
 
 

 

 

 

 

 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ် ကမ္ာာ့ကပ်ရရာဂါ ၊ ထ န််းသ မ််းခံ ရသမူ ာ်းအတကွ ်

က န််းမာရရ်းနငှာ့ ် လူ ာ့အခွငာ့အ်ရရ်းမ ာ်း ကာကွယ ် ရစာငာ့ရ် ှာကရ်ပ်းရစန ိုငရ်န် 

ဥပရေဆ ိုငရ်ာ အရထာကအ်ကရူပ်းသမူ ာ်း အတကွ ်လမ််းညွှန်ခ ကမ် ာ်း။ 

ဤလမ််းညွှန်ချက်သည ် ဥပဒေဆ ိုင်ရာ အဒ ာ က်အကဒူပ်းသူမျာ ်း အတွက်  

COVID-19 ကမ္ာာ့ ကပ်ဒရာ ဂါ ဖြစပ်ာွ ်းမှုက ို က ိုင်တယွ်ဒဖြရငှ််းရနန်ငှာ့ ်

  န််းသ မ််းခ ံာ ်းရသူမျာ ်း ဒပေါ်အဆ ိုပါ ကပဒ်ရာဂါ ၏ဖပင််း နမ်ှုက ို ဟန ်တာ်း ရန် 

လိုပဒ်ဆာင်န ိုင်သညာ့် မဒူ ာင်တစ်ခို ဖြစလ်ာ ဒစရနရ်ည်ရယွပ်ါသည်။  

COVID 19 ဒရာ ဂါဖပန ပ်ွာ်းမှုသည ် ကမာ္တစ်ဝှမ််းတွင်ဖြစပ်ာွ ်းလာ သည်နငှာ့်အမျှ 

  ခ ိုက်လွယ်ဒသာ လအူိုပ ်စိုမျာ ်းဖြစသ်ညာ့် အချျုပ ်ခန််းမျာ ်းနှငာ့် အကျဉ််း ဒ ာင် မျာ ်းတငွ် 

  န််းသ မ််း ာ ်းခရံဒသာ လူသန််းဒပါင််းမျာ ်းစာွ တ ို  အာ ်း ချ  န််းဒဖခာက်လျက်ရှ ပါသည်။ 

ဤအ ဒဖခအဒနမျာ ်းတငွ် ကျွန်ိုပတ် ို ၏ လူူ့အြ ွ ွဲ့အစည််းမျာ ်းသည် အင ်တ ိုက်အာ ်းတ ိုက် 

လိုပဒ်ဆာင်န ိုင်ဒသာ ဥပဒေဆ ိုင်ရာ အဒ ာ က်အကူဒပ်းသညာ့် ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်း က ို 

အလ ွန်ပငလ် ိုအပလ်ျကရ်ှ ပါသည။်  

ကမ္ာာ့ကပ်ဒရာ ဂါနှငာ့ပ်က်သက်၍ အစ ို်းရမျာ ်း သည် အ မ ်တငွ်ဒန  ိုင် 

၍အလိုပလ်ိုပ်ဒစရန် အမ  န ်မျာ ်း  ိုတ်ဖပန ်ာ ်းပပ ်း ၊ တရာ်းရံို်းမျာ ်းသည်လ   

လိုပင်န််းဒဆာ င်တာမျာ်းက ို ရပ်စ  ဒနကကပါသည်။   ို ဖပင် ရာဇဝတ်မှုဖြငာ့်စွပ်စွ ခရံသူမျာ ်း ၏ 



 
 

အခွငာ့အ်ဒရ်းမျာ ်းသညလ်  ဆ ိုင််းငံာ့ ာ ်းခရံပါသည်။ အကျဉ််းဒ ာငမ်ျာ ်း 

အတွင််းရှ အဒဖခအဒနမျာ ်းသည် ဆ ို်းရွာ ်းလျက်ရှ ဒနပပ ်း   န််းသ မ််းခရံသူမျ ာ ်း သညလ်  

အစာ်းအစာ ၊ ဒဆ်းဝါ်းမျ ာ ်း နငှာ့် သန််းရှင််းမှုအဒဖခအဒန မျာ ်း ကင််းမ ာ့ဒနပါသည။် 

  န််းသ မ််းဒရ်းစခန််းမျာ်း သည် အလ ွန်လူဦ်းဒရမျာ ်း၍ ဝနပ်  လျက ် ရှ ဒနပပ ်း ယခိုက ာ့ သ ို  

COVID 19 ဖြစပ်ာွ ်းချ  နတ်ွင် ဒရာ ဂါကူ်းစက်မှုပ ိုမ ို ဖမငာ့မ်ာ ်းဒစပါသည်။   ို ဖပင ် တရာ ်းရံို်း 

ပ တဖ်ခင််းမျာ ်းနှငာ့ ် အမ ှုမျာ ်းက ို စ မံခန ်ခွ  မှုဖြငာ့် ဒရ ွဲ့ဆ ိုင််းဖခင််းသည် 

ဤဖပဿနာက ိုသာတ ို်းပွာ်းဒစလ မာ့်မည်သာဖြစပ်ါသည။် 

ယခိုအကျပ်အတည််း က ို တာ်းဆ ်းန ိုင်ရနဥ်ပဒေဆ ိုင်ရာ အဒ ာ က်အကူဒပ်းသညာ့ ်

ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းမှ ယခိုအချ  နတ်ွင် ဒရာှ ငလ်ွ ဒနမညဆ် ိုလျှင်   န််းသ မ််း ာ ်းခံရသူမျ ာ ်း၏ အသက်  

မျာ ်းဆံို်းရံှု်းသွာ ်းန ိုငပ်ါသည်။ ယခိုဒြာ ်ဖပပါအချက်မျာ ်းသည် သင်နှငာ့ ် သင်၏ 

ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု အြ ွ ွဲ့အစည််းအဒနဖြငာ့လ်ိုပ်ဒဆာင်န ို င်ဒသာ အချက်မျာ ်း 

ဖြစပ်ါတယ်။  

 

ဖမ််းဆ ်းထ န််းသ မ််းခခင််း နငှာ့ ် အက ဉ်းသာ်းဦ်းရရရလ ာာ့ခ န ိုငရ်န်အတကွ ် အရရ်းရပေါ် 

တရာ်းရံို ်း မ ာ်း ဖွ ွဲ့စည််း ရန် တရာ်းစ ရငရ်ရ်းက ို ရတာင််းဆ ိုပါ   

အံာ့ဩစရာ ဒကာ င််းသညာ့်အချကမ်ာှ ကမာ္ ဒပေါ်ရှ တရာ်းရံို်းမျာ ်းစွာ သည် ရံို်းတံခါ်းမျာ ်း 

