများ���ကျွ့�းးှ့များု    

    အ�ေခွအ�န်းေပ်ဗား��ဂးပ်ု

၇၂ %

၇၂ %

၂၈ %

၁၂ %၁၆ %

��ပု်ရေး�းငု့်ပ်ါသံညုာ

��ှ့ပ်ါသံညုာ

မ်း��ပု်ရေး�းငု့်ပ်ါ

မ်း��ှ့ပ်ါ မ်းသံပ့်ါ
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COVID-19 ကျွး�အ�နွ်ုရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့််ုပ်ါကျွ ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ုတို့ကျွုန်ု�့င့်ုမ်းညာ်ုအရေးပြခွအရေးန်ကျွ့�ရေး�းွရေးန်ုးွ�းတို့ငွ့်ု ကျွရေး�း
မ်းျးး၏ ၉၄% မ်း ှ ပြပ်န်ုတို့ကျွုန်ု�့င့်ုမ်းညာုပြ�စုရေးသံးု�ညာုး ၂ % မ်းးှ မ်းတို့ကျွုန်ု�့င့်ုရေးတို့းရ်ေးကြားကျွးင့်ုးန်ုငှ့််ု ၄ % မ်းးှ ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ုတို့ကျွုန်ု့�င့်ု/ မ်းတို့ကျွုန်ု�့င့်ု       
မ်းရေးသံခွျးရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးတို့�ွ�သံညာု။ 

COVID-19 ကျွ ကျွ�း�များ���၏ ပ်ညာ��း�အ�ပ်� ဘယ်ုး့�အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွု�စသံးဲ  

အ�ညာုအရေးသံးွ��့င့်ု�းစစုတို့မ်းုးအ� ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု COVID-19 ရေးကြားကျွးင့််ု ပ်ညားရေး�းအရေးပ််သံကျွုရေး�းကျွုန်ု့�င့်ုမ်းမု်းျးးကျွ့� ရေးအးကျွုပ်ါအတို့�့င့်ုး
ရေးပြပ်း�့�တို့င့်ုပြပ်သံးွးခွ့်ကြားကျွသံညာု။ 

၃။ COVID-19 အးွန်းုတို့ွင့်ု ကျွ�း�များ����ကျွ��င့်ု�ေပ်န်းုတို့ကျွုန်ု့�င့်ုများုအ�ေခွအ�န်းေပ်ဗား��ဂးပ်ု

“ရေးကျွျးင့်ုးတို့ကျွုခွျန့်ုရေး�းကျွုရေးန်ပြီပ်း၊ရေးကျွျးင့်ုးမ်းတို့ကျွု�ဘူးးူ။ စးသံင့်ုရေးန်ာကျွုကျွျမ်းယူု”

“စးသံင့်ုခွျန့်ုရေးတို့ ွပြပ်ညာ်ုပြပ်ညာ်ု၀၀ မ်း��င့်ု ပ်ညားရေး�းကျွ့� ထားခ့ွ�့ကျွုသံးွးမ်းယူု”

“ရေးန်ု�ွးသံးရေးကျွျးင့်ုးပ်တ့ို့ု�ကျွုမ်း ှကျွ�့ဗားစုရေးကြားကျွးင့််ု သံင့်ုတို့န်ုးရေးတို့ပွ်တ့ို့ုထားးး��့�� ရေး��်းသံင့်ုယူခူွွင့််ုရေးတို့ ွ�ံ�းရှုံးံးုတို့ယူု”

“ရေးန်ု�ွးသံးမ်းးှ အဂဂ�့ပ်ုစး၊ ကျွနွ်ုပ်ျ�တို့းသံင့်ုတို့န်ုး၊ ပ်ညားရေး�းကျွ့�ပြမ်းှင့််ုတို့င့်ုတို့့သ်ံင့်ုတို့န်ုးမ်းျးးကျွ�့ တို့ကျွုကြားကျွ�တို့ယူု၊ အခွ�မ်းတို့ကျွု�ရေးတို့း ် 
ထားခ့ွ�့ကျွုတို့ယူု”

“Online class အရေးန်ပြ�င့််ု ပ်ညားကျွ�့ သံင့်ုကြားကျွးးရေးပ်းမ်းယူု�့��ရေးတို့း ်ကြားကျွးးသံထ့ားးးတို့ယူု။ သံ�့�ရေးသံးု ရေးကျွျး�ားထား့မ်းးှ မ်းးးမ်းကြားကျွးမ်းကြားကျွးပ်ျကျွု
ရေးန်တို့းရေးကြားကျွးင့််ုသံင့်ုကြားကျွးးမ်းကုျွ အ�င့်ုမ်းရေးပြပ်န်ု့�င့်ုပ်ါ၊ ရေးကျွျး�ားထား့မ်းးှ ရေးင့်ခွွျမ်းုးသံးတို့့သ်ံရူေးတို့ ွသံပ့်ုမ်း�ှ့ပ်ါ။ online media သံံ�း��့���့တို့း 
မ်းညာုသံ့��မ်း ှအ�င့်ုမ်းရေးပြပ်န်ု့�င့်ုရေးကြားကျွးင့်ုး၊ သံံ�းစွ့န်ု�့င့်ုသံူကျွ အန်ညာုးအကျွျဉ်းုးသံး�ှတ့ို့ယူု”

“သံင့်ုရှုံး့�းညွှနှ်ုးတို့မ်းုးရေးတို့ကွျွ ရေးန်ာကျွုကျွျ၊ သံင့်ုရှုံး့�းညွှနှ်ုးတို့မ်းုးရေး�ျးမ််းယူုထားင့်ုတို့ယူု”

“ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့််ု�င့်ု ��းမ်း�ံ�ရေး�းကျွုပ်ါမ််း�းး၊ စးသံင့်ုခွန်ုးရေးတို့ ွ �ံ�ရေး�းကျွုပ်ါမ််း�းး။ အခွန်ုးရေးတို့ခွွွ့သံင့်ုမ်းယူု�့��ရေးတို့း ် ကြားကျွးး
တို့ယူု။ ရေးကျွျးင့်ုး�ငွ့််ုခွျန့်ုမ်းှး တို့စုခွန်ုးကျွ�့ ၁၀ ဦးး ၂၀ ဦးးရေး�းကျွုသံး ထားးးမ်းယူု။ တို့စုဦးးကျွ�့တို့စုဦးး ၃ ရေးပ် ၆ ရေးပ် အကျွးွထားးးမ်းယူု ရေးပြပ်း
ကြားကျွတို့ယူု၊ ရေးကျွျးင့်ုးသံးး ၆၀ �ှရ့ေးတို့း် အခွန်ုးရေး�းကျွုန်ု�့င့်ုမ်းးှမ်းဟု�တို့ုဘူးးူ၊ စတ့ို့ုပ်ူမ်းတ့ို့ယူု”

“��း၊��းမ်းရေးတို့ ွရေးန်�တို့�့င့်ုး ရေးကျွျးင့်ုးသံးွး�မ်းယူုထားင့်ုတို့ယူု၊ ��းဦးးရေး� မ်း�ံ�ရေး�းကျွုမ်းရုေးတို့ပွြ�စုန်ု့�င့်ုတို့ယူု”

၉၄ %

၄ % ၂ %

တို့ကုျွန်ု�့ငု့်ပ်ါသံညုာ မ်းတို့ကုျွန်ု�့ငု့်ရေးတို့းပ််ါမ်းသံပ့်ါ
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ကျွ�း�များ���၏ပ်ညာ��း�အ�ပ်� COVID-19 ၏ အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွု�စများုများ���အ��သံ�ံ�သံပ်ုခွ�ကျွု 

ပြမ်းန်ုမ်းးပြပ်ညာုတို့ငွ့်ု COVID-19 စတို့င့်ုပြ�စုပ်းွးသံညာ်ုအခွျန့်ုကျွး�သံညာု ပြမ်းန်ုမ်းးန်ု့�င့်ုင့်ံတို့ငွ့်ု ရေးန်ု�ွးသံး ရေးကျွျးင့်ုး�ကျွု�ညှာုပ်တ့ို့ုသံညာ်ုကျွး�ပြ�စုရေးန်ပြခွင့်ုး
သံညာု ကျွရေး�းမ်းျးးတို့ငွ့်ု ရေး�းဂါကျွးူစကျွု ပြပ်န်�ုပ်းွးပြခွင့်ုးမ်း�ှ�့န်ု၊ အ့မ်းုမ်းးှရေးန်၍�စူ��ရူေး�းရေး�းှင့်ု�းှး�န်ုအခွွင့််ုသံးသံညာ်ု အခွျကျွုပြ�စုရေးစသံညာု။ ပ်ံ�မ်းနှ်ု
အးးပြ�င့််ု ရေးကျွျးင့်ုး�ကျွု�ညှာုပ်တ့ို့ုသံညာ်ု  ရေးန်ု�ွးသံးကျွး�မ်းျးးတို့ငွ့်ု ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်င့်ုပ် ပ်ညားရေး�းအရေးထားးကျွုအကျွပူြပ်�သံင့်ုတို့န်ုးမ်းျးး၊ ဘူးးသံးရေး�းန်ုငှ့််ု�မူ်းု
ရေးပ်ါငု့်းသံငု့်းမု်း အသံပ့်ညား�ွ�ံပြီ�့�းရေး�း အရေးထားးကုျွအကူျွပြပ်�၊ ယူဉု်းရေးကျွျး�မ့်းားသံငု့်တို့နု်းမ်းျးး တို့ကုျွရေး�းကုျွရေး��်ှ့သံညုာ။ COVID-19 ရေးကြားကျွးင့်် ု�စူ��ရူေး�း
ပြပ်���ပ်ုပြခွင့်ုး၊ သံင့်ုတို့န်ုးမ်းျးးပြပ်���ပ်ုပြခွင့်ုးကျွ�့ �ပ်ု��့င့်ုးထားးး�သံညာ်ုအတို့ကွျွု ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်ပြ�င့််ု သံင့်ုယူမူ်းအုခွွင့််ုအ�မ်းုးမ်းျးး �ံ�းရှုံးံးု�ရေးကြားကျွးင့်ုးကျွ့� 
ရေးပြပ်းကြားကျွးးကြားကျွသံညာု။ 

 ယူင့်ုးသံ့�� ရေးန်ုရွေးကျွျးင့်ုးပ်တ့ို့ုခွျန့်ုကျွး�အတို့ငွ့်ုး ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်င့်ုပ်သံင့်ုခွန်ုးစးမ်းျးး (သံ�့�မ်းဟု�တို့ု) ပ်ညားရေး�းအရေးထားးကျွုအကျွပူြပ်� အပြခွးးသံင့်ုယူမူ်းု
အခွွင့််ုအရေး�းမ်းျးး �ံ�းရှုံးံးုသံးွးရေးသံးု�ညာုး မ်းမ့်း့တို့�့�၏ �ကူြီးကျွးးမ်းဘ့ူးမ်းျးး၏အကျွအူညားပြ�င့််ု ကျွရေး�းမ်းျးးအမ့်းုတို့ွင့်ုးမ်းးှပ်င့်ု သံင့်ုယူမူ်းတုို့စုခွ�ခွ�ကျွ�့�ကျွု 
�ကျွု��ပ်ုရေး�းင့်ုန်ု�့င့်ုကြားကျွသံညာ်ု ကျွရေး�းအမ်းျးးစ� �ှ့ကြားကျွသံညာု။ သံ�့�ရေးသံးု ရေးကျွျး�ားမ်းျးးတို့ငွ့်ုရေးန်ထား့�င့်ုကြားကျွရေးသံး၊ န်ညာုးပ်ညားသံံ�း သံင့်ုယူမူ်းမု်းျးးကျွ့� 
�ကျွု�မှ်းုးမ်းမ်းးရေးသံး၊ ရေး�း�ံသံညာ်ုရေးန်�းရေး�သံမ်းျးးမ်း ှကျွရေး�းမ်းျးးမ်းးှ ဤကျွ့သ်ံ�့�ရေးသံး အခွွင့််ုအရေး�းမ်းျးး �ံ�း�မ်း�ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး သံံ�းသံပ်ု��ှသ့ံညာု။ ထား�့�
အပြပ်င့်ု COVID-19 အ�နွ်ုကျွး�တို့ွင့်ု ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးးပြပ်န်ု�ငွ့််ုပ်ါကျွ ကျွရေး�းအန်ညာုးစ�မ်းးှ ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ုမ်းတို့ကျွုန်ု့�င့်ုသံညာ်ု အ�းးအ�း�ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး 
သံံ�းသံပ်ုရေးတို့�ွ�ှ့�သံညာု။ ကျွရေး�းမ်းျးးပ်ညားရေး�းဌားန်မ်း ှထား�တို့ုပြပ်န်ုသံညာ်ု ပ်ညားရေး�း�့�င့်ု�း သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့� ပ်�့မ်း�့�ကျွု�မှ်းုးမ်းးှမ်း ု��့အပ်ု
ရေးကြားကျွးင့်ုးန်ုငှ့််ု ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးး အခွျန့်ုမ်းးှမ်း�ငွ့််ုန်ု�့င့်ုပ်ါကျွ အ�င့်ုမ်းရေးပြပ်မ်းမု်းျးး�ှ့�းမ်းညာုကျွ့��ညာုး ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်ပြ�င့််ု စ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးး�ှ့ရေးန်ရေးကြားကျွးင့်ုးကျွ့� 
သံံ�းသံပ်ုရေးတို့�ွ�ှ့�သံညာု။ 

ပ်ညားရေး�းမ်းးှ ကျွရေး�းန်ုစုှမ်းျ�့းန်ုစုှစးး�ှ့တို့ယုူ၊  opportunity (အခွငွ့််အု�မု်းး) �န်ု�့ငု့်တ့်ို့ကျွရေး�းအမ်းျ�့းအစးး�ယုူ၊ under privilege (အခွငွ့််ု
 အ�မ်းုးမ်း့)် ပြ�စုရေးန်တို့့ ် ကျွရေး�းမ်းျ�့း�ယူုပြ�စုတို့ယူု။ အထားးူသံပြ�င့််ု �ားထား့မ်းးှ�ှ့တို့့ ် ကျွရေး�းရေးတို့ကွျွ အခွွင့််ုအ�မ်းုးမ်း့တ်ို့့ ် ကျွရေး�းရေးတို့မွ်းျးး 
တို့ယူု၊ internet �ကျွု�မှ်းုးမ်းးမ်းမု်း�ှ့တို့့ ်ကျွရေး�းမ်းျ�့းကျွရေးတို့း ်ပ်ညားရေး�းကျွ တို့ကျွယူုရေးန်ာကျွုကျွျသံးွးပြီပ်းရေးပ်ါရ်ေးန်ာု။ ပြီမ်း�့�မ်းးှ�ှ့တို့့က်ျွရေး�းရေးတို့ွ
ကျွရေးတို့း ် အခွွင့််ုအ�မ်းုးရေးတို့�ွန်ု�့င့်ုရေးတို့း ် internet ကျွရေးန် online training ရေးတို့ ွ တို့ကျွုန်ု�့င့်ုတို့ယူု၊ ပ်ညားရေး�းကျွ အရေးပြခွအရေးန်အ� 
ရေးန်ာကျွုကျွျတို့ယူုရေးပြပ်းရေးပ်မ်း့၊် သံတူို့�့���့ကျွရေး�းရေးတို့ကွျွ တို့စုပြခွးးန်ညာုး�မု်းးန့်� ပ်ညားရေး�းအခွငွ့််ုအ�မ်းုးရေးတို့အွမ်းျးးကြီးကျွးး �န်ု�့င့်ုတို့ယူု။ �ားကျွ
ကျွရေး�းရေးတို့ကွျွရေးတို့း ်အပြခွးးဗားဟု�သံ�တို့ရေးတို့�ွညာုး မ်း�ဘူးးူ။ �ားထား့မ်းးှ စးကြားကျွညာ်ုတို့�့ကျွုရေးတို့းင့်ုမ်း�ှဘ့ူးးူ��့ရေးတို့း ်ပ်ညားရေး�းကျွရေးတို့း ်အမ်းျးး
ကြီးကျွးး ထားခ့ွ�့ကျွုတို့ယူု။ ရေးကျွျးင့်ုး�ငွ့််ု�င့်ု မ်းန်ကျွုပ်�့င့်ုးန့်� ညာရေးန်ပ့်�င့်ုးခွွ့ပြီပ်းး  Social distancing န်ညာုးန့်�သံွးးမ်းယူု တို့စုရေးန်�ကျွ�န်ု သံင့်ု�တို့းရေးတို့းင့်ု 
Lessons ကျွ မ်းပြီပ်းးဘူးးူ��့ တို့ခွျ�့�ကျွ Morning မ်းးှသံင့်ု တို့ခွျ�့�ကျွ evening မ်းးှသံင့်ု��့�င့်ု ဘူးယူု��့��ပ်ု Lessons ပြီပ်းးန်ု�့င့်ုမ်းးှ�့ရေးပ်ါရ်ေးန်ာု 
Lessons ပြီပ်းးန်ု�့င့်ုတို့းရေးတို့းင့်ု အ�မ်းုး Highly developed မ်းပြ�စုရေးသံးဘူးးူ��့ရေးတို့း ်အ့ Lessons မ်းပြီပ်းး�င့်ု ဘူးယူုရေး�းကျွုမ်းျးး Undeveloped 
ပြ�စုသံးွးမ်းးှ�့ သံမ်းးးဦးးရေးန်ုာှကျွုထား့မ်းးှ very first ရေး�းကျွု�းပ်ါတို့ယူု။

(ရှုံးဘူူးး၊ ၁၇ န်ုှစု၊ မ်း၊ တို့းးတို့န့်ု)

ပ်ံ�မ်းနှ်ု��့ ဇွနွ်ုမ်းှး ရေးကျွျးင့်ုး�ငွ့်ုပ်ြီပ်း၊ အခွ�ကျွ ဇွ�ူ�့င့်ုမ်း ှအထားကျွုတို့န်ုးစ�ငွ့်ုမ််းယူု��့� ကြားကျွးးတို့ယူု။ သံင့်ုရှုံး့�းညွှနှ်ုးတို့မ်းုးရေးတို့ကွျွ ရေးန်ာကျွုကျွျ၊ သံင့်ုရှုံး့�း 
ညွှနှ်ုးတို့မ်းုးရေး�ျးမ််းယူု ထားင့်ုတို့ယူု။ ဘူးယူု��့�းမ်းယူု��့တို့း မ်းသံရ့ေးသံးဘူးးူ၊ ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့်ု�်င့်ု ��းမ်း�ံ�ရေး�းကျွုပ်ါမ််း�းး၊ စးသံင့်ုခွန်ုး
ရေးတို့ ွ�ံ�ရေး�းကျွုပ်ါမ််း�းး စတ့ို့ုပ်ူမ်းတ့ို့ယူု၊ အခွန်ုးရေးတို့ခွွွ့ သံင့်ုမ်းယူု�့��ရေးတို့း ် ကြားကျွးးတို့ယူု။ ကျွ�့ဗားစုကျွ ပ်ညားရေး�းကျွ့�အမ်းျးးကြီးကျွးး ထားခ့ွ�့ကျွုရေးစ   
ပ်ါတို့ယူု။ ရေးကျွျးင့်ုး�ငွ့်ုခ်ွျန့်ုမ်းှး တို့စုခွန်ုးကျွ�့ (၁၀ ဦးး ၂၀ ဦးး)ရေး�းကျွုသံး ထားးးမ်းယူု။ တို့စုဦးးကျွ�့ (၃ ရေးပ်၊ ၆ ရေးပ်) အကျွးွ ထားးးမ်းယူု ရေးပြပ်းကြားကျွ
တို့ယူု။ ရေးကျွျးင့်ုးသံးး (၆၀) �ှ့ရေးတို့း ် အခွန်ုးကျွရေး�းကျွုန်ု့�င့်ုမ်းးှမ်းဟု�တို့ုဘူးးူ။ တို့စုပ်တို့ုပြခွးးစးတို့ကျွု�မ်းယူု�့��့ ရေးကျွျးင့်ုးသံးး (၆၀) မ်းးှ      
(၂၀) ရေး�းကျွုပ့် စးကြီးကျွ�့းစးးတို့း�ှ့တို့ယူု။ စးကျွျကျွုပ်ျင့်ုးတို့ယူု။ �ကျွုတို့့�င့်ုးစးသံင့်ုရေးန်တို့းရေးတို့းင့်ုမ်း�ဘူးးူ၊ ခွ���့��့စးတို့တို့ုပ်ါမ််း�းး 
စ�့း�မ့်းုမ်းတ့ို့ယူု။ 

(မ်းအ့�ကျွုစုရေး�းပြမ်းး၊ ၁၄ န်ုစှု၊ မ်း၊ ကျွယူးး)
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COVID-19 ကျွး�အ�နွ်ုရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့််ုပ်ါကျွ ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ုတို့ကျွုန်ု�့င့်ုမ်းညာ်ုအရေးပြခွအရေးန်ကျွ့�ရေး�းွရေးန်ုးွ�းတို့ငွ့်ု ကျွရေး�း
မ်းျးး၏ ၉၄% မ်း ှ ပြပ်န်ုတို့ကျွုန်ု�့င့်ုမ်းညာုပြ�စုရေးသံးု�ညာုး ၂ % မ်းးှ မ်းတို့ကျွုန်ု�့င့်ုရေးတို့းရ်ေးကြားကျွးင့်ုးန်ုငှ့််ု ၄ % မ်းးှ ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ုတို့ကျွုန်ု့�င့်ု/ မ်းတို့ကျွုန်ု�့င့်ု       
မ်းရေးသံခွျးရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးတို့�ွ�သံညာု။ 

COVID-19 ကျွ ကျွ�း�များ���၏ ပ်ညာ��း�အ�ပ်� ဘယ်ုး့�အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွု�စသံးဲ  

အ�ညာုအရေးသံးွ��့င့်ု�းစစုတို့မ်းုးအ� ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်န်ုငှ့််ု COVID-19 ရေးကြားကျွးင့််ု ပ်ညားရေး�းအရေးပ််သံကျွုရေး�းကျွုန်ု့�င့်ုမ်းုမ်းျးးကျွ့� ရေးအးကျွုပ်ါအတို့�့င့်ုး
ရေးပြပ်း�့�တို့င့်ုပြပ်သံးွးခွ့်ကြားကျွသံညာု။ 

၃။ COVID-19 အးွန်းုတို့ွင့်ု ကျွ�း�များ����ကျွ��င့်ု�ေပ်န်းုတို့ကျွုန်ု့�င့်ုများုအ�ေခွအ�န်းေပ်ဗား��ဂးပ်ု

“ရေးကျွျးင့်ုးတို့ကျွုခွျန့်ုရေး�းကျွုရေးန်ပြီပ်း၊ရေးကျွျးင့်ုးမ်းတို့ကျွု�ဘူးးူ။ စးသံင့်ုရေးန်ာကျွုကျွျမ်းယူု”

“စးသံင့်ုခွျန့်ုရေးတို့ ွပြပ်ညာ်ုပြပ်ညာ်ု၀၀ မ်း��င့်ု ပ်ညားရေး�းကျွ့� ထားခ့ွ�့ကျွုသံးွးမ်းယူု”

“ရေးန်ု�ွးသံးရေးကျွျးင့်ုးပ်တ့ို့ု�ကျွုမ်း ှကျွ�့ဗားစုရေးကြားကျွးင့််ု သံင့်ုတို့န်ုးရေးတို့ပွ်တ့ို့ုထားးး��့�� ရေး��်းသံင့်ုယူခူွွင့််ုရေးတို့ ွ�ံ�းရှုံးံးုတို့ယူု”

“ရေးန်ု�ွးသံးမ်းးှ အဂဂ�ပ့်ုစး၊ ကျွနွ်ုပ်ျ�တို့းသံင့်ုတို့န်ုး၊ ပ်ညားရေး�းကျွ့�ပြမ်းှင့််ုတို့င့်ုတို့့သ်ံင့်ုတို့န်ုးမ်းျးးကျွ�့ တို့ကျွုကြားကျွ�တို့ယူု၊ အခွ�မ်းတို့ကျွု�ရေးတို့း ် 
ထားခ့ွ�့ကျွုတို့ယူု”

“Online class အရေးန်ပြ�င့််ု ပ်ညားကျွ�့ သံင့်ုကြားကျွးးရေးပ်းမ်းယူု�့��ရေးတို့း ်ကြားကျွးးသံထ့ားးးတို့ယူု။ သံ�့�ရေးသံးု ရေးကျွျး�ားထား့မ်းးှ မ်းးးမ်းကြားကျွးမ်းကြားကျွးပ်ျကျွု
ရေးန်တို့းရေးကြားကျွးင့််ုသံင့်ုကြားကျွးးမ်းကုျွ အ�င့်ုမ်းရေးပြပ်န်ု့�င့်ုပ်ါ၊ ရေးကျွျး�ားထား့မ်းးှ ရေးင့်ခွွျမ်းုးသံးတို့့သ်ံရူေးတို့ ွသံပ့်ုမ်း�ှ့ပ်ါ။ online media သံံ�း��့���့တို့း 
မ်းညာုသံ့��မ်း ှအ�င့်ုမ်းရေးပြပ်န်ု့�င့်ုရေးကြားကျွးင့်ုး၊ သံံ�းစွ့န်ု�့င့်ုသံကူျွ အန်ညာုးအကျွျဉ်းုးသံး�ှတ့ို့ယူု”

“သံင့်ုရှုံး့�းညွှနှ်ုးတို့မ်းုးရေးတို့ကွျွ ရေးန်ာကျွုကျွျ၊ သံင့်ုရှုံး့�းညွှနှ်ုးတို့မ်းုးရေး�ျးမ််းယူုထားင့်ုတို့ယူု”

“ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့််ု�င့်ု ��းမ်း�ံ�ရေး�းကျွုပ်ါမ််း�းး၊ စးသံင့်ုခွန်ုးရေးတို့ ွ �ံ�ရေး�းကျွုပ်ါမ််း�းး။ အခွန်ုးရေးတို့ခွွွ့သံင့်ုမ်းယူု�့��ရေးတို့း ် ကြားကျွးး
တို့ယူု။ ရေးကျွျးင့်ုး�ငွ့််ုခွျန့်ုမ်းှး တို့စုခွန်ုးကျွ�့ ၁၀ ဦးး ၂၀ ဦးးရေး�းကျွုသံး ထားးးမ်းယူု။ တို့စုဦးးကျွ�့တို့စုဦးး ၃ ရေးပ် ၆ ရေးပ် အကျွးွထားးးမ်းယူု ရေးပြပ်း
ကြားကျွတို့ယူု၊ ရေးကျွျးင့်ုးသံးး ၆၀ �ှရ့ေးတို့း် အခွန်ုးရေး�းကျွုန်ု�့င့်ုမ်းးှမ်းဟု�တို့ုဘူးးူ၊ စတ့ို့ုပ်ူမ်းတ့ို့ယူု”

“��း၊��းမ်းရေးတို့ ွရေးန်�တို့�့င့်ုး ရေးကျွျးင့်ုးသံးွး�မ်းယူုထားင့်ုတို့ယူု၊ ��းဦးးရေး� မ်း�ံ�ရေး�းကျွုမ်းရုေးတို့ပွြ�စုန်ု့�င့်ုတို့ယူု”

၉၄ %

၄ % ၂ %

တို့ကုျွန်ု�့ငု့်ပ်ါသံညုာ မ်းတို့ကုျွန်ု�့ငု့်ရေးတို့းပ််ါမ်းသံပ့်ါ
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ကျွ�း�များ���၏ပ်ညာ��း�အ�ပ်� COVID-19 ၏ အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွု�စများုများ���အ��သံ�ံ�သံပ်ုခွ�ကျွု 

ပြမ်းန်ုမ်းးပြပ်ညာုတို့ငွ့်ု COVID-19 စတို့င့်ုပြ�စုပ်းွးသံညာ်ုအခွျန့်ုကျွး�သံညာု ပြမ်းန်ုမ်းးန်ု့�င့်ုင့်ံတို့ငွ့်ု ရေးန်ု�ွးသံး ရေးကျွျးင့်ုး�ကျွု�ညှာုပ်တ့ို့ုသံညာ်ုကျွး�ပြ�စုရေးန်ပြခွင့်ုး
သံညာု ကျွရေး�းမ်းျးးတို့ငွ့်ု ရေး�းဂါကျွးူစကျွု ပြပ်န်�ုပ်းွးပြခွင့်ုးမ်း�ှ�့န်ု၊ အ့မ်းုမ်းးှရေးန်၍�စူ��ရူေး�းရေး�းှင့်ု�းှး�န်ုအခွွင့််ုသံးသံညာ်ု အခွျကျွုပြ�စုရေးစသံညာု။ ပ်ံ�မ်းနှ်ု
အးးပြ�င့််ု ရေးကျွျးင့်ုး�ကျွု�ညှာုပ်တ့ို့ုသံညာ်ု  ရေးန်ု�ွးသံးကျွး�မ်းျးးတို့ငွ့်ု ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်င့်ုပ် ပ်ညားရေး�းအရေးထားးကျွုအကျွပူြပ်�သံင့်ုတို့န်ုးမ်းျးး၊ ဘူးးသံးရေး�းန်ုငှ့််ု�မူ်းု
ရေးပ်ါငု့်းသံငု့်းမ်း ုအသံပ့်ညား�ွ�ံပြီ�့�းရေး�း အရေးထားးကုျွအကူျွပြပ်�၊ ယူဉု်းရေးကျွျး�မ့်းားသံငု့်တို့နု်းမ်းျးး တို့ကုျွရေး�းကုျွရေး��်ှ့သံညုာ။ COVID-19 ရေးကြားကျွးင့်် ု�စူ��ရူေး�း
ပြပ်���ပ်ုပြခွင့်ုး၊ သံင့်ုတို့န်ုးမ်းျးးပြပ်���ပ်ုပြခွင့်ုးကျွ�့ �ပ်ု��့င့်ုးထားးး�သံညာ်ုအတို့ကွျွု ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်ပြ�င့််ု သံင့်ုယူမူ်းအုခွွင့််ုအ�မ်းုးမ်းျးး �ံ�းရှုံးံးု�ရေးကြားကျွးင့်ုးကျွ့� 
ရေးပြပ်းကြားကျွးးကြားကျွသံညာု။ 

 ယူင့်ုးသံ့�� ရေးန်ုရွေးကျွျးင့်ုးပ်တ့ို့ုခွျန့်ုကျွး�အတို့ွင့်ုး ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်င့်ုပ်သံင့်ုခွန်ုးစးမ်းျးး (သံ�့�မ်းဟု�တို့ု) ပ်ညားရေး�းအရေးထားးကျွုအကျွပူြပ်� အပြခွးးသံင့်ုယူမူ်းု
အခွွင့််ုအရေး�းမ်းျးး �ံ�းရှုံးံးုသံးွးရေးသံးု�ညာုး မ်းမ့်း့တို့�့�၏ �ကူြီးကျွးးမ်းဘ့ူးမ်းျးး၏အကျွအူညားပြ�င့််ု ကျွရေး�းမ်းျးးအမ့်းုတို့ွင့်ုးမ်းးှပ်င့်ု သံင့်ုယူမူ်းတုို့စုခွ�ခွ�ကျွ�့�ကျွု 
�ကျွု��ပ်ုရေး�းင့်ုန်ု�့င့်ုကြားကျွသံညာ်ု ကျွရေး�းအမ်းျးးစ� �ှ့ကြားကျွသံညာု။ သံ�့�ရေးသံးု ရေးကျွျး�ားမ်းျးးတို့ွင့်ုရေးန်ထား့�င့်ုကြားကျွရေးသံး၊ န်ညာုးပ်ညားသံံ�း သံင့်ုယူမူ်းမု်းျးးကျွ့� 
�ကျွု�မှ်းုးမ်းမ်းးရေးသံး၊ ရေး�း�ံသံညာ်ုရေးန်�းရေး�သံမ်းျးးမ်း ှကျွရေး�းမ်းျးးမ်းးှ ဤကျွ့သ်ံ�့�ရေးသံး အခွွင့််ုအရေး�းမ်းျးး �ံ�း�မ်း�ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး သံံ�းသံပ်ု��ှသ့ံညာု။ ထား�့�
အပြပ်င့်ု COVID-19 အ�နွ်ုကျွး�တို့ငွ့်ု ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးးပြပ်န်ု�ငွ့််ုပ်ါကျွ ကျွရေး�းအန်ညာုးစ�မ်းးှ ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ုမ်းတို့ကျွုန်ု့�င့်ုသံညာ်ု အ�းးအ�း�ှ့ရေးကြားကျွးင့်ုး 
သံံ�းသံပ်ုရေးတို့�ွ�ှ့�သံညာု။ ကျွရေး�းမ်းျးးပ်ညားရေး�းဌားန်မ်း ှထား�တို့ုပြပ်န်ုသံညာ်ု ပ်ညားရေး�း�့�င့်ု�း သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးကျွ့� ပ်�့မ်း�့�ကျွု�မှ်းုးမ်းးှမ်း ု��့အပ်ု
ရေးကြားကျွးင့်ုးန်ုငှ့််ု ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးး အခွျန့်ုမ်းးှမ်း�ငွ့််ုန်ု�့င့်ုပ်ါကျွ အ�င့်ုမ်းရေးပြပ်မ်းမု်းျးး�ှ့�းမ်းညာုကျွ့��ညာုး ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်ပြ�င့််ု စ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးး�ှ့ရေးန်ရေးကြားကျွးင့်ုးကျွ့� 
သံံ�းသံပ်ုရေးတို့�ွ�ှ့�သံညာု။ 

ပ်ညားရေး�းမ်းးှ ကျွရေး�းန်ုစုှမ်းျ�့းန်ုစုှစးး�ှ့တို့ယုူ၊  opportunity (အခွငွ့််အု�မု်းး) �န်ု�့ငု့်တ့်ို့ကျွရေး�းအမ်းျ�့းအစးး�ယုူ၊ under privilege (အခွငွ့််ု
 အ�မ်းုးမ်း့)် ပြ�စုရေးန်တို့့ ် ကျွရေး�းမ်းျ�့း�ယူုပြ�စုတို့ယူု။ အထားးူသံပြ�င့််ု �ားထား့မ်းးှ�ှ့တို့့ ် ကျွရေး�းရေးတို့ကွျွ အခွွင့််ုအ�မ်းုးမ်း့တ်ို့့ ် ကျွရေး�းရေးတို့မွ်းျးး 
တို့ယူု၊ internet �ကျွု�မှ်းုးမ်းးမ်းမု်း�ှ့တို့့ ်ကျွရေး�းမ်းျ�့းကျွရေးတို့း ်ပ်ညားရေး�းကျွ တို့ကျွယူုရေးန်ာကျွုကျွျသံးွးပြီပ်းရေးပ်ါရ်ေးန်ာု။ ပြီမ်း�့�မ်းးှ�ှ့တို့့က်ျွရေး�းရေးတို့ွ
ကျွရေးတို့း ် အခွွင့််ုအ�မ်းုးရေးတို့�ွန်ု�့င့်ုရေးတို့း ် internet ကျွရေးန် online training ရေးတို့ ွ တို့ကျွုန်ု�့င့်ုတို့ယူု၊ ပ်ညားရေး�းကျွ အရေးပြခွအရေးန်အ� 
ရေးန်ာကျွုကျွျတို့ယူုရေးပြပ်းရေးပ်မ်း့၊် သံတူို့�့���့ကျွရေး�းရေးတို့ကွျွ တို့စုပြခွးးန်ညာုး�မု်းးန့်� ပ်ညားရေး�းအခွငွ့််ုအ�မ်းုးရေးတို့အွမ်းျးးကြီးကျွးး �န်ု�့င့်ုတို့ယူု။ �ားကျွ
ကျွရေး�းရေးတို့ကွျွရေးတို့း ်အပြခွးးဗားဟု�သံ�တို့ရေးတို့�ွညာုး မ်း�ဘူးးူ။ �ားထား့မ်းးှ စးကြားကျွညာ်ုတို့�့ကျွုရေးတို့းင့်ုမ်း�ှဘ့ူးးူ��့ရေးတို့း ်ပ်ညားရေး�းကျွရေးတို့း ်အမ်းျးး
ကြီးကျွးး ထားခ့ွ�့ကျွုတို့ယူု။ ရေးကျွျးင့်ုး�ငွ့််ု�င့်ု မ်းန်ကျွုပ်�့င့်ုးန့်� ညာရေးန်ပ့်�င့်ုးခွွ့ပြီပ်းး  Social distancing န်ညာုးန့်�သံွးးမ်းယူု တို့စုရေးန်�ကျွ�န်ု သံင့်ု�တို့းရေးတို့းင့်ု 
Lessons ကျွ မ်းပြီပ်းးဘူးးူ��့ တို့ခွျ�့�ကျွ Morning မ်းးှသံင့်ု တို့ခွျ�့�ကျွ evening မ်းးှသံင့်ု��့�င့်ု ဘူးယူု��့��ပ်ု Lessons ပြီပ်းးန်ု�့င့်ုမ်းးှ�့ရေးပ်ါရ်ေးန်ာု 
Lessons ပြီပ်းးန်ု�့င့်ုတို့းရေးတို့းင့်ု အ�မ်းုး Highly developed မ်းပြ�စုရေးသံးဘူးးူ��့ရေးတို့း ်အ့ Lessons မ်းပြီပ်းး�င့်ု ဘူးယူုရေး�းကျွုမ်းျးး Undeveloped 
ပြ�စုသံးွးမ်းးှ�့ သံမ်းးးဦးးရေးန်ုာှကျွုထား့မ်းးှ very first ရေး�းကျွု�းပ်ါတို့ယူု။

