
                                    
 

 

သ  ို့  

 န  ငင်တံတ ်သမ္မတ 

 ပြညတ်  ငစ် သမ္မတပမ္နမ်္ န  ငင်တံတ ် 

 န  ငင်တံတ ်သမ္မတရံ ုံး၊ တနပြညတ်တ ်။ 

ရက်စ ွဲ။  ၂၀၂၀ ခ နစှ်၊ ဧပြြီလ (၈)ရက ်

အတ က ငု်ံးအရ ။ ။ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ် COVID-19 ကပ်ရရာဂါ က ်းစကပ်ပန ှံ့်နှ ှံ့လာသညန်ငှှံ့အ်မျှ 

ပမန်မာန ိုငင် ရှ  ထ န််းသ မ််းရရ်းစခန််းမ ာ်း နငှှံ့ ်အက ဉ်းရထာငမ် ာ်းရှ   က ်းစကမ်ှုအနတရာယ ်က ရရာကန် ိုငသ်  

မ ာ်းအာ်း လွှတရ်ပ်းန ိုငရ်န် အကက ပပြုတငပ်ပ ရတာင််းဆ ိုပခင််း။ 

 တလုံးစ ုံးအြ်ြါတသ  န  ငင်တံတ ်သမ္မတကကြီုံးအ ုံး ရ  တသစ   တမ္တတ  ရြ်ခံ တငပ်ြအြ်ြါသည။် 

 က ိုဗစ်-၁၉  (COVID-19) ကမ္ဘာ့ကြ်တရ ဂါ က ုံးစကြ် ံျံ့ နှံ ို့မ္ှုက   ပမ္နမ်္ ပြညသ် မ္  ုံး ရငဆ်  ငတ်နရခ  န ်

တ င ်  ပမ္နမ်္ န  ငင်အံနှံ ို့အပြ ုံးရှ    နု်ံးသ မ္်ုံးတရုံးစခနု်ံးမ္  ုံး နငှ်ို့ အက ဥ်ုံးတ  ငမ်္  ုံးရှ  လ အမ္  ုံး၏ 

က နု်ံးမ္ တရုံးနငှ်ို့ လံ ပခံြုံတရုံးက   က က ယ်ရန ်လ ြ်တဆ ငရ်မ္ည်ို့ အတရုံးတြေါ်လ ြ်ငနု်ံးစဥ် အ ကံပြြုံခ က်အ ုံး  

ရနက် နတ်ရ ုံးမ္ျှတမ္ှုစငတ် ၊ တမ္ ်လပမ္ ြုံငတ်ရ ုံးမ္ျှတမ္ှုစငတ် ၊ သဇငဥ်ြတေအတ  က်အက ပြြုံအဖ ွဲျံ့၊ 

Colors Rainbow၊ International Bridges to Justice (IBJ) နငှို့ ် the International Legal 

Foundation (ILF) တ  ို့ ြါဝငတ်သ  ဥြတေအတ  က်အက တြုံးသ မ္  ုံးက  ယ်စ ုံး ကျွန် ြ်တ  ို့မှ္ 

တငပ်ြလ  က်ရြါသည။် က  ရ  န ဗ  ငု်ံးရြ်စ် COVID-19 ကြ်တရ ဂါသည ် ကမ္ဘ တစ်ဝှမ္်ုံး လ အမ္  ုံးက   

ဆက်လက် က ုံးစက်ပြန ို့န် ှံ ို့ တပခ က်လှန် ို့လ က်ရှ တနစဉ်တ င ် ကမ္ဘ ို့က နု်ံးမ္ တရုံးအဖ ွဲျံ့ (WHO) မှ္ 

ပမ္နမ်္ န  ငင်တံ င ် တရ ဂါက ုံးစက်န  ငတ်ပခ ပမ္ငို့မ်္ ုံးသည်ို့အတပခအတနရှ တ က ငု်ံး သတ တြုံးခွဲို့ပြြီုံးပဖစ်ြါသည။် 