က ိုပ တ်၍ ဒသာလ်ည််းဒကာင််း ကကာ ်းနာမှုမျာ ်းက ို ဒရ ွဲ့ဆ ိုင််း၍ ဒသာ ်လည််းဒကာ င််း 

  န််းသ မ််း ခံရသူမျာ ်းအာ ်း ာ ်း ရစ်ခ ာ့ကကဖခင််းပင်ဖြစသ်ည်။   န််းသ မ််းခံရသူအမျာ ်းစို သည် 

စစ်ဒဆ်းကကာ ်းနာ ရန်ဒစာ ငာ့်ဆ ိုင််းဒနကကသူမျာ ်းဖြစပ်ပ ်း မည်သညာ့်ဖပစေ်ါဏ်က ိုမျှကျခံရဖခင််း 

မရှ ဒသ်းပါ   ို ဖပင် ၎င််းတ ို သည် အချျုပ်ခန််းမျာ ်းတငွ်ဆင််းရ ေိုကခမျာ ်း ခံစာ ်း ဒနရပါသည်။ 

တရာ်းစ ရင်ဒရ်း က႑သည် အခ ြေြေံအြေွင ်အခ ေးမ ောေးနှင ် ဥပခေ၏ မျှတခသော 

ကောကွယမ်ှုမ ောေး ကျိို ယြေိုကပ်ခ ေးက ခ ောက်ခေြေ ျိေတ်ငွ် လ ဲ ခပေး ေတ်ောဝေ် ှျိမည် 

 ြစပ်ါသည်။ ထျိိုို့ခ ကောင ်အဒရ်းဒပေါ်တရာ်းရံို်းမျာ ်း က ိုအဒကာ ငအ် ည ် ဒြာ ်ဒဆာ င၍် 



 
 

  န််းသ မ််းဒရ်းစခန််းမျာ်း ဒလျာ ာ့ချဖခင််း၊ အကျဉ ််းသာ ်း လူဦ်းဒရဒလျာ ာ့ချ ဖခင််း နငှာ့ ်

  န််းသ မ််းခံရသူမျာ ်း ၏ကျန််းမာ ဒရ်းနငှာ့လ်ံိုခခံျုဒရ်းကာ ကွယ်မ ှု အစရှ သည် တ ို အာ ်း 

ဖပျုလ ိုပ်ဒပ်းရမည်ဖြစပ်ါသည်။ တရာ ်းရံို်းမျာ ်းအဒနဖြငာ့ ် အဒရ်းပါဒသာ ကကာ ်းနာမှုမျာ ်း၊ 

ရမာ နက်ာ လကကာ ်းနာ ဖခင််း အပါအဝင် ၊ စာချွ နဒ်တာ ်ဒလျှာက်လ ချက် မျာ ်း 

အာ ်းဆက်လက်ကကာ ်းနာ ရမည်ဖြစပ်ါသည။်   ို ဖပင် ဖပစမ်ှု မလှွှတရ်န် နငှာ့် 

စွ ချက်မတင်မှ လွှတရ်န်ဒရ ွဲ့ဆ ိုင််းဒသာ အမှုမျာ်းမှ တပါ်း အဖခာ်းအမှုမျာ ်း အာ ်းဒရ ွဲ့ဆ ိုင််းရန ်

ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းအတွက် လိုပ် ံို်းလိုပ်နည််းမျာ ်း ဒဆာင ်ရက်ွ ဒပ်းရမည်ဖြစပ်ါသည။်  

စွ ခ ကမ်တငမှ် ထ န််းသ မ််းထာ်းခခင််းက ို အဓ ကအာ်းခဖငာ့ ် ရလ ာာ့ခ ရန် သ ို ာ့မဟိုတ ် ရပ်စ ရန် 

ဥပရေရ ကာင််းအရနည််းလမ််းမ ာ်းအာ်းလံို်းက ိုအသံို်းခပြုပါ 

ဖပည်သလူ ူို ၏ လံိုခခံျုဒရ်းက ို စ ို်းရ မြ်ယွ်ဒကာ င််းဒအာင် ချ  န််းဒဖခာက် မှုမရှ ဒသာ 

အဒသ်းစာ ်းသ ို မဟိုတ ် အကကမ်မြက်ဒသာ ဖပစမ်ှုမျာ ်း မ ှ သံသယတရာ်းခံ သ ို မဟိုတ ်

စွ ချင်တင်ခ ံာ ်းရဒသာ  လမူျာ ်းအာ ်းလံို်း အတွက် စွ ချက်မတငမ်ှ   န််းသ မ််း ာ ်းဖခင််း မ ှ 

အလ ျငအ်ဖမနလ်ွှတ်ဒပ်းရန် ဒလျ ာ က် ာ ်းချက်မျာ ်းက ို ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု 

ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းမှ  ဖပျုလိုပဒ်ပ်းရမည် ဖြစသ်ည်။ အ ူ်းသဖြငာ့် ယခိုက ာ့ သ ို ကျန််းမာ ဒရ်းအရ 

ကပ်ဒ ်းဖြစပ်ွာ်းဒနချ  နတ်ွင်  ဥပဒေအဒ ာ က်အကဖူပျု  ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်း သည် 

မ မ တ ို ၏အမ ှုသည်မျာ ်း အာ ်းလံို်းအတွက် စွ ချက်မတင်မှ   န််းသ မ််း ာ ်းဖခင််း မ ှ

အလ ျငအ်ဖမနလ်ွှတ်ဒပ်းရန်ဒလျာ က် ာ ်း ရမည ်ဖြစပ်ပ ်း အာမခမံဒပ်းန ိုင်ဒသာဒကကာ ငာ့ ်

စွ ချက်မတင်မှ  အဆငာ့်တွင်   န််းသ မ််းခံ  ာ ်းရဖခင််း မဖြစဒ်စရန် အတတ်န ိုငဆ်ံို်း 

ဒဆာင ်ရက်ွဒပ်းရမည်ဖြစ် ပါသည်။   ို ဖပင် ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည် 

တရာ်းရံို်း သ ို မ ဟိုတ ် အဖခာ်း သက်ဆ ိုင်ရာ အာဏာပ ိုင်မျာ ်း ံ သ ို    န််းသ မ််းခံရသူမျာ ်းအာ ်း 

က ိုယ်ပ ိုင် အာမခံ ာ ်း ၍လွှတဒ်ပ်းရန ် သ ို မ ဟိုတ ် အဖခာ်းသငာ့်ဒလျာ ်ရာ နည််းဖြငာ့် 