(ရှုံးဘူူးး၊ ၁၇ န်ုစှု၊ မ်း၊ တို့းးတို့န့်ု)

ပ်ံ�မ်းနှ်ု��့ ဇွနွ်ုမ်းှး ရေးကျွျးင့်ုး�ငွ့်ု်ပြီပ်း၊ အခွ�ကျွ ဇွ�ူ�့င့်ုမ်း ှအထားကျွုတို့န်ုးစ�ငွ့်ုမ််းယူု��့� ကြားကျွးးတို့ယူု။ သံင့်ုရှုံး့�းညွှနှ်ုးတို့မ်းုးရေးတို့ကွျွ ရေးန်ာကျွုကျွျ၊ သံင့်ုရှုံး့�း 
ညွှနှ်ုးတို့မ်းုးရေး�ျးမ််းယူု ထားင့်ုတို့ယူု။ ဘူးယူု��့�းမ်းယူု��့တို့း မ်းသံရ့ေးသံးဘူးးူ၊ ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့်ု�်င့်ု ��းမ်း�ံ�ရေး�းကျွုပ်ါမ််း�းး၊ စးသံင့်ုခွန်ုး
ရေးတို့ ွ�ံ�ရေး�းကျွုပ်ါမ််း�းး စတ့ို့ုပ်ူမ်းတ့ို့ယူု၊ အခွန်ုးရေးတို့ခွွွ့ သံင့်ုမ်းယူု�့��ရေးတို့း ် ကြားကျွးးတို့ယူု။ ကျွ�့ဗားစုကျွ ပ်ညားရေး�းကျွ့�အမ်းျးးကြီးကျွးး ထားခ့ွ�့ကျွုရေးစ   
ပ်ါတို့ယူု။ ရေးကျွျးင့်ုး�ငွ့်ုခ်ွျန့်ုမ်းှး တို့စုခွန်ုးကျွ�့ (၁၀ ဦးး ၂၀ ဦးး)ရေး�းကျွုသံး ထားးးမ်းယူု။ တို့စုဦးးကျွ�့ (၃ ရေးပ်၊ ၆ ရေးပ်) အကျွးွ ထားးးမ်းယူု ရေးပြပ်းကြားကျွ
တို့ယူု။ ရေးကျွျးင့်ုးသံးး (၆၀) �ှ့ရေးတို့း ် အခွန်ုးကျွရေး�းကျွုန်ု့�င့်ုမ်းးှမ်းဟု�တို့ုဘူးးူ။ တို့စုပ်တို့ုပြခွးးစးတို့ကျွု�မ်းယူု�့��့ ရေးကျွျးင့်ုးသံးး (၆၀) မ်းးှ      
(၂၀) ရေး�းကျွုပ့် စးကြီးကျွ�့းစးးတို့း�ှ့တို့ယူု။ စးကျွျကျွုပ်ျင့်ုးတို့ယူု။ �ကျွုတို့့�င့်ုးစးသံင့်ုရေးန်တို့းရေးတို့းင့်ုမ်း�ဘူးးူ၊ ခွ���့��့စးတို့တို့ုပ်ါမ််း�းး 
စ�့း�မ့်းုမ်းတ့ို့ယူု။ 

(မ်းအ့�ကျွုစုရေး�းပြမ်းး၊ ၁၄ န်ုစှု၊ မ်း၊ ကျွယူးး)
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ကျွ�း�များ���၏ပ်ညာ��း�အ�ပ်� COVID – 19 သံကျွု�း�ကျွုများုများ���န်ုှင့််ု ပ်တို့ုသံကျွု၍ ကျွ�း�များ���၏  အကြံကျွံေပ်�ခွ�ကျွုများ���

COVID-19  ပြမ်းန်ုမ်းးန်ု�့င့်ုင့်ံတို့ငွ့်ု စတို့င့်ုပြ�စုပ်းွးသံညာ်ုကျွး�သံညာု ပြမ်းန်ုမ်းးန်ု�့င့်ုင့်ံ၏ ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးးပ်တ့ို့ုသံညာ်ု ရေးန်ု�ွးသံးရေးကျွျးင့်ုးပ်တ့ို့ုကျွး�ပြ�စုရေးသံးု 
�ညာုး၊ COVID-19 ကျွးူစကျွုမ်းသုံညာု ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးးပ်ံ�မ်းနှ်ုပြပ်န်ု�ငွ့််ုခွျန့်ုပြ�စုသံညာ်ု ဇွနွ်ု�သံ�့�ရေး�းကျွုသံညာ်ုတို့�့င့်ုရေးအးင့်ု ပြ�စုပ်းွးရေးန်သံပြ�င့််ု ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးး 
�ကျွု�ကျွုပ်တ့ို့ုထားးး�ပြီပ်းး ရေးကျွျးငု့်းမ်းျးးပြပ်န်ု�ညာု �ငွ့််ု�ှစုန်ု�့င့်ုရေး�းအတွို့ကျွု ပ်ညားရေး�း�န်ုကြီးကျွးးဌားန်၏ အစးအစဉ်းုမ်းျးးကျွ�့ ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်ပြ�င့််ု
အတို့�့င့်ုးအတို့းတို့စုခွ�အထား ့သံ�့ှ့ထားးးသံညာု။ သံ�့�ရေးသံးု ကျွရေး�းမ်းျးးမ်းးှ သံတူို့�့�၏ပ်ညားရေး�းန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုပြီပ်းး စ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးးအရေးပ်် ရေးအးကျွုပ်ါအကြံကျွံပြပ်�
ခွျကျွုမ်းျးး တို့င့်ုပြပ်သံးွးခွ့်ကြားကျွသံညာု။ 

ပ်ညားရေး�းဌားန်အရေးန်န့်� - 

 “ကျွ့�ဗားစုကျွး�အတို့ငွ့်ုးမ်းးှ ရေးကျွျးင့်ုးအတို့ငွ့်ုးတို့ွင့်ု Mask မ်းျးး ထားးးရေးပ်းသံင့််ုသံညာု။ �ကျွုရေး�းပြီပ်းးမ်း ှရေးကျွျးင့်ုးကျွ့��င့်ု��့�၊ �ကျွုရေး�းတို့့ရ်ေးန်�းမ်းျးး 
ထားးးရေးပ်း�န်ု။ အတို့န်ုးထား့တို့ငွ့်ု တို့စုရေးယူးကျွုတို့စုခွံ�ထား�့င့်ုတို့းမ်းျ�့း၊ ၃ ရေးပ်အကျွးွမ်းးှ ရေးန်ကြားကျွ�့��၊ ကျွ�့ဗားစုန့်�ပ်တို့ုသံကျွုတို့့ ်အသံပ့်ညားရေးပ်း�န်ု၊ ��့အပ်ု
သံညာ်ု ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းရေး�း�ါးမ်းျးး ရေးထားးကျွုပ်ံရ်ေးပ်း�န်ု၊ �ကျွုကျွမ်းုးစးရေးစးင့်ုမ်းျးး မ်းှရေး�ရေးပ်းပ်ါ”

 “ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့််ု�ှင့်ု �ကျွုရေး�းရေးဘူးစင့်ုမ်းျးးကျွ့� ရေးန်�းရေးတို့းုရေးတို့းုမ်းျးးမ်းးှ ထားးးရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယူု” 

 “ပ်ညားရေး�းအရေးန်န့်� ကျွရေး�းရေးတွို့ကျွ့� Mask တို့ပ်ုခွ�့င့်ုးမ်းယူု�့��င့်ု ကျွရေး�းရေးတို့ကွြားကျွးကြားကျွး မ်းတို့ပ်ုန်ု�့င့်ုဘူးးူ၊ အသံကျွုရှုံးကုြားကျွပ်ုန်ု့�င့်ုတို့ယူု။ အ့�်းအတို့ကွျွု 
ကျွရေး�းရေးတို့ကွျွ�့ တို့စုရေးယူးကျွုကျွ့�တို့စုရေးယူးကျွု ရေးတို့းုရေးတို့းုရေး�းခွးွထားးးမ်း ှရေး�းဂါကျွ့� ကျွးကျွယွူုန်ု�့င့်ု�မ့်း်ုမ်းယူု�့��ထားင့်ုပ်ါတို့ယူု”

COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� ကျွ�း�များ���၏ပ်ညာ��း�န်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွု�သံ� အ�ထုွ�ထုွအကြံကျွံေပ်�ခွ�ကျွု 

• ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့််ုမ်းညာ်ုအစးအမ်းံမ်းျးးန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံညာ်ုသံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးန်ုငှ့််ု ��့ကျွုန်ာ��ပ်ုရေး�းင့်ု�မ်းညာ်ုအရေး�အ်ထားမ်းျးးကျွ့� ကျွရေး�း
 မ်းျးးန်ား�ညာုန်ု�့င့်ုသံညာ်ုန်ညာုး�မ်းုးပြ�င့််ု ကြီးကျွ�့တို့င့်ုအသံရ့ေးပ်းပြခွင့်ုး၊ ရေး�က်ျွျင့််ုသံင့်ုကြားကျွးးရေးပ်းထားးးပြခွင့်ုး။ 

• COVID-19 ကျွး�အတို့ငွ့်ုးမ်းးှ ကျွရေး�းမ်းျးးပ်ညားသံင့်ုခွငွ့််ု��ှ့ရေးအးင့်ု ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးးပြပ်န်ု�ညာု�ငွ့််ု�းတို့ငွ့်ု ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းဌားန်၏�မ်းုးညွှနှ်ုခွျကျွုမ်းျးး
န်ုငှ့််ုအညား ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ့�ရေး�းဂါကျွးူစကျွုမ်းမု်း�ှ့ရေးအးင့်ု ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးးတို့ငွ့်ု ��့အပ်ုသံညာ်ု အစးအမ်းံမ်းျးး��ပ်ုရေး�းင့်ု�န်ုအတို့ကွျွု �ံ�ရေး�းကျွုသံညာ်ု 
�ံပ်ံ�ရေးင့်ခွွျထားးးရေးပ်း�န်ု၊ �့�အပ်ုပ်ါကျွ �ံပ်ံ�ရေးင့်တွို့ညာုရေးထားးင့်ုခွငွ့််ုရေးပ်း�န်ု။ 

• ယူင့်ုးသံ�့� ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းဌားန်၏ ညွှနှ်ုကြားကျွးးခွျကျွုမ်းျးးန်ုငှ့််ုအညား ရေးကျွျးင့်ုးတို့ငွ့်ုအစးအမ်းံမ်းျးးပြပ်ညာ်ုမ်းးှရေးအးင့်ု ��ပ်ုရေး�းင့်ုန်ု�့င့်ု�န်ုအတို့ကွျွု ရေးကျွျးင့်ုး
အ�င့််ုတို့ငွ့်ု �ပ်ု�ား�ထူား�၊ မ်းဘ့ူး��းအသံင့်ုး၊ အ�ွ့�အစညာုးမ်းျးးန်ုငှ့််ုအတို့ ူပ်းူရေးပ်ါင့်ုးရေး�းင့်ု�ာကျွု�န်ု။ 

• ��့အပ်ုပ်ါကျွ အပြခွးးန်ညာုး�မ်းုးမ်းျးး(ဥပ်မ်းး - န်ညာုးပ်ညားသံံ�း၍ အရေး�းရေး�းကျွုစန်စုပြ�င့််ု သံင့်ုကြားကျွးးပြခွင့်ုး) ပြ�င့််ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ပ်ညားရေး�းပြမ်းှင့််ုတို့င့်ု
�န်ု စးမ်းံရေး�းင့်ု�ာကျွု�း၌ ရေး�း�ံရေးခွါင့်ု�ျးးရေးသံးရေး�သံမ်းျးးမ်း ှကျွရေး�းမ်းျးး၊ န်ညာုးပ်ညား�ကျွု�မှ်းုးမ်းမ်းးန်ု့�င့်ုရေးသံးကျွရေး�းမ်းျးး၊ မ်းသံန်ုစမွ်းုးကျွရေး�း
မ်းျးးအးး ခွျန်ု�ပှ်ုထားးးပြခွင့်ုး မ်း�ှ့ရေးစသံညာ်ု န်ညာုး�မ်းုးမ်းျးးကျွ့� စးစဉ်းုရေး�းင့်ု�ာကျွု�န်ု။ 

• COVID-19 ရေးကြားကျွးင့််ု မ်းသ့ံးးစ�မ်းျးး၏ �င့်ုရေးင့်ထွားခ့ွ�့ကျွုမ်း�ုှ့ပြခွင့်ုး၊ အ��ပ်ုအကျွ�့င့်ု အခွွင့််ုအ�မ်းုးန်ညာုးပ်ါးရေးသံး မ်းသ့ံးးစ�မ်းျးး�ှ့ကျွရေး�းမ်းျးးသံညာု 
ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့််ုသံညာ်ုအခွါ ရေးကျွျးင့်ုးထားကွျွု�သံညာ်ုအခွကျွုအခွ့မ်းျးး �ှ့န်ု�့င့်ုသံညာု။ ထား�့ကျွ့သ်ံ�့�ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ပ်ညားရေး�း�ကျွု�ကျွုသံင့်ုကြားကျွးး
ခွွင့််ု�န်ု�့င့်ု�န်ုန်ုငှ့််ု၊ ရေးကျွျးင့်ုးထားကွျွုန်ုနု်ုး န်ညာုးပ်ါးရေးစ�န်ု COVID-19 ရေးကြားကျွးငု့်် မ်းသ့ံးးစ�မ်းျးး၏ �င့်ုရေးင့်ထွားခ့ွ�့ကျွုမ်း�ုှ့ပြခွင့်ုး၊ အ��ပ်ုအကျွ�့င့်ုအခွငွ့််ုအ�မ်းုး 
န်ညုားပ်ါးရေးသံးမ်းသ့ံးးစ�မ်းျးးအးး အ��ပု်အကျွ�့ငု့်အခွငွ့််အုရေး�း �နု်တို့းးရေးပ်းပြခွငု့်းမ်းျးး၊ ကျွရေး�းမ်းျးး၏ပ်ညားရေး�းအတွို့ကုျွ ပ်ံ်ပ်�့းမ်းမု်းျးး ပြပ်���ပု်ရေးပ်း�နု်။
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“Our Rights, Our Voices!”
“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အခွွင့််ုအ�း�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အသံံ”

ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများုများ���အ�� �း်း�ဆန်းု�စစုများုများှ �တို့ွ�းှ့ခွ�ကျွုများ���

ကျွ�း�များ���၏ ကျွ�ကျွွယ်ု�စ�င့််ု�းှ�ကျွု�း�ဆ့�င့်ုး� အခွွင့််ုအ�း�များ���န်ုှင့််ု စ့တို့ုခွံစ��များုများ���အ�ပ်�  
COVID-19 ၏ သံကျွု�း�ကျွုများု  

ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အခွွင့််ုအရေး�း၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အသံံ စစုတို့မ်းုးတို့ွင့်ု အသံကျွု ၁၃ န်ုစှုန်ုငှ့််ု ၁၈ န်ုစှုကြားကျွးး ကျွရေး�းဦးးရေး� ၃၄၄ ဦးး၏ ရေး�းွရေးန်ုးွတို့င့်ုပြပ်ခွျကျွုမ်းျးး

အ� COVID–19 ရေးကြားကျွးင့််ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ကျွးကျွယွ်ုရေးစးင့််ုရေး�းှကျွုရေး�း�့�င့်ု�းအခွငွ့််ုအရေး�းအရေးပ်် အကျွျ�့းသံကျွုရေး�းကျွုမ်းမု်းျးး၊ စတ့ို့ုခွံစးးမ်းု
အရေးပြခွအရေး�မ်းျးး၊ စ�့း�မ့်းုပ်ပူ်�ုမ်းမု်းျးးန်ုငှ့််ု သံကျွု��့င့်ု�းသံ�့� အကြံကျွံပြပ်�ခွျကျွုမ်းျးးကျွ�့ ဤကျွရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် COVID–19 ၏အကျွျ�့းသံကျွုရေး�းကျွုမ်းု
မ်းျးးအးး ရေး��်း��ုးစစုမ်း ုရေးတို့�ွ�ှ့ခွျကျွုမ်းျးးမ်းတှို့ုတို့မ်းုးတို့ွင့်ု ရေးအးကျွုပ်ါအတို့့�င့်ုး ရေး�းုပြပ်အပ်ုပ်ါသံည်ု။ 

COVID-19 ��ကျွ�င့််ု ကျွ�း�များ���၏ကျွ�ကျွွယ်ု�စ�င့််ု�းှ�ကျွု�း�ဆ့�င့်ုး�အခွွင့််ုအ�း�အ�ပ်� အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများု 

၆၀ %

၄၀ %

မ်းခံွ�ဘူးးူပ်ါ ခံွ��းူသံညု်

COVID-19 ကျွး�အတို့ွင့်ုး ကျွရေး�းမ်းျးးန်ုငှ့််ုကျွးကျွယွ်ုရေးစးင့််ု 
ရေး�းှကျွုရေး�း�့�င့်ု�း အရေးပြခွအရေး�မ်းျးးကျွ့� ရေးမ်းးပြမ်း�ုးရေး�းွရေးန်ုးွ�း 
တို့ငွ့်ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၆၀ % မ်း ှCOVID-19 အခွျ�့ုတို့ွင့်ု အ့မ်းုတို့ငွ့်ု
�ကူြီးကျွးးမ်းဘ့ူးမ်းျးး၏ ရေးအးုရေးင့်ါကျွု၊ ��ူဲ၊ အ�ကှျွု�ရေးအးင့်ုရေးပြပ်း�့�
မ်းမု်းျးးန်ုငှ့််ု၊ ရို�့ကျွုန်ုကှျွုမ်းမု်းျးးမ်းခွံ�ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးရေးသံးု�ည်ုး 
၄၀ % မ်းးှ ဤကျွဲသ်ံ�့� အရေးပြခွအရေး�မ်းျးးခွံ��းူရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးး
သံးွးသံည်ု။ 

၁။ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� အ့များုတို့ွင့်ုကျွ�း�များ����ပ်� းူကြီးကျွး�များ့ဘ 

    များ���၏ ဆူဆဲ၊ �အ�ု�င့်ါကျွု၊ အးှကျွုး�စသံည့််ု ��ပ်�ဆ့�များုများ���န်ုှင့််ု 

    ရို့�ကျွုန်ုှကျွုများုအ��ခွအ�န်း�ပ်ဗား��ဂးပ်ု

အကျွယ်ု၍ ခွံ��းူပ်ါကျွ ယ်င့်ုးအရေးပြခွအရေး�မ်းျးးပ့်�တို့�့း�းမ်း ု�ှ့၊မ်း�ှ့
အရေးပ််ရေးပြ�ကြားကျွးး�း၌ ၇၇% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ ပ်�့တို့�့းမ်း�း
ရေးကြားကျွးင့်ုး၊ ၂၀% ကျွ ပ်�့တို့�့း�းရေးကြားကျွးင့်ုးန်ုငှ့််ု ၃% ကျွ မ်းရေးပြ�ကြားကျွးး
��့ရေးကြားကျွးင့်ုး တို့���ုပြပ်�ုရေးပြ�ကြားကျွးးခွဲသ်ံည်ု။ 

၂။ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� အ့များုတို့ွင့်ုကျွ�း�များ����ပ်� းူကြီးကျွး�များ့ဘ 

    များ���၏ ဆူဆဲ၊�အ�ု�င့်ါကျွု၊ အးှကျွုး�စသံည့််ု ��ပ်�ဆ့�များုများ���န်ုှင့််ု  

    ရို့�ကျွုန်ုှကျွုများု အ��ခွအ�န်းများ���ပ့်�များ့�တို့့��း�များု�ပ် ဗား��ဂးပ်ု

၇၇ %

၂၀ %

၃ %

မ်းတို့�့း�းပ်ါ တို့�့း�းပ်ါသံညု် မ်းရေးပြ��့���့ပ်ါ
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ကျွ�း�များ���၏ပ်ညာ��း�အ�ပ်� COVID – 19 သံကျွု�း�ကျွုများုများ���န်ုှင့််ု ပ်တို့ုသံကျွု၍ ကျွ�း�များ���၏  အကြံကျွံေပ်�ခွ�ကျွုများ���

COVID-19  ပြမ်းန်ုမ်းးန်ု�့င့်ုင့်ံတို့ငွ့်ု စတို့င့်ုပြ�စုပ်းွးသံညာ်ုကျွး�သံညာု ပြမ်းန်ုမ်းးန်ု�့င့်ုင့်ံ၏ ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးးပ်တ့ို့ုသံညာ်ု ရေးန်ု�ွးသံးရေးကျွျးင့်ုးပ်တ့ို့ုကျွး�ပြ�စုရေးသံးု 
�ညာုး၊ COVID-19 ကျွးူစကျွုမ်းသုံညာု ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးးပ်ံ�မ်းနှ်ုပြပ်န်ု�ငွ့််ုခွျန့်ုပြ�စုသံညာ်ု ဇွနွ်ု�သံ�့�ရေး�းကျွုသံညာ်ုတို့�့င့်ုရေးအးင့်ု ပြ�စုပ်းွးရေးန်သံပြ�င့််ု ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးး 
�ကျွု�ကျွုပ်တ့ို့ုထားးး�ပြီပ်းး ရေးကျွျးငု့်းမ်းျးးပြပ်န်ု�ညာု �ငွ့််ု�စှုန်ု�့င့်ုရေး�းအတွို့ကျွု ပ်ညားရေး�း�န်ုကြီးကျွးးဌားန်၏ အစးအစဉ်းုမ်းျးးကျွ�့ ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးန်ပြ�င့််ု
အတို့�့င့်ုးအတို့းတို့စုခွ�အထား ့သံ�့ှ့ထားးးသံညာု။ သံ�့�ရေးသံးု ကျွရေး�းမ်းျးးမ်းးှ သံတူို့�့�၏ပ်ညားရေး�းန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုပြီပ်းး စ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးးအရေးပ်် ရေးအးကျွုပ်ါအကြံကျွံပြပ်�
ခွျကျွုမ်းျးး တို့င့်ုပြပ်သံးွးခွ့်ကြားကျွသံညာု။ 

ပ်ညားရေး�းဌားန်အရေးန်န့်� - 

 “ကျွ့�ဗားစုကျွး�အတို့ငွ့်ုးမ်းးှ ရေးကျွျးင့်ုးအတို့ငွ့်ုးတို့ငွ့်ု Mask မ်းျးး ထားးးရေးပ်းသံင့််ုသံညာု။ �ကျွုရေး�းပြီပ်းးမ်း ှရေးကျွျးင့်ုးကျွ့��င့်ု��့�၊ �ကျွုရေး�းတို့့ရ်ေးန်�းမ်းျးး 
ထားးးရေးပ်း�န်ု။ အတို့န်ုးထား့တို့ငွ့်ု တို့စုရေးယူးကျွုတို့စုခွံ�ထား�့င့်ုတို့းမ်းျ�့း၊ ၃ ရေးပ်အကျွးွမ်းးှ ရေးန်ကြားကျွ�့��၊ ကျွ�့ဗားစုန့်�ပ်တို့ုသံကျွုတို့့် အသံပ့်ညားရေးပ်း�န်ု၊ ��့အပ်ု
သံညာ်ု ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းရေး�း�ါးမ်းျးး ရေးထားးကျွုပ်ံရ်ေးပ်း�န်ု၊ �ကျွုကျွမ်းုးစးရေးစးင့်ုမ်းျးး မ်းှရေး�ရေးပ်းပ်ါ”

 “ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့််ု�ှင့်ု �ကျွုရေး�းရေးဘူးစင့်ုမ်းျးးကျွ့� ရေးန်�းရေးတို့းုရေးတို့းုမ်းျးးမ်းးှ ထားးးရေးပ်းရေးစခွျင့်ုတို့ယူု” 

 “ပ်ညားရေး�းအရေးန်န့်� ကျွရေး�းရေးတို့ကွျွ့� Mask တို့ပ်ုခွ�့င့်ုးမ်းယူု�့��င့်ု ကျွရေး�းရေးတို့ကွြားကျွးကြားကျွး မ်းတို့ပ်ုန်ု�့င့်ုဘူးးူ၊ အသံကျွုရှုံးကုြားကျွပ်ုန်ု့�င့်ုတို့ယူု။ အ့�်းအတို့ကွျွု 
ကျွရေး�းရေးတို့ကွျွ�့ တို့စုရေးယူးကျွုကျွ့�တို့စုရေးယူးကျွု ရေးတို့းုရေးတို့းုရေး�းခွးွထားးးမ်း ှရေး�းဂါကျွ့� ကျွးကျွယွူုန်ု�့င့်ု�မ့်း်ုမ်းယူု�့��ထားင့်ုပ်ါတို့ယူု”

COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� ကျွ�း�များ���၏ပ်ညာ��း�န်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွု�သံ� အ�ထုွ�ထုွအကြံကျွံေပ်�ခွ�ကျွု 

• ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့််ုမ်းညာ်ုအစးအမ်းံမ်းျးးန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံညာ်ုသံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးန်ုငှ့််ု ��့ကျွုန်ာ��ပ်ုရေး�းင့်ု�မ်းညာ်ုအရေး�အ်ထားမ်းျးးကျွ့� ကျွရေး�း
 မ်းျးးန်ား�ညာုန်ု�့င့်ုသံညာ်ုန်ညာုး�မ်းုးပြ�င့််ု ကြီးကျွ့�တို့င့်ုအသံရ့ေးပ်းပြခွင့်ုး၊ ရေး�က်ျွျင့််ုသံင့်ုကြားကျွးးရေးပ်းထားးးပြခွင့်ုး။ 

• COVID-19 ကျွး�အတို့ွင့်ုးမ်းးှ ကျွရေး�းမ်းျးးပ်ညားသံင့်ုခွငွ့််ု��ှ့ရေးအးင့်ု ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးးပြပ်န်ု�ညာု�ငွ့််ု�းတို့ငွ့်ု ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းဌားန်၏�မ်းုးညွှနှ်ုခွျကျွုမ်းျးး
န်ုငှ့််ုအညား ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ့�ရေး�းဂါကျွးူစကျွုမ်းမု်း�ှ့ရေးအးင့်ု ရေးကျွျးင့်ုးမ်းျးးတို့ငွ့်ု ��့အပ်ုသံညာ်ု အစးအမ်းံမ်းျးး��ပ်ုရေး�းင့်ု�န်ုအတို့ကွျွု �ံ�ရေး�းကျွုသံညာ်ု 
�ံပ်ံ�ရေးင့်ခွွျထားးးရေးပ်း�န်ု၊ �့�အပ်ုပ်ါကျွ �ံပ်ံ�ရေးင့်တွို့ညာုရေးထားးင့်ုခွငွ့််ုရေးပ်း�န်ု။ 

• ယူင့်ုးသံ�့� ကျွျန်ုးမ်းးရေး�းဌားန်၏ ညွှနှ်ုကြားကျွးးခွျကျွုမ်းျးးန်ုငှ့််ုအညား ရေးကျွျးင့်ုးတို့ငွ့်ုအစးအမ်းံမ်းျးးပြပ်ညာ်ုမ်းးှရေးအးင့်ု ��ပ်ုရေး�းင့်ုန်ု�့င့်ု�န်ုအတို့ကွျွု ရေးကျွျးင့်ုး
အ�င့််ုတို့ငွ့်ု �ပ်ု�ား�ထူား�၊ မ်းဘ့ူး��းအသံင့်ုး၊ အ�ွ့�အစညာုးမ်းျးးန်ုငှ့််ုအတို့ ူပ်းူရေးပ်ါင့်ုးရေး�းင့်ု�ာကျွု�န်ု။ 

• ��့အပ်ုပ်ါကျွ အပြခွးးန်ညာုး�မ်းုးမ်းျးး(ဥပ်မ်းး - န်ညာုးပ်ညားသံံ�း၍ အရေး�းရေး�းကျွုစန်စုပြ�င့််ု သံင့်ုကြားကျွးးပြခွင့်ုး) ပြ�င့််ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ပ်ညားရေး�းပြမ်းှင့််ုတို့င့်ု
�န်ု စးမ်းံရေး�းင့်ု�ာကျွု�း၌ ရေး�း�ံရေးခွါင့်ု�ျးးရေးသံးရေး�သံမ်းျးးမ်း ှကျွရေး�းမ်းျးး၊ န်ညာုးပ်ညား�ကျွု�မှ်းုးမ်းမ်းးန်ု့�င့်ုရေးသံးကျွရေး�းမ်းျးး၊ မ်းသံန်ုစမွ်းုးကျွရေး�း
မ်းျးးအးး ခွျန်ု�ပှ်ုထားးးပြခွင့်ုး မ်း�ှ့ရေးစသံညာ်ု န်ညာုး�မ်းုးမ်းျးးကျွ့� စးစဉ်းုရေး�းင့်ု�ာကျွု�န်ု။ 

• COVID-19 ရေးကြားကျွးင့််ု မ်းသ့ံးးစ�မ်းျးး၏ �င့်ုရေးင့်ထွားခ့ွ�့ကျွုမ်း�ုှ့ပြခွင့်ုး၊ အ��ပ်ုအကျွ�့င့်ု အခွွင့််ုအ�မ်းုးန်ညာုးပ်ါးရေးသံး မ်းသ့ံးးစ�မ်းျးး�ှ့ကျွရေး�းမ်းျးးသံညာု 
ရေးကျွျးင့်ုးပြပ်န်ု�ငွ့််ုသံညာ်ုအခွါ ရေးကျွျးင့်ုးထားကွျွု�သံညာ်ုအခွကျွုအခွ့မ်းျးး �ှ့န်ု�့င့်ုသံညာု။ ထား�့ကျွ့သ်ံ�့�ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ပ်ညားရေး�း�ကျွု�ကျွုသံင့်ုကြားကျွးး
ခွွင့််ု�န်ု�့င့်ု�န်ုန်ုငှ့််ု၊ ရေးကျွျးင့်ုးထားကွျွုန်ုနု်ုး န်ညာုးပ်ါးရေးစ�န်ု COVID-19 ရေးကြားကျွးငု့်် မ်းသ့ံးးစ�မ်းျးး၏ �င့်ုရေးင့်ထွားခ့ွ�့ကျွုမ်း�ုှ့ပြခွင့်ုး၊ အ��ပ်ုအကျွ�့င့်ုအခွငွ့််ုအ�မ်းုး 
န်ညုားပ်ါးရေးသံးမ်းသ့ံးးစ�မ်းျးးအးး အ��ပု်အကျွ�့ငု့်အခွငွ့််အုရေး�း �နု်တို့းးရေးပ်းပြခွငု့်းမ်းျးး၊ ကျွရေး�းမ်းျးး၏ပ်ညားရေး�းအတွို့ကုျွ ပ်ံ်ပ်�့းမ်းမု်းျးး ပြပ်���ပု်ရေးပ်း�နု်။
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“Our Rights, Our Voices!”
“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အခွွင့််ုအ�း�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အသံံ”

ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများုများ���အ�� �း်း�ဆန်းု�စစုများုများှ �တို့ွ�းှ့ခွ�ကျွုများ���

ကျွ�း�များ���၏ ကျွ�ကျွွယ်ု�စ�င့််ု�းှ�ကျွု�း�ဆ့�င့်ုး� အခွွင့််ုအ�း�များ���န်ုှင့််ု စ့တို့ုခွံစ��များုများ���အ�ပ်�  
COVID-19 ၏ သံကျွု�း�ကျွုများု  

ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အခွွင့််ုအရေး�း၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့�့�အသံံ စစုတို့မ်းုးတို့ွင့်ု အသံကျွု ၁၃ န်ုစှုန်ုငှ့််ု ၁၈ န်ုစှုကြားကျွးး ကျွရေး�းဦးးရေး� ၃၄၄ ဦးး၏ ရေး�းွရေးန်ုးွတို့င့်ုပြပ်ခွျကျွုမ်းျးး

အ� COVID–19 ရေးကြားကျွးင့််ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ကျွးကျွယွ်ုရေးစးင့််ုရေး�းှကျွုရေး�း�့�င့်ု�းအခွငွ့််ုအရေး�းအရေးပ်် အကျွျ�့းသံကျွုရေး�းကျွုမ်းမု်းျးး၊ စတ့ို့ုခွံစးးမ်းု
အရေးပြခွအရေး�မ်းျးး၊ စ�့း�မ့်းုပ်ပူ်�ုမ်းုမ်းျးးန်ုငှ့််ု သံကျွု��့င့်ု�းသံ�့� အကြံကျွံပြပ်�ခွျကျွုမ်းျးးကျွ�့ ဤကျွရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် COVID–19 ၏အကျွျ�့းသံကျွုရေး�းကျွုမ်းု
မ်းျးးအးး ရေး��်း��ုးစစုမ်း ုရေးတို့�ွ�ှ့ခွျကျွုမ်းျးးမ်းတှို့ုတို့မ်းုးတို့ငွ့်ု ရေးအးကျွုပ်ါအတို့့�င့်ုး ရေး�းုပြပ်အပ်ုပ်ါသံည်ု။ 

COVID-19 ��ကျွ�င့််ု ကျွ�း�များ���၏ကျွ�ကျွွယ်ု�စ�င့််ု�းှ�ကျွု�း�ဆ့�င့်ုး�အခွွင့််ုအ�း�အ�ပ်� အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများု 

၆၀ %

၄၀ %

မ်းခံွ�ဘူူးးပ်ါ ခံွ��းူသံညု်

COVID-19 ကျွး�အတို့ွင့်ုး ကျွရေး�းမ်းျးးန်ုငှ့််ုကျွးကျွယွ်ုရေးစးင့််ု 
ရေး�းှကျွုရေး�း�့�င့်ု�း အရေးပြခွအရေး�မ်းျးးကျွ့� ရေးမ်းးပြမ်း�ုးရေး�းွရေးန်ုးွ�း 
တို့ငွ့်ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၆၀ % မ်း ှCOVID-19 အခွျ�့ုတို့ွင့်ု အ့မ်းုတို့ငွ့်ု
�ကူြီးကျွးးမ်းဘ့ူးမ်းျးး၏ ရေးအးုရေးင့်ါကျွု၊ ��ူဲ၊ အ�ကှျွု�ရေးအးင့်ုရေးပြပ်း�့�
မ်းမု်းျးးန်ုငှ့််ု၊ ရို�့ကျွုန်ုကှျွုမ်းမု်းျးးမ်းခွံ�ရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးးရေးသံးု�ည်ုး 
၄၀ % မ်းးှ ဤကျွဲသ်ံ�့� အရေးပြခွအရေး�မ်းျးးခွံ��းူရေးကြားကျွးင့်ုး ရေးပြ�ကြားကျွးး
သံးွးသံည်ု။ 

