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Respect .  Accountability . Fairness . Transparency 

ကိ#ဗစ ်၁၉ အ*ကပ်အတညး်ကာလအတငွး် ထခိိ#ကန်စန်ာမ7 ကငး်စွာ ေဆာငရွ်ကေ်ရး ေဆာငရ်န် ေ;<ာငရ်န် အချကမ်ျား 

RAFT အဖဲွ&အစညး်မ, ြမနမ်ာ0ိ2ငင်အံတွငး် ရငဆ်ိ2ငေ်နရေသာ အ:ကပ်အတညး်များကိ2 ေြဖ>,ငး် 0ိ2ငရ်န ်မိမိတိ2 ့ လ2ပ်ငနး်များ0,င့ ်

တံ2 ့ြပနက်AညမီCများကိ2 ေဒသအေြခအေန0,င့ ် ကိ2က်ညစွီာ 0ိ2း:ကားသြိမငေ်စေရး၊ မလိ2လားအပ်ေသာ ထခိိ2က်နစန်ာမCများ 

သိ2မ့ဟ2တ် တငး်မာမCများ မြဖစပွ်ားေစေရး0,င့ ် တညI်ငမ်ိေအးချမ်းIပီး လက်တဲွပAးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မCများကိ2 ြမKင့တ်ငေ်ရး 

လ2ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်သည့အ်ဖဲွ&များ၊ အလL>,ငအ်ဖဲွ&အစညး်များ၊ မAဝါဒေရးဆွသဲAများ0,င့ ် လAမCအသိ2က်အဝနး် အစ2အဖဲွ&များ 

အတွက် ေအာက်ပါလမ်းNOနခ်ျက်များကိ2 ေရးသားထ2တ်ြပနလိ်2က်သည။်  

ေဆာငရ်နအ်ချက်များ 

1. ြပညသ်Aများအ:ကား အချငး်ချငး် လက်တဲွချိတ်ဆက်လာေစရန ် သိ2မ့ဟ2တ် လAမCအသိ2က်အဝနး်များအြဖစ ် စ2စညး် 

ေဆာငရွ်က်လာ0ိ2ငေ်စရန ်လိ2အပ်ေသာ လCပ်>,ားမC သိ2မ့ဟ2တ် လ2ပ်ငနး်စQတစရ်ပ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က် 

ရာတွင ်ထခိိ2က်နာကျငေ်စ0ိ2ငသ်ည့ ်အေြခအနအရပ်ရပ်ကိ2 ထည့သ်ငွး်စQးစားကာ ြပငဆ်င ်ေဆာငရွ်က်ပါ။  

လAအများ အတAတကွ ပါဝငရ်န ် လိ2အပ်ေသာ လCပ်>,ားမCများ၊ သိ2မ့ဟ2တ် လAမCအသိ2က်အဝနး်များ0,င့ ် အြပနအ်လ,န ် ထေိတွ& 

ေဆာငရွ်က်မCများသည ် ေရာဂါပိ2း ကAးစက်ြပန ့ပွ်ားမC အ0Sရာယ်အေပU ထည့သ်ငွး်စQးစား:ကည့ပ်ါက မိမိတိ2 ့ ရညရွ်ယ် 

ေဆာငရွ်က်လိ2က်ေသာ လCပ်>,ားမCများ၏ အကျိWးေကျးဇAးများ0,င့ ် ြဖစပွ်ားလာ0ိ2ငေ်သာ အ0Sရာယ်များကိ2 အေကာငအ်ထည ်

ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ြခငး်မြပWမီ သတိ>,ိစွာ ချိနဆ်ရန ်လွနစွ်ာအေရးYကီးေပသည။် အထAးသြဖင့ ်ကိ2ဗစ-်၁၉ သည ်ကမ̂ာတလOား 

ြဖစပွ်ားေနသည့အ်ားေလျာ်စွာ ြမနမ်ာ0ိ2ငင်၏ံ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်>,ာက်မC စနစအ်ေပU ဖိစးီထခိိ2က်0ိ2ငရ်န ် အလားအလာ 