လွှတဒ်ပ်းရန ် (ဥပမာ ဒနရပ်လ ပ်စာ က ို အာ ဏာ ပ ိုငမ်ျာ ်းဖြငာ့မ်ှတပ်ံိုတ င်ဖခင််း က ာ့သ ို ဒသာ 

နည််းဖြငာ့် )လွှတဒ်ပ်းရန် ဒတာင််းဆ ိုရပါမည်။ ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည် 

အသက်အရွယ်နှငာ့ ် ကျန််းမာ ဒရ်းဆ ိုင်ရာအဒဖခအဒနမျာ ်း အရ COVID 19 ဒကကာ ငာ့် လွန် စာွ 



 
 

နာမ ကျန််း ဖြစ ် ဒစန ိုင ် သညာ့်အဒဖခအဒန  သ ို မ ဟိုတ် အသက်အနတရာယ် စ ို်းရ မ်ရဒသာ 

အဒဖခအဒနရှ သူမျာ ်း  အာ ်း စွ ချက်မတငမ်ှ   န််းသ မ််း ာ ်းဖခင််း မ ှအလျင်အဖမနလ်ွှတဒ်ပ်းရန် 

ဒတာင််းဆ ိုသငာ့ပ်ါသည။်   ို ဖပင် ဥပဒေအဒ ာ က်အကဖူပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည် အသက်၅၀ 

နစှအ် က်ရှ ပပ ်းဒသာ မည်သူူ့က ိုမဆ ို စွ ချက်မတငမ်ှ အဆငာ့်တငွ် လွှတဒ်ပ်းရ န် 

ဒတာင််းဆ ိုသငာ့ပ်ါသည။် အဖခာ်းဒသာ  န််းသ မ််းခံရသူမျာ ်း အာ ်းလံို်းတငွလ်   

မည်သညာ့်ပ ိုဂ္ ျုလ ် တငွ် အနတရာ ယရ်ှ န ိုင် မည် နည််းဟ၍ူ ကျန််းမာ ဒရ်းစစဒ်ဆ်းမှုမျာ ်းဖပျုလ ိုပ် ပပ ်း 

အလ ျငအ်ဖမနလ်ွှတ် ဒပ်းရနတ်ရာ်းစ ရင်ဒရ်းစနစ် က ိုဒတာ င််းဆ ိုသငာ့ပ်ါသည်။  

အ ကမ််းမဖကရ်သာခပစမ်ှုမ ာ်းအာ်းလံို်းက ို အမှုအသစမ် ာ်းအခဖစ ် ဖမ််းဆ ်းခခင််း 

နငှာ့တ်ရာ်းစွ ဆ ိုခခင််း မ ာ်းက ိုဆ ိုင််းငံာ့ထာ်းရန်ရတာင််းဆ ိုပါ။  

ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည် ြမ််းဆ ်းမှုအသစ်မျာ ်းနှငာ့ ်

အဒသ်းစာ ်းရာ ဇဝတမ်ှုမျာ ်းအာ ်း အဒရ်းယူဖခင််းမှ ချကခ်ျင််းရပ်တံာ့ ရန် အစ ို်းရမျ ာ ်း၊ 

ဥပဒေစ ို်းမ ို်းဒရ်းနငှာ့ ် တရာ်းစွ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ ်း အာ ်း ဒတာင ််းဆ ိုသငာ့သ်ည်။ 

အဒသ်းစာ ်းအမှုမျာ ်း ၊ အကကမ််းမြက်ဒသာအမ ှုမျာ ်းနှငာ့် သက်ဒသအဒ ာ က်အ ာ ်း 

ခ ိုင်လံိုမှုမရှ ဒသာ အမ ှုမျာ ်းအာ ်းလံို်း အာ ်း တရာ်းစွ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ ်းမှ အမ ှုရိုပ်သ မ််းဒပ်းရန ်

ဥပဒေအက ကံဉာဏ်ဒပ်းသငာ့်သည်။   ို ဖပင် ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည် 

COVID 19 ကူ်းစက်ဖပန ်ပာွ ်းဖခင််းမှကာ ကွယန် ိုင်ရန် ရည်ရွယ၍်  ိုတဖ်ပန ်ာ ်းဒသာ 

အမ  န မ်ျာ ်း အာ ်းချ  ျု်းဒြာ က် သညာ့် ဆင််းရ ဒသာ အ မ်ဒဖခမ ာ့မျာ်း အာ ်း အစ ို်းရမှ 

ရာဇဝတ်ဒကကာ င််းအရ အဒရ်းမယူရန် ဒဆာင်ရက်ွဒပ်းရမည။် အကာ အကယွမ် ာ့ 

အကကမ််းမြက်ဒသာ ဖပစမ်ှုကျျူလွန်သူမျာ ်း, ဒသ်းငယ်ဒသာ ဖပစမ်ှု ကျျူ်းလွန်သူမျာ ်း နငှာ့ ်

အဖခာ်းသမူျာ ်းအာ ်း လ ူူကျန််းမာ ဒရ်း လမ််းညွှနခ်ျကမ်ျာ ်းက ို ချ  ျု်းဒြာ က်သညာ့်အနတရာ ယက် ို 

ဒြာ ်ဖပဒပ်းရမည်ဖြစပ်ပ ်း ရက်စက်ဒသာ ၊ ပံိုမှနမ်ဟိုတ်ဒသာ ဖပစေ်ါဏ်မ ျာ ်းက ို 

တာ်းဖမစရ်မည်ဖြစပ်ါသည်။   



 
 

ထ န််းသ မ််းရစာငာ့ရ် ှာကရ်ရ်းစငတ်ာမ ာ်း သ ို ာ့မဟိုတ ် အခခာ်းလငူယထ် န််းသ မ််းရရ်း 

စခန််းမ ာ်း မှ ကရလ်းငယမ် ာ်းအတကွ ် အခခာ်းနည််းခဖငာ့လ်ွှ ရခပာင််းရဆာငရွ်ကရ်စရန်နငှာ့ ်

ထ န််းသ မ််းထာ်းခခင််းမှ အလ ငအ်ခမန်လွှတရ်ပ်းရန် ဥပရေအ ကဥံာဏ်ရပ်းရမည။် သ ို ာ့မှသာ 

၎င််းတ ို ာ့၏မ သာ်းစိုမ ာ်းထသံ ို ာ့ ခပန်သာွ်းန ိုငမ်ညခ်ဖစပ်ါသည။်  

ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည် ဖပဌာ န််း ာ ်းပပ ်း ဖြစသ်ညာ့် 

အဖခာ်းနည််းဖြငာ့လ်ွ ဒဖပာင််းဒဆာင်ရက်ွဖခင််း ဥပဒေမျာ ်း အာ ်းအသံို်း ဖပျုရန်ဒတာင ််းဆ ိုသငာ့်ပပ ်း 