ကံမ္တက ငု်ံးစ  ပဖငို့ ်ပမ္နမ်္ န  ငင်ရံှ    နု်ံးသ မ်္ုံးတရုံးစခနု်ံးမ္  ုံးနငှို့ ်အက ဉ်ုံးတ  ငမ်္  ုံးတ င ်လ ဥြီုံးတရ   ြ်မ္ှု 

သည ်   နု်ံးသ မ္်ုံးခံ  ုံးရသ  မ္  ုံးအ ုံး ယခ  က  ရ  န ဗ  ငု်ံးရြ်စ် COVID-19 ကြ်တရ ဂါ က ုံးစက်ပခငု်ံးက   

ခ ခံန  ငစ် မ္်ုံး နညု်ံးြါုံးတစသည်ို့ အတပခအတနပဖစ်တစြါသည။် 



  

 

 လက်ရှ အခ  နတ် င ်တရ ုံးရံ ုံးအသြီုံးသြီုံးအလ  က် အမ္ှုက စစ က ုံးန မ္ှုမ္  ုံးက   ခ  နု်ံးဆ  ဆ  ငု်ံးငံို့ပခငု်ံးမ္  ုံး၊ 

အမ္ှုမ္  ုံးအ ုံး ရံ ုံးခ  နု်ံးရကရ်ှည ် ခ  နု်ံးဆ  စြီမ္ံပခငု်ံးမ္  ုံး တဆ ငရ် က်လ က် ရှ တနြါသည၊်    ကွဲို့သ  ို့တသ  

တဆ ငရ် က်ခ က်မ္  ုံးသည ်  နု်ံးသ မ္်ုံး  ုံးခံရသ မ္  ုံး၏ က နု်ံးမ္ တရုံးနငှို့လ်ံ ပခံြုံတရုံးက   တပခ က်လှန် ို့မ္ှု မ္  ုံး 

ပဖစ်တစြါသည။်  ယခ အခ  နတ် င ်ကမ္ဘ တြေါ် ရှ  တရ ုံးစြီရငတ်ရုံးစနစ် အသြီုံးသြီုံးသည ်လ ို့အခ ငို့အ်တရုံးမ္  ုံး 

က  က က ယ်  နု်ံးသ မ္်ုံးက  ဗ  ငု်ံးရြ်က ုံးစက်မ္ှုမ္  ုံးက     နု်ံးခ ြုံြ်တရုံးအစြီအမ္ံမ္  ုံး တဆ က်ရ က်တနစဥ ်

တစ်ခ  န ်ွဲမ္ှ ြင ်ကမ္ဘ ို့က နု်ံးမ္ တရုံးအဖ ွဲျံ့၏ လမ္်ုံးညွှနခ် က်မ္  ုံးက   လ  က်န လ ကရ်ှ ရ     ပမ္နမ်္ န  ငင် ံတတ  ်

အတနပဖငို့လ်ညု်ံး တန ကက် မ္တနသင်ို့တြ။ ကမ္ဘ ို့က နု်ံးမ္ တရုံးအဖ ွဲျံ့၏ လမ္်ုံးညွှနခ် က်တ င ် အ ကံပြြုံ  ုံး 

သညမ်္ှ     နု်ံးသ မ်္ုံးခံ  ုံးရသ မ္  ုံးနငှို့ ် အက ဉ်ုံးက တနသ မ္  ုံးအ ုံး တလျှ ို့ခ ရန ် အ မ္ခံတြုံးပခငု်ံးမ္  ုံးနငှို့ ်

လွှတ်တြုံးပခငု်ံးမ္  ုံးက   တရ ုံးစြီတရုံးလ ြ်ငနု်ံးစဉ်၏ အဆငို့တ်  ငု်ံးတ င ်ပြြုံလ ြ်တြုံး   က်ြါသည။် 

 တရ ုံးရံ ုံးမ္  ုံးအတနပဖငို့ ်အပခ ုံးတသ  အလ ငမ်္လ  ၊ အတရုံးမ္ကကြီုံးသညို့ ်က စစရြ်မ္  ုံးအ ုံး ခ  နု်ံးဆ  ရန ်