များကိ2 ေထာက်ဆချိနထ်ိ2း:ကည့ြ်ခငး် ြဖစသ်ည။် က_0်2ပ်တိ2အ့ေနြဖင့ ် ထပ်ေဆာငး် YကိWတငက်ာကွယ်မCများ၊ လAမC 

အသိ2က်အဝနး်များအတွငး် သာွးလာရာတွင ်တစကိ်2ယ်ေရသန ့>်,ငး်မC0,င့ ်ထေိတွ& မC အကွာအေဝးကိ2 ထနိး်သမ်ိးလိ2က်နာမCများ 

ြပWလ2ပ်ထားေစကာမA လက်>,ိကAးစက်မC အ0Sရာယ်များကိ2 ခ2ခံတားဆးီ0ိ2ငရ်န ်လံ2ေလာက်မC မ>,ိ0ိ2ငေ်ချ။ 

2. လAမCအသိ2က်အဝနး်များ0,င့ ်ပါဝငသ်က်ဆိ2ငသ်Aများအ:ကား၊ အထAးသြဖင့ ်ကျနး်မာေရးက`0,င့ ်ဆက်စပ်၍ လက်>,ိ 

တညေ်ဆာက်Iပီးြဖစေ်သာ သိ2မ့ဟ2တ် တညေ်ဆာက်ရန ် လိ2အပ်ေသာ ယံ2:ကညမ်C၊ ေမbာ်လင့ခ်ျက်0,င့ ် လက်တဲွ 

ေဆာငရွ်က်မCများအေပU အေြခခံေဆာငရွ်က်ရန ်0ိ2း:ကားသြိမငန်ားလညမ်C >,ိပါေစ။  

ကိ2ဗစ-်၁၉ ကဲသ့ိ2 ့ Yကီးမားေသာ ြပဿနာများကိ2 ရငဆ်ိ2ငေ်ကျာ်လOား0ိ2ငရ်န ် ေဖာ်ြပပါ (ြပညတွ်ငး်/ြပညပ် domestically and 

internationally၊ အစိ2းရ0,င့ ် အရပ်ဖက်လAမCအဖဲွ&အစညး်များ၊ ဌာနဆိ2ငရ်ာများ0,င့ ် အစိ2းရမဟ2တ်ေသာ အဖဲွ&အစညး်များ) 

အလOာတစခ်2ချငး်စမီ, တစဦ်းစတိီ2ငး် အတAတကွ လက်တဲွပAးေပါငး် ေဆာငရွ်က်ရန ်လိ2အပ်သည။် လက်>,ိအ:ကပ်အတညး်များ 

မ, လက်တဲွပAးေပါငး် ေဆာငရွ်က်မC ပံ2စအံသစမ်ျား new forms of collaboration to emerge out of this crisis ေပUထက်ွလာရန ်

အခွင့အ်လမ်းများစွာ >,ိသည။် မညသ်ိ2ပ့င ် ဆိ2ေစကာမA အချိW&ေသာ သက်ဆိ2ငသ်Aများ အချငး်ချငး်:ကား ယံ2:ကညမ်C 
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ကွာဟြပတ်ေတာက်မCများ>,ိကာ ကပ်ေရာဂါြပန ့ပွ်ားမCအေပU စိ2းရိမ်ပAပနမ်C0,င့ ်စတ်ိဖိစးီမCများေ:ကာင့ ်အေြခအေနကိ2 ပိ2မိ2ဆိ2းဝါး 

သာွးေစ0ိ2ငသ်ည့ ် အလားအလာများလညး် >,ိေနသည။် က_0်2ပ်တိ2အ့ားလံ2းတွင ် က_0်2ပ်တိ2 ့ လက်လ,မ်းမီသA မညသ်A0,င့မ်ဆိ2 

ယံ2:ကညမ်C တညေ်ဆာက်ရန0်,င့ ် လက်တဲွပAးေပါငး် ေဆာငရွ်က်မCကိ2 အားေပးတိ2က်တွနး်ရန ် တာဝန>်,ိေပသည။် အဓိက 