၁။ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� အ့များုတို့ွင့်ုကျွ�း�များ����ပ်� းူကြီးကျွး�များ့ဘ 

    များ���၏ ဆူဆဲ၊ �အ�ု�င့်ါကျွု၊ အးှကျွုး�စသံည့််ု ��ပ်�ဆ့�များုများ���န်ုှင့််ု 

    ရို့�ကျွုန်ုှကျွုများုအ��ခွအ�န်း�ပ်ဗား��ဂးပ်ု

အကျွယ်ု၍ ခွံ��းူပ်ါကျွ ယ်င့်ုးအရေးပြခွအရေး�မ်းျးးပ့်�တို့�့း�းမ်း ု�ှ့၊မ်း�ှ့
အရေးပ််ရေးပြ�ကြားကျွးး�း၌ ၇၇% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ ပ်�့တို့�့းမ်း�း
ရေးကြားကျွးင့်ုး၊ ၂၀% ကျွ ပ်�့တို့�့း�းရေးကြားကျွးင့်ုးန်ုငှ့််ု ၃% ကျွ မ်းရေးပြ�ကြားကျွးး
��့ရေးကြားကျွးင့်ုး တို့���ုပြပ်�ုရေးပြ�ကြားကျွးးခွဲသ်ံည်ု။ 

၂။ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� အ့များုတို့ွင့်ုကျွ�း�များ����ပ်� းူကြီးကျွး�များ့ဘ 

    များ���၏ ဆူဆဲ၊�အ�ု�င့်ါကျွု၊ အးှကျွုး�စသံည့််ု ��ပ်�ဆ့�များုများ���န်ုှင့််ု  

    ရို့�ကျွုန်ုှကျွုများု အ��ခွအ�န်းများ���ပ့်�များ့�တို့့��း�များု�ပ် ဗား��ဂးပ်ု

၇၇ %

၂၀ %

၃ %

မ်းတို့�့း�းပ်ါ တို့�့း�းပ်ါသံညု် မ်းရေးပြ��့���့ပ်ါ
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COVID-19 ကျွ ကျွ�း�တို့့��းဲ� ကျွ�ကျွွယ်ု�စ�င့််ု�းှ�ကျွု�း�အ��ခွအ�န်းများ���ကျွ့� ဘယ်ုး့�အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွု�စသံးဲ  

COVID-19 ကျွး�မ်းးှ ကျွရေး�းမ်းျးး၏ကျွးကျွယွ်ုရေးစးင့််ုရေး�းှကျွုရေး�း�့�င့်ု�း အခွွင့််ုအရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် သံကျွုရေး�းကျွုမ်းမု်းျးးကျွ့� ကျွရေး�းမ်းျးးန်ုငှ့််ုရေးတို့�ွ�ံ�
ရေး�းွရေးန်ုးွ�းတို့ငွ့်ု ကျွရေး�းမ်းျးးမ်း ှရေးအးကျွုပ်ါအတို့�့င့်ုး �ငွ့််ုဟရေး�းွရေးန်ုးွခွဲက်ြားကျွသံည်ု။

C0VID-19 ကျွး�အတို့ွင့်ုး ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် �င့့်ုပ့်�င့်ုး��့င့်ု�း
အဓမ်းမပြပ်�ကျွျင့််ုမ်းမု်းျးး �ပ်ု�ားထဲဲတို့ငွ့်ု ပြ�စုပ်းွးခွဲ်သံည််ု အရေးပြခွအရေး�
မ်းျးးအရေးပ််တို့���ုပြပ်�ုရေးပြ�ကြားကျွးး�း၌ ၈၇% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ 
မ်းပြ�စုပ်းွးခွဲ်ရေးကြားကျွးင့်ုး၊ ၁၂% မ်း ှမ်းသံရ့ေးကြားကျွးင့်ုးန်ုငှ့််ု ၁% မ်း ှပြ�စုပ်းွးခွဲ်
ရေးကြားကျွးင့်ုးတို့���ုပြပ်�ုရေးပြ�ကြားကျွးးခွဲသ်ံည်ု။ 

၃။  COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� ကျွ�း�များ����ပ်�း့င့်ုပ့်�င့်ု�ဆ့�င့်ုး�  

      အဓ္ဓဓများ�ပ်�ကျွ�င့််ုများုများ���းှ့ခွဲ်များု အ��ခွအ�န်း�ပ် ဗား��ဂးပ်ု

“အ��ခွအ�န်းကျွ န်ုှစုများ��့�းှ့ပ်ါတို့ယ်ု။ အဆင့်ု��ပ်တို့ဲ်များ့သံ��စ�ကျွ ခွါတို့့�င့်ု�ဆ့� အး�ပ်ုး�ပ်ုးး့�� ကျွ�း��တို့ွန်းဲ�အတို့ူများးှ့
းဘူ�၊ အခွ�အတို့ူးှ့�န်းး�တို့�် ပ့်�ပြီးပ်း�ဂရို�စ့�ကျွု��စုတို့ယ်ု၊ ဝင့်ု�င့်ွးည့်ု� း�ံး�ံ�း�ကျွုးှ့တို့ယ်ု။ စ��ဝတို့ု�န်း�း�းည့်ု�
း�ံ�း�ကျွု�တို့�် အစ��အ�သံ�ကျွု�ကျွွ�တို့�၊ အတို့ူ�န်းတို့��တို့ွ း�ပ်ု�ပ်�န်ု့�င့်ုတို့ယ်ု။ အဆင့်ုများ��ပ်တို့ဲ်များ့သံ��စ�   
ကျွ�တို့�်  အတို့ူတို့ူ�န်းးခွ�န့်းုများှ� ကျွ�း��တို့ွကျွ ဂ� းကျွ�တို့ယ်ု။ အစ��စ��ခွ�င့်ုတို့ယ်ု ��ပ်�း့�ကျွုးင့်ု အ�များကျွ အဆင့်ု
များ��ပ်ပ်ါဘူ���ပ်�ပြီးပ်း� ခွ�ကျွုခွ�င့်ု� ရို့�ကျွုတို့��တို့ွ းှ့တို့ယ်ု။ းကျွု�တို့ွ�းညု့်� ကြုံကျွ�ံ�န်းးတို့ယ်ု။ ဒါါကျွ�တို့�် �သံ��သံ� 
များ���များ����း��တို့ွပ်ါ။ ဒါးထကျွုကြီးကျွး�တို့��တို့ွးည့်ု� းှ့န်ု့�င့်ုတို့ယ်ု။

(န်ု့�င့်ုးင့်ု�သံူ၊ ၁၇ န်ုှစု၊ ကျွ���၊ ကျွယ်���ပ်ည့်ုန်းယ်ုကျွ�း�ကျွွန်းုးကျွု) 

. “ကျွ့�ဗားစုကျွ�းများှ� ကျွ�း��တို့ွကျွ့� ပ့်�များ့�ဆူပ်ူကြီးကျွ့များု��များ�င့်ု�တို့��တို့ွးှ့ပ်ါတို့ယ်ု” 

. “အ့များုများှ�များ့ဘ�တို့ွးဲ� ဂရို�ဏာ��ဒါါသံစ့တို့ုန်းဲ� ဆူ�င့်ါကျွုတို့�းည့်ု� ခွံးပ်ါတို့ယ်ု”

. “ကျွ�း�အများ���စ�ကျွ�တို့�် စ့တို့ုပ့်�င့်ု�ဆ့�င့်ုး�များှ� အများ���ဆ�ံ�ထ့ခွ့�ကျွု�ကျွပ်ါတို့ယ်ု”

. “အဓ္ဓ့ကျွ ကျွ�တို့�် များ့ဘ�တို့ွကျွ ကျွ့�ယ််ုးဲ� stress release (စ့တို့ုပ်င့်ုပ်များု�များု�တို့ွကျွ့�����း့�်�့��)  အတို့ွကျွု အ�ကျွများု���ပ်�တို့�၊   
      အးများု�ဆဲ�ကျွတို့�းှ့တို့ယ်ု”

. “အ့များုတို့ွင့်ု�အ�ကျွများု��ကျွုများု ပ့်�များ���း�တို့ယ်ု။ အဓ္ဓ့ကျွကျွ�တို့�် အ��ကျွအ�ပ်င့်ုထွကျွု   အး�ပ်ုများး�ပ်ု�တို့�်ဘူ�။ ကျွ့�ဗားစုအခွ�န့်းုများှ�  
      အ့များုများှ�ပ်ဲ�န်းတို့ယ်ု၊ အ့များုအး�ပ်ု�တို့ွ ကျွူများး�ပ်ုဘူ�ဆ့�ပြီးပ်း� စ့တို့ုဆ့��တို့��တို့ွးှ့တို့ယ်ု”

. “ရို�ပ်ုပ့်�င့်ု�ဆ့�င့်ုး�ကျွ�တို့�် ကျွ့�ဗားစုများ��စုးည့်ု� းှ့�န်းတို့�ပ်ဲ”

၈၇ %

၁၂ %

၁ %

မ်းပြ�စုပ်းွးပ်ါ မ်းသံပ့်ါ ပြ�စုပ်းွးသံညု်
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COVID-19 ��ကျွ�င့််ု ကျွ�း�တို့့��းဲ ကျွ�ကျွွယ်ု�စ�င့််ု�းှ�ကျွု�း�အ��ခွအ�န်းများ���ကျွ့� များည့်ုသံ့��အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွု  

�စသံည့််ုအခွ�ကျွုအ�ပ်� သံ�ံ�သံပ်ုခွ�ကျွု  

ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် အကြားကျွမ်းုး�ကျွုပြခွင့်ုး၊ အ�ွဲသံံ�းပြခွင့်ုးမ်းျးးသံည်ုး COVID-19 ကျွး�မ်းတို့့�င့်ုမ်းးကျွတို့ည်ုးကျွ�ှခ့ွဲပ်ြီးပ်းး COVID-19 ကျွး�အတို့ငွ့်ုးတို့ငွ့်ု 
မ်းဘ့ူး�ကူြီးကျွးးမ်းျးး၏ အရေးအးုအရေးင့်ါကုျွခွံ�မ်း၊ု အ�ကှျွု�ရေးအးင့်ုရေးပြပ်း�့�မ်း၊ု �ပူ်ကူြီးကျွမ့်းုးရေးမ်းးင့်ုးမ်း၊ု ရို့�ကျွုန်ုကှျွုမ်းမု်းျးးခွံ�ရေးကြားကျွးင့်ုး ကျွရေး�းအမ်းျးးစ�ကျွ 
ရေးပြ�ကြားကျွးးသံးွးသံည်ု။ ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် ယ်င့်ုးသံ့��ပြပ်�မ်းပူြခွင့်ုးမ်းျးးသံည်ု COVID-19 ကျွး�အတို့ွင့်ုးတို့ငွ့်ု ပ်�့မ်း�့မ်းျးး�းရေးကြားကျွးင့်ုး ကျွရေး�းအခွျ�့�၏ တို့���ု
ပြပ်�ုရေးပြ�ကြားကျွးးမ်းမု်းျးးမ်း ှ သံ�့သံည်ု။ ယ်င့်ုးသံ�့� ရို�ပ်ုပ်�့င့်ုး၊ စတ့ို့ုပ်�့င့်ုး��့င့်ု�းအပြပ်င့်ု �င့့်ုပ့်�င့်ုး��့င့်ု�း အကြားကျွမ်းုး�ကျွုမ်းကုျွစ့စ�ပ်ု�ည်ုး �ပ်ု�ားထဲဲတို့ငွ့်ု�ှ့ခွဲ်
ရေးကြားကျွးင့်ုး အ�ည်ုးင့်ယ်ုရေးသံးကျွရေး�းမ်းျးး၏ တို့���ုပြပ်�ုမ်းမု်းျးးအ� သံ�့သံည်ု။ ကျွရေး�းမ်းျးးန်ုငှ့််ု ရေးတို့�ွ�ံ�ရေး�းွရေးန်ုးွမ်းမု်းျးးအ� ယ်င့်ုးသံ့���ကူြီးကျွးးမ်းဘ့ူးမ်းျးး 
အရေး�ပြ�င့််ု ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် ပြပ်�မ်းရူေးပြပ်း�့�မ်းမု်းျးးသံည်ု COVID-19 ကျွး�အတို့ွင့်ုး ပ်�့မ်း�့တို့�့း�း�ပြခွင့်ုးမ်းးှ မ်းသ့ံးးစ�စးးဝတို့ုရေး�ရေး�းအကြားကျွပ်ုအတို့ည်ုး
မ်းျးး၊ မ်းဘ့ူးမ်းျးး၏ စတ့ို့ုပ်ပူ်�ုရေးသံးကျွရေး�းကျွုမ်းမု်းျးး၊ စတ့ို့ုပ်င့်ုပ်�ုးမ်းမု်းျးးရေးကြားကျွးင့််ု ပြ�စု�ပြခွင့်ုးပြ�စုသံည်ုဟ� သံံ�းသံပ်ု��ှသ့ံည်ု။ 

COVID-19 ��ကျွ�င့််ု ကျွ�း�များ���၏ စ့တို့ုခွံစ��များုများ���

COVID-19 ရေးကြားကျွးင့််ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏စတ့ို့ုခွံစးးမ်းအုရေးပြခွအရေး�
မ်းျးးန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုပြီးပ်းး ရေး�းွရေးန်ုးွ�းတို့ငွ့်ု COVID-19 ကျွျယ်ုကျွျယ်ု 
ပြပ်��ုပြပ်��ု မ်းပြ�စုခွင့်ုကျွန်ုငှ့််ုန်ု့ုင့်ုးယ်ဉှ်ု�ှင့်ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ စတ့ို့ုရေးပ်ျးု
�ငှ့်ုမ်း၊ု ရေးမ်းျးု�င့််ုခွျကျွု၊ �ံ�ခြုံခွံ�ရေးဘူးးကျွင့်ုးမ်း ုစသံည််ု ရေးကျွးင့်ုးသံည််ု
ခွံစးးခွျကျွုမ်းျးး ယ်ခွင့်ုကျွထဲကျွု�ည်ုး�းသံည်ုဟ� ခွံစးး�သံူ
ကျွရေး�း ၅၉ % �ှ့ပြီးပ်းး၊ အတို့တူို့ရူေး�းကျွုခွံစးး�သံ ူ၃၂ % န်ုငှ့််ု အ
�င့်ုထဲကျွု ပ့်�သံ ူ၉ % �ှသ့ံည်ုကျွ့�ရေးတို့ွ��သံည်ု။ 

COVID-19 ရေးကြားကျွးင့််ု ကျွရေး�းမ်းျးးစတ့ို့ုခွံစးးမ်းအုရေးပြခွအရေး�တို့ွင့်ု 
အန်ု�တို့ုသံရေးဘူးးရေး�းင့်ုသံည််ု ခွံစးးမ်းမု်းျးးပြ�စုသံည််ု စတ့ို့ုပ်ူပ်�ုမ်း၊ု 
ဝမ်းုး�ည်ုးမ်း၊ု ပ်ျင့်ုးစ�းရေးကျွးင့်ုးမ်း၊ု စသံည််ုခွံစးးခွျကျွုမ်းျးးယ်ခွင့်ု
ကျွထဲကျွုပ့်�၍ခွံစးး�သံမူ်းးှ ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၆၁% �ှ့ပြီးပ်းး၊ အတို့ူတို့ူ
ရေး�းကျွုခွံစးး�သံမူ်းးှ ၃၁% န်ုငှ့််ု ယ်ခွင့်ုကျွထဲကျွု�ည်ုးသံည်ုဟ�
ခွံစးး�သံမူ်းးှ ၈% �ှသ့ံည်ုပြ�စုသံည်ု။ 

၃။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု ကျွ�း�များ���၏ အ�ပ်ါင့်ု�ဘကျွုဆ့�င့်ုး�  

     စ့တို့ုခွံစ��များုဆ့�င့်ုး�  အ��ခွအ�န်း�ပ်ဗား��ဂးပ်ု

၄။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ုကျွ�း�များ���၏အန်ု�တို့ုသံ�ဘ�ဆ့�င့်ု�သံ�  

     စ့တို့ုခွံစ��များုဆ့�င့်ုး�  အ��ခွအ�န်း�ပ်ဗား��ဂးပ်ု 

၅၉ %

၃၂ %

၉ %

ယ်ခွငု့်ကျွထဲကုျွ

�ညု်းသံညု်

အတို့တူို့ရူေး�းကုျွ အ�ငု့်ကျွထဲကုျွ

ပ်�့သံညု်

၆၁ %

၃၁ %

၈ %

ယ်ခွငု့်ကျွထဲကုျွ

�ညု်းသံညု်

အတို့တူို့ရူေး�းကုျွ အ�ငု့်ကျွထဲကုျွ

ပ်�့သံညု်
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COVID-19 ကျွ ကျွ�း�တို့့��းဲ� ကျွ�ကျွွယ်ု�စ�င့််ု�းှ�ကျွု�း�အ��ခွအ�န်းများ���ကျွ့� ဘယ်ုး့�အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွု�စသံးဲ  

COVID-19 ကျွး�မ်းးှ ကျွရေး�းမ်းျးး၏ကျွးကျွယွ်ုရေးစးင့််ုရေး�းှကျွုရေး�း�့�င့်ု�း အခွွင့််ုအရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် သံကျွုရေး�းကျွုမ်းမု်းျးးကျွ့� ကျွရေး�းမ်းျးးန်ုငှ့််ုရေးတို့�ွ�ံ�
ရေး�းွရေးန်ုးွ�းတို့ငွ့်ု ကျွရေး�းမ်းျးးမ်း ှရေးအးကျွုပ်ါအတို့�့င့်ုး �ငွ့််ုဟရေး�းွရေးန်ုးွခွဲက်ြားကျွသံည်ု။

C0VID-19 ကျွး�အတို့ငွ့်ုး ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် �င့့်ုပ့်�င့်ုး��့င့်ု�း
အဓမ်းမပြပ်�ကျွျင့််ုမ်းုမ်းျးး �ပ်ု�ားထဲဲတို့ွင့်ု ပြ�စုပ်းွးခွဲ်သံည််ု အရေးပြခွအရေး�
မ်းျးးအရေးပ််တို့���ုပြပ်�ုရေးပြ�ကြားကျွးး�း၌ ၈၇% ရေးသံး ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ 
မ်းပြ�စုပ်းွးခွဲ်ရေးကြားကျွးင့်ုး၊ ၁၂% မ်း ှမ်းသံရ့ေးကြားကျွးင့်ုးန်ုငှ့််ု ၁% မ်း ှပြ�စုပ်းွးခွဲ်
ရေးကြားကျွးင့်ုးတို့���ုပြပ်�ုရေးပြ�ကြားကျွးးခွဲသ်ံည်ု။ 

၃။  COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� ကျွ�း�များ����ပ်�း့င့်ုပ့်�င့်ု�ဆ့�င့်ုး�  

      အဓ္ဓဓများ�ပ်�ကျွ�င့််ုများုများ���းှ့ခွဲ်များု အ��ခွအ�န်း�ပ် ဗား��ဂးပ်ု

“အ��ခွအ�န်းကျွ န်ုှစုများ��့�းှ့ပ်ါတို့ယ်ု။ အဆင့်ု��ပ်တို့ဲ်များ့သံ��စ�ကျွ ခွါတို့့�င့်ု�ဆ့� အး�ပ်ုး�ပ်ုးး့�� ကျွ�း��တို့ွန်းဲ�အတို့ူများးှ့
းဘူ�၊ အခွ�အတို့ူးှ့�န်းး�တို့�် ပ့်�ပြီးပ်း�ဂရို�စ့�ကျွု��စုတို့ယ်ု၊ ဝင့်ု�င့်ွးည့်ု� း�ံး�ံ�း�ကျွုးှ့တို့ယ်ု။ စ��ဝတို့ု�န်း�း�းည့်ု�
း�ံ�း�ကျွု�တို့�် အစ��အ�သံ�ကျွု�ကျွွ�တို့�၊ အတို့ူ�န်းတို့��တို့ွ း�ပ်ု�ပ်�န်ု့�င့်ုတို့ယ်ု။ အဆင့်ုများ��ပ်တို့ဲ်များ့သံ��စ�   
ကျွ�တို့�်  အတို့ူတို့ူ�န်းးခွ�န့်းုများှ� ကျွ�း��တို့ွကျွ ဂ� းကျွ�တို့ယ်ု။ အစ��စ��ခွ�င့်ုတို့ယ်ု ��ပ်�း့�ကျွုးင့်ု အ�များကျွ အဆင့်ု
များ��ပ်ပ်ါဘူ���ပ်�ပြီးပ်း� ခွ�ကျွုခွ�င့်ု� ရို့�ကျွုတို့��တို့ွ းှ့တို့ယ်ု။ းကျွု�တို့ွ�းညု့်� ကြုံကျွ�ံ�န်းးတို့ယ်ု။ ဒါါကျွ�တို့�် �သံ��သံ� 
များ���များ����း��တို့ွပ်ါ။ ဒါးထကျွုကြီးကျွး�တို့��တို့ွးည့်ု� းှ့န်ု့�င့်ုတို့ယ်ု။

(န်ု့�င့်ုးင့်ု�သံူ၊ ၁၇ န်ုှစု၊ ကျွ���၊ ကျွယ်���ပ်ည့်ုန်းယ်ုကျွ�း�ကျွွန်းုးကျွု) 

. “ကျွ့�ဗားစုကျွ�းများှ� ကျွ�း��တို့ွကျွ့� ပ့်�များ့�ဆူပ်ူကြီးကျွ့များု��များ�င့်ု�တို့��တို့ွးှ့ပ်ါတို့ယ်ု” 

. “အ့များုများှ�များ့ဘ�တို့ွးဲ� ဂရို�ဏာ��ဒါါသံစ့တို့ုန်းဲ� ဆူ�င့်ါကျွုတို့�းည့်ု� ခွံးပ်ါတို့ယ်ု”

. “ကျွ�း�အများ���စ�ကျွ�တို့�် စ့တို့ုပ့်�င့်ု�ဆ့�င့်ုး�များှ� အများ���ဆ�ံ�ထ့ခွ့�ကျွု�ကျွပ်ါတို့ယ်ု”

. “အဓ္ဓ့ကျွ ကျွ�တို့�် များ့ဘ�တို့ွကျွ ကျွ့�ယ််ုးဲ� stress release (စ့တို့ုပ်င့်ုပ်များု�များု�တို့ွကျွ့�����း့�်�့��)  အတို့ွကျွု အ�ကျွများု���ပ်�တို့�၊   
      အးများု�ဆဲ�ကျွတို့�းှ့တို့ယ်ု”

. “အ့များုတို့ွင့်ု�အ�ကျွများု��ကျွုများု ပ့်�များ���း�တို့ယ်ု။ အဓ္ဓ့ကျွကျွ�တို့�် အ��ကျွအ�ပ်င့်ုထွကျွု   အး�ပ်ုများး�ပ်ု�တို့�်ဘူ�။ ကျွ့�ဗားစုအခွ�န့်းုများှ�  
      အ့များုများှ�ပ်ဲ�န်းတို့ယ်ု၊ အ့များုအး�ပ်ု�တို့ွ ကျွူများး�ပ်ုဘူ�ဆ့�ပြီးပ်း� စ့တို့ုဆ့��တို့��တို့ွးှ့တို့ယ်ု”

. “ရို�ပ်ုပ့်�င့်ု�ဆ့�င့်ုး�ကျွ�တို့�် ကျွ့�ဗားစုများ��စုးည့်ု� းှ့�န်းတို့�ပ်ဲ”

၈၇ %

၁၂ %

၁ %

မ်းပြ�စုပ်းွးပ်ါ မ်းသံပ့်ါ ပြ�စုပ်းွးသံညု်
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COVID-19 ��ကျွ�င့််ု ကျွ�း�တို့့��းဲ ကျွ�ကျွွယ်ု�စ�င့််ု�းှ�ကျွု�း�အ��ခွအ�န်းများ���ကျွ့� များည့်ုသံ့��အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွု  

�စသံည့််ုအခွ�ကျွုအ�ပ်� သံ�ံ�သံပ်ုခွ�ကျွု  

ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် အကြားကျွမ်းုး�ကျွုပြခွင့်ုး၊ အ�ွဲသံံ�းပြခွင့်ုးမ်းျးးသံည်ုး COVID-19 ကျွး�မ်းတို့့�င့်ုမ်းးကျွတို့ည်ုးကျွ�ှခ့ွဲပ်ြီးပ်းး COVID-19 ကျွး�အတို့ွင့်ုးတို့ငွ့်ု 
မ်းဘ့ူး�ကူြီးကျွးးမ်းျးး၏ အရေးအးုအရေးင့်ါကုျွခွံ�မ်း၊ု အ�ကှျွု�ရေးအးင့်ုရေးပြပ်း�့�မ်း၊ု �ပူ်ကူြီးကျွ့မ်းုးရေးမ်းးင့်ုးမ်း၊ု ရို့�ကျွုန်ုကှျွုမ်းမု်းျးးခွံ�ရေးကြားကျွးင့်ုး ကျွရေး�းအမ်းျးးစ�ကျွ 
ရေးပြ�ကြားကျွးးသံးွးသံည်ု။ ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် ယ်င့်ုးသံ့��ပြပ်�မ်းူပြခွင့်ုးမ်းျးးသံည်ု COVID-19 ကျွး�အတို့ွင့်ုးတို့ငွ့်ု ပ်�့မ်း�့မ်းျးး�းရေးကြားကျွးင့်ုး ကျွရေး�းအခွျ�့�၏ တို့���ု
ပြပ်�ုရေးပြ�ကြားကျွးးမ်းမု်းျးးမ်း ှ သံ�့သံည်ု။ ယ်င့်ုးသံ�့� ရို�ပ်ုပ်�့င့်ုး၊ စတ့ို့ုပ်�့င့်ုး��့င့်ု�းအပြပ်င့်ု �င့့်ုပ့်�င့်ုး��့င့်ု�း အကြားကျွမ်းုး�ကျွုမ်းကုျွစ့စ�ပ်ု�ည်ုး �ပ်ု�ားထဲဲတို့ငွ့်ု�ှ့ခွဲ်
ရေးကြားကျွးင့်ုး အ�ည်ုးင့်ယ်ုရေးသံးကျွရေး�းမ်းျးး၏ တို့���ုပြပ်�ုမ်းုမ်းျးးအ� သံ�့သံည်ု။ ကျွရေး�းမ်းျးးန်ုငှ့််ု ရေးတို့�ွ�ံ�ရေး�းွရေးန်ုးွမ်းမု်းျးးအ� ယ်င့်ုးသံ့���ကူြီးကျွးးမ်းဘ့ူးမ်းျးး 
အရေး�ပြ�င့််ု ကျွရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် ပြပ်�မ်းရူေးပြပ်း�့�မ်းမု်းျးးသံည်ု COVID-19 ကျွး�အတို့ွင့်ုး ပ်�့မ်း�့တို့�့း�း�ပြခွင့်ုးမ်းးှ မ်းသ့ံးးစ�စးးဝတို့ုရေး�ရေး�းအကြားကျွပ်ုအတို့ည်ုး
မ်းျးး၊ မ်းဘ့ူးမ်းျးး၏ စတ့ို့ုပ်ပူ်�ုရေးသံးကျွရေး�းကျွုမ်းမု်းျးး၊ စတ့ို့ုပ်င့်ုပ်�ုးမ်းမု်းျးးရေးကြားကျွးင့််ု ပြ�စု�ပြခွင့်ုးပြ�စုသံည်ုဟ� သံံ�းသံပ်ု��ှသ့ံည်ု။ 

COVID-19 ��ကျွ�င့််ု ကျွ�း�များ���၏ စ့တို့ုခွံစ��များုများ���

COVID-19 ရေးကြားကျွးင့််ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏စတ့ို့ုခွံစးးမ်းအုရေးပြခွအရေး�
မ်းျးးန်ုငှ့််ုပ်တို့ုသံကျွုပြီးပ်းး ရေး�းွရေးန်ုးွ�းတို့ငွ့်ု COVID-19 ကျွျယ်ုကျွျယ်ု 
ပြပ်��ုပြပ်��ု မ်းပြ�စုခွင့်ုကျွန်ုငှ့််ုန်ု့ုင့်ုးယ်ဉှ်ု�ှင့်ု ကျွရေး�းမ်းျးး၏ စတ့ို့ုရေးပ်ျးု
�ငှ့်ုမ်း၊ု ရေးမ်းျးု�င့််ုခွျကျွု၊ �ံ�ခြုံခွံ�ရေးဘူးးကျွင့်ုးမ်း ုစသံည််ု ရေးကျွးင့်ုးသံည််ု
ခွံစးးခွျကျွုမ်းျးး ယ်ခွင့်ုကျွထဲကျွု�ည်ုး�းသံည်ုဟ� ခွံစးး�သံူ
ကျွရေး�း ၅၉ % �ှ့ပြီးပ်းး၊ အတို့တူို့ရူေး�းကျွုခွံစးး�သံ ူ၃၂ % န်ုငှ့််ု အ
�င့်ုထဲကျွု ပ့်�သံ ူ၉ % �ှသ့ံည်ုကျွ့�ရေးတို့�ွ�သံည်ု။ 

COVID-19 ရေးကြားကျွးင့််ု ကျွရေး�းမ်းျးးစတ့ို့ုခွံစးးမ်းအုရေးပြခွအရေး�တို့ငွ့်ု 
အန်ု�တို့ုသံရေးဘူးးရေး�းင့်ုသံည််ု ခွံစးးမ်းမု်းျးးပြ�စုသံည််ု စတ့ို့ုပ်ူပ်�ုမ်း၊ု 
ဝမ်းုး�ည်ုးမ်း၊ု ပ်ျင့်ုးစ�းရေးကျွးင့်ုးမ်း၊ု စသံည််ုခွံစးးခွျကျွုမ်းျးးယ်ခွင့်ု
ကျွထဲကျွုပ့်�၍ခွံစးး�သံမူ်းးှ ကျွရေး�းမ်းျးး၏ ၆၁% �ှ့ပြီးပ်းး၊ အတို့ူတို့ူ
ရေး�းကျွုခွံစးး�သံမူ်းးှ ၃၁% န်ုငှ့််ု ယ်ခွင့်ုကျွထဲကျွု�ည်ုးသံည်ုဟ�
ခွံစးး�သံမူ်းးှ ၈% �ှသ့ံည်ုပြ�စုသံည်ု။ 

၃။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု ကျွ�း�များ���၏ အ�ပ်ါင့်ု�ဘကျွုဆ့�င့်ုး�  

     စ့တို့ုခွံစ��များုဆ့�င့်ုး�  အ��ခွအ�န်း�ပ်ဗား��ဂးပ်ု

၄။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ုကျွ�း�များ���၏အန်ု�တို့ုသံ�ဘ�ဆ့�င့်ု�သံ�  

     စ့တို့ုခွံစ��များုဆ့�င့်ုး�  အ��ခွအ�န်း�ပ်ဗား��ဂးပ်ု 

၅၉ %

၃၂ %

၉ %

ယ်ခွငု့်ကျွထဲကုျွ

�ညု်းသံညု်

အတို့တူို့ရူေး�းကုျွ အ�ငု့်ကျွထဲကုျွ

ပ်�့သံညု်

၆၁ %

၃၁ %

၈ %

ယ်ခွငု့်ကျွထဲကုျွ

�ညု်းသံညု်

အတို့တူို့ရူေး�းကုျွ အ�ငု့်ကျွထဲကုျွ

ပ်�့သံညု်
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ကျွ့�ယ််ုကျွ့�ကျွ့�ယ်ု�း�၊ များ့သံ��စ�ဝင့်ု�တို့ွကျွ့��း�၊ းပ်ုးာ�ထဲကျွ းူ�တို့ွကျွ့� ကျွူ�စကျွုများှ�အးများု�စ့တို့ုပ်ူတို့ယ်ု။

�ကျွ��င့်ု�တို့ကျွုးတို့ဲ်

ကျွ�း��တို့ွကျွ 

များတို့ကျွုး�တို့�်များှ�ကျွ့� 

စ့တို့ုပ်ူတို့ယ်ု

�ဆ�်းဲ�ဆ�်ခွ�င့်ုတို့ယ်ု၊ ဒါါကြီးကျွး�ဝင့်ုများှ�းဲ
��ကျွ�ကျွုတို့ယ်ု၊ ဘယ်ုသံူ�ဆးများှ� ပ့်��ပ်ါသံးဲ၊ 

ကျွ့�ယ််ုများှ�ပ်ဲ ပ့်��ပ်ါသံး��၊ များ�များင့်ုးဘူ��း၊ 
အဲ်�တို့�် စ့တို့ုပ်ူးတို့��ပ်ါ�

အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်းးတို့ဲ်
ကျွ�း��တို့ွများှ�းည့်ု�
စ့��း့များုပ်ူပ်န်းု�န်းးတို့ယ်ု၊

း�ပ်ုင့်န်းု�ခွွင့်ုများှ�းည့်ု� းကျွုခွဏာခွဏာ
�ဆ��န်းး့�� အဆင့်ု��ပ်များှ�များဟု�တို့ုဘူ�၊

းူ�ပ်ါင့်ု�စ�ံန်းဲ� ဆကျွုဆံ�န်းး�တို့�် 
ကျွူ�များှ� စ့��း့များု�န်းးတို့ယ်ု။

ဒါး�း�ဂါကြီးကျွး���စု�တို့�်
ကျွ့�ယ််ုအ့များုစး�ပ်ွ��ကျွ�များှ� စ့��း့များု

တို့ယ်ု။ ဝင့်ု�င့်ွများးှ့�တို့�်
ဒါးအတို့့�င့်ု�ပ်ဲ ထ့�င့်ုစ���န်းး�တို့�် 

စး�ပ်ွ��ကျွ�များှ� စ့��း့များုတို့ယ်ု

�ကျွ��င့်ု��ပ်န်းုတို့ကျွုး�တို့�်များယ်ု
ဆ့��တို့�်းည့်ု� 

�း�ဂါကျွ့���ကျွ�ကျွုတို့ယ်ု

�ကျွ��င့်ု�များတို့ကျွုးတို့ဲ်
ကျွ�း��တို့ွအတို့ွကျွု

စ့တို့ုပ်ူတို့ယ်ု

COVID-19 ��ကျွ�င့်ု် ကျွ�း�တို့့�� ဘယ်ုး့�စ့တို့ုခွံစ��များုးှ့းဲ

COVID-19 ��ကျွ�င့််ု စ့တို့ုပ်ူပ်န်းုများု၊ စ့တို့ုများ�ပ်��ုးှင့်ုများု�တို့ွ

းှ့တို့ယ်ု၊ အ့များုများှ��န်းးတို့� ပ်�င့်ု�တို့ယ်ု။ ပ်�ံဆွဲတို့ယ်ု။ �ကျွ��င့်ု�

တို့ကျွုခွ�င့်ုတို့ယ်ု။ န်း��များ�ကျွ��သံူ��စု�တို့�် စ့��း့များုစ့တို့ု�တို့ွးှ့

တို့ယ်ု။ �း�ဂါကျွူ�များှ�းည့်ု� ��ကျွ�ကျွုတို့ယ်ု”

MDCDA - ကျွ�း�

COVID 19 �း�ဂါကြီးကျွး�ကျွ
 း�ံ�ဝကြီးကျွး� 

များ�ပ်��ကျွုသံွ��များှ�ကျွ့� 
စ့��း့များုပ်ါတို့ယ်ု

ကျွ�း��တို့ွဆ့�တို့� အ�ပ်င့်ုကျွ့�

သံွ��ခွ�င့်ုး�ခွ�င့်ု�ကျွတို့ယ်ု။ 

အဲ်း့�သံွ��းင့်ု� ကျွူ�စကျွုန်ု့�င့်ုတို့ဲ်အတို့ွကျွု 

စ့��း့များုပ်ူပ်န်းုများု�တို့ွးှ့ပ်ါတို့ယ်ု။

အခွ�ထကျွု ပ့်�ဆ့��း�များှ� 
စ့��း့များုတို့ယ်ု။

ဒါး�း�ဂါကြီးကျွး� 

ကျွ့�ယ််ုန်းယ်�ုကျွကုျွ့�း�များှ� 

စ့��း့များုတို့ယ်ု။
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အဓ္ဓ့ကျွစ့တို့ုပ်ူပ်န်းုတို့��တို့�် ပ်ည့်��း�ပ်ါ။