ဆ  ငု်ံးငံို့  ုံးစဉ်   နု်ံးသ မ္်ုံးခံ  ုံးရသ မ္  ုံး၏ လ တလ်ြ်မ္ှု၊ က နု်ံးမ္ တရုံးနငှို့ ် တ ုံးကငု်ံးတရုံးဆ  ငရ်  

အတရုံးကကြီုံးတသ  က စစရြ်မ္  ုံးက   တသခ  စ   တပဖရှငု်ံးတဆ ငရ် က်ရနအ်တ က် ပြညတ်  ငစ် သမ္မတ 

ပမ္နမ်္ န  ငင်အံစ  ုံးရ သံ  ို့ ကျွန် ြ်တ  ို့မှ္ တစ်ကမ္ဘ လံ ုံးဆ  ငရ်  တံ ို့ပြနမ်္ှုမ္  ုံးနငှို့အ်ညြီ အတ တက  တမ္တတ  ရြ်ခ ံ

တတ ငု်ံးဆ  လ  က်ရြါသည။်    ို့အပြင ် ပြြုံပြင ် နု်ံးသ မ်္ုံးတရုံးစခနု်ံးမ္  ုံးနငှို့ ် အက ဉ်ုံးတ  ငမ်္  ုံးတ င ်

  နု်ံးသ မ္်ုံးခံ  ုံးရသ အတရအတ က်အ ုံး တလျှ ို့ခ န  ငရ်နအ်တ က် ဥြတေတရုံးရ တဆ ငရ် က်မ္ှု အလံ ုံးစံ က   

တရ ုံးစြီရငတ်ရုံးနငှို့ ် အပခ ုံးတရ ုံးတရုံးအဖ ွဲျံ့မ္  ုံးမ္ှ အသံ ုံးခ န  ငရ်နအ်တ က်  ညွှန ်က ုံးမ္ှုပြြုံအြ်တ က ငု်ံး 

ပြညတ်  ငစ်  သမ္မတ ပမ္နမ်္ န  ငင်အံစ  ုံးရအ ုံး ကျွန် ြ်တ  ို့မှ္ တမ္တတ  ရြ်ခံတငပ်ြ တတ ငု်ံးဆ  အြ်ြါသည။် 

● COVID-19 ပပန ှံ့်ပ ာ်းမှုက ို ကက ြုတငတ်ာ်းဆ ်းကာက ယရ်န်၊ တရာ်းမျှတမှုနငှှံ့ ် ပမန်ဆန်ရသာ 

ကကာ်းနာစစရ်ဆ်းမှု၊ ထ န််းသ မ််းထာ်းသ မ ာ်း၏ လ တလ်ပ်ခ ငှံ့၊် က န််းမာရရ်းနငှှံ့ ်လ ိုပခ ြုမှုအခ ငှံ့အ်ရရ်းမ ာ်း 

က ိုကာက ယရ်န် တရာ်းရ ို ်း၏လိုပ်ရဆာငမ်ှုမ ာ်းက ိုထ န််းည  သင်ှံ့ရကကာင််း အကက ပပြုတငပ်ပပခင််း။ 

 က  ရ  န ဗ  ငု်ံးရြ်စ် COVID-19 ကြ်တရ ဂါ ပြန် ို့ြ  ုံးမ္ှုပဖစ်တစန  ငတ်သ  တရ ုံးရံ ုံးမ္  ုံးအတ ငု်ံး 

မ္လ  အြ် ွဲ လ စ တဝုံးမ္ှုမ္  ုံးအတြေါ် အမ္  ုံးသ ငါ စ  ုံးရ မ္်သကွဲို့သ  ို့ ကျွန် ြ်တ  ို့သညလ်ညု်ံးြွဲ အတ တ ြင ်

ပဖစ်ြါသည။် သ  ို့ရ တ င ်  တရ ုံးရံ ုံးမ္  ုံးအတနပဖင်ို့ အမ္  ုံးပြညသ် လံ ပခံြုံတရုံးအတ က် က က ယ်မ္ှုမ္  ုံး 



  

 

တဆ ငရ် က်တနစဥ် တစ်ဆက် ွဲမ္ှ ြင ်  သသံယပဖင်ို့   နု်ံးသ မ္်ုံးခံရသ မ္  ုံး၊ ပြစ်မ္ှုပဖင်ို့ စ ြ်စ ွဲခံရသ မ္  ုံး၏ 