အေြဖထ2တ်ရမည့ ်ေမးခွနး်များမ,ာ - က_0်2ပ်တိ2 ့ လက်>,ိ ရငး်0,းီIပီးသA များအချငး်ချငး်:ကား မညကဲ်သ့ိ2 ့ ေပါငး်ကAးဆက်သယ်ွေရး 

တညေ်ဆာက်ေပး0ိ2ငမ်ညန်ညး်။ စတ်ိေပါငး်ကိ2ယ်ခွာ လAမCဆက်ဆေံရး ကာလအတွငး် ေဟာေြပာေဝမbသA၊ ပ့ံပိ2းနညး်ြပသA 

သိ2မ့ဟ2တ် ကAညေီထာက်ပ့ံသAတစဦ်းအေနြဖင့ ်မညကဲ်သ့ိ2 ့ ေဆာငရွ်က်0ိ2ငမ်ညန်ညး်။  

အ:ကပ်အတညး်ကာလ ဆိ2ေသာ်လညး် လAအများ (ရနသ်Aအချငး်ချငး်:ကားတွငပ်င)် အတAတကွ ပAးေပါငး်ပါဝငလ်ာေစIပီး 

ယံ2:ကညမ်Cကိ2 တညေ်ဆာက်0ိ2ငေ်သာ အေရးကိစjများ အIမဲတမ်း ေတွ& ြမင0်ိ2ငသ်ည။် ကAးစက်ပျံ& 0,ံတ့တ်ေသာ ေရာဂါပိ2းသည ်

မညသ်ည့ေ်နရာတွငေ်နသညြ်ဖစေ်စ၊ မညသ်ည့ ်0ိ2ငင်ေံရး ပါတီဝငြ်ဖစေ်စ၊ သိ2မ့ဟ2တ် မညသ်ည့ ်လAမျိWး၊ ဘာသာဝငတိ်2ငး်မဆိ2 

ခံစားရ0ိ2ငသ်ည။် ယငး်တိ2သ့ည ် က_0်2ပ်တိ2၏့ ဘံ2တAညခီျက်ြဖစေ်သာ လAသားဆနမ်C0,င့ ် ထခိိ2က်ဆံ2းlC ံး0ိ2ငမ်Cတိ2ကိ့2 အသေိပး 

သတိေပးအချက်ြပလျက်>,ိသည။် ထိ2အ့ြပင ် က_0်2ပ်တိ2၏့ လAမCအသိ2က်အဝနး်အတွငး် အသက်အရွယ် Yကီးရင့သ်Aများ၊ 

မသနစွ်မ်းများ သိ2မ့ဟ2တ် ခ2ခံအားကျဆငး်သAများကဲသ့ိ2 ့ အ0Sရာယ်ကျေရာက်0ိ2ငမ်C အြမင့ဆ်ံ2းသA များ၏ လံ2ြခံWေရး0,င့ ်အြခား 

ြပညသ်Aများ၏ လံ2ြခံWေရးအတွက် ကာကွယ်ေပးရန ်အသ ိေပး0Cးိေဆာ်ေနသကဲသ့ိ2 ့ >,ိသည။်  

အဆိ2ပါ နားလညမ်Cသည ်အြခား အေရးကိစjများတွင ်ြမငရ်0ိ2ငေ်ြခနညး်ေသာ နညး်လမ်းြဖစသ်ည့ ်ပဋပိကn နယ်နမိိတ်များကိ2 

ေကျာ်လွနက်ာ ညK0ိCငိး်ေဆွးေ0းွIပီး ပAးေပါငး်လက်တဲွမCများ coordinate and cooperate across conflict lines ကိ2 

လCံ&ေဆာ်အားေပးမC ြပW0ိ2ငေ်ပသည။် လAတိ2ငး် မိမိတိ2မိ့သားစ2 လံ2ြခံW ေရး၊ မိမိတိ2 ့ လAမCအသိ2က်အဝနး် သာယာဝေြပာေရးကိ2 