 ကျွ�း��တို့ွ ပ်ည့်��း��န်ုှ�င့််ု�န်ုှ�သံွ��များှ�ကျွ့�

 စ့��း့များုတို့ယ်ု

�ကျွ��င့်ု��ပ်န်းု�ွင့််ုး�းင့်ု �န်း�တို့့�င့်ု�အ�ပ်င့်ုထွကျွုးးင့်ု

 Mask များး�ံ�း�ကျွုန်ု့�င့်ုဘူ�၊ င့်ယ်ုတို့ဲ်ကျွ�း��တို့ွ 

စန်းစုတို့ကျွ� များသံ�ံ�တို့တို့ုများှ�၊ များစွန်း�ုပ်စုတို့တို့ုများှ� 

 စ့��း့များုးတို့ယ်ု

ပ်ည့်��း�များှ�ဆ့�းင့်ု
 သံင့်ု�ကျွ���း�ပ့်�င့်ု��တို့ွများှ�
 �န်ုှ�င့််ု�န်ုှ�သံွ��များှ��တို့ွ

စ့��း့များုပ်ါတို့ယ်ု။

းပ်ုးာ�ထဲများှ�ခွ့��များု၊း�ယ်ကျွုများု�တို့ွးှ့း�များှ�
စ့��း့များုတို့ယ်ု၊ ဘ���စုး့��းဲဆ့��တို့�်စ��

ဝတို့ု�န်း�း�ခွကျွုခွဲး့��ပ်ါ။

ကျွ�း�င့်ယ်ု�း��တို့ွးှ့းင့်ု 
ကျွ�း��တို့ွအတို့ွကျွု အ�ဟု�း

ခွ��့�တို့ဲ်များှ� စ့��း့များုးတို့ယ်ု

စ��ဝတို့ု�န်း�း�အတို့ွကျွု 
အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်းးတို့ဲ်

များ့ဘ�တို့ွကျွ့� စ့တို့ုပ်ူတို့ယ်ု။ 

များ့သံ��စ��တို့ွအး�ပ်ုးကျွုများဲ်
��စု�န်းတို့���ကျွ�င့််ု စ��ဝတို့ု�န်း

�း��တို့ွ အဆင့်ုများ��ပ်များှ� 
��ကျွ�ကျွုတို့ယ်ု

�ကျွ��င့်ု��တို့ွ
တို့စုန်ုှစုး�ံ�န်း��း့�ကျွုးများှ�

စ့��း့များုတို့ယ်ု။

အခွ�န့်းု�များန်းု�များန်းုန်းဲ� �ပ်��ကျွုသံွ��
�စခွ�င့်ုပ်ါတို့ယ်ု၊ များ�များင့်ုးတို့ဲ်

�း�ဂါ��စုတို့ဲ်အတို့ွကျွု 
ကျွူ�စကျွုများုန်ုုန်းု� များ���များသံွ���့�� 

ဆ��တို့�င့်ု�းများယ်ု

ရို့��ရို့���န်းများ�ကျွ�င့်ု�းင့်ု�တို့�င့်ု
ကျွ့�ယ််ုကျွ့�ကျွူ�ပြီးပ်းး��ဆ့�ပြီးပ်း�

အးများု�စ့��း့များုစ့တို့ု��စုတို့ယ်ု။

ကျွ့�ယ််ုကျွ့�ကျွ့�ယ်ု�း�၊ များ့သံ��စ�
ဝင့်ု�တို့ွကျွ့��း�၊ းပ်ုးာ�ထဲကျွ
းူ�တို့ွကျွ့� ကျွူ�စကျွုများှ� အးများု�

စ့တို့ုပ်ူတို့ယ်ု။

ဒါး�း�ဂါ များ�ပ်��ကျွုများခွ�င့်ု�
စ့တို့ုပ်ူ�န်းးများှ�ဘဲ
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ကျွ့�ယ််ုကျွ့�ကျွ့�ယ်ု�း�၊ များ့သံ��စ�ဝင့်ု�တို့ွကျွ့��း�၊ းပ်ုးာ�ထဲကျွ းူ�တို့ွကျွ့� ကျွူ�စကျွုများှ�အးများု�စ့တို့ုပ်ူတို့ယ်ု။

�ကျွ��င့်ု�တို့ကျွုးတို့ဲ်

ကျွ�း��တို့ွကျွ 

များတို့ကျွုး�တို့�်များှ�ကျွ့� 

စ့တို့ုပ်ူတို့ယ်ု

�ဆ�်းဲ�ဆ�်ခွ�င့်ုတို့ယ်ု၊ ဒါါကြီးကျွး�ဝင့်ုများှ�းဲ
��ကျွ�ကျွုတို့ယ်ု၊ ဘယ်ုသံူ�ဆးများှ� ပ့်��ပ်ါသံးဲ၊ 

ကျွ့�ယ််ုများှ�ပ်ဲ ပ့်��ပ်ါသံး��၊ များ�များင့်ုးဘူ��း၊ 
အဲ်�တို့�် စ့တို့ုပ်ူးတို့��ပ်ါ�

အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်းးတို့ဲ်
ကျွ�း��တို့ွများှ�းည့်ု�
စ့��း့များုပ်ူပ်န်းု�န်းးတို့ယ်ု၊

း�ပ်ုင့်န်းု�ခွွင့်ုများှ�းည့်ု� းကျွုခွဏာခွဏာ
�ဆ��န်းး့�� အဆင့်ု��ပ်များှ�များဟု�တို့ုဘူ�၊

းူ�ပ်ါင့်ု�စ�ံန်းဲ� ဆကျွုဆံ�န်းး�တို့�် 
ကျွူ�များှ� စ့��း့များု�န်းးတို့ယ်ု။

ဒါး�း�ဂါကြီးကျွး���စု�တို့�်
ကျွ့�ယ််ုအ့များုစး�ပ်ွ��ကျွ�များှ� စ့��း့များု

တို့ယ်ု။ ဝင့်ု�င့်ွများးှ့�တို့�်
ဒါးအတို့့�င့်ု�ပ်ဲ ထ့�င့်ုစ���န်းး�တို့�် 

စး�ပ်ွ��ကျွ�များှ� စ့��း့များုတို့ယ်ု

�ကျွ��င့်ု��ပ်န်းုတို့ကျွုး�တို့�်များယ်ု
ဆ့��တို့�်းည့်ု� 

�း�ဂါကျွ့���ကျွ�ကျွုတို့ယ်ု

�ကျွ��င့်ု�များတို့ကျွုးတို့ဲ်
ကျွ�း��တို့ွအတို့ွကျွု

စ့တို့ုပ်ူတို့ယ်ု

COVID-19 ��ကျွ�င့်ု် ကျွ�း�တို့့�� ဘယ်ုး့�စ့တို့ုခွံစ��များုးှ့းဲ

COVID-19 ��ကျွ�င့််ု စ့တို့ုပ်ူပ်န်းုများု၊ စ့တို့ုများ�ပ်��ုးှင့်ုများု�တို့ွ

းှ့တို့ယ်ု၊ အ့များုများှ��န်းးတို့� ပ်�င့်ု�တို့ယ်ု။ ပ်�ံဆွဲတို့ယ်ု။ �ကျွ��င့်ု�

တို့ကျွုခွ�င့်ုတို့ယ်ု။ န်း��များ�ကျွ��သံူ��စု�တို့�် စ့��း့များုစ့တို့ု�တို့ွးှ့

တို့ယ်ု။ �း�ဂါကျွူ�များှ�းည့်ု� ��ကျွ�ကျွုတို့ယ်ု”

MDCDA - ကျွ�း�

COVID 19 �း�ဂါကြီးကျွး�ကျွ
 း�ံ�ဝကြီးကျွး� 

များ�ပ်��ကျွုသံွ��များှ�ကျွ့� 
စ့��း့များုပ်ါတို့ယ်ု

ကျွ�း��တို့ွဆ့�တို့� အ�ပ်င့်ုကျွ့�

သံွ��ခွ�င့်ုး�ခွ�င့်ု�ကျွတို့ယ်ု။ 

အဲ်း့�သံွ��းင့်ု� ကျွူ�စကျွုန်ု့�င့်ုတို့ဲ်အတို့ွကျွု 

စ့��း့များုပ်ူပ်န်းုများု�တို့ွးှ့ပ်ါတို့ယ်ု။

အခွ�ထကျွု ပ့်�ဆ့��း�များှ� 
စ့��း့များုတို့ယ်ု။

ဒါး�း�ဂါကြီးကျွး� 

ကျွ့�ယ််ုန်းယ်�ုကျွကုျွ့�း�များှ� 

စ့��း့များုတို့ယ်ု။
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အဓ္ဓ့ကျွစ့တို့ုပ်ူပ်န်းုတို့��တို့�် ပ်ည့်��း�ပ်ါ။

 ကျွ�း��တို့ွ ပ်ည့်��း��န်ုှ�င့််ု�န်ုှ�သံွ��များှ�ကျွ့�

 စ့��း့များုတို့ယ်ု

�ကျွ��င့်ု��ပ်န်းု�ွင့််ုး�းင့်ု �န်း�တို့့�င့်ု�အ�ပ်င့်ုထွကျွုးးင့်ု

 Mask များး�ံ�း�ကျွုန်ု့�င့်ုဘူ�၊ င့်ယ်ုတို့ဲ်ကျွ�း��တို့ွ 

စန်းစုတို့ကျွ� များသံ�ံ�တို့တို့ုများှ�၊ များစွန်း�ုပ်စုတို့တို့ုများှ� 

 စ့��း့များုးတို့ယ်ု

ပ်ည့်��း�များှ�ဆ့�းင့်ု
 သံင့်ု�ကျွ���း�ပ့်�င့်ု��တို့ွများှ�
 �န်ုှ�င့််ု�န်ုှ�သံွ��များှ��တို့ွ

စ့��း့များုပ်ါတို့ယ်ု။

းပ်ုးာ�ထဲများှ�ခွ့��များု၊း�ယ်ကျွုများု�တို့ွးှ့း�များှ�
စ့��း့များုတို့ယ်ု၊ ဘ���စုး့��းဲဆ့��တို့�်စ��

ဝတို့ု�န်း�း�ခွကျွုခွဲး့��ပ်ါ။

ကျွ�း�င့်ယ်ု�း��တို့ွးှ့းင့်ု 
ကျွ�း��တို့ွအတို့ွကျွု အ�ဟု�း

ခွ��့�တို့ဲ်များှ� စ့��း့များုးတို့ယ်ု

စ��ဝတို့ု�န်း�း�အတို့ွကျွု 
အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်းးတို့ဲ်

များ့ဘ�တို့ွကျွ့� စ့တို့ုပ်ူတို့ယ်ု။ 

များ့သံ��စ��တို့ွအး�ပ်ုးကျွုများဲ်
��စု�န်းတို့���ကျွ�င့််ု စ��ဝတို့ု�န်း

�း��တို့ွ အဆင့်ုများ��ပ်များှ� 
��ကျွ�ကျွုတို့ယ်ု

�ကျွ��င့်ု��တို့ွ
တို့စုန်ုှစုး�ံ�န်း��း့�ကျွုးများှ�

စ့��း့များုတို့ယ်ု။

အခွ�န့်းု�များန်းု�များန်းုန်းဲ� �ပ်��ကျွုသံွ��
�စခွ�င့်ုပ်ါတို့ယ်ု၊ များ�များင့်ုးတို့ဲ်

�း�ဂါ��စုတို့ဲ်အတို့ွကျွု 
ကျွူ�စကျွုများုန်ုုန်းု� များ���များသံွ���့�� 

ဆ��တို့�င့်ု�းများယ်ု

ရို့��ရို့���န်းများ�ကျွ�င့်ု�းင့်ု�တို့�င့်ု
ကျွ့�ယ််ုကျွ့�ကျွူ�ပြီးပ်းး��ဆ့�ပြီးပ်း�

အးများု�စ့��း့များုစ့တို့ု��စုတို့ယ်ု။

ကျွ့�ယ််ုကျွ့�ကျွ့�ယ်ု�း�၊ များ့သံ��စ�
ဝင့်ု�တို့ွကျွ့��း�၊ းပ်ုးာ�ထဲကျွ
းူ�တို့ွကျွ့� ကျွူ�စကျွုများှ� အးများု�

စ့တို့ုပ်ူတို့ယ်ု။

ဒါး�း�ဂါ များ�ပ်��ကျွုများခွ�င့်ု�
စ့တို့ုပ်ူ�န်းးများှ�ဘဲ
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COVID-19 ��ကျွ�င့်ု် ကျွ�း�တို့့��ခွံစ��းသံည့််ုစ့တို့ုခွံစ��များုများ���အ�ပ်� သံ�ံ�သံပ်ုခွ�ကျွု

COVID-19 သံည်ု ကျွမ်း့းက်ျွပ်ုရေး�းဂါါပြ�စုသံည််ုအတို့ကွျွု ပ်ထဲမ်း�ံ�းအတို့ည်ုပြပ်���ူာ စတို့င့်ုရေးတို့�ွ�ှ့သံည််ုရေး�� မ်းတို့ု� ၂၃ �ကျွုရေး��ကျွတို့ည်ုးမ်းပှ်င့်ု 
ပြမ်း�ုမ်းးန်ု�့င့်ုင့်ံ�ှ့ �အူမ်းျးးမ်းးှ စ�့း�မ့်းုထဲတ့ို့ု���ုမ်း၊ု ပ်ပူ်�ုရေးသံးကျွရေး�းကျွုမ်းမု်းျးး အမ်းျးး�ံ�းစတို့င့်ုခွဲသ်ံည်ု။ ကျွရေး�းမ်းျးးသံည်ု�ည်ုး မ်းသ့ံးးစ�ဝင့်ုမ်းျးးထဲဲ
မ်း ှ�မူ်းျးးပြ�စုသံညု်အးးရေး�ှးုစးွ �ကူြီးကျွးးမ်းျးးထဲံမ်း၊ှ �ပ်ု�ားထဲဲမ်း ှကြားကျွးးသံ�့သံည််ု သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးရေးပ််မ်းတူို့ည်ုပြီးပ်းး မ်းမ့်း့တို့�့�န်ုှင့််ု မ်းသ့ံးးစ�မ်းျးး
အတို့ကွျွုစ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးးပြ�စုခွဲက်ြားကျွသံည်ု။ အဓက့ျွအးးပြ�င့််ု ကျွရေး�းမ်းျးးသံညု် မ်းမ့်းန့်ုငှ့််ု မ်းမ့်း့ မ်းသ့ံးးစ�မ်းျးးကျွ�့ COVID-19 ရေး�းဂါါကျွးူစကျွုခွံ�မ်းည်ုကျွ့� စ�့း�မ့်းု
ပြခွင့်ုး၊ မ်းမ့်း့တို့�့�ပ်ည်းရေး�းအတို့ကွျွု စ�့း�မ့်းုပ်ပူ်�ုပြခွင့်ုး၊ မ်းသ့ံးးစ�ဝင့်ုရေးင့်နွ်ုငှ့််ု စးးဝတို့ုရေး�ရေး�းအတို့ကွျွု စ�့း�မ့်းုပြခွင့်ုး၊ အ��ပ်ု��ပ်ုရေး��ရေးသံးကျွရေး�းမ်းျးး
အတို့ကွျွုစ�့း�မ့်းုပြခွင့်ုး၊ ရေး�ာကျွု�ကျွုတို့ွဲအရေး�န်ုငှ့််ု �ပ်ု�ားထဲဲတို့ွင့်ု ဒု�စရို�့ကျွုမ်းမု်းျးးပြ�စု�းမ်းည်ုကျွ့� စ�့း�မ့်းုပြခွင့်ုးမ်းျးး အစ�ှ့သံည််ုစ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးးပြ�စုရေးပ််ခွံစးး
ရေး��သံည်ုကျွ့� သံံ�းသံပ်ု��ှသ့ံည်ု။ ကျွရေး�းမ်းျးးအရေး�န်ုငှ့််ု ယ်င့်ုးကျွဲသ်ံ�့� စ�့း�မ့်းုစတ့ို့ုမ်းျးး ပြ�စုရေးပ််ခွံစးး�ရေးသံးု�ည်ုး စတ့ို့ု�ူမ်းပု်�့င့်ုး��့င့်ု�းကျွ�စးးမ်းနု်ုငှ့််ု 
��့င့်ုသံည််ုဝ�ုရေး�းင့်ုမ်းမု်းျးးမ်းးှ �ကျွု�မှ်းုးမ်းမ်းးန်ု့�င့်ု၊ မ်းသံန့်ု့�င့်ုပြ�စုရေး�သံည်ုကျွ့��ည်ုး သံံ�းသံပ်ု��ှပ့်ါသံည်ု။ )

COVID-19 ��ကျွ�င့််ု ကျွ�း�များ���၏ ကျွ�ကျွွယ်ု�စ�င့််ု�းှ�ကျွု�း�ဆ့�င့်ုး� အခွွင့််ုအ�း�များ���အ�ပ်�သံကျွု�း�ကျွုများုများ���န်ုှင့််ု 

ကျွ�း�တို့့��စ့တို့ုခွံစ���န်းးသံည့််ု စ့��း့များုပ်ူပ်န်းုများုများ���န်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍ ကျွ�း�များ���၏အကြုံကျွံ�ပ်�ခွ�ကျွုများ��� 

မ်းဘ့ူးမ်းျးး၊အ�ပု်ထဲ�ု့းသံမူ်းျးးအရေး�န်ုငှ့်် ုကျွရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် ရို�ပု်ပ်�့ငု့်းစတု့ို့ပ်�့ငု့်း��့ငု့်�း အန်ု့�ငု့်ကျွျင့််မု်းရုေးပြမ်းးကုျွရေးသံးစညု်းကျွမု်းးရေးပ်းပြခွငု့်းမ်းျးး မ်းကျွျင့််သံုံ�း 
မ်းရ့ေးစ��ုရေးသံးု�ည်ုးရေးကျွးင့်ုး၊ ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ့� ထဲထ့ဲရ့ေး�းကျွုရေး�းကျွု ကျွးကျွယွ်ုရေးစးင့််ုရေး�းှကျွုမ်းမု်းျးးရေးပ်းန်ု့�င့်ု��ုအတို့ကွျွုရေးသံးု�ည်ုးရေးကျွးင့်ုး၊ 
COVID–19 and Tips for the parents ကျွဲသ်ံ�့� COVID-19 န်ုငှ့််ုမ်းဘ့ူးမ်းျးးအတို့ကွျွု �မ်းုးညွှ�ှုခွျကျွုကျွဲသ်ံ�့� ပ်ည်းရေးပ်းမ်းျးးကျွ့� ထဲထ့ဲရ့ေး�းကျွုရေး�းကျွု
ကျွျယ်ုကျွျယ်ုပြပ်��ုပြပ်��ု ရေး�းင့်ု�ာကျွု��ု။ 

မ်းဘ့ူး၊ အ�ပ်ုထဲ�့ုးသံူမ်းျးးအရေး�ပြ�င့််ု ကျွရေး�းကျွးကျွယွ်ုရေးစးင့််ုရေး�းှကျွုရေး�း��့င့်ု�းကျွစ့စ�ပ်ုမ်းျးးကျွ့� ရေးစး�ှင့်ုစးွ သံတို့ပ့ြပ်�န်ု�့င့်ု��ုန်ုငှ့််ု ��့အပ်ုသံည််ု
ဝ�ုရေး�းင့်ုမ်းမု်းျးး�ကျွု�မှ်းုးမ်းး��ှ့ရေး�းအတို့ကွျွု သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးပြ���ုရေးဝရေးပ်း��ု။ 

ကျွရေး�းမ်းျးးခွံစးး�သံည််ု စ�့း�မ့်းုပ်ပူ်�ုမ်းုမ်းျးး ရေး�ှးခ်ွျရေးပ်းန်ု�့င့်ုသံည််ု စတ့ို့ု�ူမ်း�ု�့င့်ု�းဝ�ုရေး�းင့်ုမ်း ု(psychosocial support) မ်းျးး �န်ု�့င့်ုသံည််ု
အစးအစဉ်ုမ်းျးးကျွ�့ စ�စုတို့ကျွျ စးစဉ်ုရေး�းင့်ု�ာကျွုရေးပ်း��ု။
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“Our Rights, Our Voices!”
“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အခွွင့််ုအ�း�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အသံံ”
ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများုများ���အ�� �း်း�ဆန်းု�စစုများုများှ �တို့ွ�းှ့ခွ�ကျွုများ���

များ့သံ��စ�များ���၏ စ��ဝတို့ု�န်း�း�န်ုှင့််ု အး�ပ်ုး� ပ်ု�န်းး�သံ� ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏ သံကျွု�း�ကျွုများု 

COVID-19 ကာာလမှာာာ ကာလေးလးမှာ�ား၏ မှာသိားားစုမုှာ�ားအတွငွ်းးး လေး�့စုဉ်းအိမှားပြ�င်းးထွကွား၍ ဝင်းးလေးင်းရွှာာာပြ�င်းးးအလေးပြ�အလေး�ကာိ ု လေးမှားပြမှာ�းးရှာာ ၇၂ % 
လေးသားာကာလေးလးမှာ�ား၏ မှာသိားားစုမုှာာာ လေး�့စုဉ်းအပြ�င်းးထွကွား၍ ဝင်းးလေးင်းရွှာာာလေး�သားမူှာ�ားရှာာိလေး�ကာာင်းးး လေးပြေ�ကာားပြီး�းး၊ ၂၈% ကာ မှာရှာာိလေး�ကာာင်းးး လေးပြေ�ကာား 
သားည်း။ 

COVID-19 ကာာလအတွငွ်းးးမှာာာ ကာလေးလးမှာ�ားထွမှာင်းးးစုားသားးးုသားည််းအကြိကာမိှားအလေးရှာတွကွားနှာင်း်း�တွးသားကားသားည််းအလေးပြ�အလေး�ကာိုလေးမှားပြမှာ�းးရှာာ ကာလေးလး 
၇၀ % မှာာာ တွစုးလေး�့ ၃ ကြိကာမိှား၊ ၈% မှာာာ ၄ ကြိကာမိှားနှာင်းး်အထွကား၊ ၂၁ % မှာာာ ၂ ကြိကာမိှား၊ နှာင်းး် ၁ % မှာာာ ၁ ကြိကာမိှားသားာ စုားသားးးုရှာလေး�ကာာင်းးးလေးတွ�ွရှာသားည်း။

၇၂ %

၇၀ %

၂၁ %

၈ %
၁ %

၂၈ %

ရှာာိသားည်း

တွစုးလေး�့
၃ ကြိကာမိှား

တွစုးလေး�့
၂ ကြိကာမိှား

တွစုးလေး�့လှင်းး
၄ ကြိကိာမှားအထွကား

တွစုးလေး�့
၁ ကြိကာမိှား

မှာရှာာိ�ါ

၁။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု များ့သံ��စ�ဝင့်ုများ���များှ �န်း့စဉ်ုအပြပ်င့်ု 

     ထွွကျွု၍ ဝင့်ု�င့်ွးှ��န်းသံူ းှ့/များးှ့ အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု။

၂။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု ကျွ�း�များ��� တို့စု�န်း့တို့�  

    ထွများင့်ု�စ��းသံည့််ုအကြိကျွ့များုန်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံည့််ု      

    အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု။

ကာွနှးု�းတွိ့ုအ�ွင်းး်အလေးရှား၊ ကာွနှးု�းတွိ့ုအသားးစုစုးတွမှားးတွငွ်းး အသားကား ၁၃ နှာစုးနှာင်းး် ၁၈ နှာစုး�ကာား ကာလေးလးဦးးလေးရှာ ၃၄၄ ဦးး၏ လေး�းွလေးနှးွတွင်းးပြ���ကားမှာ�ား
အရှာ COVID–19 လေး�ကာာင်း်း အလ�ုးလ�ုးလေး�ရှာလေးသားာကာလေးလးမှာ�ား၏ စုားဝတွးလေး�လေးရှားနှာင်းး် အလ�ုးအကာိုင်းးမှာ�ားအလေး�်အကာ��ိးသားကားလေးရှာာကားမှာမုှာ�ားကာို 
ဤလေးလလ်ာ��းးစုစုးမှာ ုလေးတွ�ွရှာာိ��ကားမှာာတွးတွမှားးတွငွ်းး လေးအာကား�ါအတွိငု်းးးလေးေားပြ�အ�း�ါသားည်း။ 
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COVID-19 ��ကျွ�င့်ု် ကျွ�း�တို့့��ခွံစ��းသံည့််ုစ့တို့ုခွံစ��များုများ���အ�ပ်� သံ�ံ�သံပ်ုခွ�ကျွု

COVID-19 သံည်ု ကျွမ်း့းက်ျွပ်ုရေး�းဂါါပြ�စုသံည််ုအတို့ကွျွု ပ်ထဲမ်း�ံ�းအတို့ည်ုပြပ်���ူာ စတို့င့်ုရေးတို့�ွ�ှ့သံည််ုရေး�� မ်းတို့ု� ၂၃ �ကျွုရေး��ကျွတို့ည်ုးမ်းပှ်င့်ု 
ပြမ်း�ုမ်းးန်ု�့င့်ုင့်ံ�ှ ့�အူမ်းျးးမ်းးှ စ�့း�မ့်းုထဲတ့ို့ု���ုမ်း၊ု ပ်ပူ်�ုရေးသံးကျွရေး�းကျွုမ်းမု်းျးး အမ်းျးး�ံ�းစတို့င့်ုခွဲသ်ံည်ု။ ကျွရေး�းမ်းျးးသံည်ု�ည်ုး မ်းသ့ံးးစ�ဝင့်ုမ်းျးးထဲဲ
မ်း ှ�မူ်းျးးပြ�စုသံညု်အးးရေး�ှးုစးွ �ကူြီးကျွးးမ်းျးးထဲံမ်း၊ှ �ပ်ု�ားထဲဲမ်း ှကြားကျွးးသံ�့သံည််ု သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးရေးပ််မ်းတူို့ည်ုပြီးပ်းး မ်းမ့်း့တို့�့�န်ုှင့််ု မ်းသ့ံးးစ�မ်းျးး
အတို့ကွျွုစ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးးပြ�စုခွဲက်ြားကျွသံည်ု။ အဓက့ျွအးးပြ�င့််ု ကျွရေး�းမ်းျးးသံညု် မ်းမ့်းန့်ုငှ့််ု မ်းမ့်း့ မ်းသ့ံးးစ�မ်းျးးကျွ�့ COVID-19 ရေး�းဂါါကျွးူစကျွုခွံ�မ်းည်ုကျွ့� စ�့း�မ့်းု
ပြခွင့်ုး၊ မ်းမ့်း့တို့�့�ပ်ည်းရေး�းအတို့ကွျွု စ�့း�မ့်းုပ်ပူ်�ုပြခွင့်ုး၊ မ်းသ့ံးးစ�ဝင့်ုရေးင့်နွ်ုငှ့််ု စးးဝတို့ုရေး�ရေး�းအတို့ကွျွု စ�့း�မ့်းုပြခွင့်ုး၊ အ��ပ်ု��ပ်ုရေး��ရေးသံးကျွရေး�းမ်းျးး
အတို့ကွျွုစ�့း�မ့်းုပြခွင့်ုး၊ ရေး�ာကျွု�ကျွုတို့ွဲအရေး�န်ုငှ့််ု �ပ်ု�ားထဲဲတို့ငွ့်ု ဒု�စရို�့ကျွုမ်းမု်းျးးပြ�စု�းမ်းည်ုကျွ့� စ�့း�မ့်းုပြခွင့်ုးမ်းျးး အစ�ှ့သံည််ုစ�့း�မ့်းုမ်းမု်းျးးပြ�စုရေးပ််ခွံစးး
ရေး��သံည်ုကျွ့� သံံ�းသံပ်ု��ှသ့ံည်ု။ ကျွရေး�းမ်းျးးအရေး�န်ုငှ့််ု ယ်င့်ုးကျွဲသ်ံ�့� စ�့း�မ့်းုစတ့ို့ုမ်းျးး ပြ�စုရေးပ််ခွံစးး�ရေးသံးု�ည်ုး စတ့ို့ု�ူမ်းပု်�့င့်ုး��့င့်ု�းကျွ�စးးမ်းနု်ုငှ့််ု 
��့င့်ုသံည််ုဝ�ုရေး�းင့်ုမ်းမု်းျးးမ်းးှ �ကျွု�မှ်းုးမ်းမ်းးန်ု့�င့်ု၊ မ်းသံန့်ု့�င့်ုပြ�စုရေး�သံည်ုကျွ့��ည်ုး သံံ�းသံပ်ု��ှပ့်ါသံည်ု။ )

COVID-19 ��ကျွ�င့််ု ကျွ�း�များ���၏ ကျွ�ကျွွယ်ု�စ�င့််ု�းှ�ကျွု�း�ဆ့�င့်ုး� အခွွင့််ုအ�း�များ���အ�ပ်�သံကျွု�း�ကျွုများုများ���န်ုှင့််ု 

ကျွ�း�တို့့��စ့တို့ုခွံစ���န်းးသံည့််ု စ့��း့များုပ်ူပ်န်းုများုများ���န်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍ ကျွ�း�များ���၏အကြုံကျွံ�ပ်�ခွ�ကျွုများ��� 

မ်းဘ့ူးမ်းျးး၊အ�ပု်ထဲ�ု့းသံမူ်းျးးအရေး�န်ုငှ့်် ုကျွရေး�းမ်းျးးအရေးပ်် ရို�ပု်ပ်�့ငု့်းစတု့ို့ပ်�့ငု့်း��့ငု့်�း အန်ု့�ငု့်ကျွျင့််မု်းရုေးပြမ်းးကုျွရေးသံးစညု်းကျွမု်းးရေးပ်းပြခွငု့်းမ်းျးး မ်းကျွျင့််သံုံ�း 
မ်းရ့ေးစ��ုရေးသံးု�ည်ုးရေးကျွးင့်ုး၊ ကျွရေး�းမ်းျးးကျွ့� ထဲထ့ဲရ့ေး�းကျွုရေး�းကျွု ကျွးကျွယွ်ုရေးစးင့််ုရေး�းှကျွုမ်းမု်းျးးရေးပ်းန်ု့�င့်ု��ုအတို့ွကျွုရေးသံးု�ည်ုးရေးကျွးင့်ုး၊ 
COVID–19 and Tips for the parents ကျွဲသ်ံ�့� COVID-19 န်ုငှ့််ုမ်းဘ့ူးမ်းျးးအတို့ကွျွု �မ်းုးညွှှ�ုခွျကျွုကျွဲသ်ံ�့� ပ်ည်းရေးပ်းမ်းျးးကျွ့� ထဲထ့ဲရ့ေး�းကျွုရေး�းကျွု
ကျွျယ်ုကျွျယ်ုပြပ်��ုပြပ်��ု ရေး�းင့်ု�ာကျွု��ု။ 

မ်းဘ့ူး၊ အ�ပ်ုထဲ�့ုးသံူမ်းျးးအရေး�ပြ�င့််ု ကျွရေး�းကျွးကျွယွ်ုရေးစးင့််ုရေး�းှကျွုရေး�း��့င့်ု�းကျွစ့စ�ပ်ုမ်းျးးကျွ့� ရေးစး�ှင့်ုစးွ သံတို့ပ့ြပ်�န်ု�့င့်ု��ုန်ုငှ့််ု ��့အပ်ုသံည််ု
ဝ�ုရေး�းင့်ုမ်းမု်းျးး�ကျွု�မှ်းုးမ်းး��ှ့ရေး�းအတို့ကွျွု သံတို့င့်ုးအခွျကျွုအ�ကျွုမ်းျးးပြ���ုရေးဝရေးပ်း��ု။ 

ကျွရေး�းမ်းျးးခွံစးး�သံည််ု စ�့း�မ့်းုပ်ပူ်�ုမ်းမု်းျးး ရေး�ှးခ်ွျရေးပ်းန်ု�့င့်ုသံည််ု စတ့ို့ု�ူမ်း�ု�့င့်ု�းဝ�ုရေး�းင့်ုမ်း ု(psychosocial support) မ်းျးး �န်ု�့င့်ုသံည််ု
အစးအစဉ်ုမ်းျးးကျွ�့ စ�စုတို့ကျွျ စးစဉ်ုရေး�းင့်ု�ာကျွုရေးပ်း��ု။
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“Our Rights, Our Voices!”
“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အခွွင့််ုအ�း�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အသံံ”
ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများုများ���အ�� �း်း�ဆန်းု�စစုများုများှ �တို့ွ�းှ့ခွ�ကျွုများ���

များ့သံ��စ�များ���၏ စ��ဝတို့ု�န်း�း�န်ုှင့််ု အး�ပ်ုး� ပ်ု�န်းး�သံ� ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏ သံကျွု�း�ကျွုများု 

COVID-19 ကာာလမှာာာ ကာလေးလးမှာ�ား၏ မှာသိားားစုမုှာ�ားအတွငွ်းးး လေး�့စုဉ်းအိမှားပြ�င်းးထွကွား၍ ဝင်းးလေးင်းရွှာာာပြ�င်းးးအလေးပြ�အလေး�ကာိ ု လေးမှားပြမှာ�းးရှာာ ၇၂ % 
လေးသားာကာလေးလးမှာ�ား၏ မှာသိားားစုမုှာာာ လေး�့စုဉ်းအပြ�င်းးထွွကား၍ ဝင်းးလေးင်းရွှာာာလေး�သားမူှာ�ားရှာာိလေး�ကာာင်းးး လေးပြေ�ကာားပြီး�းး၊ ၂၈% ကာ မှာရှာာိလေး�ကာာင်းးး လေးပြေ�ကာား 
သားည်း။ 

COVID-19 ကာာလအတွငွ်းးးမှာာာ ကာလေးလးမှာ�ားထွမှာင်းးးစုားသားးးုသားည််းအကြိကာမိှားအလေးရှာတွကွားနှာင်း်း�တွးသားကားသားည််းအလေးပြ�အလေး�ကာိုလေးမှားပြမှာ�းးရှာာ ကာလေးလး 
၇၀ % မှာာာ တွစုးလေး�့ ၃ ကြိကာမိှား၊ ၈% မှာာာ ၄ ကြိကာမိှားနှာင်းး်အထွကား၊ ၂၁ % မှာာာ ၂ ကြိကာိမှား၊ နှာင်းး် ၁ % မှာာာ ၁ ကြိကာိမှားသားာ စုားသားးးုရှာလေး�ကာာင်းးးလေးတွ�ွရှာသားည်း။

၇၂ %

၇၀ %

၂၁ %

၈ %
၁ %

၂၈ %

ရှာာိသားည်း

တွစုးလေး�့
၃ ကြိကိာမှား

တွစုးလေး�့
၂ ကြိကာမိှား

တွစုးလေး�့လှင်းး
၄ ကြိကာမိှားအထွကား

တွစုးလေး�့
၁ ကြိကာမိှား

မှာရှာာိ�ါ

၁။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု များ့သံ��စ�ဝင့်ုများ���များှ �န်း့စဉ်ုအပြပ်င့်ု 

     ထွွကျွု၍ ဝင့်ု�င့်ွးှ��န်းသံူ းှ့/များးှ့ အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု။

၂။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု ကျွ�း�များ��� တို့စု�န်း့တို့�  

    ထွများင့်ု�စ��းသံည့််ုအကြိကျွ့များုန်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံည့််ု      

    အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု။

ကာွနှးု�းတွိ့ုအ�ွင်းး်အလေးရှား၊ ကာွနှးု�းတွိ့ုအသားးစုစုးတွမှားးတွငွ်းး အသားကား ၁၃ နှာစုးနှာင်းး် ၁၈ နှာစုး�ကာား ကာလေးလးဦးးလေးရှာ ၃၄၄ ဦးး၏ လေး�းွလေးနှးွတွင်းးပြ���ကားမှာ�ား
အရှာ COVID–19 လေး�ကာာင်း်း အလ�ုးလု�းလေး�ရှာလေးသားာကာလေးလးမှာ�ား၏ စုားဝတွးလေး�လေးရှားနှာင်းး် အလ�ုးအကာိုင်းးမှာ�ားအလေး�်အကာ��ိးသားကားလေးရှာာကားမှာမုှာ�ားကာို 
ဤလေးလလ်ာ��းးစုစုးမှာ ုလေးတွ�ွရှာာိ��ကားမှာာတွးတွမှားးတွငွ်းး လေးအာကား�ါအတွိုင်းးးလေးေားပြ�အ�း�ါသားည်း။ 
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COVID-19 ကာာလအတွငွ်းးး ကာလေးလးမှာ�ား၏မှာသိားားစုမုှာ�ားမှာာာအစုိုးရှာလေးထွာကား�းလ်ေး�းသားည််း စုား��းရှာကိာာာရှာရှာာမိှာ ု အလေးပြ�အလေး�နှာင်း်း�တွးသားကား၍ 
လေးမှားပြမှာ�းးရှာာ ကာလေးလး ၅၄% မှာာာ မှာရှာရှာာိလေး�ကာာင်းးး၊ ၄၀% မှာာာ ရှာရှာာိလေး�ကာာင်းးး၊ ၅% မှာာာ မှာသားလိေး�ကာာင်းးးနှာင်းး် ၁% မှာာာ မှာလေးပြေ�ိလုိုလေး�ကာာင်းးး လေးပြေ�ကာား
သားာွး�့သ်ားည်း။ 

၃။  COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု ကျွ�း�များ���၏များ့သံ��စ�များ���များှ န်ု့�င့်ုင့်ံ�တို့�ုများှ �ထွ�ကျွုပ်ံ်သံည့််ု စ��န်းပ်ုး့ကျွာ�းးှ့များု အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု။ 

COVID-19 ကာာလအတွွင်းးးမှာာာ ကာလေးလးမှာ�ား၏မှာသိားားစုမုှာ�ားမှာာာ အပြ�ားလေးသားာအေွ့�အစုည်းးမှာ�ား၏ လေးထွာကား�းမ်ှာ ု ရှာ/မှာရှာ အလေးပြ�အလေး�ကာိ ု
လေးမှားပြမှာ�းးရှာာ ကာလေးလးမှာ�ား၏ ၅၂% မှာာာ မှာရှာရှာာလိေး�ကာာင်းးး၊ ၄၀% မှာာာ ရှာရှာာိလေး�ကာာင်းးးနှာင်းး် ၈% မှာာာ မှာသားလိေး�ကာာင်းးး လေးပြေ�ကာားသားာွး�့သ်ားည်း။ 

 

၄။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု ကျွ�း�များ���၏များ့သံ��စ�များ���များှ အပြခွ���သံ�အဖွဲ့ွ��အစည့်ု�များ���၏ �ထွ�ကျွုပ်ံ်�ပ်�သံည့််ု 

အး�များ���းးှ့များု အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု

၅၂ %

၅၄ %

၄၀ %

၅ %
၁ %

၄၀ %

၈ %
၀ %

မှာရှာ�ါ

မှာရှာ�ါ ရှာတွယ်း မှာသား�ိါ မှာလေးပြေ�ိုလို�ါ

ရှာတွယ်း မှာသား�ိါ မှာလေးပြေ�ိုလို�ါ
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၉၂ %

၈ %

အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်း�သံ�ကျွ�း�များ���န်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံည့််ုအ�ပြခွအ�န်း

ဤစုစုးတွမှားးတွငွ်းး �ါဝင်းးလေးပြေ�ိလုေးသားာကာလေးလးမှာ�ား၏   ၁၅ % ( ၅၀ ဦးး) သားည်း အလ�ုးလ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ားပြေစုး�ကာပြီး�းး ယ်င်းးးအလ�ုး
လ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ားအား COVID-19 ကာာလမှာတွိုင်းးမှားကာတွည်းးကာ အလ�ုးလ�ုး�့သ်ားပူြေစုးသားလား�ိုသားည်း် လေးမှား��ွးးနှာင်း်း�တွးသားကားပြီး�းး
လေးမှားပြမှာ�းးရှာာ အလု�းလ�ုးလေး�သားည််း ကာလေးလးမှာ�ား၏ ၉၂ % သားည်း COVID-19 မှာတွိုင်းးမှားကာာလကာတွည်းးကာ အလ�ုးလ�ုး�ကာသားမူှာ�ားပြေစုးပြီး�းး      
၈ % သားည်း COVID-19 ကာာလမှာာ စုတွင်းးအလ�ုးလ�ုး�ကာရှာသားမူှာ�ားပြေစုးလေး�ကာာင်းးး သားရိှာသားည်း။ 

၅။ COVID-19 ကျွ�းများတို့့�င့်ုများီကျွတို့ည့်ု�ကျွ အး�ပ်ုး�ပ်ုခွ�်�သံ� ကျွ�း�များ���ပြဖွဲ့စုခွ�်ပြခွင့်ု� ဟု�တို့ု၊ များဟု�တို့ုန်ုှင့််ု ပ်တို့ုသံကျွုသံည့််ု 

အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု

ဟုတုွး�ါသားည်း မှာဟုတုွး�ါ

COVID-19 ကာာလအတွငွ်းးး �ကားလကားအလ�ုးလ�ုးလေး�ရှာပြ�င်းးးအလေးပြ�အလေး�နှာင်းး်�ကားသားကား၍ အလ�ုးလ�ုးလေး�ရှာလေးသားာကာလေးလးမှာ�ားကာိ ုလေးမှားပြမှာ�းး
ရှာာ ၅၀% သားည်း အလ�ုး�ကားလကားလ�ုးကာိုင်းးလေး�ရှာလေး�ကာာင်းးးနှာင်း်း ၅၀ % မှာာာ မှာလု�းရှာလေးတွာလ်ေး�ကာာင်းးး လေးပြေ�ကာားထွားသားည်း။

၅၀ % ၅၀ %

လ�ုးရှာတွယ်း မှာလ�ုးရှာဘူးးူ

၆။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု ကျွ�း�များ��� ဆကျွုးကျွုအး�ပ်ုး�ပ်ုးပြခွင့်ု�န်ုှင့််ု ပ်တို့ုသံကျွုသံည့််ု

အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု
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COVID-19 ကာာလအတွငွ်းးး ကာလေးလးမှာ�ား၏မှာသိားားစုမုှာ�ားမှာာာအစုိုးရှာလေးထွာကား�းလ်ေး�းသားည််း စုား��းရှာိကာာာရှာရှာာမိှာ ု အလေးပြ�အလေး�နှာင်း်း�တွးသားကား၍ 
လေးမှားပြမှာ�းးရှာာ ကာလေးလး ၅၄% မှာာာ မှာရှာရှာာိလေး�ကာာင်းးး၊ ၄၀% မှာာာ ရှာရှာာိလေး�ကာာင်းးး၊ ၅% မှာာာ မှာသားိလေး�ကာာင်းးးနှာင်းး် ၁% မှာာာ မှာလေးပြေ�ိလုိုလေး�ကာာင်းးး လေးပြေ�ကာား
သားာွး�့သ်ားည်း။ 

၃။  COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု ကျွ�း�များ���၏များ့သံ��စ�များ���များှ န်ု့�င့်ုင့်ံ�တို့�ုများှ �ထွ�ကျွုပ်ံ်သံည့််ု စ��န်းပ်ုး့ကျွာ�းးှ့များု အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု။ 

COVID-19 ကာာလအတွွင်းးးမှာာာ ကာလေးလးမှာ�ား၏မှာသိားားစုမုှာ�ားမှာာာ အပြ�ားလေးသားာအေွ့�အစုည်းးမှာ�ား၏ လေးထွာကား�းမ်ှာ ု ရှာ/မှာရှာ အလေးပြ�အလေး�ကာို 
လေးမှားပြမှာ�းးရှာာ ကာလေးလးမှာ�ား၏ ၅၂% မှာာာ မှာရှာရှာာလိေး�ကာာင်းးး၊ ၄၀% မှာာာ ရှာရှာာိလေး�ကာာင်းးးနှာင်းး် ၈% မှာာာ မှာသားလိေး�ကာာင်းးး လေးပြေ�ကာားသားာွး�့သ်ားည်း။ 

 

၄။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု ကျွ�း�များ���၏များ့သံ��စ�များ���များှ အပြခွ���သံ�အဖွဲ့ွ��အစည့်ု�များ���၏ �ထွ�ကျွုပ်ံ်�ပ်�သံည့််ု 

အး�များ���းးှ့များု အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု

၅၂ %

၅၄ %

၄၀ %

၅ %
၁ %

၄၀ %

၈ %
၀ %

မှာရှာ�ါ

မှာရှာ�ါ ရှာတွယ်း မှာသား�ိါ မှာလေးပြေ�ိုလို�ါ

ရှာတွယ်း မှာသား�ိါ မှာလေးပြေ�ိုလို�ါ

23

၉၂ %

၈ %

အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်း�သံ�ကျွ�း�များ���န်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွုသံည့််ုအ�ပြခွအ�န်း

ဤစုစုးတွမှားးတွငွ်းး �ါဝင်းးလေးပြေ�ိလုေးသားာကာလေးလးမှာ�ား၏   ၁၅ % ( ၅၀ ဦးး) သားည်း အလ�ုးလ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ားပြေစုး�ကာပြီး�းး ယ်င်းးးအလ�ုး
လ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ားအား COVID-19 ကာာလမှာတွိုင်းးမှားကာတွည်းးကာ အလ�ုးလ�ုး�့သ်ားပူြေစုးသားလား�ိုသားည်း် လေးမှား��ွးးနှာင်း်း�တွးသားကားပြီး�းး
လေးမှားပြမှာ�းးရှာာ အလု�းလ�ုးလေး�သားည််း ကာလေးလးမှာ�ား၏ ၉၂ % သားည်း COVID-19 မှာတွိုင်းးမှားကာာလကာတွည်းးကာ အလ�ုးလ�ုး�ကာသားမူှာ�ားပြေစုးပြီး�းး      
၈ % သားည်း COVID-19 ကာာလမှာာ စုတွင်းးအလ�ုးလု�း�ကာရှာသားမူှာ�ားပြေစုးလေး�ကာာင်းးး သားရိှာသားည်း။ 

၅။ COVID-19 ကျွ�းများတို့့�င့်ုများီကျွတို့ည့်ု�ကျွ အး�ပ်ုး�ပ်ုခွ�်�သံ� ကျွ�း�များ���ပြဖွဲ့စုခွ�်ပြခွင့်ု� ဟု�တို့ု၊ များဟု�တို့ုန်ုှင့််ု ပ်တို့ုသံကျွုသံည့််ု 

အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု

ဟုတုွး�ါသားည်း မှာဟုတုွး�ါ

COVID-19 ကာာလအတွငွ်းးး �ကားလကားအလ�ုးလု�းလေး�ရှာပြ�င်းးးအလေးပြ�အလေး�နှာင်းး်�ကားသားကား၍ အလ�ုးလ�ုးလေး�ရှာလေးသားာကာလေးလးမှာ�ားကာိ ုလေးမှားပြမှာ�းး
ရှာာ ၅၀% သားည်း အလ�ုး�ကားလကားလ�ုးကာိုင်းးလေး�ရှာလေး�ကာာင်းးးနှာင်း်း ၅၀ % မှာာာ မှာလ�ုးရှာလေးတွာလ်ေး�ကာာင်းးး လေးပြေ�ကာားထွားသားည်း။

၅၀ % ၅၀ %

လ�ုးရှာတွယ်း မှာလ�ုးရှာဘူူးး

၆။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု ကျွ�း�များ��� ဆကျွုးကျွုအး�ပ်ုး�ပ်ုးပြခွင့်ု�န်ုှင့််ု ပ်တို့ုသံကျွုသံည့််ု

အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု
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၆၆ %

၁၇ % ၁၇ %

၁၇ %

၈၃ %

၀ %

၀ %

�းမုှာာ�း�ါ�့ �းမုှာာ�းထွကား
�ိုရှာတွယ်း

�းမုှာာ�းထွကား
လေးလ�ာရ်ှာတွယ်း

မှာလေးပြေ�ိုလို�ါ

မှာလေးပြေ�ိုလို�ါမှာရှာာိ�ါ ရှာာိတွယ်း

အလ�ုးလ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ား၏ လ�ုးအား�နှာင်းး်�တွးသားကား၍ လေးမှားပြမှာ�းးလေး�းွလေးနှးွရှာာ အလု�းလ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ား၏ ၆၆ % 
မှာာာ �းမုှာာ�းလု�း�လစုာကာိ ုရှာရှာာိလေး�လေး�ကာာင်းးး၊ ၁၇ % မှာာာ �းမုှာာ�းထွကား�ိုရှာလေး�ကာာင်းးးနှာင်းး် ၁၇ % မှာာာ �းမုှာာ�းရှာသားည်းထွကား လေးလ�ာရ်ှာလေး�ကာာင်းးး လေးတွ�ွရှာ
သားည်း။ 

၇။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်း�သံ�ကျွ�း�များ���၏ း�ပ်ုခွးစ�းးှ့များု အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု

အလ�ုးလ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ား၏အလ�ုး���ိး အလေးပြ�ာင်းးးအလ့အလေး�်  လေးမှားပြမှာ�းးလေး�းွလေးနှးွရှာာတွငွ်းး ၈၃% လေးသားာ အလ�ုးလ�ုးလေး�ရှာသားည််း
ကာလေးလးမှာ�ား၏အလ�ုး���ိးသားည်း လေးပြ�ာင်းးးလ့မှာမုှာရှာာိလေး�ကာာင်းးးနှာင်းး် ၁၇ % လေးသားာ အလ�ုးလ�ုးလေး�သားည််း ကာလေးလးမှာ�ား၏ အလု�း���ိးသားည်း
လေးပြ�ာင်းးးလ့မှာရုှာာိလေး�ကာာင်းးး လေးတွ�ွရှာာိရှာသားည်း။

၈။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်း�သံ�ကျွ�း�များ���၏ အး�ပ်ုး�ပ်ုခွ�န့်းု�ပြပ်�င့်ု�း�များု အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု

25

များ့သံ��စ�များ���၏စ��ဝတို့ု�န်း�း�န်ုှင့််ု အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်းး�သံ� ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏ သံကျွု�း�ကျွုများု
အ�ပြခွအ�န်းများ���ကျွ့� သံ�ံ�သံပ်ုပြခွင့်ု� 

COVID-19 ကာာလသားည်း သားာွးလာမှာုမှာ�ား ကာ�့းသားတွးပြ�င်းးး၊ လေးရှာာင်းးးဝယ်းလေးောကားကာားမှာမုှာ�ားနှာင်းး် စုးး�ာွးလေးရှားလ�ုးင်း�းးမှာ�ား ရုတုွးတွရှာကား ရှာ�း�ိုင်းးးလိုကားရှာ
သားည်း်ကာာလပြေစုးလေးသားာလေး�ကာာင်း်း ဝင်းးလေးင်း�ွည်းး�ါးသားည်း် မှာသိားားစုမုှာ�ားနှာင်းး် ဝင်းးလေးင်းမွှာလးလုေးလာကားသားည််း မှာသိားားစုမုှာ�ား၏ စုားဝတွးလေး�လေးရှားကာိ ုအထွးူထွ�ိိုကား
မှာရုှာာိသားည်း။ ယ်င်းးးအလေးပြ�အလေး�လေး�ကာာင်း်း မှာသိားားစုမုှာ�ား၏ စုားဝတွးလေး�လေးရှားနှာင်းး် ကာလေးလးမှာ�ား၏ အာဟုာရှာ၊ ကာ��းးမှာာလေးရှားနှာင်းး်�ည်ာသားင်းး�ကာားမှာတုွို့ကာို 
တွိုကားရုိုကားထွ�ိိုကားမှာမုှာ�ား ရှာာိလာသားည်း။ ကာလေးလးမှာ�ားနှာင်းး် ပြ��လ�ုးသားည််း ဤစုစုးတွမှားးလေးတွ�ွရှာာိ��ကားမှာ�ားအရှာ COVID-19 ကာ့သ်ားို့လေးသားာ ကာမှာ့ာက်ာ�းလေးရှာာဂါါ
ပြေစုးသားည််း အလေးပြ�အလေး��င်းးလှင်းး ကာလေးလးမှာ�ား၏ မှာသိားားစုအုမှာ�ားစုမုှာာာ လေးရှာာဂါါကားူစုကားမှာကုာို မှာလေး�ကာာကားနှိငု်းးဘူး့ လေး�့စုဉ်းအပြ�င်းးထွကွားပြီး�းး အလ�ုးလ�ုးလေး�
�ကာရှာသားည်း။ ပြမှာ�းမှာာနှိုင်းးင်းးရှာာိ အမှာ�ားစုလုေးသားာမှာသိားားစုမုှာ�ားသားည်း ထွမှာင်းးးကာို အဓိကိာအစုားအစုာအပြေစုး �ှမှားးမှာှတွစုးလေး�့လှင်းး ၃ ကြိကိာမှား စုားသားးးုလေးလရ်ှာာိသားည်း။  
လေးကာာင်းးးသားည််းအ��ကားတွစုး��ကားမှာာာ ယ်င်းးး COVID-19 ကာာလတွငွ်းး ကာလေးလးအမှာ�ားစုမုှာာာ တွစုးလေး�့ ထွမှာင်းးး ၃ ကြိကာမိှားနှာင်းး်အထွကား စုားသားးးုနှိုင်းး�ကာသားည်း။ 
သားိ့ုလေးသားား သားတွိပြ��ရှာမှာည််းအ��ကားမှာာာ ကာလေးလးအ�ည်းးစုမုှာာာ တွစုးလေး�့လှင်းး  ၂ ကြိကာမိှားနှာင်းး်လေးအာကား စုားရှာသားည််းအလေးပြ�အလေး�တွငွ်းး ရှာာလိေး�ပြ�င်းးးပြေစုးသားည်း။ 

 ယ်င်းးးကာ့သ်ားို့လေးသားာ အလေးပြ�အလေး�မှာ�ားတွငွ်းး နှိုင်းးင်းးလေးတွားအစုိးုရှာနှာင်းး် အေွ့�အစုည်းးမှာ�ား၏ လေးထွာကား�းမ်ှာုမှာ�ားသားည်း မှာသိားားစုမုှာ�ားအလေး�် မှာ�ားစုာွ
အလေးထွာကားအကာပူြေစုးလေးစုသားည်း။ ဤစုစုးတွမှားးတွငွ်းး ကာလေးလးတွစုးဝကား��့းမှာာ ယ်င်းးးလေးထွာကား�းမ်ှာမုှာ�ားကာို လကား�းရှာရှာာလိေး�ကာာင်းးး လေးတွွ�ရှာလေးသားားလည်းး 
တွစုးဝကား��့းလေးသားာကာလေးလးမှာ�ား၏ မှာသိားားစုမုှာ�ားမှာာာ မှာရှာရှာာလိေး�ကာာင်းးး ေငွ်းး်ဟုသားာွးသားည်းသားာမှာကာ ဤလေးထွာကား�းမ်ှာုမှာ�ားနှာင်းး်�တွးသားကားသားည််း အလေးပြ�အလေး�
မှာ�ား၊ အား�ည်းး��ကားမှာ�ားနှာင်းး် အကြံကားပြ����ကားမှာ�ားကာိုလည်းး လေးထွာကားပြ�လေး�းွလေးနှးွသားာွး�့်�ကာသားည်း။ 

 ပြမှာ�းမှာာနှိုင်းးင်းးတွငွ်းး အလ�ုးလ�ုးလေး�ရှာလေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ားစုာွရှာာိ�ကာသားလို၊ ဤစုစုးတွမှားးတွငွ်းးလည်းး အလ�ုးလ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ားလည်းး 
�ါဝင်းး�့�်ကာသားည်း။ ထွိုအလု�းလ�ုးလေး�လေးသားာကာလေးလးမှာ�ား၏ လေး�းွလေးနှးွမှာမုှာ�ားကာို သားးးုသား�းပြ�င်းးးအားပြေင်း်း ကာလေးလးမှာ�ားအမှာ�ားစုသုားည်း COVID-19 ကာာလ  
မှာတွိုင်းးမှားတွည်းးကာ အလ�ုးလ�ုးလေး��ကာရှာသားမူှာ�ားပြေစုးလေး�ကာာင်းးးနှာင်းး် ယ်င်းးးအလ�ုးလ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ား၏တွစုးဝကားသားည်း COVID-19 ကာ့သ်ားို့လေးသားာ 
အလေးရှားလေး�်ကာာလတွငွ်းး�င်းး အပြ�င်းးထွွကား အလ�ုးလ�ုးလေး��ကာရှာသားည်းကာို သားးသုား�းလေးတွ�ွရှာာိရှာသားည်း။ ယ်င်းးးသားိ့ုကာလေးလးမှာ�ား အလ�ုးလ�ုး�ကာရှာသားည်းတွငွ်းး 
ကာလေးလးမှာ�ား၏အလ�ုး���ိး  လေးပြ�ာင်းးးလ့မှာမုှာ�ား ထွးူပြ�ားစုာွလေးပြ�ာင်းးးလ့မှာမုှာရှာာိလေးသားားလည်းး အ���ိ�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ား၏ လ�ုး�လစုာမှာ�ား လေးလ�ာ�်ါးရှာရှာာိ
ပြ�င်းးးသားည်း ဤသားို့လေးသားာအ�ကာ�းအတွည်းးကာာလမှာ�ားတွငွ်းး ကာလေးလးမှာ�ား၏ �စုး�ာမှာမုှာ�ားကာို ထွ�းမှားမှားးလေးမှာာင်းးးထွိးုပြ�လေး�သားည်း။ 

 ကာလေးလးမှာ�ားနှာင်းး် လလူေးတွ�ွလေး�ွးလေးနှးွလေးမှားပြမှာ�းး��ကားမှာ�ားအရှာလည်းး အလ�ုး�ငွ်းးတွငွ်းး မှာ�ကားနှာာ၊ နှာာလေး�ါင်းးးစုည်းးမှာ�ားကာိ ုအ���ိးပြ�ည််း တွ�းထွားရှာ
မှာည်းမှာာာ မှာပြေစုးနှိုင်းးလေး�ကာာင်းးးနှာင်းး် ကာလေးလးအမှာ�ားစုမုှာာာ လဘူးကားရှာည်း�ိငု်းးကာ့သ်ားို့လေးသားာ လအူမှာ�ား ဝင်းးထွကွားလေး�သားည််းလေး�ရှာာမှာ�ားတွငွ်းးအလ�ုးလ�ုး�ကာရှာ
သားည်း်သားမူှာ�ားပြေစုးသားပြေင်း်း ကာလေးလးမှာ�ားကာိ ုCOVID-19 ကားူစုကားမှာမုှာ�ား၏ အနှတရှာာယ်းအလ�ွးရှာာိနှိုင်းးလေး�ကာာင်းးး လေး�းွလေးနှးွမှာမုှာ�ားမှာာ သားးးုသား�းလေးတွ�ွရှာာိရှာသားည်း။ 

စ��န်းပ်ုး့ကျွာ��ဝး�များှ� �ပ်�သံင့််ုတို့�်သံူ�တို့ွကျွ့�များ�ပ်�ဘူးူ�   
တို့ကျွယ်ုများး့�တို့�်သံူ�တို့ွကျွ့��ပ်�တို့ယ်ု

အဓိ့ကျွဝင့်ု�င့်ွန်းည့်ု�များ့သံ��စ��တို့ွအတို့ွကျွု း�ပ်ု�ဆ�င့်ု�ပ်�း�များှ� 
အ��န်းည့်ု�တို့ယ်ု၊ ခွကျွုခွ��သံ�များ့သံ��စ��တို့ွ အများ���ကြိကျွီ�ကျွ�န်းုခွ�်တို့ယ်ု။
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၆၆ %

၁၇ % ၁၇ %

၁၇ %

၈၃ %

၀ %

၀ %

�းမုှာာ�း�ါ�့ �းမုှာာ�းထွကား
�ိုရှာတွယ်း

�းမုှာာ�းထွကား
လေးလ�ာရ်ှာတွယ်း

မှာလေးပြေ�ိုလို�ါ

မှာလေးပြေ�ိုလို�ါမှာရှာာိ�ါ ရှာာိတွယ်း

အလ�ုးလ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ား၏ လ�ုးအား�နှာင်းး်�တွးသားကား၍ လေးမှားပြမှာ�းးလေး�းွလေးနှးွရှာာ အလု�းလု�းလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ား၏ ၆၆ % 
မှာာာ �းမုှာာ�းလု�း�လစုာကာို ရှာရှာာိလေး�လေး�ကာာင်းးး၊ ၁၇ % မှာာာ �းမုှာာ�းထွကား�ိုရှာလေး�ကာာင်းးးနှာင်းး် ၁၇ % မှာာာ �းမုှာာ�းရှာသားည်းထွကား လေးလ�ာရ်ှာလေး�ကာာင်းးး လေးတွ�ွရှာ
သားည်း။ 

၇။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်း�သံ�ကျွ�း�များ���၏ း�ပ်ုခွးစ�းးှ့များု အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု

အလ�ုးလ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ား၏အလ�ုး���ိး အလေးပြ�ာင်းးးအလ့အလေး�်  လေးမှားပြမှာ�းးလေး�းွလေးနှးွရှာာတွငွ်းး ၈၃% လေးသားာ အလ�ုးလ�ုးလေး�ရှာသားည််း
ကာလေးလးမှာ�ား၏အလ�ုး���ိးသားည်း လေးပြ�ာင်းးးလ့မှာမုှာရှာာိလေး�ကာာင်းးးနှာင်းး် ၁၇ % လေးသားာ အလ�ုးလု�းလေး�သားည််း ကာလေးလးမှာ�ား၏ အလု�း���ိးသားည်း
လေးပြ�ာင်းးးလ့မှာရုှာာိလေး�ကာာင်းးး လေးတွ�ွရှာာိရှာသားည်း။

၈။ COVID-19 ကျွ�းတို့ွင့်ု အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်း�သံ�ကျွ�း�များ���၏ အး�ပ်ုး�ပ်ုခွ�န့်းု�ပြပ်�င့်ု�း�များု အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု
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များ့သံ��စ�များ���၏စ��ဝတို့ု�န်း�း�န်ုှင့််ု အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်းး�သံ� ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏ သံကျွု�း�ကျွုများု
အ�ပြခွအ�န်းများ���ကျွ့� သံ�ံ�သံပ်ုပြခွင့်ု� 

COVID-19 ကာာလသားည်း သားာွးလာမှာုမှာ�ား ကာ�့းသားတွးပြ�င်းးး၊ လေးရှာာင်းးးဝယ်းလေးောကားကာားမှာမုှာ�ားနှာင်းး် စုးး�ာွးလေးရှားလ�ုးင်း�းးမှာ�ား ရုတုွးတွရှာကား ရှာ�း�ိုင်းးးလိုကားရှာ
သားည်း်ကာာလပြေစုးလေးသားာလေး�ကာာင်း်း ဝင်းးလေးင်း�ွည်းး�ါးသားည်း် မှာသိားားစုမုှာ�ားနှာင်းး် ဝင်းးလေးင်းမွှာလးလုေးလာကားသားည််း မှာသိားားစုမုှာ�ား၏ စုားဝတွးလေး�လေးရှားကာိ ုအထွးူထွ�ိိုကား
မှာရုှာာိသားည်း။ ယ်င်းးးအလေးပြ�အလေး�လေး�ကာာင်း်း မှာသိားားစုမုှာ�ား၏ စုားဝတွးလေး�လေးရှားနှာင်းး် ကာလေးလးမှာ�ား၏ အာဟုာရှာ၊ ကာ��းးမှာာလေးရှားနှာင်းး်�ည်ာသားင်းး�ကာားမှာတုွို့ကာို 
တွိုကားရုိုကားထွ�ိိုကားမှာမုှာ�ား ရှာာိလာသားည်း။ ကာလေးလးမှာ�ားနှာင်းး် ပြ��လ�ုးသားည််း ဤစုစုးတွမှားးလေးတွ�ွရှာာိ��ကားမှာ�ားအရှာ COVID-19 ကာ့သ်ားို့လေးသားာ ကာမှာ့ာက်ာ�းလေးရှာာဂါါ
ပြေစုးသားည််း အလေးပြ�အလေး��င်းးလှင်းး ကာလေးလးမှာ�ား၏ မှာသိားားစုအုမှာ�ားစုမုှာာာ လေးရှာာဂါါကားူစုကားမှာကုာို မှာလေး�ကာာကားနှိငု်းးဘူး့ လေး�့စုဉ်းအပြ�င်းးထွကွားပြီး�းး အလ�ုးလ�ုးလေး�
�ကာရှာသားည်း။ ပြမှာ�းမှာာနှိုင်းးင်းးရှာာိ အမှာ�ားစုလုေးသားာမှာသိားားစုမုှာ�ားသားည်း ထွမှာင်းးးကာို အဓိကိာအစုားအစုာအပြေစုး �ှမှားးမှာှတွစုးလေး�့လှင်းး ၃ ကြိကာမိှား စုားသားးးုလေးလရ်ှာာိသားည်း။  
လေးကာာင်းးးသားည််းအ��ကားတွစုး��ကားမှာာာ ယ်င်းးး COVID-19 ကာာလတွငွ်းး ကာလေးလးအမှာ�ားစုမုှာာာ တွစုးလေး�့ ထွမှာင်းးး ၃ ကြိကာမိှားနှာင်းး်အထွကား စုားသားးးုနှိုင်းး�ကာသားည်း။ 
သားိ့ုလေးသားား သားတွိပြ��ရှာမှာည််းအ��ကားမှာာာ ကာလေးလးအ�ည်းးစုမုှာာာ တွစုးလေး�့လှင်းး  ၂ ကြိကာမိှားနှာင်းး်လေးအာကား စုားရှာသားည််းအလေးပြ�အလေး�တွငွ်းး ရှာာလိေး�ပြ�င်းးးပြေစုးသားည်း။ 

 ယ်င်းးးကာ့သ်ားို့လေးသားာ အလေးပြ�အလေး�မှာ�ားတွငွ်းး နှိုင်းးင်းးလေးတွားအစုိးုရှာနှာင်းး် အေွ့�အစုည်းးမှာ�ား၏ လေးထွာကား�းမ်ှာုမှာ�ားသားည်း မှာသိားားစုမုှာ�ားအလေး�် မှာ�ားစုာွ
အလေးထွာကားအကာပူြေစုးလေးစုသားည်း။ ဤစုစုးတွမှားးတွငွ်းး ကာလေးလးတွစုးဝကား��့းမှာာ ယ်င်းးးလေးထွာကား�းမ်ှာမုှာ�ားကာို လကား�းရှာရှာာလိေး�ကာာင်းးး လေးတွ�ွရှာလေးသားားလည်းး 
တွစုးဝကား��့းလေးသားာကာလေးလးမှာ�ား၏ မှာသိားားစုမုှာ�ားမှာာာ မှာရှာရှာာလိေး�ကာာင်းးး ေငွ်းး်ဟုသားာွးသားည်းသားာမှာကာ ဤလေးထွာကား�းမ်ှာုမှာ�ားနှာင်းး်�တွးသားကားသားည််း အလေးပြ�အလေး�
မှာ�ား၊ အား�ည်းး��ကားမှာ�ားနှာင်းး် အကြံကားပြ����ကားမှာ�ားကာိုလည်းး လေးထွာကားပြ�လေး�းွလေးနှးွသားာွး�့်�ကာသားည်း။ 

 ပြမှာ�းမှာာနှိုင်းးင်းးတွငွ်းး အလ�ုးလု�းလေး�ရှာလေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ားစုာွရှာာိ�ကာသားလို၊ ဤစုစုးတွမှားးတွငွ်းးလည်းး အလ�ုးလ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ားလည်းး 
�ါဝင်းး�့�်ကာသားည်း။ ထွိုအလ�ုးလု�းလေး�လေးသားာကာလေးလးမှာ�ား၏ လေး�းွလေးနှးွမှာမုှာ�ားကာို သားးးုသား�းပြ�င်းးးအားပြေင်း်း ကာလေးလးမှာ�ားအမှာ�ားစုသုားည်း COVID-19 ကာာလ  
မှာတွိုင်းးမှားတွည်းးကာ အလ�ုးလု�းလေး��ကာရှာသားမူှာ�ားပြေစုးလေး�ကာာင်းးးနှာင်းး် ယ်င်းးးအလ�ုးလ�ုးလေး�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ား၏တွစုးဝကားသားည်း COVID-19 ကာ့သ်ားို့လေးသားာ 
အလေးရှားလေး�်ကာာလတွငွ်းး�င်းး အပြ�င်းးထွွကား အလ�ုးလု�းလေး��ကာရှာသားည်းကာို သားးသုား�းလေးတွ�ွရှာာိရှာသားည်း။ ယ်င်းးးသားိ့ုကာလေးလးမှာ�ား အလ�ုးလ�ုး�ကာရှာသားည်းတွငွ်းး 
ကာလေးလးမှာ�ား၏အလ�ုး���ိး  လေးပြ�ာင်းးးလ့မှာမုှာ�ား ထွးူပြ�ားစုာွလေးပြ�ာင်းးးလ့မှာမုှာရှာာိလေးသားားလည်းး အ���ိ�လေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ား၏ လ�ုး�လစုာမှာ�ား လေးလ�ာ�်ါးရှာရှာာိ
ပြ�င်းးးသားည်း ဤသားို့လေးသားာအ�ကာ�းအတွည်းးကာာလမှာ�ားတွငွ်းး ကာလေးလးမှာ�ား၏ �စုး�ာမှာမုှာ�ားကာို ထွ�းမှားမှားးလေးမှာာင်းးးထွိးုပြ�လေး�သားည်း။ 

 ကာလေးလးမှာ�ားနှာင်းး် လလူေးတွ�ွလေး�ွးလေးနှးွလေးမှားပြမှာ�းး��ကားမှာ�ားအရှာလည်းး အလ�ုး�ငွ်းးတွငွ်းး မှာ�ကားနှာာ၊ နှာာလေး�ါင်းးးစုည်းးမှာ�ားကာိ ုအ���ိးပြ�ည််း တွ�းထွားရှာ
မှာည်းမှာာာ မှာပြေစုးနှိုင်းးလေး�ကာာင်းးးနှာင်းး် ကာလေးလးအမှာ�ားစုမုှာာာ လဘူးကားရှာည်း�ိငု်းးကာ့သ်ားို့လေးသားာ လအူမှာ�ား ဝင်းးထွကွားလေး�သားည််းလေး�ရှာာမှာ�ားတွငွ်းးအလ�ုးလ�ုး�ကာရှာ
သားည်း်သားူမှာ�ားပြေစုးသားပြေင်း်း ကာလေးလးမှာ�ားကာိ ုCOVID-19 ကားူစုကားမှာမုှာ�ား၏ အနှတရှာာယ်းအလ�ွးရှာာိနှိုင်းးလေး�ကာာင်းးး လေး�းွလေးနှးွမှာမုှာ�ားမှာာ သားးးုသား�းလေးတွ�ွရှာာိရှာသားည်း။ 

စ��န်းပ်ုး့ကျွာ��ဝး�များှ� �ပ်�သံင့််ုတို့�်သံူ�တို့ွကျွ့�များ�ပ်�ဘူးူ�   
တို့ကျွယ်ုများး့�တို့�်သံူ�တို့ွကျွ့��ပ်�တို့ယ်ု

အဓိ့ကျွဝင့်ု�င့်ွန်းည့်ု�များ့သံ��စ��တို့ွအတို့ွကျွု း�ပ်ု�ဆ�င့်ု�ပ်�း�များှ� 
အ��န်းည့်ု�တို့ယ်ု၊ ခွကျွုခွ��သံ�များ့သံ��စ��တို့ွ အများ���ကြိကျွီ�ကျွ�န်းုခွ�်တို့ယ်ု။
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အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်းးသံည့််ု ကျွ�း�များ���န်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍�သံ�ုးည့်ု��ကျွ�င့်ု�၊ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု�   