အတပခခံလ ို့အခ ငို့အ်တရုံးမ္  ုံးက   ဆက်လက်က က ယ် တစ ငို့တ်ရှ ကန်  ငြ်ါရန ်ကျွန် ြ်တ  ို့မှ္ တလုံးစ ုံးစ  ပဖင်ို့ 

တမ္တတ  ရြ်ခံ အ ကံပြြုံတတ ငု်ံးဆ  အြ်ြါသည။် မ္ပဖစ်မ္တနမ္ဟ တ်တသ  က စစရြ်မ္  ုံးက   တရွှျံ့ဆ  ငု်ံး  ုံးသငို့ ်

ြါသည၊် သ  ို့တသ ် တရ ုံးရံ ုံးအတနပဖငို့ ် အတရုံးကကြီုံးတသ  က ုံးန  စစ်တဆုံးမ္ှု၊ ရမ္န ်က ုံးန မ္ှု၊ အ မ္ခ/ံ 

ခံဝနတ်လျှ က ် ုံးပခငု်ံးမ္  ုံးအ ုံး က ုံးန မ္ှု၊ တရှျံ့တတ သ် ငု်ံး စ ချွနတ်တ ် က ုံးန မ္ှုမ္  ုံးကွဲို့သ  ို့ ရ ဇ၀တ်မ္ှု 

မ္  ုံးက    စစ်တဆုံးဆံ ုံးပဖတ်တြုံးန  ငရ်နအ်တ က်  က ုံးန မ္ှုမ္  ုံးက   ဆက်လက်၍  ကန် ို့သတ်တဆ ငရ် က ်

တနသင်ို့ြါသည။် စ ြ်စ ွဲခံရသ မ္  ုံးအ ုံး (၎ငု်ံးတ  ို့၏တရှျံ့တနမှ္တစ်ဆငို့ ် )၎ငု်ံးတ  ို့အတ က် မ္ပဖစ်မ္တန 

တဆ ငရ် က်ရန ် လ  အြ်တသ  က စစရြ်မ္  ုံးက    က ုံးန ခ ငို့တ်ြုံး   က်ြါသည။် အယ ခံနငှ်ို့ ပြငဆ်ငမ်္ှု 

တလျှ က်  ုံးလွှ မ္  ုံး တလျှ က်  ုံးရန ် ရက်အကန် ို့အသတ်မ္  ုံးက  လညု်ံး တ  ုံးပမ္ြှင်ို့တြုံးပခငု်ံး သ  ို့မ္ဟ တ ်

ဆ  ငု်ံးငံို့တြုံးပခငု်ံးမ္  ုံးက  လညု်ံး ခ င်ို့ပြြုံတြုံးသင်ို့ြါသည။် 

● ထ န််းသ မ််းရရ်းစခန််း၊ အက ဉ်းရထာင ်နငှှံ့ ်အက ဉ်းသာ်းဦ်းရရက ို ရလျှာှံ့ခ ရန် ဥပရေနငှ်ှံ့ည ရသာ 

နည််းလမ််းမ ာ်းအာ်းလ ို်း အသ ို်းပပြုသင်ှံ့ရကကာင််း အကက ပပြုတငပ်ပပခင််း။ 

 တလို့က ငို့တ်ရုံးတက  ငု်ံးမ္  ုံးနငှ်ို့ အပခ ုံး  နု်ံးသ မ္်ုံးတရုံးစခနု်ံးမ္  ုံးမ္ှ အသက်၁၈နစှ်တအ က်အရ ယ် 

အ  နု်ံးသ မ္်ုံးခံရသ  ကတလုံးသ ငယ်မ္  ုံးအ ုံး ၎ငု်ံးတ  ို့၏ မ္  အ ြ်  နု်ံးတစ င်ို့တရှ က်မ္ှု သံ  ို့ ပြနလ်ည ်