လိ2လား:ကသည။် ယငး် ဘံ2စိ2းရိမ်မCများသည ် ကိ2ယ်ချငး်စာတရားကိ2 ခိ2ငမ်ာစွာ ခံစားနားလည0်ိ2ငI်ပီး ဘံ2ခံစားရမCများသည ်

လAအများကိ2 ခံယAသတ်မ,တ် ထားသည့ ်အပိ2ငး်အြခားများကိ2 ေကျာ်လွနက်ာ အြပWသေဘာ ေဆာငသ်ည့ ်လက်တဲွေဆာငရွ်က် 

မC constructively cooperate with people across perceived divisions များ ေဆာငရွ်က်လာရန ်လCံ&ေဆာ်ေပး0ိ2င ်သည။်  

3. မိတ်ဖက် အဖဲွ&အစညး်များ0,င့ ်လိ2က်ေလျာညေီထေွဆာငရွ်က်ပါ သိ2မ့ဟ2တ် အေြခအေနlCပ်ေထးွမCကိ2 0ိ2း:ကားသြိမင ်

Iပီး မ>,ိမြဖစ ်လိ2အပ်ချက်များကိ2 အကျိWး>,ိစွာ ရငဆ်ိ2ငေ်ြဖ>,ငး်0ိ2ငရ်နအ်တွက် လိ2က်ေလျာညေီထ ွေဆာငရွ်က်0ိ2ငရ်န ်

အဆိ2ြပWပါ။ 

ကိ2ဗစ-်၁၉ 0,င့ ်ပတ်သက်၍ အေြခအေနများသည ်လွနစွ်ာ လbငြ်မနစွ်ာ ေြပာငး်လဲလbက်>,ိသည။် ယငး်ကဲသ့ိ2 ့ အေြပာငး်အလဲ 

ြမန၍် YကိWတငမ်,နး်ဆ မရ0ိ2ငေ်သာ ြပဿနာမျိWးကိ2 ထေိရာက်စွာ တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်0ိ2ငရ်နအ်တွက် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် 

ေဆာငရွ်က်ေသာ အဖဲွ&အစညး်များမ, ြဖစပွ်ားလျက်>,ိသည့ ်အ:ကပ်အတညး်များကိ2 ြပငဆ်ငတံ်2 ့ြပန ်ေြဖ>,ငး်0ိ2ငရ်န ်ဘ`ာေရး 

စာရငး်ဇယား0,င့ ် မိတ်ဖက်ချိတ်ဆက် ေဆာငရွ်က်မC ယ0Sရားများ funding and partnership mechanisms allow 

implementing organisations to adapt, react, and respond မ>,ိမြဖစ ် လိ2အပ်သည။် ယငး်သည ် lံ2းချWပ်များ အတွက် 
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သေဘာတAညမီCစာချWပ်များ0,င့ ် ေငေွ:ကး စာရငး်ဇယားများ ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် စသည့ ် အလ2ပ်များ အနညး်ငယ် 

ပိ2လာ0ိ2ငသ်ည။် သိ2ေ့သာ် ယငး်သညပ်ငလ်bင ်အသက်များကိ2 ကယ်တင0်ိ2ငရ်န ်လိ2ေလျာညေီထ ွ ြပWရမည့ ်မ>,ိမြဖစ ်လ2ပ်ငနး် 

များပင ်ြဖစသ်ည။်  

lCပ်ေထးွေသာ အ:ကပ်အတညး်များအတွက် အလOာအသးီသးီတွင ် ညK0ိCငိး်ေဆွးေ0းွေသာ၊ တာဝနယ်AမC>,ိေသာ၊ လိ2က်ေလျာ 

ညေီထ>ွ,ိသည့ ် ေခါငး်ေဆာငမ်CမျိWး လိ2အပ်သည။် ယAဆရသညမ်,ာ က_0်2ပ်တိ2၏့ တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်မCများသည ် အစပိ2ငး်တွင ်