များ့သံ��စ�များ���၏ ဝင့်ု�င့်ွ၊ စ��ဝတို့ု�န်း�း�များ���န်ုှင့််ု ပ်တို့ုသံကျွု၍�သံ�ုးည့်ု��ကျွ�င့်ု�၊ အစ့��း၏�ထွ�ကျွုပ်ံ်များုများ���န်ုှင့််ု 

ပ်တို့ုသံကျွု၍�သံ�ုးည့်ု��ကျွ�င့်ု� အကြံကျွံပြပ်�ခွ�ကျွုများ���

ကျွ�း�များ���၏ စ့��း့များုများုများ���န်ုှင့််ု အကြံကျွံပြပ်�ခွ�ကျွုများ��� 

“အလု�းလ�ုးလေး�ရှာတွ့က်ာလေးလးလေးတွမွှာာာလည်းး စုိုးရှာမိှား�ူ��းလေး�ရှာတွယ်း၊ လ�ုးင်း�းး�ငွ်းးမှာာာလည်းး လကား�ဏ�ဏလေး�းလေး�လို့ အ�င်းးလေးပြ�မှာာာ
မှာဟုတုွးဘူးးူ၊ လလူေး�ါင်းးးစုး�ု့့ �ကား�းလေး�လို့ကားူမှာာာ စုိုးရှာမိှားလေး�ရှာတွယ်း။”

“မှာသိားားစုလုေးတွ ွအလု�းလကားမှာ့ပ်ြေစုးလေး�တွာလေး�ကာာင်း်း စုားဝတွးလေး�လေးရှားလေးတွ ွအ�င်းးမှာလေးပြ�မှာာာလေး�ကာာကားတွယ်း”

 “စုားဝတွးလေး�လေးရှားအတွကွား အလ�ုးလု�းလေး�ရှာတွ့ ်မှာဘိူးလေးတွကွာို စုတိွး�တူွယ်း” 

“ရှာ�းရှာာာထွ့မှာာာ�ိုးမှာ၊ု လယု်ကားမှာလုေးတွရွှာာိလာမှာာာ စုိုးရှာမိှားတွယ်း၊ ဘူးာပြေစုးလို့လ့�ိုလေးတွာ ်စုားဝတွးလေး�လေးရှား�ကား�့လို့�ါ”

“စုား��းရှာကိာာာလေးဝရှာာမှာာာ လေး�းသားင်း်းတွ့သ်ားလူေးတွကွာိုမှာလေး�းဘူးးူ တွကာယ်းမှာလုိတွ့သ်ားလူေးတွကွာိုလေး�းတွယ်း။ အဓိိကာဝင်းးလေးင်း�ွည်းးမှာသိားားစုလုေးတွွ
အတွကွား လ�ုးလေး�ာင်းးလေး�းရှာာမှာာာအား�ည်းးတွယ်း၊ �ကား�့လေးသားာမှာသိားားစုလုေးတွ ွအမှာ�ားကြိကားးကာ��း�့တ်ွယ်း”

“စုား��းရှာကိာာာလေးဝရှာာမှာာာ လကားလ�ုးလကားစုား စုာရှာင်းးးကာိလုေးသား��ာလေးကာာကားယ်�ူါ။ အသားကားကြိကားးတွ့သ်ားလူေးတွကွာိုလည်းး လေး�းလေးစု��င်းးတွယ်း၊ 
ကာလေးလးလေးတွကွာိုလည်းး လေးထွာကား�းလ်ေး�းလေးစု��င်းးတွယ်း”

“တွာဝ�းရှာာိသားူမှာ�ား �စုစည်းးမှာ�ားလာလေး�းလှင်းး ��း�ာွ�ွာလေး�လေး�း�ါ”

“ဒီးလေးရှာာဂါါကြိကားးပြေစုးလေးတွာ ် ကာိုယ််းအိမှားစုးး�ာွးကာ�မှာာာ စုိုးရှာမိှားတွယ်း။ ဝင်းးလေးင်းမွှာရှာာိလေးတွာ ် ဒီးအတွိုင်းးး�့ထွိုင်းးစုားလေး�ရှာလေးတွာ ် စုးး�ာွးကာ�မှာာာ စုိုးရှာမိှား
တွယ်း”

အပြခွ��အကြံကျွံပြပ်�ခွ�ကျွုများ��� 

COVID–19 တွငွ်းး  ကာလေးလးမှာ�ား၏ အ�ငွ်းး်အလေးရှားအလေး�်သားကားလေးရှာာကားလေး�လေးသားာ အကာ��ိး�ကားမှာ�ားကာို လေးလှာ�်�နှိုင်းးရှာ�းနှာင်း်း ကာလေးလးမှာ�ား၏
ကာ��းးမှာာလေးရှား၊ �ည်ာသားင်းး�ကာားနှိုင်းးလေးရှား၊ စုတိွး�ိုင်းးးရု�ုး�ိုင်းးး�ိုင်းးရှာာ လးခုြုံ�း�မှာရုှာာိလေးရှားသားည်း မှာသိားားစုမုှာ�ား၏ ဝင်းးလေးင်းလွးလုေးလာကားမှာမုှာ�ားနှာင်းး်          
မှာ�ားစုာွ�ကားစု�းမှာရုှာာိလေး��ါသားပြေင်း်း ဝင်းးလေးင်း�ွးမုှာာ�းမှာရှာာိသားည််း မှာသိားားစုမုှာ�ားကာို မှာသိားားစုဝုင်းးလေးင်း�ွးမုှာာ�းရှာရှာာိနှိုသားည်း် အလ�ုးအကာိုင်းးေ�းတွးးမှာမုှာ�ားကာို
နှိုင်းးင်းးလေးတွားမှာာ ထွလိေးရှာာကားစုာွ စုးမှား��ကားမှာ�ားနှာင်းး် အလေးကာာင်းးအထွည်းလေးေားလေး�ာင်းးရှာာကားလေး�းရှာ�း။

အလု�းလ�ုးလေး�ရှာလေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ား၏ COVID–19 ကားူစုကားမှာမုှာာကာာကာယွ်းနှိုင်းးရှာ�းအတွကွား လ�ုးင်း�းးရှာာင်းးမှာ�ားမှာာ လိုကား�ာရှာမှာည််းစုည်းးမှာ�ဉ်းး
 စုည်းးကာမှားးမှာ�ားကာိ ုတွကိာ�စုာွ��မှာာတွးလေး�းရှာ�းနှာင်းး် လိုကား�ာလု�းလေး�ာင်းးမှာကုာို ကြိကားး�ကာ�းလေး�ာင်းးရှာာကားလေး�း�ါရှာ�း။ 

COVID–19 လေး�ကာာင်းး် မှာသိားားစုမုှာ�ား ဝင်းးလေးင်းထွွိ�ိုကားမှာရုှာာိပြီး�းး ကာလေးလးမှာ�ားလေးကာ�ာင်းးးထွကွားအလ�ုးလ�ုးရှာသားည််း အလေးပြ�အလေး�မှာ�ားကာိလုေးလှာ�်�
နှိုင်းးသားည်း် (Cash Transfer) သားို့မှာဟုတုွး �ည်ာလေးရှားလေးထွာကား�းမ်ှာအုစုးအစုဉ်းမှာ�ား စုးစုဉ်းလေး�ာင်းးရှာာကားလေး�းရှာ�း။ 

အလု�းလ�ုးလေး�ရှာသားည််းကာလေးလးမှာ�ား၏ လ�ုးင်း�းး�ွင်းးအတွငွ်းးး စုတိွး�ိုင်းးး၊ ရု�ုး�ိုင်းးးလးခုြုံ�း�လေးရှား၊ လ�ုး�လစုာပြ�ည််းမှားစုာွရှာရှာာိလေးရှား၊ အသားကားလေးမှားွ
ဝမှားးလေး�ကာာင်းးး�ည်ာနှာင်းး် အပြ�ား�ည်ာသားင်းး�ငွ်းး်ရှာရှာာိလေးစုသားည််း မှာဝူါဒီမှာ�ားနှာင်းး် အစုးအမှားမှာ�ားကာို ��မှာာတွးလု�းလေး�ာင်းးလေး�းရှာ�း။ 
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“Our Rights, Our Voices!”
“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အခွွင့််ုအ�း�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အသံံ”
ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများုများ���အ�� �း်း�ဆန်းု�စစုများုများှ �တို့ွ�းှ့ခွ�ကျွုများ���

များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏ အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများု 

အရေ�အတွကွ််ဆို�ုင််�ာ သတွင််�အချျက််အလက်် ရေက်ာက််ယူခူြချင််�စစ်တွမ်း်�တွငွ်် ပါါဝင််ချ့�သည့်�်က်ရေလ� ၃၄၄  ဦး�အနက်် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�    
၃၀ % (၁၀၄ ဦး�) ပါါဝင််ချ့�ပြီးပါး� အ�ည့််အရေသ�ွဆို�ုင််�ာ အချျက််အလက််ရေက်ာက််ယူမူ်းတုွငွ်် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ� ၃ ဦး� ပါါဝင််ချ့�သည့််။  က်�ုယူ်အင်္ဂါါါ   
မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ� ၁၃%၊ ဉာာဏ််�ည့််မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ� ၁၂ % ၊ အခြမ်းင််အာရုံံ�မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ� ၃ % နှှင်�် အကြားက်ာ�အာရုံံ� မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ� 
၂ % ပါါဝင််ချ့�ကြားက်သည့််။ 

၁။ အ�းအတို့ွကျွုပ့်�င့်ု�ဆ့�င့်ုး� အခွ�ကျွုအးကျွု  

     �ကျွ�ကုျွခံွမုျားတွို့ငု့် များသံနု်းစွမုျား�ကျွ�း�များ���ပ်ါဝငု့်မုျားပြပ်

     ဗား��ဂးပု်။

COVID-19 ရေကြားက်ာင်�် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ� အမု်း်မ်းာှရေနသည့်�်က်ာလအတွွင််� သင််ယူမူ်းအုချငွ်�်အလမ်း်�မ်းျာ� လက််လမှ်း်�မ်းး��ှုမ်း ုအရေခြချအရေနမ်းျာ�
က်�ု ရေလ�လာဆိုန်�စစ်�ာတွငွ်် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�၏ ၅၀% သည့်် သင််ယူမူ်းအုချငွ်�်အလမ်း်�မ်းျာ� မ်း��ှရုေကြားက်ာင််�ရေတွ�ွ�ှုပြီးပါး� ၃၉% မ်းာှ သင််ယူမူ်းု
အချငွ်�်အလမ်း်���ှရုေကြားက်ာင််�နှငှ်�် ၁၁ % မ်းာှ မ်းသရုေကြားက်ာင််� ရေခြေကြားက်ာ�ချ့�ကြားက်သည့််။ 

၂။ COVID-19 ��ကျွ�င့််ု များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�များ���       

    အ့များုများှ��န်းသံည့််ုကျွ�းအတို့ွင့်ု� သံင့်ုယူူများုအခွွင့််ုအးများု�  

    များ���းကျွုးှများု�များီးးှ့များု အ�ပြခွအ�န်းပြပ် ဗား��ဂးပ်ု။

၇၀ %

၃ %
၁၂ %၁၃ %

၅၀ %

၃၉ %

၁၁ %

၂ %

မ်း�ှုပါါ

မ်း��ှုပါါ ��ှုပါါသည့်် မ်းသပုါါ

က်�ုယ်ူအင်္ဂါါါ ဉာာဏ််�ည့်် အခြမ်းင််အာရံုံ� အကြားက်ာ�အာရံုံ�

က်ွနှ်�ပါ်တွ�ု�အချွင်�်အရေ��၊ က်ွနှ်�ပါ်တွ�ု�အသံစစ်တွမ်း်�တွငွ်် အသက်် ၁၃ နှစှ်နှငှ်�် ၁၈ နှှစ်ကြားက်ာ� က်ရေလ�ဦး�ရေ� ၃၄၄ ဦး�၏ ရေဆိုွ�ရေနှွ�တွင််ခြပါချျက််
မ်းျာ�အ� COVID–19 ရေကြားက်ာင်�် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�သငူ်ယူ်မ်းျာ�၏ အချွင်�်အရေ��မ်းျာ�အရေပါ် အက်ျ�ု�သက််ရေ�ာက််မ်းမု်းျာ�၊ စ�ု��မု်း်ပါပူါန်မ်းမု်းျာ�နှငှ်�် 
အကြံက်ံခြပါ�ချျက််မ်းျာ�က်ု� ဤရေလ�လာဆိုန်�စစ်မ်း ုရေတွ�ွ�ှုချျက််မ်းတှွ်တွမ်း်�တွငွ်် ရေအာက််ပါါအတွု�င််�ရေော်ခြပါအပါ်ပါါသည့််။
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အး�ပ်ုး�ပ်ု�န်းးသံည့််ု ကျွ�း�များ���န်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍�သံ�ုးည့်ု��ကျွ�င့်ု�၊ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု�   

များ့သံ��စ�များ���၏ ဝင့်ု�င့်ွ၊ စ��ဝတို့ု�န်း�း�များ���န်ုှင့််ု ပ်တို့ုသံကျွု၍�သံ�ုးည့်ု��ကျွ�င့်ု�၊ အစ့��း၏�ထွ�ကျွုပ်ံ်များုများ���န်ုှင့််ု 

ပ်တို့ုသံကျွု၍�သံ�ုးည့်ု��ကျွ�င့်ု� အကြံကျွံပြပ်�ခွ�ကျွုများ���

ကျွ�း�များ���၏ စ့��း့များုများုများ���န်ုှင့််ု အကြံကျွံပြပ်�ခွ�ကျွုများ��� 

“အလ�ုးလ�ုးလေး�ရှာတွ့က်ာလေးလးလေးတွမွှာာာလည်းး စုိုးရှာမိှား��ူ�းလေး�ရှာတွယ်း၊ လ�ုးင်း�းး�ငွ်းးမှာာာလည်းး လကား�ဏ�ဏလေး�းလေး�လို့ အ�င်းးလေးပြ�မှာာာ
မှာဟုတုွးဘူးးူ၊ လလူေး�ါင်းးးစုး�ု့့ �ကား�းလေး�လို့ကားူမှာာာ စုိုးရှာမိှားလေး�ရှာတွယ်း။”

“မှာသိားားစုလုေးတွ ွအလ�ုးလကားမှာ့ပ်ြေစုးလေး�တွာလေး�ကာာင်း်း စုားဝတွးလေး�လေးရှားလေးတွ ွအ�င်းးမှာလေးပြ�မှာာာလေး�ကာာကားတွယ်း”

 “စုားဝတွးလေး�လေးရှားအတွကွား အလ�ုးလ�ုးလေး�ရှာတွ့ ်မှာဘိူးလေးတွကွာို စုတိွး�တူွယ်း” 

“ရှာ�းရှာာာထွ့မှာာာ�ိုးမှာ၊ု လယု်ကားမှာလုေးတွရွှာာိလာမှာာာ စုိုးရှာမိှားတွယ်း၊ ဘူးာပြေစုးလို့လ့�ိုလေးတွာ ်စုားဝတွးလေး�လေးရှား�ကား�့လို့�ါ”

“စုား��းရှာကိာာာလေးဝရှာာမှာာာ လေး�းသားင်း်းတွ့သ်ားလူေးတွကွာိုမှာလေး�းဘူးးူ တွကာယ်းမှာလုိတွ့သ်ားလူေးတွကွာိုလေး�းတွယ်း။ အဓိိကာဝင်းးလေးင်း�ွည်းးမှာသိားားစုလုေးတွွ
အတွွကား လ�ုးလေး�ာင်းးလေး�းရှာာမှာာာအား�ည်းးတွယ်း၊ �ကား�့လေးသားာမှာသိားားစုလုေးတွ ွအမှာ�ားကြိကားးကာ��း�့တ်ွယ်း”

“စုား��းရှာကိာာာလေးဝရှာာမှာာာ လကားလ�ုးလကားစုား စုာရှာင်းးးကာိလုေးသား��ာလေးကာာကားယ်�ူါ။ အသားကားကြိကားးတွ့သ်ားလူေးတွကွာိုလည်းး လေး�းလေးစု��င်းးတွယ်း၊ 
ကာလေးလးလေးတွကွာိုလည်းး လေးထွာကား�းလ်ေး�းလေးစု��င်းးတွယ်း”

“တွာဝ�းရှာာိသားူမှာ�ား �စုစည်းးမှာ�ားလာလေး�းလှင်းး ��း�ာွ�ွာလေး�လေး�း�ါ”

“ဒီးလေးရှာာဂါါကြိကားးပြေစုးလေးတွာ ် ကာိုယ််းအမိှားစုးး�ာွးကာ�မှာာာ စုိုးရှာမိှားတွယ်း။ ဝင်းးလေးင်းမွှာရှာာိလေးတွာ ် ဒီးအတွိုင်းးး�့ထွိုင်းးစုားလေး�ရှာလေးတွာ ် စုးး�ာွးကာ�မှာာာ စုိုးရှာမိှား
တွယ်း”

အပြခွ��အကြံကျွံပြပ်�ခွ�ကျွုများ��� 

COVID–19 တွငွ်းး  ကာလေးလးမှာ�ား၏ အ�ငွ်းး်အလေးရှားအလေး�်သားကားလေးရှာာကားလေး�လေးသားာ အကာ��ိး�ကားမှာ�ားကာို လေးလှာ�်�နှိုင်းးရှာ�းနှာင်း်း ကာလေးလးမှာ�ား၏
ကာ��းးမှာာလေးရှား၊ �ည်ာသားင်းး�ကာားနှိုင်းးလေးရှား၊ စုတိွး�ိုင်းးးရု�ုး�ိုင်းးး�ိုင်းးရှာာ လးခုြုံ�း�မှာရုှာာိလေးရှားသားည်း မှာသိားားစုမုှာ�ား၏ ဝင်းးလေးင်းလွးလုေးလာကားမှာမုှာ�ားနှာင်းး်          
မှာ�ားစုာွ�ကားစု�းမှာရုှာာိလေး��ါသားပြေင်း်း ဝင်းးလေးင်း�ွးမုှာာ�းမှာရှာာိသားည််း မှာသိားားစုမုှာ�ားကာို မှာသိားားစုဝုင်းးလေးင်း�ွးမုှာာ�းရှာရှာာိနှိုသားည်း် အလ�ုးအကာိုင်းးေ�းတွးးမှာမုှာ�ားကာို
နှိုင်းးင်းးလေးတွားမှာာ ထွလိေးရှာာကားစုာွ စုးမှား��ကားမှာ�ားနှာင်းး် အလေးကာာင်းးအထွည်းလေးေားလေး�ာင်းးရှာာကားလေး�းရှာ�း။

အလ�ုးလ�ုးလေး�ရှာလေးသားာ ကာလေးလးမှာ�ား၏ COVID–19 ကားူစုကားမှာမုှာာကာာကာယွ်းနှိုင်းးရှာ�းအတွကွား လ�ုးင်း�းးရှာာင်းးမှာ�ားမှာာ လိုကား�ာရှာမှာည််းစုည်းးမှာ�ဉ်းး
 စုည်းးကာမှားးမှာ�ားကာိ ုတွိကာ�စုာွ��မှာာတွးလေး�းရှာ�းနှာင်းး် လိုကား�ာလု�းလေး�ာင်းးမှာကုာို ကြိကားး�ကာ�းလေး�ာင်းးရှာာကားလေး�း�ါရှာ�း။ 

COVID–19 လေး�ကာာင်းး် မှာသိားားစုမုှာ�ား ဝင်းးလေးင်းထွွ�ိိုကားမှာရုှာာိပြီး�းး ကာလေးလးမှာ�ားလေးကာ�ာင်းးးထွကွားအလု�းလု�းရှာသားည််း အလေးပြ�အလေး�မှာ�ားကာိလုေးလှာ�်�
နှိုင်းးသားည်း် (Cash Transfer) သားို့မှာဟုုတွး �ည်ာလေးရှားလေးထွာကား�းမ်ှာအုစုးအစုဉ်းမှာ�ား စုးစုဉ်းလေး�ာင်းးရှာာကားလေး�းရှာ�း။ 

အလ�ုးလ�ုးလေး�ရှာသားည််းကာလေးလးမှာ�ား၏ လ�ုးင်း�းး�ငွ်းးအတွငွ်းးး စုတိွး�ိုင်းးး၊ ရု�ုး�ိုင်းးးလးခုြုံ�း�လေးရှား၊ လ�ုး�လစုာပြ�ည််းမှားစုာွရှာရှာာိလေးရှား၊ အသားကားလေးမှားွ
ဝမှားးလေး�ကာာင်းးး�ည်ာနှာင်းး် အပြ�ား�ည်ာသားင်းး�ငွ်းး်ရှာရှာာိလေးစုသားည််း မှာဝူါဒီမှာ�ားနှာင်းး် အစုးအမှားမှာ�ားကာို ��မှာာတွးလု�းလေး�ာင်းးလေး�းရှာ�း။ 
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“Our Rights, Our Voices!”
“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အခွွင့််ုအ�း�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အသံံ”
ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများုများ���အ�� �း်း�ဆန်းု�စစုများုများှ �တို့ွ�းှ့ခွ�ကျွုများ���

များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏ အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများု 

အရေ�အတွကွ််ဆို�ုင််�ာ သတွင််�အချျက််အလက်် ရေက်ာက််ယူခူြချင််�စစ်တွမ်း်�တွငွ်် ပါါဝင််ချ့�သည့်�်က်ရေလ� ၃၄၄  ဦး�အနက်် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�    
၃၀ % (၁၀၄ ဦး�) ပါါဝင််ချ့�ပြီးပါး� အ�ည့််အရေသ�ွဆို�ုင််�ာ အချျက််အလက််ရေက်ာက််ယူမူ်းတုွငွ်် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ� ၃ ဦး� ပါါဝင််ချ့�သည့််။  က်�ုယူ်အင်္ဂါါါ   
မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ� ၁၃%၊ ဉာာဏ််�ည့််မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ� ၁၂ % ၊ အခြမ်းင််အာရုံံ�မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ� ၃ % နှှင်�် အကြားက်ာ�အာရုံံ� မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ� 
၂ % ပါါဝင််ချ့�ကြားက်သည့််။ 

၁။ အ�းအတို့ွကျွုပ့်�င့်ု�ဆ့�င့်ုး� အခွ�ကျွုအးကျွု  

     �ကျွ�ကုျွခံွမုျားတွို့ငု့် များသံနု်းစွမုျား�ကျွ�း�များ���ပ်ါဝငု့်မုျားပြပ်

     ဗား��ဂးပု်။

COVID-19 ရေကြားက်ာင်�် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ� အမု်း်မ်းာှရေနသည့်�်က်ာလအတွငွ််� သင််ယူမူ်းအုချငွ်�်အလမ်း်�မ်းျာ� လက််လမှ်း်�မ်းး��ှုမ်း ုအရေခြချအရေနမ်းျာ�
က်�ု ရေလ�လာဆိုန်�စစ်�ာတွငွ်် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�၏ ၅၀% သည့်် သင််ယူမူ်းအုချငွ်�်အလမ်း်�မ်းျာ� မ်း��ှရုေကြားက်ာင််�ရေတွ�ွ�ှုပြီးပါး� ၃၉% မ်းာှ သင််ယူမူ်းု
အချွင်�်အလမ်း်���ှရုေကြားက်ာင််�နှငှ်�် ၁၁ % မ်းာှ မ်းသရုေကြားက်ာင််� ရေခြေကြားက်ာ�ချ့�ကြားက်သည့််။ 

၂။ COVID-19 ��ကျွ�င့််ု များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�များ���       

    အ့များုများှ��န်းသံည့််ုကျွ�းအတို့ွင့်ု� သံင့်ုယူူများုအခွွင့််ုအးများု�  

    များ���းကျွုးှများု�များီးးှ့များု အ�ပြခွအ�န်းပြပ် ဗား��ဂးပ်ု။

၇၀ %

၃ %
၁၂ %၁၃ %

၅၀ %

၃၉ %

၁၁ %

၂ %

မ်း�ှုပါါ

မ်း��ှုပါါ ��ှုပါါသည့်် မ်းသပုါါ

က်�ုယ်ူအင်္ဂါါါ ဉာာဏ််�ည့်် အခြမ်းင််အာရံုံ� အကြားက်ာ�အာရံုံ�

က်ွနှ်�ပါ်တွ�ု�အချွင်�်အရေ��၊ က်ွနှ်�ပါ်တွ�ု�အသံစစ်တွမ်း်�တွငွ်် အသက်် ၁၃ နှစှ်နှငှ်�် ၁၈ နှှစ်ကြားက်ာ� က်ရေလ�ဦး�ရေ� ၃၄၄ ဦး�၏ ရေဆို�ွရေနှ�ွတွင််ခြပါချျက််
မ်းျာ�အ� COVID–19 ရေကြားက်ာင်�် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�သငူ်ယူ်မ်းျာ�၏ အချွင်�်အရေ��မ်းျာ�အရေပါ် အက်ျ�ု�သက််ရေ�ာက််မ်းမု်းျာ�၊ စ�ု��မု်း်ပါပူါန်မ်းမု်းျာ�နှငှ်�် 
အကြံက်ံခြပါ�ချျက််မ်းျာ�က်ု� ဤရေလ�လာဆိုန်�စစ်မ်း ုရေတွ�ွ�ှုချျက််မ်းတှွ်တွမ်း်�တွငွ်် ရေအာက််ပါါအတွု�င််�ရေော်ခြပါအပါ်ပါါသည့််။
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COVID-19 က်ာလအတွွင််�တွငွ်် အရေ�ာက််အက်ခူြပါ�
ပါစစည့််�မ်းျာ�အသံ��ခြပါ�ရေနရေသာ က်ရေလ�မ်းျာ�အရေနနှငှ်�် မ်းမု်းု
တွ�ု�အသံ��ခြပါ�သည့်� ်အရေ�ာက််အကူ်ခြပါ�ပါစစည့််�မ်းျာ� ခြပါင််ဆိုင််
�ာတွငွ်် အချက််အချ့မ်းျာ��ှခုျ့�သလာ� ဟူရူေသာရေမ်း�ချနွ်�နှှင်�် 
ပါတွ်သက််၍ရေဆို�ွရေနှ�ွ�ာ ၉၁ % ရေသာ က်ရေလ�မ်းျာ�က်
အချက််အခ့ျမ်း�ှုရေကြားက်ာင််� ရေခြေကြားက်ာ�ရေသာ်လည့််� ၉ % ရေသာ
 က်ရေလ�မ်းျာ�မ်းာှ အချက််အချ့�ှုရေကြားက်ာင််�ရေခြေကြားက်ာ�ချ့�သည့််။ 

၃။ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� အ���ကျွုအကျွူပြပ်�ပ်စစည့်ု�များ��� 

     အသံ�ံ�ပြပ်��န်း�သံ�ကျွ�း�များ���အ�န်းန်ုှင့််ု များ့များ့တို့့�� အသံ�ံ�ပြပ်� 

     သံည့််ုအ���ကျွုအကျွူပြပ်�ပ်စစည့်ု�များ���ပြပ်င့်ုဆင့်ုး�တို့ွင့်ု 

     အခွကျွုအခွဲများ��� းှ့၊များးှ့ အ�ပြခွအ�န်းပြပ် ဗား��ဂးပ်ု။

COVID-19 က်ာလအတွွင််�တွငွ်် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�သငူ်ယူ်
မ်းျာ�အသံ��ခြပါ�သည့်� ်အရေ�ာက််အက်ခူြပါ�ပါစစည့််�မ်းျာ�ကု်� ပံါ�မ်းန်ှ 
သန��်င်ှ်�ရေ��လ�ပ်ါခြေစ်ခြချင််� အရေခြချအရေနနှငှ်� ် ပါတ်ွသက််ပြီးပါး�
ရေမ်း�ခြမ်းန်��ာ အရေ�ာက််အကူ်ခြပါ�ပါစစည့််�မ်းျာ�သံ��သည့်�မ််းသန်  
စမွ်း်�က်ရေလ�၏ ၆၈ % သည့်် အရေ�ာက််အက်ခူြပါ�ပါစစည့််�
မ်းျာ�က်ု� ပါံ�မ်းနှ်သန�်�ှင််�ရေ��လ�ပါ်ခြေစ်ရေသာ်လည့််� ၃၂ % 
သည့်် ပံါ�မ်းန်ှသန��်င်ှ်�ရေ��မ်းလ�ပ်ါခြေစ်ရေကြားက်ာင််�ရေတွ�ွ�ှု�သည့််။ 

၄။  COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု�တို့ွင့်ု အ���ကျွုအကျွူပြပ်� 

     ပ်စစည့်ု�များ���အသံ�ံ�ပြပ်��န်း�သံ� ကျွ�း�များ���အ�န်းန်ုှင့််ု များ့များ့တို့့�� 

     အသံ�ံ�ပြပ်�သံည့််ု အ���ကျွုအကျွူပြပ်�ပ်စစည့်ု�များ���အ�� ပ်�ံများှန်းု 

     သံန်း်ုးှင့်ု��း�း�ပ်ုပြ�စုပြခွင့်ု� အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု။ 

သန်စမွ်း်�သကူ်ရေလ�မ်းျာ�နှငှ်�် အ�ည့််အရေသ�ွဆို�ုင််�ာ ရေလ�လာဆိုန်�စစ်မ်းအု� မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�အရေပါ် COVID-19 ၏သက််ရေ�ာက််မ်းမု်းျာ�နှငှ်�်
ပါတွ်သက််၍ မ်းမု်းတုွ�ု�ချံစာ�ချျက််မ်းျာ�၊ စ�ု��မု်း်မ်းမု်းျာ�နှငှ်�် ယူဆူိုချျက််မ်းျာ�က်ု� ရေအာက််ပါါအတွ�ုင််� ေငွ်�်ဟူသာွ�ချ့�ကြားက်သည့််။

၉၁ %

၆၈ %

၉ %

၃၂ %

မ်း�ှုပါါ

မ်းလ�ပ်ါခြေစ်ပါါ

�ှုပါါသည့််

လ�ပ်ါခြေစ်ပါါသည့််

COVID-19 ကျွ များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�များ���အ�ပ်� ဘယူုး့�အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွု�စသံးဲ

“များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�များ���အတို့ွကျွု ကျွ�း�များ���ကျွးည့်ု� စ့တို့ုပ်ူတို့ယူု။ များ့ဘ�တို့ွကျွးည့်ု� စ့တို့ုပ်ူတို့ယူု”

“များသံန်းုစွများု�ကျွ�း��တို့ွးဲ�ပ်ည့်��း�ကျွ့� အခွကျွုအခွဲပြ�စု�စတို့ယူု။ အသံကျွု�များွ�ဝများု���ကျွ�င့်ု�ပ်ည့်�သံင့်ု�ကျွ���ပ်�တို့��တို့ွကျွ့�းည့်ု� �့ခွ့�ကျွုများု 
ပြ�စု�စတို့ယူု”

“များသံန်းုစွများု�သံူ�တို့ွကျွ့� �့ခွ့�ကျွုပ်ါတို့ယူု၊ း့�အပ်ုး့�� သံူတို့့��ကျွ့� အန်းီ�ကျွပ်ုကျွူည့်ီ�့��း့�းင့်ု ကျွ့�ဗားစုကျွ တို့စုဦး�န်းဲ်တို့စုဦး� ၃ �ပ် အကျွွ�များှ��န်းးများယူုဆ့�
�တို့�် များ့သံ��စ�းဲ�ကျွူည့်ီများု�န်ုွ���ွ�များု များ�ပ်�န်ု့�င့်ုများှ� စ့��း့များုများ့တို့ယူု”

“အပြပ်င့်ု�ွကျွုးင့်ုMask တို့ပ်ုးများယူု၊ းကျွု�ဆ�းများယူုဆ့�တို့ဲ်ဟာ��တို့ွကျွ့� း�ပ်ု�့�� အ�တို့�ု�း�ခွကျွုများယူု၊ ဂရု�စ့�ကျွု�ပ်�းများယူု�င့်ုတို့ယူု”

“သံ�များန်းုကျွ�း��တို့ွ�တို့�င့်ု စ့တို့ု�့ခွ့�ကျွုတို့�ဆ့��တို့�် များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�ကျွ ပ့်��့ခွ့�ကျွုန်ု့�င့်ုပ်ါတို့ယူု”

များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�အတို့ွကျွု သံတို့င့်ု�းယူူ�့�� အခွကျွုအခွဲပြ�စုပ်ါတို့ယူု။ sign language �တို့ွအသံ�ံ�ပြပ်�ပြီးပ်ီ��ပ်�းတို့�ဆ့��တို့�် န်း��များးည့်ုပြ�စုန်ု့�င့်ု
တို့ယူု”
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“သံများီ�တို့့�� များသံန်းုစွများု�ကျွ�း��တို့ွအတို့ွကျွု �့ခွ့�ကျွု

န်းစုန်း�များု�တို့ွ ပ့်�များ���န်ု့�င့်ုပ်ါတို့ယူု၊ အကျွယူု၍များ��� 

�ကျွ��င့်ု��ွင့််ုတို့ဲ်အခွါ 

�ကျွ��င့်ု�းည့်ု�တို့ကျွုခွ�င့်ုသံး့� ကျွ့�ဗားစု�း�ဂါပ့်��

ကျွူ�စကျွုခွံးများှ�းည့်ု� ��ကျွ�ကျွုပ်ါတို့ယူု” 

(များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�တို့စုဦး�၊ ပြများန်းုများ�န်ု့�င့်ုင့်ံ 

န်း��များ�ကျွ��သံူများ����ွံ�ပြီး�့��တို့့��တို့ကျွု�း�အ�ွဲ�)

“Exercises များး�ပ်ုးဘူ�။ 

�ကျွ��င့်ု��တို့ွးည့်ု� ပ့်တို့ု���တို့ယူု။ 

သံူင့်ယူုခွ�င့်ု�န်းဲ်းည့်ု�

များ�တို့ွ�းဘူ�”

(ခွွန်းု��န်းပြခွည့်ုခွင့်ု၊ ၁၇ န်ုှစု၊ များ၊ 

Special Olympics Myanmar)

သံများီ�တို့့�� အ�ကျွ��အ�ရု�ံ များသံန်းုစွများု�သံူ�တို့ွကျွ့�းည့်ု�

ခွ�န်းုများ���ဘဲ အခွွင့််ုအ�း�များ���အ��း�ံ�  းကျွုးှများု�များီ 

အဆင့်ု�ပြပ်�အ�င့်ု းပ်ုတို့ည့်ုန်ု့�င့်ု�အ�င့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွု�ပ်��ကျွပ်ါး့�� 

�တို့�င့်ု�ဆ့�ပ်ါတို့ယူု။ 

(များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�တို့စုဦး�၊ ပြများန်းုများ�န်ု့�င့်ုင့်ံန်း��များ�ကျွ��သံူများ���

�ွံ�ပြီး�့��တို့့��တို့ကျွု�း�အ�ွဲ�)

TV channel �တို့ွကျွ�န်း ကျွ�း��တို့ွကြိုကျွ့�ကျွုတို့ဲ် ကျွ�တို့ွန်းု�န်းဲ်

ကျွ့�ဗားစုပ်ည့်��ပ်� းှင့််ု�ပ်��စခွ�င့်ုတို့ယူု၊ အစ့��းကျွ 

Mask �တို့ွများ���များ��� အခွများဲ်ပြ�န်း်ု�ဝ�စခွ�င့်ုတို့ယူု၊

(ပြ�စုစကျွ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ ကျွ�ပ်ု) ဝယူုသံ�ံ�းတို့ယူု၊ များဝယူုန်ု့�င့်ုး့�� 

အဝတို့ု mask ကျွ့� �း်�ုသံ�ံ�းတို့ယူု။ 

(များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�တို့စုဦး�၊ Eden)

“ပ်ည့်�သံင့်ုတို့� �န်ုှ�င့််ု�န်ုှ�တို့ယူု၊ 

အပြပ်င့်ုးည့်ု� များ�ွကျွုးဘူ�”