အြ်နှပံခငု်ံးနငှ်ို့ အမ္   ုံးသမ္ြီုံးမ္  ုံး၊ အသက် (၅၀)တက  မ်္  ုံး၊ ြနု်ံးန ရငက် ြ် တရ ဂါ၊ ဆြီုံးခ   တရ ဂါ၊ နလှံ ုံး၊ 

အဆ ြ်တရ ဂါစသညို့ ် က နု်ံးမ္ တရုံးအတပခအတနရှ သ မ္  ုံး အြါအဝင ် က  ရ  န ဗ  ငု်ံးရြ်စ် COVID-19 

ကြ်တရ ဂါ ေဏတ် က င်ို့ ပြငု်ံး နစ်  ခံစ ုံးရပခငု်ံး သ  ို့မ္ဟ တ် တသဆံ ုံးပခငု်ံး  ကံြုံတတ ျံ့ န  ငတ်ပခမ္  ုံးသည်ို့ 

  နု်ံးသ မ္်ုံးခံရသ  အ ုံးလံ ုံးအ ုံး အပမ္နဆ်ံ ုံးလွှတ်တြုံးသင်ို့တ က ငု်ံး ကျွန် ြ်တ  ို့မှ္ တမ္တတ  ရြ်ခံ တတ ငု်ံးဆ  အြ် 

ြါသည။် 

 ပြစ်ေဏက် ခံတနတသ  အက ဥ်ုံးသ ုံးမ္  ုံးအတ ကလ်ညု်ံး န  ငင်တံတ ်သမ္မတအတနပဖင်ို့ ပမ္နမ်္ ို့ 

နစှ်သစ်က ုံး မ္ဂဂလ အခါသမ္ယ၌ ပြစ်ေဏလ် တ်ပင မ်္ုံးသက်သ ခ င်ို့မ္  ုံးတ င ် ကြ်တရ ဂါက ုံးစက်မ္ှုက   

ခ ခံန  ငစ် မ္်ုံး အနညု်ံးဆံ ုံးအတပခအတနရှ သည်ို့ အက ဥ်ုံးသ ုံးမ္  ုံးက  ြါ  ည်ို့သ ငု်ံးစဥ်ုံးစ ုံးတြုံးန  ငြ်ါရန ်ရ  တသ 

တလုံးစ ုံးစ   တမ္တတ  ရြ်ခ ံ တငပ်ြအြ်ြါသည။် အက ဥ်ုံးတ  ငမ်္  ုံးရှ  လ ဥြီုံးတရ၊ အတရအတ က်နငှ်ို့ 



  

 

   ြ်မ္ှုက   တလျှ ို့ခ ရနရ်ညရ် ယ၍် မ္ မ္ တ  ို့၏ တသေဏမ်္ဟ တ်တသ ပြစ်ေဏြ်မ္ ဏ၏ ငါုံးဆယ် 

ရ ခ  ငန်ှုနု်ံးနငှ်ို့အ က်က   က ခံခွဲို့ပြြီုံးသည်ို့ အက ဥ်ုံးသ ုံးမ္  ုံးက   က နရ်ှ တနတသုံးသည်ို့ပြစ်ေဏမ်္ှ 

ကငု်ံးလ တ်ခ င်ို့ပြြုံပခငု်ံးက  လညု်ံး  ည်ို့သ ငု်ံးစဥ်ုံးစ ုံးတြုံးန  ငြ်ါရန ် န  ငင်တံတ ်သမ္မတကကြီုံးအ ုံး ရ  တသ 

တလုံးစ ုံးစ   တမ္တတ  ရြ်ခံ တငပ်ြအြ်ြါသည။် 

    ို့အပြင ်   နု်ံးသ မ္်ုံးတရုံးစခနု်ံးမ္  ုံးတ င ် လ ဦုံးတရ   ြ်ပခငု်ံးက   တလျှ ို့ခ ရနအ်တ က် ဖမ္်ုံးဆြီုံးမ္ှု 

အသစ်မ္  ုံးက   ပဖစ်န  ငသ်တလ က် ကန် ို့သတ်  ုံးပခငု်ံးနငှ်ို့ သသံယပဖင်ို့  နု်ံးသ မ်္ုံးခံရသ မ္  ုံးက   