ကျိWးေ:ကာငး်ကိ2က်ညမီC >,ိေသာ်လညး် ရက်သတS ပါတ် သိ2မ့ဟ2တ် လ အနညး်ငယ် အ:ကာတွငမ်A ကိ2က်ညမီC မ>,ိေတာသ့ည့ ်

အေြခအေန ြဖစ0်ိ2ငသ်ည။် ပါဝငသ်က်ဆိ2ငသ်Aတိ2ငး်သည ် မိမိတိ2ေ့ဆာငရွ်က်0ိ2ငသ်ည့ ် ဆငြ်ခငသ်ံ2းသပ်0ိ2ငေ်သာ၊ လbငြ်မနစွ်ာ 

တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်0ိ2ငေ်သာ အားေပးလCံ&ေဆာ်မC၊ ပ့ံပိ2းနညး်ြပမC0,င့ ် ေထာက်ပ့ံကAညမီC အားလံ2းကိ2 ေဆာငရွ်က်ရန ် အလွန ်

အေရးYကီးသည။် ြပငဆ်ငေ်ြပာငး်လဲမCများအတွက် ဘံ2နားလညမ်Cတစခ်2 တညေ်ဆာက်ေပးရနြ်ဖစI်ပီး လက်>,ိ0,င့ ်

အနာဂါတ်ကာလများတွင ်နားလညမ်C လဲွမ,ားမCများ မ>,ိေစရနအ်တွက် >,ငး်လငး်စွာ ေရးသား ထ2တ်ြပနရ်န0်,င့ ်သေဘာတAIပီး 

ြဖစေ်သာ ေြပာငး်လဲြပငဆ်ငမ်Cများကိ2 မ,တ်တမ်းတငထ်ားရန ်မ2ချ လိ2အပ်ေပသည။်  

ကမ̂ာတလOားမ, အေတွ&အ:ကံWများအရ >,ငး်လငး်စွာ ြမငရ်သညမ်,ာ ကိ2ဗစ-်၁၉ အ:ကပ်အတညး်သည ်လbငြ်မနစွ်ာ ေြဖ>,ငး်0ိ2င ်

မည ်မဟ2တ်ဘ ဲလAမCေရး0,င့ ်စးီပွားေရး ထခိိ2က်ဆံ2းlC ံးမCများမ,ာ အချိန:်ကာြမင့စွ်ာ >,ိကျနရ်စမ်ညြ်ဖစသ်ည။် လက်>,ိြဖစေ်ပUလာ 

ေသာ လက်ေတွ&အေြခအေန0,င့ ် လိ2က်ေလျာညေီထစွွာ ြပWြပငေ်ြပာငး်လဲ ေဆာငရွ်က်ြခငး်သည ် အလွန ် အေရးပါသည။် 

က_0်2ပ်တိ2၏့ လ2ပ်ငနး်များကိ2 မိမိတိ2 ့ ပံ2မ,နလ်2ပ်ေဆာငေ်နကျအတိ2ငး် ဆက်လက် လ2ပ်ေဆာငရ်န ် ြဖစ0်ိ2ငေ်တာမ့ညမ်ဟ2တ်ဟ2 

ဆိ2လိ2ြခငး်ြဖစသ်ည။် ေရတိ2 အ:ကပ်အတညး်များကိ2သာ ရငဆ်ိ2ငေ်ြဖ>,ငး်0ိ2ငရ်န ်ပံ2ေဖာ်ေရးဆွထဲားေသာ လ2ပ်ငနး်စQများသည ်

မမ,နး်ဆ0ိ2ငေ်သာ ေရ>,ည ် လAမCသက်ေရာက်မCများ သိ2မ့ဟ2တ် လက်>,ိ အ:ကပ်အတညး်မ, YကိWတင ် မသြိမင0်ိ2ငေ်သာ 

ေနာက်ဆက်တဲွ ြပဿနာများကိ2 ေြဖ>,ငး်0ိ2ငမ်ည ်မဟ2တ်ေချ။ အဆိ2ပါ အ:ကပ်အတညး်ကိ2 ထေိရာက်စွာ ေြဖ>,ငး်0ိ2ငရ်န ်တိကျ 