ကဒလ်းငယ်မျာ ်းအာ ်း ြမ််းဆ ်းဖခင််း၊   န််းသ မ််း ာ ်းဖခင််း နငှာ့် တရာ်းစွ ဆ ိုဖခင််း စဒသာ 

ရာဇဝတ ် မှုတရာ ်းစ ရင်ဒရ်း ၏အဒစာဆံို်း အဆက်အဆက်အသွယ်မျာ ်းက ိုဒလျာ ာ့ချရန် 

ကျယ်ကျယ်ဖပန ်ဖပန ်ဒတာင ််းဆ ိုသငာ့်သည။်   ို ဒနာက် ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု 

ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည် လူဦ်းဒရမျာ ်းဖပာ ်းလွန််းဒသာ လူငယ ် န််းသ မ််းဒရ်းစင်တာမျာ ်း သ ို မဟိုတ် 

အလာ ်းတ ူ န််းသ မ််းရနဒ်နရာ မျာ ်းမှ ကဒလ်းငယမ်ျာ ်းအာ်း အလျငအ်ဖမနလ်ွှတဒ်ပ်းန ိုင်ရန် 

ဒလျှာကလ် ချက်မျာ ်း တင်သငွ််းသငာ့်ပါသည်။ ကဒလ်းငယ်မျာ ်း၏ ကျန််းမာ ဒရ်းနငှာ့် လံိုခခံျုဒရ်း  

အာ ်း ဒသချာ ဒစရန ် ကဒလ်းငယ်မျာ ်းအာ ်း ၎င််းတ ို ၏ မ သာ ်းစိုမျာ ်း နငှာ့် ပတ်ဝန််းကျင်သ ို  

ဖပနလ်ည် သွာ်းဒရာကန် ိုင်ဒရ်း အတွက် ဥပဒေအကကံဒပ်းရမည်။ ယခို ဥပဒေအက ကံဒပ်းဖခင််း 

၏ တစ်စ တတ်စ်ဒေသဖြစဒ်သာ   န််းသ မ််းခံကဒလ်းသူငယမ်ျာ ်း၏ မ သာ ်းစိုဝငမ်ျာ ်းက ို 

ဆက်သွယ်၍ ၎င််းတ ို ၏ အခွငာ့အ်ဒရ်းနငှာ့် ၎င််းတ ို  ကဒလ်းငယမ်ျာ်း 

နငှာ့်ဖပနလ်ည်ဆံိုဆည််းန ိုင် ရန် အသ ပညာ ဒပ်း ဒရ်းဒဆာင်ရက်ွဒပ်းရမည် ။ ယခိုအချ  နတ်ွင် 

အ မ ်ဒ ာ င်စို ဒပါင််းမျာ ်းစွာသည် အခက်အခ မျာ ်းနှငာ့ရ်င်ဆ ိုငဒ်နရ ချ  နဖ်ြစ၍် 

ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည ် သငာ့်ဒလျာ ်ရာ လမူှုွဲ့ဝနဒ်ဆာင်မှု နငှာ့် 

အဒ ာ က်အပံာ့ဒပ်းဒသာ စနစမ်ျာ ်းမှ တစ်ဆငာ့ ် အဒကာ င််းဆံို်း က က ျု်းစာ်း ၍ အမ ှုသည်နှငာ့် 

၎င််း၏မ သာ ်းစို အာ ်းဆက်သွယ်ဒပ်းသငာ့ပ်ါသည်။  

 



 
 

ရစာငာ့ဆ် ိုင််းရနရသာအမှုမ ာ်းအာ်း အခခာ်းနည််းလမ််းတစခ်ိုအခဖစ ်ရထာငေ်ါဏ်ခ မှတခ်ခင််း 

မဟိုတ ်ရသာ အခခာ်းနည််းလမ််းမ ာ်းခဖငာ့ ်ရခဖ ှင််းရပ်းရန် အ ကရံပ်းခခင််း 

အကျဉ််းဒ ာငမ်ျာ ်းနှငာ့အ်ချျုပ်ခန််းမျာ ်းတငွ် လူဦ်းဒရ  ူပ်ဖခင််းဒလျာ ာ့ချန ိုင်ရန် 

ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည ် ဒ ာင်ေါဏ်မ ဟိုတ် ဒသာ အဖခာ်း 

နည််းလမ််းမျာ ်းဖြငာ့် ဒဖြရှင််းဒပ်းရန ် အကကံဒပ်းဖခင််းမျာ ်းက ို တတန် ိုင်သဒလာ က် 

ဖပျုလ ိုပ်ဒပ်းရမည်။  ို ဖပင်တရာ ်းစွ ဆ ိုသူမျာ ်း က်မှ ဒ ာင်ေါဏမ်ချ မှတဖ်ခင််းက ို 

သဒ ာတညူ မ ှု သ ို မဟိုတ် ကမ််းလှမ််းချက် မျာ ်းဒပ်းန ိုငရ်န် ရှာဒြ ွရပါမည်။ 

ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည ် ဒစာင ာ့်ဆ ိုင််းဒနဒသာ အမှုမျာ ်းအာ ်းလံို်း တငွ်  

ဒ ာင်ေါဏမ်ဟိုတ်ဒသာ ဖပစေ်ါဏမ်ျာ ်းဖြစဒ်သာ ကကာ ်းဝင်ဒစာ့စပဒ်ပ်းဖခင််း၊ ကိုစာ ်းန ိုင်ဒသာ 

မူ်းယစ်ဒဆ်းဝါ်း ကိုသနည််းမျာ ်း သ ို မဟိုတ် အရက်ဖြတ ် ၍ဖပန်လည ်ူဒ ာင် 

န ိုင်ဒအာ င်ဖပျုလ ိုပ်ဒပ်းဖခင််း၊ဆ ိုဆံို်းမ၍လ ွှတ်ဒပ်းဖခင််း၊ ဒလျာ ်ဒကက်း ဒပ်းဒဆာင်ဒစဖခင််း၊ 

ဒငွေါဏ်ချမှတဖ်ခင််း၊ ခံဝနခ်ျျုပ ်ဖြငာ့်လွှတ်ဖခင််း နငှာ့် ချျုပ်ရက်ဖြငာ့် လွှတဒ်ပ်းန ိုင်ရန် 

နည််းလမ််းမျာ ်းရှာ ဒြဒွပ်းရမည်။   ို ဖပင် ဥပဒေ အဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည ်

အမ ှုမျာ ်းအာ ်းလံို်း က ို အမ  န ်ချမှတ်၍ ည  န ှုင််း ဒပ်းရနအ်ဆင်သငာ့် ဖြစသ်ည် အ   