 (Eden)
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COVID-19 က်ာလအတွငွ််�တွငွ်် အရေ�ာက််အက်ခူြပါ�
ပါစစည့််�မ်းျာ�အသံ��ခြပါ�ရေနရေသာ က်ရေလ�မ်းျာ�အရေနနှငှ်�် မ်းမု်းု
တွ�ု�အသံ��ခြပါ�သည့်� ်အရေ�ာက််အကူ်ခြပါ�ပါစစည့််�မ်းျာ� ခြပါင််ဆိုင််
�ာတွငွ်် အချက််အချ့မ်းျာ��ှခုျ့�သလာ� ဟူရူေသာရေမ်း�ချနွ်�နှှင်�် 
ပါတွ်သက််၍ရေဆို�ွရေနှ�ွ�ာ ၉၁ % ရေသာ က်ရေလ�မ်းျာ�က်
အချက််အခ့ျမ်း�ှုရေကြားက်ာင််� ရေခြေကြားက်ာ�ရေသာ်လည့််� ၉ % ရေသာ
 က်ရေလ�မ်းျာ�မ်းာှ အချက််အချ့�ှုရေကြားက်ာင််�ရေခြေကြားက်ာ�ချ့�သည့််။ 

၃။ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� အ���ကျွုအကျွူပြပ်�ပ်စစည့်ု�များ��� 

     အသံ�ံ�ပြပ်��န်း�သံ�ကျွ�း�များ���အ�န်းန်ုှင့််ု များ့များ့တို့့�� အသံ�ံ�ပြပ်� 

     သံည့််ုအ���ကျွုအကျွူပြပ်�ပ်စစည့်ု�များ���ပြပ်င့်ုဆင့်ုး�တို့ွင့်ု 

     အခွကျွုအခွဲများ��� းှ့၊များးှ့ အ�ပြခွအ�န်းပြပ် ဗား��ဂးပ်ု။

COVID-19 က်ာလအတွငွ််�တွငွ်် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�သငူ်ယူ်
မ်းျာ�အသံ��ခြပါ�သည့်� ်အရေ�ာက််အက်ခူြပါ�ပါစစည့််�မ်းျာ�ကု်� ပံါ�မ်းန်ှ 
သန��်င်ှ်�ရေ��လ�ပ်ါခြေစ်ခြချင််� အရေခြချအရေနနှငှ်� ် ပါတ်ွသက််ပြီးပါး�
ရေမ်း�ခြမ်းန်��ာ အရေ�ာက််အကူ်ခြပါ�ပါစစည့််�မ်းျာ�သံ��သည့်�မ််းသန်  
စမွ်း်�က်ရေလ�၏ ၆၈ % သည့်် အရေ�ာက််အက်ခူြပါ�ပါစစည့််�
မ်းျာ�က်ု� ပါံ�မ်းနှ်သန�်�ှင််�ရေ��လ�ပါ်ခြေစ်ရေသာ်လည့််� ၃၂ % 
သည့်် ပံါ�မ်းန်ှသန��်င်ှ်�ရေ��မ်းလ�ပ်ါခြေစ်ရေကြားက်ာင််�ရေတွ�ွ�ှု�သည့််။ 

၄။  COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု�တို့ွင့်ု အ���ကျွုအကျွူပြပ်� 

     ပ်စစည့်ု�များ���အသံ�ံ�ပြပ်��န်း�သံ� ကျွ�း�များ���အ�န်းန်ုှင့််ု များ့များ့တို့့�� 

     အသံ�ံ�ပြပ်�သံည့််ု အ���ကျွုအကျွူပြပ်�ပ်စစည့်ု�များ���အ�� ပ်�ံများှန်းု 

     သံန်း်ုးှင့်ု��း�း�ပ်ုပြ�စုပြခွင့်ု� အ�ပြခွအ�န်းပြပ်ဗား��ဂးပ်ု။ 

သန်စမွ်း်�သကူ်ရေလ�မ်းျာ�နှငှ်�် အ�ည့််အရေသ�ွဆို�ုင််�ာ ရေလ�လာဆိုန်�စစ်မ်းအု� မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�အရေပါ် COVID-19 ၏သက််ရေ�ာက််မ်းမု်းျာ�နှငှ်�်
ပါတွ်သက််၍ မ်းမု်းတုွ�ု�ချံစာ�ချျက််မ်းျာ�၊ စ�ု��မု်း်မ်းမု်းျာ�နှှင်�် ယူဆူိုချျက််မ်းျာ�က်ု� ရေအာက််ပါါအတွ�ုင််� ေငွ်�်ဟူသာွ�ချ့�ကြားက်သည့််။

၉၁ %

၆၈ %

၉ %

၃၂ %

မ်း�ှုပါါ

မ်းလ�ပ်ါခြေစ်ပါါ

�ှုပါါသည့််

လ�ပ်ါခြေစ်ပါါသည့််

COVID-19 ကျွ များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�များ���အ�ပ်� ဘယူုး့�အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွု�စသံးဲ

“များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�များ���အတို့ွကျွု ကျွ�း�များ���ကျွးည့်ု� စ့တို့ုပ်ူတို့ယူု။ များ့ဘ�တို့ွကျွးည့်ု� စ့တို့ုပ်ူတို့ယူု”

“များသံန်းုစွများု�ကျွ�း��တို့ွးဲ�ပ်ည့်��း�ကျွ့� အခွကျွုအခွဲပြ�စု�စတို့ယူု။ အသံကျွု�များွ�ဝများု���ကျွ�င့်ု�ပ်ည့်�သံင့်ု�ကျွ���ပ်�တို့��တို့ွကျွ့�းည့်ု� �့ခွ့�ကျွုများု 
ပြ�စု�စတို့ယူု”

“များသံန်းုစွများု�သံူ�တို့ွကျွ့� �့ခွ့�ကျွုပ်ါတို့ယူု၊ း့�အပ်ုး့�� သံူတို့့��ကျွ့� အန်းီ�ကျွပ်ုကျွူည့်ီ�့��း့�းင့်ု ကျွ့�ဗားစုကျွ တို့စုဦး�န်းဲ်တို့စုဦး� ၃ �ပ် အကျွွ�များှ��န်းးများယူုဆ့�
�တို့�် များ့သံ��စ�းဲ�ကျွူည့်ီများု�န်ုွ���ွ�များု များ�ပ်�န်ု့�င့်ုများှ� စ့��း့များုများ့တို့ယူု”

“အပြပ်င့်ု�ွကျွုးင့်ုMask တို့ပ်ုးများယူု၊ းကျွု�ဆ�းများယူုဆ့�တို့ဲ်ဟာ��တို့ွကျွ့� း�ပ်ု�့�� အ�တို့�ု�း�ခွကျွုများယူု၊ ဂရု�စ့�ကျွု�ပ်�းများယူု�င့်ုတို့ယူု”

“သံ�များန်းုကျွ�း��တို့ွ�တို့�င့်ု စ့တို့ု�့ခွ့�ကျွုတို့�ဆ့��တို့�် များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�ကျွ ပ့်��့ခွ့�ကျွုန်ု့�င့်ုပ်ါတို့ယူု”

များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�အတို့ွကျွု သံတို့င့်ု�းယူူ�့�� အခွကျွုအခွဲပြ�စုပ်ါတို့ယူု။ sign language �တို့ွအသံ�ံ�ပြပ်�ပြီးပ်ီ��ပ်�းတို့�ဆ့��တို့�် န်း��များးည့်ုပြ�စုန်ု့�င့်ု
တို့ယူု”
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“သံများီ�တို့့�� များသံန်းုစွများု�ကျွ�း��တို့ွအတို့ွကျွု �့ခွ့�ကျွု

န်းစုန်း�များု�တို့ွ ပ့်�များ���န်ု့�င့်ုပ်ါတို့ယူု၊ အကျွယူု၍များ��� 

�ကျွ��င့်ု��ွင့််ုတို့ဲ်အခွါ 

�ကျွ��င့်ု�းည့်ု�တို့ကျွုခွ�င့်ုသံး့� ကျွ့�ဗားစု�း�ဂါပ့်��

ကျွူ�စကျွုခွံးများှ�းည့်ု� ��ကျွ�ကျွုပ်ါတို့ယူု” 

(များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�တို့စုဦး�၊ ပြများန်းုများ�န်ု့�င့်ုင့်ံ 

န်း��များ�ကျွ��သံူများ����ွံ�ပြီး�့��တို့့��တို့ကျွု�း�အ�ွဲ�)

“Exercises များး�ပ်ုးဘူ�။ 

�ကျွ��င့်ု��တို့ွးည့်ု� ပ့်တို့ု���တို့ယူု။ 

သံူင့်ယူုခွ�င့်ု�န်းဲ်းည့်ု�

များ�တို့ွ�းဘူ�”

(ခွွန်းု��န်းပြခွည့်ုခွင့်ု၊ ၁၇ န်ုှစု၊ များ၊ 

Special Olympics Myanmar)

သံများီ�တို့့�� အ�ကျွ��အ�ရု�ံ များသံန်းုစွများု�သံူ�တို့ွကျွ့�းည့်ု�

ခွ�န်းုများ���ဘဲ အခွွင့််ုအ�း�များ���အ��း�ံ�  းကျွုးှများု�များီ 

အဆင့်ု�ပြပ်�အ�င့်ု းပ်ုတို့ည့်ုန်ု့�င့်ု�အ�င့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွု�ပ်��ကျွပ်ါး့�� 

�တို့�င့်ု�ဆ့�ပ်ါတို့ယူု။ 

(များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�တို့စုဦး�၊ ပြများန်းုများ�န်ု့�င့်ုင့်ံန်း��များ�ကျွ��သံူများ���

�ွံ�ပြီး�့��တို့့��တို့ကျွု�း�အ�ွဲ�)

TV channel �တို့ွကျွ�န်း ကျွ�း��တို့ွကြိုကျွ့�ကျွုတို့ဲ် ကျွ�တို့ွန်းု�န်းဲ်

ကျွ့�ဗားစုပ်ည့်��ပ်� းှင့််ု�ပ်��စခွ�င့်ုတို့ယူု၊ အစ့��းကျွ 

Mask �တို့ွများ���များ��� အခွများဲ်ပြ�န်း်ု�ဝ�စခွ�င့်ုတို့ယူု၊

(ပြ�စုစကျွ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ ကျွ�ပ်ု) ဝယူုသံ�ံ�းတို့ယူု၊ များဝယူုန်ု့�င့်ုး့�� 

အဝတို့ု mask ကျွ့� �း်�ုသံ�ံ�းတို့ယူု။ 

(များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�တို့စုဦး�၊ Eden)

“ပ်ည့်�သံင့်ုတို့� �န်ုှ�င့််ု�န်ုှ�တို့ယူု၊ 

အပြပ်င့်ုးည့်ု� များ�ွကျွုးဘူ�”

 (Eden)
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များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏ သံကျွု�း�ကျွုများုန်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍ သံ�ံ�သံပ်ုအကြံကျွံပြပ်�ခွ�ကျွု 

COVID-19 က်ာလတွငွ်် အခြချာ�က်ရေလ�မ်းျာ�နည့််�တွ ူမ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�၏ က်ရေလ�သငူ်ယူ်ဆို�ုင််�ာအချငွ်�်အရေ��မ်းျာ� သက််ရေ�ာက််မ်း�ုှု
သည့််။ အခြချာ�က်ရေလ�မ်းျာ�နည့််�တွ ူပါည့်ာရေ��သင််ကြားက်ာ�ချငွ်�်၊ သငူ်ယူ်ချျင််�မ်းျာ�နှငှ်�် က်စာ�ချွင်�်၊ သတွင််�အချျက််အလက််��ှမု်း၊ု အစ�ှုသည့််တွ�ု�
အရေပါ်တွငွ်် မ်းျာ�စာွသက််ရေ�ာက််မ်း�ုှုသည့််။ ��ု�အခြပါင်် COVID-19 ရေကြားက်ာင်�် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�လည့််� စ�ု��မု်း်ပါပူါန်မ်းမု်းျာ��ှရုေနသည့််က်ု�
လည့််� သံ��သပါ်��ုှသည့််။ မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�အရေပါ် COVID-19  ၏ သက််ရေ�ာက််မ်းမု်းျာ�နှှင်�်ပါတွ်သက််၍ ရေအာက််ပါါအချျက််မ်းျာ�က်ု�
အကြံက်ံခြပါ�တွင််ခြပါအပါ်ပါါသည့််။ 

အစ�ု��မ်း ှCOVID-19 က်ာက်ယွူ်ရေ��နှငှ်�် တွ�န�်ခြပါန်ရေဆိုာင််�ကွ််လ�ပါ်င်န်�မ်းျာ� ရေ��ဆိုွ့အရေက်ာင််အ�ည့််ရေော်�ာတွငွ်် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�
မ်းျာ�၏ အချငွ်�်အရေ��မ်းျာ�နှငှ်�် သး�ခြချာ�လ�ုအပါ်ချျက််မ်းျာ�က်ု� �ည့်�်သငွ််�စဉ်း်�စာ�ရေ��ဆိုွ့အရေက်ာင််အ�ည့််ရေော်�န်။ 

က်ရေလ�မ်းျာ�က်ု� ရေက်ျာင််�ခြပါန်ေငွ်�်�န် ပါည့်ာရေ��ဌာာနမ်း ှ စးစဉ်း်ရေဆိုာင််�ကွ််သည့်�်အချါ မ်းသန်စမွ်း်�သကူ်ရေလ�မ်းျာ�၏ ပါည့်ာရေ��က်ု�လည့််� 
အက်ျံ��ဝင််ပါည့်ာရေ��စနစ်အခြေစ်စဉ်း်�စာ�ပြီးပါး� မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�အတွကွ်် သး�ခြချာ�လ�ုအပါ်ချျက််မ်းျာ�က်ု� စးစဉ်း်ရေ��ဆိုွ့အရေက်ာင်် 
အ�ည့််ရေော်�န်။ 

COVID-19 နှငှ်� ်ဆိုက််စပ်ါသည့်� ်သတွင််�အချျက််အလက််မ်းျာ�ကု်� က်ရေလ�မ်းျာ�သ�ုှုရေအာင််ရေဆိုာင််�ွက််�ာတွင်ွ် မ်းသန်စမ်ွ်း�က်ရေလ�မ်းျာ�ပါါ 
ရေနာက််က်ျန်မ်းရေနဘ့ဲ တွရေခြပါ�ည့်းသတွင််���ှု�န် မ်းသန်စမ်ွ်း�မ်းအုမ်းျ�ု�အစာ�အလ�ုက်် လ�ုအပ်ါရေသာအ��ူအစးအမံ်းမ်းျာ�ခြေင််� သတွင််�ခြေန�ရ်ေဝ
ရေပါ��န်။

က်ရေလ�မ်းျာ�သည့်် COVID-19 ရေကြားက်ာင်�် စ�ု��မု်း်ပါပူါန်မ်းုမ်းျာ��ှုကြားက်သည့်�်အချါ၊ က်ရေလ�မ်းျာ�က်ု� ��ုစ�ု��မု်း်ပါပူါန်မ်းမု်းျာ�ရေလျာ�က်ျသာွ�ရေစသည့်�်
စတုွ်လမူ်းရုေ��ပါု�င််�ဆို�ုင််�ာဝန်ရေဆိုာင််မ်း ု(psychosocial support) မ်းျာ� စးစဉ်း်အရေက်ာင််အ�ည့််ရေော်�ာတွငွ််၊ မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�
က်�ုလည့််� စတုွ်လမူ်းရုေ��ပါု�င််�ဆို�ုင််�ာ ဝန်ရေဆိုာင််မ်း�ု�ှုရေစ�န် �ည့်�်သငွ််�စးစဉ်း်ပါံ�ပါ�ု�ရေပါ��န်။
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“Our Rights, Our Voices!”
“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အခွွင့််ုအ�း�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အသံံ”
ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများုများ���အ�� �း်း�ဆန်းု�စစုများုများှ �တို့ွ�းှ့ခွ�ကျွုများ���

ကျွ�း�များ���၏ပ်ါဝင့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွုများုဆ့�င့်ုး�အခွွင့််ုအ�း�အ�ပ်� COVID-19 ၏ အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများု 

ကလေး�းများ�းး၏ပါါဝင််လေး�းင််ရွကွ်များ�ု�ုင််ရွးအခွငွ်််အလေးရွးများ�းးအလေးပါ် COVID-19 ၏ သက်လေးရွးက်များအုလေးပါ် လေး��်း�န်း်းစစ်များတုွငွ်် ကလေး�း
များ�းးအးး COVID-19 ကး�အတွွင််းများသုးးစ�များ�းးက အခွ�နု်း်လေးပါးစကးးလေး�ပါး�ခွင််း၊ စးအ�ပါ်ဖတွ်�ပါ�ခွင််း၊ ကစးးလေးပါး�ခွင််းများ�းး �ပါု��ပါ်ခွ့�်ခွင််း 
အလေး�ခွအလေးန်းအလေးပါ် လေး�ဖကြားကးးရွး၌ ကလေး�းများ�းး၏ ၆၀ % သည်် တွစ်ခွါတွစ်ရွံ �ပါု��ပါ်လေးပါးလေးကြားကးင််း၊ ၂၀ % က ��ုအပါ်တွ�ုင််း �ပါု��ပါ်လေးပါး
လေးကြားကးင််း၊ ၁၈ % များား �ံ�းဝ များ�ပါု��ပါ်လေးပါးလေးကြားကးင််းနှာင််် ၂ % များား များလေး�ဖ�ု���ုလေးကြားကးင််း လေးတွ�ွရွသည််။

၁။ ကျွ�း�များ���အ�� COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� များ့သံ��စ�များ���ကျွ 

     အခွ�န့်းု�ပ်�ပြီးပ်း� စကျွ����ပ်��ခွင့်ု�၊ စ�အ�ပ်ုဖတို့ု�ပ်�ခွင့်ု�၊   

     ကျွစ���ပ်��ခွင့်ု�များ��� �ပ်�း�ပ်ုခွ့်�ခွင့်ု� အ��ခွအ�န်း�ပ် ဗား��ဂးပ်ု။

အမုျား်များား ကလေး�းများ�းး၏စကးးကု� ဂရု�တွစ�ုက်န်း�းလေး�းင််လေးပါးများအုလေး�ခွအလေးန်းအလေးပါ် ကလေး�းများ�းးနှာင်််လေး�းွလေးနှးွရွး ၉၄ % လေးသးကလေး�းများ�းးက 
န်း�းလေး�းင််လေးပါးလေးကြားကးင််း၊ ၄ % က န်း�းလေး�းင််များလေးပါးလေးကြားကးင််းနှာင််် ၁ % က များလေး�ဖ�ု���ုလေးကြားကးင််း  လေးတွ�ွရွာုရွသည််။  

၂။ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု�များ့သံ��စ�ဝင့်ုများ���များှ      

    ကျွ�း���ပ်�စကျွ��ကျွ့� ဂရု�တို့စ့�ကျွုန်း�����င့်ု��ပ်��ခွင့်ု�   

    အ��ခွအ�န်း�ပ် ဗား��ဂးပ်ု။

ကွနှ်�ပါ်တွ�ု�အခွွင်််အလေးရွး၊ ကွနှ်�ပါ်တွ�ု�အသံစစ်တွများ်းတွငွ်် အသက် ၁၃ နှာစ်နှာင််် ၁၈ နှာစ်ကြားကးး ကလေး�းဦးးလေးရွ ၃၄၄ ဦးး၏ လေး�းွလေးနှးွတွင််�ပါခွ�က်များ�းး
အရွ COVID–19 လေးကြားကးင််် ကလေး�းများ�းး၏ ပါါဝင််လေး�းင််ရွကွ်များ�ု�ုင််ရွးအခွငွ်််အလေးရွးအလေးပါ် အက� ုု းသက်လေးရွးက်များမုျား�းး၊ စ�ုးရွမုျား်ပါပူါန်း်များမုျား�းးနှာင််် 
အကြံကံ�ပါုခွ�က်များ�းးကု� ဤလေး��်း�န်း်းစစ်များ ုလေးတွ�ွရွာုခွ�က်များာတွ်တွများ်းတွငွ်် လေးအးက်ပါါအတွု�င််း လေးဖး်�ပါအပါ်ပါါသည််။

၆၀ %

၂၀ % ၁၈ %

၂ %

၉၄ %

၄ %

တွခွါတွရံွ
�ပါု��ပ်ါလေးပါးသည််

��ုအပ်ါတွ�ုင််း
�ပါု��ပ်ါလေးပါးသည််

�ံ�းဝများ�ပါု��ပ်ါ
လေးပါးပါါ

များလေး�ဖ�ု���ုပါါ

န်း�းလေး�းင််လေးပါးသည်် န်း�းလေး�းင််များလေးပါးပါါ များလေး�ဖ�ု���ုပါါ

၂ %
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များသံန်းုစွများု�ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏ သံကျွု�း�ကျွုများုန်ုှင့််ုပ်တို့ုသံကျွု၍ သံ�ံ�သံပ်ုအကြံကျွံပြပ်�ခွ�ကျွု 

COVID-19 က်ာလတွငွ်် အခြချာ�က်ရေလ�မ်းျာ�နည့််�တွ ူမ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�၏ က်ရေလ�သငူ်ယူ်ဆို�ုင််�ာအချငွ်�်အရေ��မ်းျာ� သက််ရေ�ာက််မ်း�ုှု
သည့််။ အခြချာ�က်ရေလ�မ်းျာ�နည့််�တွ ူပါည့်ာရေ��သင််ကြားက်ာ�ချငွ်�်၊ သငူ်ယူ်ချျင််�မ်းျာ�နှငှ်�် က်စာ�ချငွ်�်၊ သတွင််�အချျက််အလက််��ှမု်း၊ု အစ�ှုသည့််တွ�ု�
အရေပါ်တွငွ်် မ်းျာ�စာွသက််ရေ�ာက််မ်း�ုှုသည့််။ ��ု�အခြပါင်် COVID-19 ရေကြားက်ာင်�် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�လည့််� စ�ု��မု်း်ပါပူါန်မ်းမု်းျာ��ှရုေနသည့််က်ု�
လည့််� သံ��သပါ်��ုှသည့််။ မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�အရေပါ် COVID-19  ၏ သက််ရေ�ာက််မ်းမု်းျာ�နှငှ်�်ပါတွ်သက််၍ ရေအာက််ပါါအချျက််မ်းျာ�က်ု�
အကြံက်ံခြပါ�တွင််ခြပါအပါ်ပါါသည့််။ 

အစ�ု��မ်း ှCOVID-19 က်ာက်ယွူ်ရေ��နှငှ်�် တွ�န�်ခြပါန်ရေဆိုာင််�ကွ််လ�ပါ်င်န်�မ်းျာ� ရေ��ဆိုွ့အရေက်ာင််အ�ည့််ရေော်�ာတွငွ်် မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�
မ်းျာ�၏ အချငွ်�်အရေ��မ်းျာ�နှငှ်�် သး�ခြချာ�လ�ုအပါ်ချျက််မ်းျာ�က်ု� �ည့်�်သငွ််�စဉ်း်�စာ�ရေ��ဆိုွ့အရေက်ာင််အ�ည့််ရေော်�န်။ 

က်ရေလ�မ်းျာ�က်ု� ရေက်ျာင််�ခြပါန်ေငွ်�်�န် ပါည့်ာရေ��ဌာာနမ်း ှ စးစဉ်း်ရေဆိုာင််�ကွ််သည့်�်အချါ မ်းသန်စမွ်း်�သူက်ရေလ�မ်းျာ�၏ ပါည့်ာရေ��က်ု�လည့််� 
အက်ျံ��ဝင််ပါည့်ာရေ��စနစ်အခြေစ်စဉ်း်�စာ�ပြီးပါး� မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�အတွကွ်် သး�ခြချာ�လ�ုအပါ်ချျက််မ်းျာ�က်ု� စးစဉ်း်ရေ��ဆိုွ့အရေက်ာင်် 
အ�ည့််ရေော်�န်။ 

COVID-19 နှငှ်� ်ဆိုက််စပ်ါသည့်� ်သတွင််�အချျက််အလက််မ်းျာ�ကု်� က်ရေလ�မ်းျာ�သ�ုှုရေအာင််ရေဆိုာင််�ွက််�ာတွင်ွ် မ်းသန်စမ်ွ်း�က်ရေလ�မ်းျာ�ပါါ 
ရေနာက််က်ျန်မ်းရေနဘ့ဲ တွရေခြပါ�ည့်းသတွင််���ှု�န် မ်းသန်စမ်ွ်း�မ်းအုမ်းျ�ု�အစာ�အလ�ုက်် လ�ုအပ်ါရေသာအ��ူအစးအမံ်းမ်းျာ�ခြေင််� သတွင််�ခြေန�ရ်ေဝ
ရေပါ��န်။

က်ရေလ�မ်းျာ�သည့်် COVID-19 ရေကြားက်ာင်�် စ�ု��မု်း်ပါပူါန်မ်းမု်းျာ��ှုကြားက်သည့်�်အချါ၊ က်ရေလ�မ်းျာ�က်ု� ��ုစ�ု��မု်း်ပါပူါန်မ်းုမ်းျာ�ရေလျာ�က်ျသာွ�ရေစသည့်�်
စတုွ်လမူ်းရုေ��ပါု�င််�ဆို�ုင််�ာဝန်ရေဆိုာင််မ်း ု(psychosocial support) မ်းျာ� စးစဉ်း်အရေက်ာင််အ�ည့််ရေော်�ာတွငွ််၊ မ်းသန်စမွ်း်�က်ရေလ�မ်းျာ�
က်�ုလည့််� စတုွ်လမူ်းရုေ��ပါု�င််�ဆို�ုင််�ာ ဝန်ရေဆိုာင််မ်း�ု�ှုရေစ�န် �ည့်�်သငွ််�စးစဉ်း်ပါံ�ပါ�ု�ရေပါ��န်။
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“Our Rights, Our Voices!”
“ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အခွွင့််ုအ�း�၊ ကျွွန်ုု�ပ်ုတို့့��အသံံ”
ကျွ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများုများ���အ�� �း်း�ဆန်းု�စစုများုများှ �တို့ွ�းှ့ခွ�ကျွုများ���

ကျွ�း�များ���၏ပ်ါဝင့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွုများုဆ့�င့်ုး�အခွွင့််ုအ�း�အ�ပ်� COVID-19 ၏ အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွုများု 

ကလေး�းများ�းး၏ပါါဝင််လေး�းင််ရွကွ်များ�ု�ုင််ရွးအခွငွ်််အလေးရွးများ�းးအလေးပါ် COVID-19 ၏ သက်လေးရွးက်များအုလေးပါ် လေး��်း�န်း်းစစ်များတုွငွ်် ကလေး�း
များ�းးအးး COVID-19 ကး�အတွငွ််းများသုးးစ�များ�းးက အခွ�နု်း်လေးပါးစကးးလေး�ပါး�ခွင််း၊ စးအ�ပါ်ဖတွ်�ပါ�ခွင််း၊ ကစးးလေးပါး�ခွင််းများ�းး �ပါု��ပါ်ခွ့�်ခွင််း 
အလေး�ခွအလေးန်းအလေးပါ် လေး�ဖကြားကးးရွး၌ ကလေး�းများ�းး၏ ၆၀ % သည်် တွစ်ခွါတွစ်ရွံ �ပါု��ပါ်လေးပါးလေးကြားကးင််း၊ ၂၀ % က ��ုအပါ်တွ�ုင််း �ပါု��ပါ်လေးပါး
လေးကြားကးင််း၊ ၁၈ % များား �ံ�းဝ များ�ပါု��ပါ်လေးပါးလေးကြားကးင််းနှာင််် ၂ % များား များလေး�ဖ�ု���ုလေးကြားကးင််း လေးတွ�ွရွသည််။

၁။ ကျွ�း�များ���အ�� COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� များ့သံ��စ�များ���ကျွ 

     အခွ�န့်းု�ပ်�ပြီးပ်း� စကျွ����ပ်��ခွင့်ု�၊ စ�အ�ပ်ုဖတို့ု�ပ်�ခွင့်ု�၊   

     ကျွစ���ပ်��ခွင့်ု�များ��� �ပ်�း�ပ်ုခွ့်�ခွင့်ု� အ��ခွအ�န်း�ပ် ဗား��ဂးပ်ု။

အမုျား်များား ကလေး�းများ�းး၏စကးးကု� ဂရု�တွစ�ုက်န်း�းလေး�းင််လေးပါးများအုလေး�ခွအလေးန်းအလေးပါ် ကလေး�းများ�းးနှာင်််လေး�းွလေးနှးွရွး ၉၄ % လေးသးကလေး�းများ�းးက 
န်း�းလေး�းင််လေးပါးလေးကြားကးင််း၊ ၄ % က န်း�းလေး�းင််များလေးပါးလေးကြားကးင််းနှာင််် ၁ % က များလေး�ဖ�ု���ုလေးကြားကးင််း  လေးတွ�ွရွာုရွသည််။  

၂။ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု�များ့သံ��စ�ဝင့်ုများ���များှ      

    ကျွ�း���ပ်�စကျွ��ကျွ့� ဂရု�တို့စ့�ကျွုန်း�����င့်ု��ပ်��ခွင့်ု�   

    အ��ခွအ�န်း�ပ် ဗား��ဂးပ်ု။

ကွနှ်�ပါ်တွ�ု�အခွွင်််အလေးရွး၊ ကွနှ်�ပါ်တွ�ု�အသံစစ်တွများ်းတွငွ်် အသက် ၁၃ နှာစ်နှာင််် ၁၈ နှာစ်ကြားကးး ကလေး�းဦးးလေးရွ ၃၄၄ ဦးး၏ လေး�းွလေးနှးွတွင််�ပါခွ�က်များ�းး
အရွ COVID–19 လေးကြားကးင််် ကလေး�းများ�းး၏ ပါါဝင််လေး�းင််ရွကွ်များ�ု�ုင််ရွးအခွငွ်််အလေးရွးအလေးပါ် အက� ုု းသက်လေးရွးက်များမုျား�းး၊ စ�ုးရွမုျား်ပါပူါန်း်များမုျား�းးနှာင််် 
အကြံကံ�ပါုခွ�က်များ�းးကု� ဤလေး��်း�န်း်းစစ်များ ုလေးတွ�ွရွာုခွ�က်များာတွ်တွများ်းတွငွ်် လေးအးက်ပါါအတွု�င််း လေးဖး်�ပါအပါ်ပါါသည််။

၆၀ %

၂၀ % ၁၈ %

၂ %

၉၄ %

၄ %

တွခွါတွရံွ
�ပါု��ပ်ါလေးပါးသည််

��ုအပ်ါတွ�ုင််း
�ပါု��ပ်ါလေးပါးသည််

�ံ�းဝများ�ပါု��ပ်ါ
လေးပါးပါါ

များလေး�ဖ��ု��ုပါါ

န်း�းလေး�းင််လေးပါးသည်် န်း�းလေး�းင််များလေးပါးပါါ များလေး�ဖ��ု��ုပါါ

၂ %
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ကလေး�းများ�းးအလေးန်းနှာင််် COVID-19 ကး�အတွွင််း ကလေး�း
များ�းးအခွ�င််းခွ�င််း အသပုါည်းလေးပါး��ပါ်င်န်း်းများ�းးတွငွ်် ပါါဝင််
လေး�းင််ရွကွ်လေးန်း�ခွင််း ရွာု၊ များရွာုက�ု လေး�်�းရွးတွငွ်် ၇၂ % 
လေးသးကလေး�းများ�းးက များလေး�းင််ရွကွ်ခွ့လ်ေးကြားကးင််း၊ ၂၆ % က  
လေး�းင််ရွကွ်လေးန်းလေးကြားကးင််းနှာင််် ၂ % က များလေး�ဖ�ု���ုလေးကြားကးင််း
လေးတွ�ွရွသည််။

၃။ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� များ့သံ��စ�များ��� ကျွ�း�များ��� 

     အခွ�င့်ု�ခွ�င့်ု� အသံ့ပ်ညာ��ပ်�း�ပ်ုင့်န်းု�များ���တို့ွင့်ု   

     ပ်ါဝင့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွု�န်း�ခွင့်ု� းှ့၊ များးှ့ အ��ခွအ�န်း�ပ်ဗား��ဂးပ်ု။

ကလေး�းများ�းးအလေးန်းနှာင််် COVID-19 ကး�အတွွင််း ကလေး�း
အခွ�င််းခွ�င််း �ံ�လေးတွ�ွ�ခွင််း၊ စကးးလေး�ပါး�ဖစ်�ခွင််း၊ လေး�ားက်
�ည််�ခွင််း စသည််တွ�ု���ပါ်�ဖစ်�ခွင််း ရွာု၊ များရွာု အလေး�ခွအလေးန်းကု� 
�န်း်းစစ်ရွး ၅၀ % လေးသးကလေး�းများ�းး��ပါ်�ဖစ်လေးကြားကးင််းနှာင််် 
က�န်း်  ၅၀ % က များ��ပါ်�ဖစ်လေးကြားကးင််း လေး�ဖကြားကးးသးွးသည််။ 

၄။ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� များ့သံ��စ�များ���၊ ကျွ�း�များ��� 

     အခွ�င့်ု�ခွ�င့်ု� ဆ�ံ�တို့ွ��ခွင့်ု�၊ စကျွ����ပ်��ဖစု�ခွင့်ု�၊   

     �းာ�ကျွုးညာု�ခွင့်ု�စသံညာုတို့့�� း�ပ်ု�ဖစု�ခွင့်ု� းှ့၊ များးှ့  

     အ��ခွအ�န်း�ပ်ဗား��ဂးပ်ု။

COVID-19 ကျွ ကျွ�း�တို့့��း့� ပ်ါဝင့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွုများုအ��ခွအ�န်းများ���ကျွ့� ဘယ်ုး့�အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွု�စသံး့  

ကလေး�းများ�းးနှာင််် အရွည််အလေးသးွ��ုင််ရွးလေးများး�များန်း်းလေး�းွလေးနှးွများမုျား�းးအရွ COVID-19 ကး�အတွွင််းကလေး�းများ�းး၏ ပါါဝင််လေး�းင််ရွကွ်များအုလေး�ခွအလေးန်း
များ�းးကု�  လေးအးက်ပါါအတွု�င််း လေး�းွလေးနှးွသးွးသည််ကု�လေးတွ�ွရွသည််။ 

“းူစ�းူ�ဝ�များး�ပ်ုးဘူ�း့�� ��တို့ု�ပ်န်းု���တို့့်အတို့ွကျွု ကျွ�း�အဖွ့��တို့ွးညာု� ပ်�ံများှန်းု�တို့ွ�ဆ�ံခွွင့််ု များး�တို့�်ဘူ�၊ အစညာု�အ�ဝ��တို့ွးညာု�    
များး�ပ်ုး�တို့�်ဘူ�”

“ကျွ�း��တို့ွကျွ သံူတို့့��း့��င့်ု�များင့်ုခွ�ကျွု�တို့ွကျွ့� ��ပ်��ပ်း့��များး�တို့�်ဘူ�။ ပ်ါဝင့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွုခွွင့်ု်ကျွ့� ဆ�ံ�ရုုံ�သံွ��တို့ယ်ု။”

“ကျွ�း��တို့ွန်း့��ဆွ��န်ုွ�ပ်ွ့�တို့ွး�ပ်ုးများှ� ခွကျွုခွ့တို့ယ်ု၊ အသံ့ပ်ညာ��ပ်�း�ပ်ုင့်န်းု��တို့ွကျွ့�းညာု� း�ပ်ုးများှ�ခွကျွုခွ့တို့ယ်ု”

“ကျွ�း��တို့ွ အခွ�အခွ�န့်းုများှ� းသံင့််ုး�့�ကျွုတို့့်အသံ့ပ်ညာ��တို့ွ များး�တို့�်ဘူ� 

ကျွ�း��တို့ွန်း့� းူကြီးကျွး��တို့ွန်း့�း�ပ်ုးများ့်အစညာု�အ�ဝ�များှ�းညာု� ပ်ါဝင့်ုများု ဆ�ံ�ရုုံ�းတို့ယ်ု”

“သံူင့်ယ်ုခွ�င့်ု��တို့ွန်း့�စ�ပြီးပ်း� ကျွစ��ခွွင့််ုးညာု� များးှ့ပ်ါ”