ေသာ အစအီစQများ မ>,ိေသးပါက အြပနအ်လ,န ်အကျိWးြပW ပံ2ေဖာ်ေရးဆွြဲခငး် လ2ပ်ငနး်စQများ၊ လိ2က်ေလျာညေီထြွဖစေ်သာ 

အ2ပ်ချWပ်မC၊ 0,င့ ် အေရးေပU လမ်းNOနခ်ျက်များ iterative design processes, flexible governance, and contingency 

planningထား>,ိရန ်လိ2အပ်သည။်  

မိတ်ဖက်အဖဲွ&အစညး်များကိ2လညး် မိမိတိ2၏့ အကျိWးခံစားခွင့ ်>,ိသAများအတွက်သာမက၊ မိမိတိ2၏့ ဝနထ်မ်းများ0,င့ ်ေစတနာ ့

ဝနထ်မ်းများ အတွက်အပါအဝင ် လိ2အပ်ချက်များအေပU သတိြပWေဆာငရွ်က်ရန ် အေရးYကီးေ:ကာငး် အသေိပးလCံ&ေဆာ်ရန ်

အေရးYကီးေပသည။် ထံ2းစမံဟ2တ်ေသာ လbငြ်မနစွ်ာ ဆင့ကဲ်ေြပာငး်လဲလာသည့ ်အေြခအေနအေပU ေထာက်ဆချိနထ်ိ2း:ကည့ ်

ပါက လAတိ2ငး်သည ် ၎ငး်တိ2၏့ လ2ပ်ငနး်ခွင0်,င့ ် မိမိ၏ေရးရာကိစjရပ်များ အားလံ2းကိ2 ေြပာငး်လဲမCများအေပU လိ2က်ေလျာည ီ

ေထ ွ ြဖစေ်စရနအ်တွက် များစွာ စတ်ိဖိစးီမCများ ခံစားေနရမညြ်ဖစသ်ည။် အဖဲွ&အစညး်၏ ေခါငး်ေဆာငမ်Cပံ2စသံည ် မိမိတိ2၏့ 
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ဝနထ်မ်းများ :ကံWေတွ&ရသည့ ် ဖိအားများကိ2 ကိ2ငတွ်ယ်ေြဖ>,ငး်0ိ2ငစွ်မ်းအေပU အချိနေ်ပး ေလလ့ာစစေ်ဆးIပီး လိ2အပ်ပါက 

ထပ်ေဆာငး်ပ့ံပိ2းကAညမီCများ0,င့ ်လိ2က်ေလျာညေီထ ွေြပာငး်လဲမCများ ြပWလ2ပ်ေပးသင့သ်ည။်  

4. ြမနမ်ာ0ိ2ငင်အံတွငး် စမံီအ2ပ်ချWပ်ေဆာငရွ်က်မCပံ2စမံျား0,င့ ် ဘာသာစကား စံ2လငကဲွ်ြပားမCတိ2၏့ lCပ်ေထးွမCကိ2 

0ိ2း:ကားသြိမငစွ်ာ ေဆာငရွ်က်ပါ။  

ဤအ:ကပ်အတညး်ကိ2 ရငဆ်ိ2ငေ်ြဖ>,ငး်ရန ် အဓိက တာဝန>်,ိသAမ,ာ ြမနမ်ာ0ိ2ငင်ေံတာ် အစိ2းရပငြ်ဖစသ်ည။် မညသ်ိ2ပ့င ်

ဆိ2ေစကာမA ထေိရာက်စွာ တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်0ိ2ငရ်နအ်တွက် လAတိ2ငး် ပAးေပါငး်ေဆာငရွ်က်:ကရန ် လိ2အပ်ပါမည။် 0ိ2ငင်အံတွငး် 