ဒရ ွဲ့ဆ ိုင််းဒပ်းရန် ဒဆာင်ရက်ွသငာ့ပ်ါ သည။်   ို ဒနာက် ယခင်က ဖပစေ်ါဏ်ချမှတခ် ာ့ပပ ်းဒသာ 

အကကမ််းမြက်ဒသာ ရာ ဇဝတ်မှု မျာ ်း နငှာ့် ကျန််းမာ ဒရ်း အဒဖခအဒနချ  ျုွဲ့တ ာ့သူမျာ ်း သ ို မဟိုတ် 

အချ  ျုွဲ့ဒသာ အဒဖခအဒနမျာ ်း တငွ်  အဒဖခအဒနအဒကကာင််းအရင််းတစ်ရပ ် အရ 

ချကခ်ျင ််းလွှတဒ်ပ်းဖခင််းသည်သာ ဒဖြရငှ််းဖခင််းတစ်ခို အဖြစ ် စဉ််းစာ ်းဒပ်းန ိုင်သညာ့ ်

အဒဖခဒနမျ  ျု်းရှ ဒသာ အမ ှုသည်မ ျာ ်း ၏က ိုယစ်ာ်း  အမ  န မ်ျာ ်းဖပနလ်ည် ချမတှ်ဒပ်းန ိုင်ဒရ်း 

အတွက် ဒတာ င််းဆ ိုဒလျှာ က် ာ ်းဒပ်း သငာ့ပ်ါသည်။  

 

 

 



 
 

ရထာငေ်ါဏ်ခ မှတခ်ထံာ်း ရသမူ ာ်း အာ်း ရစာလ ငစ်ွာလွှတရ်ပ်းန ိုငရ်န် ရတာင််းဆ ိုပါ 

 ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည ် က က ျုတငလ်ိုပ်ဒဆာင်မှုမျာ ်းဖပျုလိုပ် 

ရမည ်ဖြစပ်ပ ်း ဖပစေ်ါဏ ်င်ရာှ ်းစ ရင်ဖခင််းခရံသူ မျာ ်းနှငာ့ ် လတ်တဒလာ 

ဒ ာင်ေါဏ်ချမှတခ် ံာ ်းရသူမျာ ်း အာ ်းလွှတ်ဒပ်းန ိုင်ရန် ဖြစန် ိုင်ဒဖခရှ ဒသာ ဥပဒေ 

နည််းလမ််းမျာ ်း အာ်းလံို်းက ိုရှာဒြွရမည်ဖြစသ်ည်။ အ ူ်းသဖြငာ့် အသက်အရယွ်၊ 

ကျန််းမာ ဒရ်းအဒဖခအဒနမျာ ်း ဒကကာငာ့် သ ို မဟိုတ် COVID 19 ဒကကာငာ့် ြျာ ်းနာ ဖခင််း သ ို မဟိုတ် 

ဒသဆံို်းန ိုင်ဒချဖမငာ့မ်ာ ်းဒသာ သူမျာ ်း အာ ်း ဦ်းစာ ်းဒပ်းစဉ််းစာ ်းဒပ်းရမည်ဖြစပ်ပ ်း နစှန်စှ် 

သ ို မ ဟိုတ ် နစှန်စှ ်က် ဒလျာ ာ့နည််းဒသာ ဖပစေ်ါဏခ်ျမတှ်ခ ံ  ာ ်းရသူမျာ ်းလည််း 

ပါဝငမ်ည်ဖြစပ်ါသည်။ ဤက ာ့သ ို ဒတာ င််းဆ ိုချက် သည် ဒလျှာက်လွှာ ပံိုစံ အဖြစ ်

တရာ်းရံို်းမျာ ်း သ ို ဒတာင ််းဆ ို ရမည်ဖြစပ်ပ ်း   န််းသ မ််းခ ံာ ်းရသူမျ ာ ်းအာ ်း အချျုပ် 

ဖပစေ်ါဏ်ချမှတ် ဖခင််းမှ အချျုပလ်ွှတ ် ဖပစေ်ါဏ်ဖပနလ်ည်ချမတှဒ်ပ်းရန် ဒတာ င််းဆ ို 

ရမည ်ဖြစပ်ါသည်။ ဥပမာအာ ်းဖြငာ့် ဒငွေါဏ ်ချမှတဖ်ခင််း ။ အကျဉ ််းဒ ာင်အာဏာပ ိုငမ်ျာ ်း ံ 

ဒလျှာကလ်ွှာ တင်၍ ဒစာ လျင်စွာ လွှတ်ဒပ်းန ိုင်ဒရ်း သ ို မ ဟိုတ ်

ဖပစေ်ါဏ် ဒလျာ ာ့ချဒရ်းအတွက် ဒတာင််းဆ ို သငာ့်ပါသည်။ သ ို မဟိုတ ် သငာ့်ဒလျာ ်ရာအစ ို်းရ 

အာဏာပ ိုင်မျာ ်း က ိုဒတာင််းဆ ို၍ ဖပစေ်ါဏ ်ဒဖပာင််းလ ဒလျာ ာ့ဒပါ ာ့ဖခင််း သ ို မ ဟိုတ ်

လွှတပ်င မ််းချမ််းသာ ခငွာ့်ဒပ်းဖခင််း မျာ ်းလည််းဖပျုလိုပ်န ိုငပ်ါသည်။  

 

ထ ခ ိုကလ်ယွရ်သာ အမှုသညမ် ာ်း ၏ က န််းမာရရ်းနငှာ့လ်ံိုခခံြုရရ်း အာ်းကာကယွ ်

ရစာငာ့ရ် ှာကန် ိုငရ်န် ခပန်လညဝ်ငရ်ရာကရ်ရ်းအစ အစဉမ ာ်းက ို အ ကဥံာဏ်ရပ်းပါ။  

COVID 19 ကပ်ဒရာဂါသည်   ခ ိုက်လွယဒ်သာ လူအြွ ွဲ့အစည််းမျာ ်း ဖြစဒ်သာ 

အ မ ်ဒဖခရာမ ာ့မျာ ်း ၊ အ မ ်တငွ််းအကကမ််းြက်ခံရသူမျ ာ ်း သ ို မဟိုတ ် လူကိုန်ကူမှုမျာ ်း ၊ 

စ တ်ဒရာ ဂါရှ ဒသာ သူမျာ ်း သ ို မ ဟိုတ ်  မူ်းယစ်ဒဆ်းစွ ဒနဒသာ သူမျာ ်း အာ ်း သ သာ စာွ 

သက်ဒရာ က်မှုမျာ ်းဖြစဒ်ပေါ်ဒစန ိုငပ်ါသည်။ ယခို က ာ့သ ို အချ  နမ်ျ  ျု်းတငွ် ဥပဒေ 



 
 

အဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည်  က်ဒပါင််းစံိုမှ ချဉ််းကပ်နည််းမျာ ်းအာ ်းအသံို်းဖပျု 

ရန်နှငာ့်  န််းသ မ််းခံ ာ ်းရဖခင််းမလှွှတဒ်ပ်းသညာ့အ်ခါ ၎င််းတ ို ၏အမှုသညမ်ျာ ်း ၏ 

လ ိုအပ်ချကမ်ျာ ်းက ို ဖြညာ့်ဆ ်းဒပ်းရန ် ဖပနလ်ည်ဝင်ဒရာ က် ဒရ်းအစ အစဉ်မျာ ်း က ို ေ ဇ ိုင််းဆွ  

ဖခင််းသည်လ   အဒရ်းတကက ်း လ ိုအပလ်ာ မည်ဖြစပ်ါသည။်   ိုအချကမ်ျာ ်း တွင် အမ ှုသည်မျာ ်း 

လံိုခခံျုဒသာ ဒနရာ  ိုင်ခင််းရှ မရှ  စဉ််းစာ်းဒပ်းဖခင််း နငှာ့ ် ဒဆ်းဝါ်းဝနဒ်ဆာငမ်ှု 

အဒ ာ က်အပံာ့ရှ မရှ  ၊ ၎င််းတ ို လ ိုအပ ်သညာ့ ် ဒဆ်းကိုသ ရန် လက်လမှ််းမှ ဖခင််း ရှ မရှ  

နငှာ့်ပကသ်က်သညာ့်က စစမျာ ်း စဉ််းစာ်းဒပ်းရနလ် ိုအပမ်ည်ဖြစပ်ါသည်။  

တရာ်းရံိုမ ာ်းနငှာ့ ် ထ န််းသ မ််းရရ်းစငတ်ာမ ာ်းတငွ ် နည််းပညာမ ာ်းက ိုက ယက် ယခ်ပန ာ့်ခပန ာ့် 

အသံို်းခပြုရန် အ ကရံပ်းခခင််း  

ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည ် တရာ်းရံိုမျာ ်းနှငာ့်   န််းသ မ််းဒရ်း 

စင်တာမျာ ်းတငွ် ရှ ဒသာ အဖခာ်းဥပဒေအဒ ာ က်အကဒူပ်းသူ မျာ ်း၊ တရာ်းဒရ်းက႑ 

မှအမှုထမ်ေးမ ောေး ၊ တ ောေးရံိုမ ောေး၊ ဥပခေစျိိုေးမျိိုေးခ ေး နငှ ် ထျိေ်ေးသျိမ်ေးခ ေးစြေေေ်း မ ှဝေထ်မ်ေးမ ောေး၏ 

က ေ်ေးမောခ ေးနငှ ် လံိုခြေံြုံခ ေးအောေးခစောင ်ခ ှောကက်ောကွယ်နျိိုင ်ေ် တယ်လ ြိုန််း နငှာ့် ဗ ေ ယ ို 

ဖြငာ့်ဒဆ်ွးဒနွ်းဖခင််း ဝနဒ်ဆာငမ်ှု နည််းပညာမျာ ်းက ိုကျယ်ကျယ်ဖပန ်ဖပန ် အသံို်းဖပျုရန ်

အက ကံဒပ်းသငာ့်သည်။   

ဗ ေ ယ ို ဖြငာ့်ဒဆွ်းဒန်ွးဖခင််း ဝနဒ်ဆာငမ်ှု နည််းပညာ မျာ ်းအာ ်း ကမ္ာဒပေါ်ရှ  တရာ်းရံို်းမျာ ်းနှငာ့ ်

အချျုပ်ခန််းမျာ ်း တငွ ် အသံို်းဖပျု မှုမာှ တ ို်းတက်လျ က် ရှ ပပ ်း ရည်ရယွ ် သညမ်ှာ 

ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည ် ၎င််းတ ို ၏အမှုသညမ်ျာ ်းနှငာ့ ် ဒရာ က်စွာ 

ဆက်သွယ်န ိုင်ဒစရန ် နငှာ့်   န််းသ မ််းခ ံာ ်းရသူမျ ာ ်းအာ ်း လံိုခခံျုမှုရှ ဒစရန် တရာ်းရံို်းတွင် 

လာ ဒရာ က်န ိုင်သညာ့်အခွငာ့်အဒရ်း (အဒဝ်း မ ှ ဖြစဒ်စကာမူ) ရရှ ဒစရနန်ငှာ့် တရာ်းရံို်း၏ 

ကကာ ်းနာ မှု မျာ ်းအာ ်းလံို်းတွငပ်ါဝင်န ိုင်ဒစရန် ရည်ရယွပ်ါသည်။   ို ဖပင် 

ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရှွဲ့ဒနမျာ ်းသည ် အဒရ်းက က ်း ဒလျှာက်လ  ချက ် မျာ ်း 

ဒလျှာကလ်ွာမျာ ်းအာ ်း လူက ိုယတ် ိုင ် ဒလျာက် ာ ်းန ိုင်ရန်မဖြစ်န ိုငသ်ညာ့်အခါ သ ို မဟိုတ် 



 
 

လံိုခခံျုမှုမရှ သညအ်ခါ အ ်းဒမ်း ဒပ်းပ ို ဖခင််းဖြငာ့ ် ဒလျှာ က် ာ ်းန ိုင်သညာ့် နည််းပညာ မျာ ်းက ို 

ရှာဒြ ွသငာ့်ပါသည။်  

 

ထ န််းသ မ််းခံထာ်းရသမူ ာ်း၏ က န််းမာရရ်းနငှာ့ရ် ်းကင််း လံိုခခံြုရရ်း က ိုကာကယွန် ိုငရ်န် 

အစ အမံမ ာ်းက ို တ ို်းခမြှငာ့ရ်န်ရတာင််းဆ ိုသငာ့ပ်ါသည။်  

ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျု ဒရွှဲ့ဒနမျာ ်းသည ် ရ စခန််းမျာ ်း၊   န််းသ မ််းဒရ်းစင်တာမျာ ်း 

အကျဉ််းဒ ာငမ်ျာ ်း တွင ် န််းသ မ််း ာ ်းခရံ သူမျာ ်း က ို ကာ ကွယ်ရန် 

နငှာ့်ဒရာဂါကူ်းစက်ဖပန ်နှံ ဖခင််းမှ   န််းချျုပ်န ိုငရ်န် တ ို်းဖမ ငာ့် လိုပဒ်ဆာငမ်ှုအစ အမံမျာ ်း 