ရွဲအ မ္ခံပဖင်ို့ လွှတ်တြုံးပခငု်ံးနငှို့ ်စ ွဲခ က်မ္တငမ်္ြီ   နု်ံးသ မ္်ုံးခံ  ုံးရသ မ္  ုံး၏ လံ ပခံြုံမ္ှုက   က က ယ်တြုံးရန ်

အတ က် အ မ္ခံတြုံးန  ငတ်သ ပြစ်မ္ှုမ္  ုံး၊ အမ္  ုံးပြညသ် လံ ပခံြုံမ္ှုက   အကကြီုံးအက ယ် ပခ မ္်ုံးတပခ က်မ္ှု 

မ္တြုံးန  ငတ်သ  အ မ္ခံမ္တြုံးန  ငတ်သ ပြစ်မ္ှုပဖငို့ ်တရ ုံးစ ွဲဆ  ခံရသ မ္  ုံး သ  ို့မ္ဟ တ် စ ြ်စ ွဲခံရသ မ္  ုံးအ ုံးလံ ုံး 

က  တရ ုံးရံ ုံးတ င ် စစ်တဆုံးမ္ှုမ္ပြြုံလ ြ်မ္ြီ လွှတ်တြုံး   က်တ က ငု်ံး တရ ုံးတရုံးကဏ္ဍအ ုံး တလုံးစ ုံးစ  ပဖငို့ ် 

ကျွန် ြ်တ  ို့တတ ငု်ံးဆ  အြ်ြါသည။် အမ္  ုံးပြညသ် ၏ က နု်ံးမ္ လံ ပခံြုံတရုံးနငှ်ို့ အ မ္ခံြမ္ ဏမ္တတ်န  င ်

တသ ဆငု်ံးရွဲန မ္်ုံးြါုံးသ မ္  ုံးက  ြါ ခ ွဲပခ ုံးဆက်ဆံပခငု်ံးမ္ရှ တစတရုံးတ  ို့အတ က ် တရ ုံးရံ ုံးမ္  ုံးအတနပဖင်ို့ 

စ ြ်စ ွဲခံရသ မ္  ုံးက   အ မ္ခတံငပ်ြတစပခငု်ံးအစ ုံး က  ယ်ြ  ငခ်ံဝနပ်ဖင်ို့ လွှတ်တြုံးပခငု်ံးမ္  ုံးလညု်ံး ပြြုံလ ြ်န  င ်

ြါသည။် ယခ အက ြ်အတညု်ံးအခ  နက် လတ င ် ဖမ္်ုံးဆြီုံးမ္ှုအသစ်မ္  ုံးက   ပဖစ်န  ငသ်မ္ျှ ကန် ို့သတ်  ုံး 

သင်ို့ပြြီုံး သသံယပဖင်ို့  နု်ံးသ မ္်ုံးခံ  ုံးရသ မ္  ုံးက   ရွဲအ မ္ခံပဖင်ို့ လွှတ်တြုံးပခငု်ံးမ္  ုံးလညု်ံး ပြြုံလ ြ်န  င ်

ြါသည။် 

 ပမ္နမ်္ န  ငင်၏ံ အက ဉ်ုံးတ  ငမ်္  ုံးအတ ငု်ံး လ ဦုံးတရ   ြ်မ္ှုက   တလျှ ို့ခ န  ငရ်နအ်လ  ို့င ှ 

တရ ုံးတရုံး ကဏ္ဍအတနပဖငို့ ်စ ြ်စ ွဲခံရသ မ္  ုံးက   တ  ငေ်ဏခ် မ္ှတ်ပခငု်ံး က် အပခ ုံးနညု်ံးပဖငို့ ်တပြ ငု်ံးလွဲ 

ပြစ်ေဏ ်ခ မ္ှတ်ပခငု်ံးက   တတ်န  ငစ် မ္်ုံးသမ္ျှ ဦုံးစ ုံးတြုံးရနအ်တ က် ကျွန် ြ်တ  ို့ တလုံးစ ုံးစ   တ  က်တ နု်ံးတငပ်ြ 