“မ့ျားဘ�တွို့အ�န်းန့်း� သံ��သံများး��တွို့က့ျွ� တို့စုခွါတို့စုးံအခွ�နု့်း�ပ်�ပြီးပ်း� အ��တ့်ို့�န်း��တွို့မှျား� စကျွ����ပ်�ပ်ါတို့ယု်။ အပြီးမ့ျားတို့မုျား��တို့�် များး�ပု်�ပ်�ပ်ါဘူ�။ 
သံ��သံများး�အတို့ွကျွု အခွ�န့်းု�ပ်�တို့့်များ့ဘကျွ းှ��ပ်ါတို့ယ်ု”

၇၂ %

၂၆ %

၂ %

၅၀ %၅၀ %

များလေး�းင််ရွက်ွပါါ လေး�းင််ရွက်ွလေးန်းသည်် များလေး�ဖ�ု���ုပါါ

များ��ပ်ါ�ဖစ်ပါါ��ပ်ါ�ဖစ်ပါါသည််
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COVDI-19 ကျွ�း�များ���အတို့ွင့်ု� များ�ပ်န်း�ုပ်ွ���အ�င့်ု ဘ��တို့ွကျွူညားး�ပ်ု�ဆ�င့်ု�ပ်��န်းး့ 

“ကျွ့�ယ်ုကျွ့�တို့့�င့်ုကျွ�ကျွွယ်ုန်းညာု�များ���ကျွ့� း့�ကျွုန်း�း�ပ်ု�ဆ�င့်ုတို့ယ်ု။ အ�ပ်င့်ု�ွကျွုးင့်ု Mask တို့ပ်ုတို့ယ်ု”

“�ပ်န်းုး�းင့်ုးကျွု�ဆ�တို့ယ်ု စန်းစုတို့ကျွ�န်းညာု�န်း့� စကျွကန်း�ု ၂၀ ကြာကျွ� းကျွု�ဆ�တို့ယ်ု”

“ကျွ�း�အခွ�င့်ု�ခွ�င့်ု� ��ပ်��ပ်တို့ယ်ု၊ သံတို့့�ပ်�ကြာကျွတို့ယ်ု”

 “အ့များုအ�ပ်င့်ုဖကျွု များ�ွကျွုဖ့��၊ အ�ပ်င့်ု�ွကျွုးင့်ုးညာု� တို့စု�ယ်�ကျွုန်း့�တို့စု�ယ်�ကျွု ပ်ူ�ပ်ူ�ကျွပ်ုကျွပ်ုကြီးကျွး� များ�န်းဖ့��၊ mask တို့ပ်ုဖ့�� သံတို့့�ပ်�တို့ယ်ု”

“အ့များု�့များှ��န်းဖ့�� ��ပ်�တို့ယ်ု၊ းကျွု�ဆ�ကြာကျွဖ့�� ��ပ်�တို့ယ်ု”

“အ�ခွ��ကျွ�း��တို့ွကျွ့� TV ကျွး�တို့့် သံတို့င့်ု��တို့ွကျွ့� �ပ်န်းု��ပ်��ပ်တို့ယ်ု” 

“အး�ဝတို့�ုကျွ့�င့်ုပြီးပ်း�တို့့�င့်ု� းကျွု�ဆ�ဖ့�� ��ပ်��ပ်တို့ယ်ု”

“းူစ�းူ�ဝ�း�ပ်ုး့��များး�တို့�် တို့စုအ့များုတို့ကျွုဆင့်ု�းကျွုကျွများု�စ��စ�င့်ု�တို့ွ �ဝ�ပ်�တို့��တို့ွ း�ပ်ုတို့ယ်ု။ ကျွ့�ယ်ုတို့့�င့်ုးညာု� �ဆွ��န်ုွ��ပ်�
တို့ယ်ု။ ကျွ�း�ပ့်ဦး��ဆ�င့်ုးင့်ုးညာု� းူကြီးကျွး�ကျွန်း��များ���င့်ုဘူ�၊ ကျွ�း�ကျွ ကျွ�း�ကျွ့� ��ပ်�တို့�ကျွ့�န်း�����င့်ုတို့ယ်ု”

“တို့စုဦး�သံ့ပြီးပ်း�သံ�� သံတို့င့်ု�အခွ�ကျွုအးကျွု�တို့ွကျွ့� အ�ခွ��တို့စု�ယ်�ကျွုကျွ့��ပ်န်းုးညာုများာ�ဝတို့�၊ ��တို့ု�ပ်န်းု����သံ� ဥပ်�ေများ���ကျွ့� း့�ကျွုန်း�
 ကြာကျွပ်ါသံညာု။ ��တို့ု�ပ်န်းု���တို့့်ညွှှန်းုကြာကျွ��ခွ�ကျွု�တို့ွကျွ့� �း��း�စ��စ�� း့�ကျွုန်း�ကြာကျွတို့ယ်ု”

COVID-19 ကျွ�း�အတို့ွင့်ု� များ�ပ်န်း�ုပ်ွ���အ�င့်ု ကျွ�း�ကျွ�န်း ကျွ�း�အခွ�င့်ု�ခွ�င့်ု�      

ဘယ်ုး့�ကျွ�ကျွွယ်ုန်းညာုးများု��း��တို့ွန်း့� ပ်ညာ��ပ်�န်ု့�င့်ုများး့ 

“ကျွ့�ယ်ုတို့့�င့်ုဦး��ဆ�င့်ုး�ပ်ု�ခွင့်ု�” 

“းကျွုကျွများု�စ��စ�င့်ု�ဖန်း�ု�ဝ�ခွင့်ု�”

“အခွ�င့်ု�ခွ�င့်ု�သံတို့့�ပ်���ပ်�ကြာကျွ���ခွင့်ု�”

 “းူကြီးကျွး�များ���ကျွ့��ပ်န်းုးညာုသံတို့့�ပ်���ပ်�ကြာကျွ���ခွင့်ု�”

“သံတို့ငု့်�အခွ�ကုျွအးကုျွ န်းညုာ�န်းညုာ�ပ့် းတို့ယု်၊ းှ�တ့်ို့သူံကျွးတို့ယု်၊
များးှ�တို့့်သံူကျွ များးဘူ�၊ အင့်ုတို့�န်းကျွုကျွ�န်း းှ�ကြာကျွညာ်ု�တို့�် အ�ပ်ညာ်ု 
အစ�ံများးဘူ�။ များ့ဘ�တို့ွကျွ�တို့�် သံတို့င့်ု�အခွ�ကျွုအးကျွု များ�ပ်�န်ု့�င့်ု
ဘူ�၊ သံူတို့့��ကျွးညာု� သံူတို့့��အး�ပ်ု�တို့ွန်း့�ဆ့��တို့�်၊ ကျွ့�ဗားစု�ကြာကျွ�င့််ု 
သံ��/သံများး��တို့ွကျွ များ့သံ��စ�များှ� များ့ဘကျွ့���ပ်�ဆ့�ခွွင့််ုးတို့��တို့�်းှ့
တို့ယ်ု။ Stay Home များှ���ပ်�ဖ့��ကျွ ကျွ�း�န်း့�ပ့် ��ပ်�ဖ့��းှ့တို့ယ်ု။ 
းပ်ုးွ��့များှ��တို့�် ��ပ်�ခွွင့််ုများ��ပ်�န်း့� ပ်ါဝင့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွုခွွင့််ု�တို့�င့်ု  
များးဘူ�၊ းပ်ုကျွွကုျွ�့များှ��တို့�် ကျွ�း�ဆးကျွ အကြံကျွံဉာ�ဏ်ုယ်ူတို့�   
များးှ့ဘူ�၊ ကျွ့�ဗားစုန်း့�အစညာု�အ�ဝ��ခွ�းင့်ု းူကြီးကျွး�ပ့်ဖ့တို့ုတို့ယ်ု၊ အးင့်ု
ကျွ ၃ း တို့စုကြီးကျွ့များု အစညာု�အ�ဝ�း�ပ်ုပြီးပ်း�းင့်ု းှတို့ု�တို့�ုအများတို့ု
�တို့ွ၊ းူကြီးကျွး��တို့ွန်း့��တို့ွ�ပြီးပ်း� ကျွ�း��တို့ွး့�အပ်ုတို့��တို့ွ ��ပ်�ခွွင့်ု်
းတို့ယ်ု။ ခွ�ဆ့�များးဘူ�”

(န်ု့�င့်ုးင့်ု�သံူ၊ ၁၇ န်ုှစု၊ ကျွ���၊ ကျွယ်��ကျွ�း�ကျွွန်းုယ်ကျွု)

“ကျွ�း�များ���ကျွ သံတို့င့်ု�အခွ�ကျွုအးကျွု
အများ���စ�ကျွ းူကြီးကျွး��တို့ွကျွ�န်း း�ပ်ါ
တို့ယ်ု၊ update းှ့သံး့� တို့စုခွ��့�းညာု� 
update များ�ဖစုတို့��တွို့း့ှတို့ယု်။ အဓ့ိကျွ
ကျွ�တို့�် က့ျွ�ဗားစုအတို့ွင့်ု�များှ� ဘယ်ုး့�
အသံကျွုးှင့်ုခွွင့််ုး�အ�င့်ု း�ပ်ုများး့၊ ကျွ့�ဗားစု
များကျွူ��အ�င့်ု  ဘယ်ုး့��န်းးများး့ဆ့�တို့�ပ်ါ” 
(ရုူဘး၊ ၁၇ န်ုှစု၊ များ၊ တို့း�တို့့န်းု)
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ကလေး�းများ�းးအလေးန်းနှာင််် COVID-19 ကး�အတွငွ််း ကလေး�း
များ�းးအခွ�င််းခွ�င််း အသပုါည်းလေးပါး��ပါ်င်န်း်းများ�းးတွငွ်် ပါါဝင််
လေး�းင််ရွကွ်လေးန်း�ခွင််း ရွာု၊ များရွာုက�ု လေး�်�းရွးတွငွ်် ၇၂ % 
လေးသးကလေး�းများ�းးက များလေး�းင််ရွကွ်ခွ့လ်ေးကြားကးင််း၊ ၂၆ % က  
လေး�းင််ရွကွ်လေးန်းလေးကြားကးင််းနှာင််် ၂ % က များလေး�ဖ�ု���ုလေးကြားကးင််း
လေးတွ�ွရွသည််။

၃။ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� များ့သံ��စ�များ��� ကျွ�း�များ��� 

     အခွ�င့်ု�ခွ�င့်ု� အသံ့ပ်ညာ��ပ်�း�ပ်ုင့်န်းု�များ���တို့ွင့်ု   

     ပ်ါဝင့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွု�န်း�ခွင့်ု� းှ့၊ များးှ့ အ��ခွအ�န်း�ပ်ဗား��ဂးပ်ု။

ကလေး�းများ�းးအလေးန်းနှာင််် COVID-19 ကး�အတွငွ််း ကလေး�း
အခွ�င််းခွ�င််း �ံ�လေးတွ�ွ�ခွင််း၊ စကးးလေး�ပါး�ဖစ်�ခွင််း၊ လေး�ားက်
�ည််�ခွင််း စသည််တွ�ု���ပါ်�ဖစ်�ခွင််း ရွာု၊ များရွာု အလေး�ခွအလေးန်းကု� 
�န်း်းစစ်ရွး ၅၀ % လေးသးကလေး�းများ�းး��ပါ်�ဖစ်လေးကြားကးင််းနှာင််် 
က�န်း်  ၅၀ % က များ��ပါ်�ဖစ်လေးကြားကးင််း လေး�ဖကြားကးးသးွးသည််။ 

၄။ COVID-19 ကျွ�းအတို့ွင့်ု� များ့သံ��စ�များ���၊ ကျွ�း�များ��� 

     အခွ�င့်ု�ခွ�င့်ု� ဆ�ံ�တို့ွ��ခွင့်ု�၊ စကျွ����ပ်��ဖစု�ခွင့်ု�၊   

     �းာ�ကျွုးညာု�ခွင့်ု�စသံညာုတို့့�� း�ပ်ု�ဖစု�ခွင့်ု� းှ့၊ များးှ့  

     အ��ခွအ�န်း�ပ်ဗား��ဂးပ်ု။

COVID-19 ကျွ ကျွ�း�တို့့��း့� ပ်ါဝင့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွုများုအ��ခွအ�န်းများ���ကျွ့� ဘယ်ုး့�အကျွ��့�သံကျွု�း�ကျွု�စသံး့  

ကလေး�းများ�းးနှာင််် အရွည််အလေးသးွ��ုင််ရွးလေးများး�များန်း်းလေး�းွလေးနှးွများမုျား�းးအရွ COVID-19 ကး�အတွငွ််းကလေး�းများ�းး၏ ပါါဝင််လေး�းင််ရွကွ်များအုလေး�ခွအလေးန်း
များ�းးကု�  လေးအးက်ပါါအတွု�င််း လေး�းွလေးနှးွသးွးသည််ကု�လေးတွ�ွရွသည််။ 

“းူစ�းူ�ဝ�များး�ပ်ုးဘူ�း့�� ��တို့ု�ပ်န်းု���တို့့်အတို့ွကျွု ကျွ�း�အဖွ့��တို့ွးညာု� ပ်�ံများှန်းု�တို့ွ�ဆ�ံခွွင့််ု များး�တို့�်ဘူ�၊ အစညာု�အ�ဝ��တို့ွးညာု�    
များး�ပ်ုး�တို့�်ဘူ�”

“ကျွ�း��တို့ွကျွ သံူတို့့��း့��င့်ု�များင့်ုခွ�ကျွု�တို့ွကျွ့� ��ပ်��ပ်း့��များး�တို့�်ဘူ�။ ပ်ါဝင့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွုခွွင့်ု်ကျွ့� ဆ�ံ�ရုုံ�သံွ��တို့ယ်ု။”

“ကျွ�း��တို့ွန်း့��ဆွ��န်ုွ�ပ်ွ့�တို့ွး�ပ်ုးများှ� ခွကျွုခွ့တို့ယ်ု၊ အသံ့ပ်ညာ��ပ်�း�ပ်ုင့်န်းု��တို့ွကျွ့�းညာု� း�ပ်ုးများှ�ခွကျွုခွ့တို့ယ်ု”

“ကျွ�း��တို့ွ အခွ�အခွ�န့်းုများှ� းသံင့််ုး�့�ကျွုတို့့်အသံ့ပ်ညာ��တို့ွ များး�တို့�်ဘူ� 

ကျွ�း��တို့ွန်း့� းူကြီးကျွး��တို့ွန်း့�း�ပ်ုးများ့်အစညာု�အ�ဝ�များှ�းညာု� ပ်ါဝင့်ုများု ဆ�ံ�ရုုံ�းတို့ယ်ု”

“သံူင့်ယ်ုခွ�င့်ု��တို့ွန်း့�စ�ပြီးပ်း� ကျွစ��ခွွင့််ုးညာု� များးှ့ပ်ါ”

“မ့ျားဘ�တွို့အ�န်းန့်း� သံ��သံများး��တွို့က့ျွ� တို့စုခွါတို့စုးံအခွ�နု့်း�ပ်�ပြီးပ်း� အ��တ့်ို့�န်း��တွို့မှျား� စကျွ����ပ်�ပ်ါတို့ယု်။ အပြီးမ့ျားတို့မုျား��တို့�် များး�ပု်�ပ်�ပ်ါဘူ�။ 
သံ��သံများး�အတို့ွကျွု အခွ�န့်းု�ပ်�တို့့်များ့ဘကျွ းှ��ပ်ါတို့ယ်ု”

၇၂ %

၂၆ %

၂ %

၅၀ %၅၀ %

များလေး�းင််ရွက်ွပါါ လေး�းင််ရွက်ွလေးန်းသည်် များလေး�ဖ�ု���ုပါါ

များ��ပ်ါ�ဖစ်ပါါ��ပ်ါ�ဖစ်ပါါသည််
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COVDI-19 ကျွ�း�များ���အတို့ွင့်ု� များ�ပ်န်း�ုပ်ွ���အ�င့်ု ဘ��တို့ွကျွူညားး�ပ်ု�ဆ�င့်ု�ပ်��န်းး့ 

“ကျွ့�ယ်ုကျွ့�တို့့�င့်ုကျွ�ကျွွယ်ုန်းညာု�များ���ကျွ့� း့�ကျွုန်း�း�ပ်ု�ဆ�င့်ုတို့ယ်ု။ အ�ပ်င့်ု�ွကျွုးင့်ု Mask တို့ပ်ုတို့ယ်ု”

“�ပ်န်းုး�းင့်ုးကျွု�ဆ�တို့ယ်ု စန်းစုတို့ကျွ�န်းညာု�န်း့� စကျွကန်း�ု ၂၀ ကြာကျွ� းကျွု�ဆ�တို့ယ်ု”

“ကျွ�း�အခွ�င့်ု�ခွ�င့်ု� ��ပ်��ပ်တို့ယ်ု၊ သံတို့့�ပ်�ကြာကျွတို့ယ်ု”

 “အ့များုအ�ပ်င့်ုဖကျွု များ�ွကျွုဖ့��၊ အ�ပ်င့်ု�ွကျွုးင့်ုးညာု� တို့စု�ယ်�ကျွုန်း့�တို့စု�ယ်�ကျွု ပ်ူ�ပ်ူ�ကျွပ်ုကျွပ်ုကြီးကျွး� များ�န်းဖ့��၊ mask တို့ပ်ုဖ့�� သံတို့့�ပ်�တို့ယ်ု”

“အ့များု�့များှ��န်းဖ့�� ��ပ်�တို့ယ်ု၊ းကျွု�ဆ�ကြာကျွဖ့�� ��ပ်�တို့ယ်ု”

“အ�ခွ��ကျွ�း��တို့ွကျွ့� TV ကျွး�တို့့် သံတို့င့်ု��တို့ွကျွ့� �ပ်န်းု��ပ်��ပ်တို့ယ်ု” 

“အး�ဝတို့�ုကျွ့�င့်ုပြီးပ်း�တို့့�င့်ု� းကျွု�ဆ�ဖ့�� ��ပ်��ပ်တို့ယ်ု”

“းူစ�းူ�ဝ�း�ပ်ုး့��များး�တို့�် တို့စုအ့များုတို့ကျွုဆင့်ု�းကျွုကျွများု�စ��စ�င့်ု�တို့ွ �ဝ�ပ်�တို့��တို့ွ း�ပ်ုတို့ယ်ု။ ကျွ့�ယ်ုတို့့�င့်ုးညာု� �ဆွ��န်ုွ��ပ်�
တို့ယ်ု။ ကျွ�း�ပ့်ဦး��ဆ�င့်ုးင့်ုးညာု� းူကြီးကျွး�ကျွန်း��များ���င့်ုဘူ�၊ ကျွ�း�ကျွ ကျွ�း�ကျွ့� ��ပ်�တို့�ကျွ့�န်း�����င့်ုတို့ယ်ု”

“တို့စုဦး�သံ့ပြီးပ်း�သံ�� သံတို့င့်ု�အခွ�ကျွုအးကျွု�တို့ွကျွ့� အ�ခွ��တို့စု�ယ်�ကျွုကျွ့��ပ်န်းုးညာုများာ�ဝတို့�၊ ��တို့ု�ပ်န်းု����သံ� ဥပ်�ေများ���ကျွ့� း့�ကျွုန်း�
 ကြာကျွပ်ါသံညာု။ ��တို့ု�ပ်န်းု���တို့့်ညွှှန်းုကြာကျွ��ခွ�ကျွု�တို့ွကျွ့� �း��း�စ��စ�� း့�ကျွုန်း�ကြာကျွတို့ယ်ု”

COVID-19 ကျွ�း�အတို့ွင့်ု� များ�ပ်န်း�ုပ်ွ���အ�င့်ု ကျွ�း�ကျွ�န်း ကျွ�း�အခွ�င့်ု�ခွ�င့်ု�      

ဘယ်ုး့�ကျွ�ကျွွယ်ုန်းညာုးများု��း��တို့ွန်း့� ပ်ညာ��ပ်�န်ု့�င့်ုများး့ 

“ကျွ့�ယ်ုတို့့�င့်ုဦး��ဆ�င့်ုး�ပ်ု�ခွင့်ု�” 

“းကျွုကျွများု�စ��စ�င့်ု�ဖန်း�ု�ဝ�ခွင့်ု�”

“အခွ�င့်ု�ခွ�င့်ု�သံတို့့�ပ်���ပ်�ကြာကျွ���ခွင့်ု�”

 “းူကြီးကျွး�များ���ကျွ့��ပ်န်းုးညာုသံတို့့�ပ်���ပ်�ကြာကျွ���ခွင့်ု�”

“သံတို့ငု့်�အခွ�ကုျွအးကုျွ န်းညုာ�န်းညုာ�ပ့် းတို့ယု်၊ းှ�တ့်ို့သူံကျွးတို့ယု်၊
များးှ�တို့့်သံူကျွ များးဘူ�၊ အင့်ုတို့�န်းကျွုကျွ�န်း းှ�ကြာကျွညာ်ု�တို့�် အ�ပ်ညာ်ု 
အစ�ံများးဘူ�။ များ့ဘ�တို့ွကျွ�တို့�် သံတို့င့်ု�အခွ�ကျွုအးကျွု များ�ပ်�န်ု့�င့်ု
ဘူ�၊ သံူတို့့��ကျွးညာု� သံူတို့့��အး�ပ်ု�တို့ွန်း့�ဆ့��တို့�်၊ ကျွ့�ဗားစု�ကြာကျွ�င့််ု 
သံ��/သံများး��တို့ွကျွ များ့သံ��စ�များှ� များ့ဘကျွ့���ပ်�ဆ့�ခွွင့််ုးတို့��တို့�်းှ့
တို့ယ်ု။ Stay Home များှ���ပ်�ဖ့��ကျွ ကျွ�း�န်း့�ပ့် ��ပ်�ဖ့��းှ့တို့ယ်ု။ 
းပ်ုးွ��့များှ��တို့�် ��ပ်�ခွွင့််ုများ��ပ်�န်း့� ပ်ါဝင့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွုခွွင့််ု�တို့�င့်ု  
များးဘူ�၊ းပ်ုကျွွကုျွ�့များှ��တို့�် ကျွ�း�ဆးကျွ အကြံကျွံဉာ�ဏ်ုယ်ူတို့�   
များးှ့ဘူ�၊ ကျွ့�ဗားစုန်း့�အစညာု�အ�ဝ��ခွ�းင့်ု းူကြီးကျွး�ပ့်ဖ့တို့ုတို့ယ်ု၊ အးင့်ု
ကျွ ၃ း တို့စုကြီးကျွ့များု အစညာု�အ�ဝ�း�ပ်ုပြီးပ်း�းင့်ု းှတို့ု�တို့�ုအများတို့ု
�တို့ွ၊ းူကြီးကျွး��တို့ွန်း့��တို့ွ�ပြီးပ်း� ကျွ�း��တို့ွး့�အပ်ုတို့��တို့ွ ��ပ်�ခွွင့်ု်
းတို့ယ်ု။ ခွ�ဆ့�များးဘူ�”

(န်ု့�င့်ုးင့်ု�သံူ၊ ၁၇ န်ုှစု၊ ကျွ���၊ ကျွယ်��ကျွ�း�ကျွွန်းုယ်ကျွု)

“ကျွ�း�များ���ကျွ သံတို့င့်ု�အခွ�ကျွုအးကျွု
အများ���စ�ကျွ းူကြီးကျွး��တို့ွကျွ�န်း း�ပ်ါ
တို့ယ်ု၊ update းှ့သံး့� တို့စုခွ��့�းညာု� 
update များ�ဖစုတို့��တွို့း့ှတို့ယု်။ အဓ့ိကျွ
ကျွ�တို့�် က့ျွ�ဗားစုအတို့ွင့်ု�များှ� ဘယ်ုး့�
အသံကျွုးှင့်ုခွွင့််ုး�အ�င့်ု း�ပ်ုများး့၊ ကျွ့�ဗားစု
များကျွူ��အ�င့်ု  ဘယ်ုး့��န်းးများး့ဆ့�တို့�ပ်ါ” 
(ရုူဘး၊ ၁၇ န်ုှစု၊ များ၊ တို့း�တို့့န်းု)
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“ကျွ�း�အဖွ့� ၄-၅ ဦး� ဦး��ဆ�င့်ုပြီးပ်း� Mask တို့ပ်ု၊ hand gel �ဆ�င့်ုပြီးပ်း� းွ��့များှ� အ�ခွ��ကျွ�း�များ���အ�� ပ်ညာ��ပ်��ခွင့်ု�”

“TV �းေးယ့်�ကျွ�န်း သံတို့င့်ု�အခွ�ကျွုအးကျွု န်း�����င့်ု�အ�င့်ု တို့့�ကျွုတို့ွန်းု��ခွင့်ု�”

“န်း�����င့်ုပြီးပ်း�တို့့် ကျွ�း�အဖွ့�ဝင့်ုကျွ �ခွါင့်ု��ဆ�င့်ုပြီးပ်း� သံတို့င့်ု�အခွ�ကျွုအးကျွုများာ�ဝ�ခွင့်ု�”

“��တို့ု�ပ်န်းု���တို့့်ဥပ်�ေ�တို့ွကျွ့� တို့့တို့့ကျွ�ကျွ� း့�ကျွုန်း�ဖ့�� 
အကြံကျွံ�ပ်�န်ုး��ဆ�ု�ခွင့်ု�”

“းပ်ုကျွွကျွု�့များှ�းှ့တို့့် အဖွ့�အစညာု��တို့ွန်း့� 
ကျွ�း�အဖွ့��တို့ွ ပ်ူ��ပ်ါင့်ု�ပြီးပ်း� Mask တို့ပ်ုဖ့�� 
းပ်ုကျွွကျွု�့များှ�န်ုး��ဆ�ု�ခွင့်ု�” 

“ကျွ�း��တို့ွန်း��းညာုန်ု့�င့်ုများ့်န်းညာု�န်း့� �ပ်င့်ု���တို့့်
စ��စ�င့်ု�တို့ွအ�ပ်င့်ု ကျွ�း�န်း��းညာုန်ု့�င့်ုတို့့် 
ဘ�သံ�စကျွ��န်း့���တို့ုပြီးပ်း� ကျွ�း�များ��� း့�ကျွု�ဝ�ခွင့်ု�”

ကျွ�း�များ���၏ ပ်ါဝင့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွုများုဆ့�င့်ုး�အခွွင့််ုအ�း�အ�ပ်� COVID-19 ၏ သံကျွု�း�ကျွုများူအ��သံ�ံ�သံပ်ုခွ�ကျွု 

 ကလေး�းသငူ်ယ််ပါါဝင််လေး�းင််ရွကွ်ခွငွ်််��ုင််ရွးအခွငွ်််အလေးရွးများ�းးအလေးပါ် COVID-19 ၏ သက်လေးရွးက်များကု�ု လေး��်းသံ�းသပါ်ရွးတွငွ်် များသုးးစ�
အတွငွ််း ကလေး�းများ�းးကု� လေး�ပါး�ု�ခွငွ်််လေးပါး�ခွင််း၊ ကလေး�းစကးးကု�န်း�းလေး�းင််လေးပါး�ခွင််း၊ ကလေး�းနှာင်််အတွအူခွ�နု်း်လေးပါး�ခွင််း၊ ကလေး�းကု�အသလုေးပါးသင်််
သည််် COVID-19 ��ုင််ရွး သတွင််းအခွ�က်အ�က်များ�းးလေးပါး�ခွင််း အစရွာုသည််များ�းးကု� များဘု၊ �ကူြီးကးးများ�းးစ�က ��ပါ်လေး�းင််လေးပါးလေးကြားကးင််း သံ�းသပါ်ရွရွာု
သည််။  ကလေး�းအန်းည််းစ�အလေးန်းနှာင််် ယ်င််းအခွငွ်််အလေးရွးများ�းးကု� များသုးးစ�အတွွင််းများားပါင်် များရွရွာုသည််ကု� သံ�းသပါ်ရွရွာုသည််။ 

 ရွပါ်ရွးွ�့တွငွ်် �စူ�လေးဝး�ခွင််းများ�းး ကန်း�်သတွ်ခွ�က်များ�းးရွာုလေးန်းသည်််အတွကွ် ကလေး�းများ�းးအတွကွ် �တွွ်�တွွ်�ပါ်�ပါ် ကလေး�းအခွ�င််းခွ�င််း
လေးတွ�ွ�ံ�ခွငွ်််၊ ကလေး�းအဖွ့�တွွင််ပါါဝင််ခွွင်််၊ ကလေး�းအဖွ့�နှာင်််ပါတွ်သက်သည််် �ပုါ်ရွားးများ�ု�ပါ်င်န်း်းများ�းးတွငွ်် ပါါဝင််ခွငွ်််၊ အသပုါည်းလေးပါး��ပါ်င်န်း်းများ�းး၊ 
�ကူြီးကးးများ�းးနှာင််် အစည််းအလေးဝး��ပါ်ပြီးပါးး များမုျားတုွ�ု�၏အခွငွ်််အလေးရွး�ု�င််ရွး ��ုအပါ်ခွ�က်များ�းးအလေးပါ် လေး�းွလေးနှးွခွွင်််များ�းး �ံ�းဝများရွရွာလုေးတွးသ်ည််ကု� သံ�းသပါ်
ရွရွာုသည််။ ရွပါ်ရွးွ�့များား ကလေး�းများ�းး၏ လေး�ပါး�ု�ခွငွ်််များ�းး၊ ကလေး�းများ�းး၏အကြံကံဉားဏ််များ�းး န်း�းလေး�းင််�ခွင််း၊ �ည်််သငွ််းစဉ်း်းစးး�ခွင််းများ�းးများရွာ�ုခွင််း
သည်် COVID-19 ကး� များတွု�င််များးကတွည််းက�ဖစ်ပြီးပါးး COVID-19 ကး�တွငွ််�ည််း ယ်င််းအလေး�ခွအလေးန်းအတွု�င််းပါင််�ဖစ်သည််။ 

 COVID-19 သတွင််းအခွ�က်အ�က်ရွရွာမုျားနုှာင်််ပါတွ်သက်၍ များဘုများ�းးနှာင််် ရု�ပါ်�များင််သံကြားကးးများာ အခွ�က်အ�က်များ�းးရွရွာလုေးန်းကြားကလေးကြားကးင််း အဓိကု
ကလေး�းများ�းးရွရွာုသည််် သတွင််းအခွ�က်အ�က်များ�းးများား COVID-19 ကးကယွ််လေးရွး�ု�င််ရွး သတွင််းအခွ�က်အ�က်များ�းးပါင််�ဖစ်သည််။ 

 �းူ�ခွးးသည်််အခွ�က်များား ကလေး�းများ�းးကု�ယ််တွ�ုင်် များမုျားတုွ�ု�ကလေး�းများ�းးအတွငွ််းတွငွ်် COVID-19 များကးူစက်လေးအးင်် အခွ�င််းခွ�င််း သတွလုေးပါး
�ခွင််း၊ က�ုယ််တွ�ုင််ကးကယွ််လေးရွး��ပါ်င်န်း်းများ�းးတွငွ်် ပါါဝင််လေး�းင််ရွကွ်နှ�ုင််�ခွင််းများ�းး ရွာုသည််ကု��ည််း သရုွာုရွသည််။ များည််သည်််န်းည််းများ�းး�ဖင််် ကလေး�း
များ�းးကု�ယ််တွ�ုင််ပါါဝင််ပြီးပါးး ကလေး�းအခွ�င််းခွ�င််း ပါည်းလေးပါး��ပါ်င်န်း်းများ�းးက�ု��ပါ်လေး�းင််နှ�ုင််လေးကြားကးင််း လေး�းွလေးနှးွများမုျား�းးက ကလေး�းများ�းး၏ စမွျား်းလေး�းင််
ရွည််ရွာမုျား၊ု ပါါဝင််လေး�းင််ရွကွ်ရွန်း် စတုွ်အးး�က်သန်း်များမုျား�းးရွာု�ခွင််းကု� သံ�းသပါ်ရွရွာုသည််။ 

ကျွ�ကျွွယ်ုဖ့�� ကျွ�း��တို့ွအသံ့ပ်ညာ�းဖ့��း့�ပ်ါတို့ယ်ု။
ကျွ�း��တို့ွ အသံ့ပ်ညာ�း�အ�င့်ု၊ သံတို့င့်ု�အခွ�ကျွုအများှန်းုများ��� 

းးှ့�အ�င့်ု ရု�ပ်ု�များင့်ု သံံကြာကျွ���တို့ွများှ� ကျွ�း�များ��� စ့တို့ုဝင့်ုစ��တို့့် 
ကျွဗား���း��တို့ွ၊ သံးခွ�င့်ု��း��တို့ွ၊ း�ပ်ု�ပ်��စခွ�င့်ုတို့ယ်ု။

များ့ဘကျွ းကျွု�ဆ�ခွ့�င့်ု�တို့�များဟု�တို့ုဘ့၊  ကျွ�း�များ���ကျွ့�ယ်ုတို့့�င့်ု
အသံ့ပ်ညာ�းှ့း့�� းကျွု�ဆ�တို့�များ��့� �ဖစု�စခွ�င့်ုတို့ယ်ု။

(န်ုွယ်ုန်ုွယ်ုးင့်ု�၊ ၁၄ န်ုှစု၊ များ၊ ပ်ခွ�ကျွက�)

ကျွ�း�များ���၏ ပ်ါဝင့်ု�ဆ�င့်ုးွကျွုများုဆ့�င့်ုး�အခွွင့််ုအ�း�များ���အ�ပ်� COVID-19 ၏သံကျွု�း�ကျွုများုများ���န်ုှင့််ု 
ပ်တို့ုသံကျွု၍ အကြံကျွံ�ပ်�ခွ�ကျွုများ��� 

COVID-19 နှာင််် ပါတွ်သက်လေးသး အစးအများံများ�းး စးစဉ်း်လေး�းင််ရွကွ်ရွးတွငွ်် �များန်း်များးနှ�ုင််င်ံ�ဦူးးလေးရွ၏ သံ�းပါံ�တွစ်ပါံ� အစ�ဝင််�ဖစ်သည်််     
ကလေး�းများ�းး၏အကြံကံ�ပါုခွ�က်များ�းး၊ သလေးဘး�းးများ�းးကု��ည််သ်င်ွ်းစဉ််းးစးး�ခွင််း�ဖင််် ကလေး�းများ�းးအတွက်ွ ပါ�ုများ�ုလေးကးင််းများန်ွ်း�လုေးရွးက်လေးသး
 အစးအများံများ�းး�ဖစ်နုှ�င််များည််။ ကလေး�းများ�းး၏ သလေးဘး�းးအ�များင််၊ ယ်�ူခွ�က်များ�းးနှာင််် အကြံကံ�ပါုခွ�က်များ�းးကု� အစးအစဉ်း်များ�းးလေးရွး�ွ့ရွးတွငွ််
 �ည်််သငွ််းစဉ်း်းစးးလေးပါးရွန်း်

COVID-19 နှာင်််ပါတွ်သက်လေးသး သတွင််းအခွ�က်အ�က်များ�းးလေးသး်�ည််းလေးကးင််း၊ အစးအစဉ်း်များ�းးနှာင််် လေး�းင််ရွကွ်ခွ�က်များ�းးကု�လေးသး် 
�ည််းလေးကးင််း ကလေး�းများ�းး�က်�ာများ်းများးသည််် န်းည််း�များ်းများ�းး�ဖင််် ��တွ်လေးဝလေးပါးရွန်း်နှာင််် စးစဉ်း်လေး�းင််ရွကွ်လေးပါးရွန်း် 

ကလေး�းများ�းးအတွငွ််း COVID-19 �ပါန်း�်ပါးွးများုက�ုကးကယွ််ရွန်း် ကလေး�းများ�းးအလေးန်းနှာင််် ကလေး�းများာကလေး�းသု�� ပါည်းလေးပါးအစးအစဉ်း်များ�းး��ပါ် 
လေး�းင််နှ�ုင််လေးရွးအတွကွ် ကလေး�းများ�းးအးး ကညူ်းပါံပ်ါ�ုးလေးပါးရွန်း်။
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