က ိုဒတာ င််းဆ ိုသငာ့ပ်ါသည်။   ိုအစ အမံမျာ ်းတွင် အဒသ်းစ တက်ျဒသာ သန ်ရငှ််းဒရ်း 

လိုပ ်ံို်းလိုပ်နည််းမျာ ်း၊ သန ်ရှင််းဒရ်းနှငာ့်   န််းသ မ််းဒရ်းဝန ်မ််း အာ ်းလံို်း သည် 

သငာ့်ဒလျာ ်ဒသာ တစ်က ိုယ်ရည်ကာ ကွယမ်ှု ပစစည််းမျာ ်းအာ ်း အသံို်းဖပျုဖခင််း၊ လူစိုလူဒဝ်း နငှာ့် 

မဒနဖခင််း ၊ ကျန််းမာ ဒရ်းစစ်ဒဆ်းမှု လိုပ်ငန််းမျာ ်း ၊ ဒနမဒကာ င််းဖြစဒ်နဒသာ သူမျာ ်း နငှာ့် 

  န််းသ မ််းခံရသူ အသစမ်ျာ ်းအာ ်း ခွ ဖခာ်း ာ ်းရှ ဒရ်း တ ို ပါဝင်ပါသည။် ယခိုက ာ့သ ို အ စ အမမံျာ ်း 

ဖပျုလ ိုပ ်ာ ်းဖခင််းမရှ  သ၍  လူတစ်ဦ်းမ ှ တစ်ဦ်းသ ို ကူ်းစက် ၍ပ  ိုမ ို ကျယ်ဖပန ်သညာ့် 

လူူ့အြ ွ ွဲ့အစည််းသ ို  ကူစက်န ိုင်သည်ဖြစရ်ာ ကျွန်ဒတာ်တ ို ၏ လူမှုပတ်ဝန််းကျင်အာ ်း 

အနတရာ ယရ်ှ ဒစ လ မာ့မ်ည်ဖြစပ်ါသည်။   ို ဖပင ် တယလ် ြိုန််း နငှာ့် အ ်းဒမ်း အခမ ာ့ 

အသံို်းဖပျုန ိုငမ်ညာ့ ် အဒ ာ က်အပ ံာ့မျာ ်း ရရှ ရန် ကန ်သတ်ချက် ရှ ဒနပါက   န််းသ န််းဒရ်း 

စင်တာမျာ ်း ၊ အကျဉ ််းဒ ာငမ်ျာ ်း အဒနဖြငာ့ ်   န််းသ မ််းခ ံာ ်းရသူမျာ ်း၏ စ တပ် ိုင််းဆ ိုင်ရာ 

ကျန််းမာ ဒရ်းက ို ဒရ်ှးရှု၍ ၎င််းအာ ်း ဆက်လက၍် မ သာ ်းစိုမျာ ်း ၊ လူမှုပတ်ဝန််းကျင ် မျာ ်း  နငှာ့် 

ဆက်သွယ်န ိုင်ရန ် လျင ်ဖမနစ်ာွ ဒဆာင်ရက်ွ ဒပ်းရပါမည်။ ၎င််းတ ို  ၏မ သာ ်းစိုမျာ ်း 

နငှာ့်မ တ်ဒဆွမျာ ်း မ ှ ပံိုမှန်အာ ်းဖြငာ့် အစာ်းအစာ၊ ဒဆ်းဝါ်း နငှာ့် တက ိုယ်ရည်သန ်ရငှ််းဒရ်း 

ပစစည််းမျာ ်း ဒပ်းပ ို  ရာဒနရာ မျာ ်းသည် လည််း မ မ   အမှုသည်၏ ကျန််းမာ ဒရ်းနငှာ့် လံိုခခံျုဒရ်း 

က ို   ခ ိုက်ဒစဒသာ သက်ဒရာ က်မှုမျာ ်း ရှ သည်။  



 
 

 

ဥပရေအရထာကအ်ကခူပြုသ ူ မ ာ်း၏ က န််းမာရရ်းနငှာ့ ် လံိုခခံြုရရ်းက ို ကာကယွ ် ရန် 

အစ အမံမ ာ်းခပြုလိုပ် ခခင််းက ို အ ကဉံာဏ်ရပ်းပါ။  

ကမ္ာဒပေါ်တွင်ရှ ဒသာအစ ို်းရမျာ ်းသည် လူူ့မှုပတ်ဝန််းကျင ်တငွ ် ကူ်းစက် 

ဖပန ်ပာွ ်းဖခင််းက ို တိုန ်ဖပနန် ိုင်ရန် အ မ ်တငွသ်ာ ဒန  ိုင်ဒစမညာ့ ် အမ  န ်မျာ ်း ချမှတ၍် 

ဗ ိုင််းရပ်ပ ို်းနှငာ့်   ဒတွွဲ့မှုမှ ဒရာှ င်ရာှ ်းန ိုင်ရန် ရည်ရယွ်ကာ    ဒရာ က်ဒသာ 

အစ အမမံျာ ်းက ိုဖပျုလိုပလ်ျ က်ရှ ပါသည။် တရာ်းဒရ်းဆ ိုင်ရာ စ မံ ခန ်ခွ မှု ၏ 

မရှ မဖြစအ်ဒရ်းပါဒသာ ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျုသူ မျာ ်း ၊ တရာ ်းသူကက ်းမျာ ်း အပါအဝင်၊ 

တရာ်းစွ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ ်း၊ ရ  နငှာ့ ်  န််းသ မ််းဒရ်းစင်တာ မျာ ်းသည ်တစ်ဦ်းတစ်ဒယာ က်ချင််း 

ဆ မှ အလွန်အဒရ်းကက ်းဒသာ ဝနဒ်ဆာငမ်ှုမျာ ်း က ို ဒပ်းဒနကကသူမျ ာ ်းဖြစက်ကပါသည် ။ 

အ ူ်းသဖြငာ့် ဥပဒေအဒ ာ က်အကူဖပျုသ ူ မျာ ်းသည ် မျှတဒသာ တရာ်းစ ရင်ဒရ်းဆ ိုင်ရာ 

စ မံခံခွ ဖခင််းနငှာ့ ်   န််းသ မ််းခံ ာ ်းရသူမျာ ်းအာ ်း လွှတဒ်ပ်းန ိုင်ရန် 

ဒရွှဲ့တန််းတွင်ဆက်လက်ရှ ဒနရမည ် ဖြစပ်ါသည်။ ဥပဒေ အဒ ာ က်အကဖူပျုသူ မျာ ်းသည် 

အမ ှုသည်မ ျာ ်း ၏အခွငာ့် အဒရ်းမျာ ်းက ိုကာ ကွယ်န ိုင်ရန ် တရာ်းရံို်းတွင် ရှ ဒန 

ြ ို လ ိုအပ်ဒနသူမျာ ်း ဖြစက်ကသညာ့် အတွက် ၎င််းတ ို  ၏ တက ိုယ်ရည်ကျန််းမာဒရ်း 

နငှာ့်လံိုခခံျုဒရ်း ၊ ၎င််းတ ို  အမ ှုသည်မ ျာ ်းနှငာ့် တရာ်းဒရ်းက႑ မှ အမှုထမ်ေးမ ောေး ၏ လံိုခြေံြုံခ ေးကျိို 