ကျနး်မာေရး0,င့ ်အားကစားေရးရာ ဝနY်ကီးဌာန0,င့ ်အေြခားေသာ ဌာနဆိ2ငရ်ာများ၊ ဝနY်ကီးဌာနများ လက်လ,မ်းမမီသည့ ်ေဒသ 

များစွာ >,ိသည ်There are many parts of the country where the MOHS and other departments and ministries cannot 

reach။ အဆိ2ပါ ေသများတွင ် ေဒသခံ အရပ်ဘက်လAမC အဖဲွ&အစညး်များ၊ မသနစွ်မ်းသAများ အသငး်0,င့ ်

တိ2ငး်ရငး်သား/လAမCအသိ2က်အဝနး် အေြခြပW ကျနး်မာေရး၊ လAမCေရး အဖဲွ&အစညး်များမ, အေြခချ ေနထိ2ငသ်Aများ အတွက် 

ေထာက်ပ့ံမCများ ေဆာငရွ်က်သည ်ethnic and community based health and social service delivery organisations support 

the communities who live there။ အေရးYကီးသညမ်,ာ ကိ2ဗစ-်၁၉ ကိ2 တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်ရန ် အတွက် ကမ်းလ,မ်းေသာ 

အေထာက်အပ့ံ0,င့ ် ေငေွ:ကးများသည ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က်မည့ ် လ2ပ်ငနး်စQများ အေပU ပဋပိကn 

0ိ2း:ကားသြိမငမ်C >,ိေစေရး conflict sensitive 0,င့ ် အထAးသြဖင့ ် ေဒသအတွငး် ေနထိ2ငသ်Aများမ, ကAညေီထာက်ပ့ံမCများ 

ေတာငး်ခံလာသည့အ်ခါ particularly when they request for assistance ၎ငး်တိ2၏့ လAမCအသိ2က်အဝနး်များ 

IပိWကဲွမသာွးေစေရး ကိ2 ထည့သ်ငွး်စQးစားသင့သ်ည။် အေရးYကီးသည်အ့ချက်မ,ာ အစိ2းရဌာနဆိ2ငရ်ာ များကိ2 ေ>,ာင>်,ားသည့ ်

သေဘာထားအြမငမ်ျိWး မဟ2တ်ဘ ဲ ဆက်သယ်ွဆက်ဆမံCများတွင ် ၎ငး်တိ2၏့ လ2ပ်ပိ2ငခွ်င့အ်ာဏာကိ2 

ေလးစားေ:ကာငး်ေဖာ်ြပသည့ ်အမAအကျင့မ်ျား >,ိသင့I်ပီး ေလးစားြခငး်၊ တာဝနခံ်ြခငး်၊ တရားမbတြခငး်0,င့ ် ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာ 

ြခငး်ဆိ2ငရ်ာ အေြခခံဥပေဒသများကိ2 လိ2က်နာရန ်လိ2အပ်သည။်  

ထိ2 ့ြပင ် ြမနမ်ာ0ိ2ငင်အံတွငး်>,ိ လAမCအသိ2က်အဝနး်အများစ2သည ် ကိ2ဗစ-်၁၉၊ ကာကွယ်တားဆးီေရး စမံီချက်များ0,င့ ်

အြခားေသာ တံ2 ့ြပနက်ာကွယ်မC lCေထာင့မ်ျား0,င့ပ်တ်သက်သည့ ်ခိ2ငမ်ာေသာ သတငး်အချက် အလက်များကိ2 မိမိတိ2န့ားလည ်

အသံ2းြပWရာ (မိခင)် ဘာသာစကားြဖင့ ်ရ>,ိ0ိ2ငမ်C၊ လက်လ,မ်းမီ0ိ2ငမ်C မ>,ိ:ကေချ။ နားလညမ်CကဲွလဲွမCများ၊ မယံ2:ကညမ်Cများ၊ 0,င့ ်

သတငး်အမ,ားတိ2၏့ အ0Sရာယ်ကိ2 ပိ2မိ2 မဆိ2းရွားလာေစရန ် အလိ2င့,ာ လ2ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်သည့အ်ဖဲွ&များအေနြဖင့ ်