အြ်သည။် 

● ပမန်မာန ိုငင် တရာ်းရ ို ်းမ ာ်းနငှှံ့ထ် န််းသ မ််းရရ်းစခန််းမ ာ်းတ ငပ် ိုမ ိုတင််းကကပ်ရသာသန် ှံ့ရှင််းရရ်းလိုပ်ငန််း 

မ ာ်းအရကာငအ်ထညရ် ာ်ရဆာငရ် ကသ်င်ှံ့ရကကာင််း အကက ပပြုတငပ်ပပခင််း။ 



  

 

 တရ ုံးရံ ုံးမ္  ုံးရှ  ဝန ်မ္်ုံးမ္  ုံး၊ တရ ုံးသ ကကြီုံးမ္  ုံး၊ အစ  ုံးရတရှျံ့တနမ္  ုံးနငှို့ ် တရှျံ့တနတရှျံ့ရြ်မ္  ုံး၏ 

အသက်အနတရ ယ်   ခ  ကန်  ငမ်္ှုက   တလျှ ို့ခ ရန ် တရ ုံးရံ ုံးမ္  ုံး၊ ရွဲစခနု်ံးမ္  ုံး၊ လ ငယ်သငတ်နု်ံးတက  ငု်ံးမ္  ုံး၊ 

အက ဉ်ုံးတ  င ်မ္  ုံးနငှို့ ်အခ ြုံြ်မ္  ုံးတ င ်ြ  မ္  တငု်ံး ကြ်တသ  သန ို့ရ်ှငု်ံးတရုံးလ ြ်ငနု်ံးမ္  ုံး အတက ငအ် ည ်

တဖ ်တဆ ငရ် က ် ပခငု်ံးနငှို့ ်တစ်ဥြီုံးနငှို့တ်စ်ဥြီုံးအက  အတဝုံးပခ ုံးပခငု်ံး၊ စ စစ်စစ်တဆုံးပခငု်ံး နငှို့ ်ဖမ္်ုံးဆြီုံးခံရသ  

အသစ်မ္  ုံးက   ဖ  ုံးန သ မ္  ုံးနငှို့ ် သြီုံးသန ို့ခ် ွဲပခ ုံး တနရ ခ   ုံးပခငု်ံးမ္  ုံး လ ြ်တဆ ငရ်န ် တတ ငု်ံးဆ   

အြ်ြါသည။် 

ယခ အ ကံပြြုံတငပ်ြခ က်မ္  ုံးက   တရ ုံးမ္ျှတမ္ှုအ ုံးတရုှံးရှု၍ သတ  ရ  ုံးပဖင်ို့ တလုံးစ ုံးစ   အ ကံပြြုံတငပ်ြ 

အြ်ြါသည။် 

 

 

မ္ တတ  က   -  

၁။ န  ငင်တံတ ်၏အတ  ငြ်ငခ်ံြ ဂ္ ြုံလ် / ဥကက ဌ၊ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

က က ယ်၊   နု်ံးခ ြုံြ်၊ က သတရုံး အမ္  ြုံုံးသ ုံးအဆငို့ ်ဗဟ  တက ်မ္တြီ၊ တနပြညတ်တ ်။ 

၂။ ေ တ ယသမ္မတ (၁)/ ဥကက ဌ၊ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)   နု်ံးခ ြုံြ်တရုံးနငှို့ ်

အတရုံးတြေါ်တံ ို့ပြနတ်ရုံးတက မ်္တြီ၊ တနပြညတ်တ ်။ 

၃။ ပြညတ်  ငစ် တရ ုံးသ ကကြီုံးခ ြုံြ်၊ ပြညတ်  ငစ် တရ ုံးလွှတ်တတ ်ခ ြုံြ်ရံ ုံး၊ တနပြညတ်တ ်။ 

၄။ ပြညတ်  ငစ် ဝနက်ကြီုံး၊ ပြည ်ွဲတရုံးဝနက်ကြီုံးဌ န၊ တနပြညတ်တ ်။ 

၅။ ပြညတ်  ငစ် ဝနက်ကြီုံး၊ က နု်ံးမ္ တရုံးနငှို့ ်အ ုံးကစ ုံးဝနက်ကြီုံးဌ န၊ တနပြညတ်တ ်။ 

 