ကောကွယ်နျိိုင ်ေ် လျိိုအပ်ခသော အြေ ကမ် ောေးလိုပ်ခ ောင် သင ပ်ါသည ် ။ ထျိိုအြေ ကမ် ောေးတငွ် 

လူစိုလခူဝေးနှင ်မခေ ြေငေ်း ၊ ခကောင်ေးမွေခ်သော သေို့် ှင်ေးခ ေး အခလ အက င ်ခကောင်ေးမ ောေးကျိို 

လျိိုက်ော ြေင်ေး၊ နငှ ် တ ောေးရံိုေးတွငလ်ျိိုအပ်ခသော လူဦေးခ သော  ှျိခစ ေ ်လူဦေးခ ခလ ော ြေ  သည  ်

အစီအမမံ ောေး အခကောငအ်ထည် ခြော်ခ ောင် က်ွ ြေင်ေး တျိိုို့ပါဝငပ်ါတယ်။  ဥပဒေ 

အဒ ာ က်အကူဖပျုသ ူ မျာ ်းသည ် အမှုမျာ ်းစာွ ဒဆာ ငရ်ွက်ရဖခင််းမှ ကန ်သတ်န ိုင်ရန် 

စွ ချက်မတင်မှ   န််းသ မ််း ာ ်းခရံသူမျာ ်း အာ ်း မျာ ်းဖပာ ်းစွာ လွှတ်ဒပ်းန ိုငဒ်ရ်းအတွက် 

အမ ှုတစ်ခိုချင ််းဆ  အလ ိုက် ချဉ််းကပ်နည််းဖြငာ့ ် တွန််းအာ ်းဒပ်းဖခင််း ဖပျုလိုပ ် န ိုငပ်ါသည်။ 



 
 

  ို ဒနာ က် ဥပဒေအဒ ာ က်အကဖူပျုသမူျာ ်း သည် နည််းပညာ အသံို်း ဖပျု ၍ အက ကံဒပ်းဖခင််း 

အာ ်းဖြငာ့် ဥပဒေအဒ ာ က်အပံာ့မျာ ်းက ို  အဒဝ်းမှ လံိုခခံျုစာွ ဖြငာ့် ဒပ်းန ိုငမ်ည် ဖြစပ်ါသည်။ 

 

အခပညခ်ပညဆ် ိုငရ်ာ ဥပရေရရ်းရာရဖာငရ်ေ်း ှင််း (ILF) အရ ကာင််း  

 

အဖပည်ဖပည်ဆ ိုင်ရာဥပဒေဒရ်းရာ ဒြာ ငဒ်ေ်းရှင််းသည် ယခို က ာ့သ ို  ကမ္ာလံို်းဆ ိုင်ရာ 

အကကပ်အတည််းမျာ ်း တွင် တရာ်းမျှတမှုက ို လက်လှမ််းမှ ဒစရန် ရည်ရယွ၍် 

တည်ဒ ာင ်ာ ်း သညာ့် အကျ  ျု်းအဖမတ်မယူသညာ့် အြ ွ ွဲ့အစည််းတစ်ခိုဖြစပ်ါသည်။ 

ခိုခဒံချပ ဒပ်းမညာ့ ် ဒရွှဲ့ဒနမငှာ်းရမ််းန ိုင် ဒသာဒကကာ ငာ့လ်ူသန််းဒပါင ််းမျာ ်းစွာသည် 

ဒန စဉ်ဒန တ ိုင််း ကမ္ာဒပေါ်ရှ အကျဉ််းဒ ာင်မျာ ်းတငွ် ဆင််းရ ေိုကခမျာ ်း ခံစာ ်းဒနရပါသည။်  

  ို ဒကကာငာ့် အဖပည်ဖပည်ဆ ိုင်ရာ ဥပဒေဒရ်းရာ ဒြာင်ဒေ်းရှင််း (ILF) သည် ြမ််းဆ ်းခံ ာ ်း 

ရသူမျ ာ ်း (သ ို မဟိုတ်)   န််းသ မ််း ာ ်းခရံ သူမျာ ်း အာ ်းလံို်းအတွက် 

အရညအ်ဒသွ်းဖပညာ့မ်ှ ဒသာ လ ိုက်ပါဒဆာင်ရက်ွဒပ်းမှု မျာ ်း က ို ဒပ်းန ိုင်ရန် ဆယ်စိုနှစ် 

နစှခ်ိုန ်းပါ်း က က ျု်းစာ ်းဒဆာင ်ရက်ွ ခ ာ့ပပ ်းဖြစပ်ါသည။် ကမာ္ တစ်ဝှမ််း တွင် လည််း 

  ဒရာ က်၍ရည်ရှညတ်ည်တံာ့န ိုင်မညာ့် အြ ွ ွဲ့အစည််းမျာ ်းစွာ တည်ဒ ာ င ်ာ်းပပ ်း 

အရညအ်ဒသွ်း ဖပညာ့်မ ှ ဒသာ ဖပစမ်ှုဆ ိုင်ရာ ခိုခကံာ ကွယဒ်ရ်း လိုပင်န််းမျာ ်း 

ဒဆာင ်ရက်ွဒပ်းလျက် ရှ ဒနပါသည်။ ယခိုအချ  နတ်ွင် အာ ြဂန်နစစ်တန်၊ န ဒပါ ၊ ဖမနမ်ာ ၊ 

ပါလက်စတ ိုင််း ၊ တူန ်းရှာ်း န ိုငင်ံမျာ ်း တွင ် တ ိုက်ရ ိုက် အဒနဖြငာ့ ် ဥပဒေ ဝနဒ်ဆာငမ်ှုမျာ ်း 

ဒပ်းဒနပပ ်း  တမာ္အနှံ  က ိုလ  နည််းပညာ အကအူည မျာ ်းဒပ်းလျက် ရှ ပါသည်။ 

သတင််းအချကအ်လက်မျာ ်း ပ ို၍ သ ရှ ရန် www.theilf.org.  သ ို ကကညာ့်ရှုန ိုင်ပ ါသည်။ 

 

http://www.theilf.org/