သတငး်အချက်အလက် မ,နက်နစွ်ာ ရ>,ိေစရနအ်တွက် နညး်လမ်းမျိWးစံ2ြဖင့ ် ေဆာငရွ်က်သင့သ်ည။် ထိ2သိ2လ့2ပ်ေဆာငရ်ာတွင ်

သတငး်အချက်အလက်များကိ2 ေဒသ ဘာသာစကားများသိ2 ့ ြပနဆ်ိ2ြခငး်၊ သိ2မ့ဟ2တ် အ:ကားအြမင ်ချိW&ယွငး်သAများ အတွက် 

နညး်လမ်းများ၊ သိ2/့0,င့ ် ေဒသခံ ဘာသာစကား0,င့ ် ေဒသအေြခအေနကိ2 တတ်က_မ်းနားလညသ်A ေဒသခံ မိတ်ဖက်များ0,င့ ်

လက်တဲွေဆာငရွ်က်ရန ်စသညြ်ဖင့ ်ပါဝငသ်ည။်  
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5. ေဒသခံ လAမCအသိ2က်အဝနး်များအတွငး် ေရာဂါကAးစက်0ိ2ငမ်Cကိ2 ထနိး်ချWပ်0ိ2ငမ်ည့ ် အမ,နတ်ကယ် အလားအလာ 

>,ိေသာ ေဒသအေြခအေန0,င့ ်ဆေီလbာ်ကာ ေရ>,ညတ်ညတံ်သ့ည့ ်ေြဖ>,ငး်ချက်များကိ2 တိ2က်တွနး်အားေပးပါ။  

ကိ2ဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါြပန ့ပွ်ားမC သည ် မတAကဲွြပားသAများကိ2 မတAညေီသာ နညး်လမ်းများြဖင့ ် affect different people in 

different ways ထခိိ2က်ေစ 0ိ2ငသ်ည။် ဥပမာအားြဖင့ ် ြပညသ်Aအများစ2သည ် သးီြခားခဲွထက်ွေနရန ် သိ2မ့ဟ2တ် 

သန ့>်,ငး်ေသာ/ထပ်ဖနတ်လဲလဲအသံ2းမြပWေသာ ေရ၊ ဆပ်ြပာတိ2 ့ြဖင့ ် လက်ကိ2 ေဆးေ:ကာရန ် wash their hands under 

running water with soap မြဖစ0်ိ2င:်ကေချ။ အဆိ2ပါ ကျင့သ်ံ2းမCများအေ:ကာငး်၊ ခက်ခဲေသာ ကာလများ အတွငး် 

အသက်>,ငေ်နထိ2င0်ိ2ငမ်ည့ ် သတငး်အချက်အလက်များ သိ2မ့ဟ2တ် ြပWြပငေ်ြပာငး်လဲမCများ (ေရွးချယ်စရာ နညး်လမ်းများ 

အIမဲတမ်း >,ိသည)် ကိ2 လAအများ ထည့သ်ငွး်စQးစား လာေစရန ်အလွနအ်ေရးYကီးသည။် စတ်ိေပါငး်ကိ2ယ်ခွာ လAမCဆက်ဆ ံ

ေရး သိ2မ့ဟ2တ် တစကိ်2ယ်ရည ်သန ့>်,ငး်ေရး ဗဟ2သ2တများသည ်ေဒသအေပUတွင ်အေြခခံေရး၊ ထေိရာက်ေရး၊ ထခိိ2က်နစ ်

နာေစမC ကငး်ေဝးေစေရး0,င့ ်ကပ်ေရာဂါအတွက် အြပစတ်ငခံ်ရ0ိ2ငေ်ြခ >,ိသAများ :ကံWေတွ&ရမည့ ်အ0Sရာယ်ကိ2တားဆးီေလျာခ့ျ 

0ိ2ငရ်နတိ်2အ့တွက် ေဒသဗဟ2သ2တသည ်မ>,ိမြဖစ ်အေရးပါသည။် ယငး်သည ်အာဏာပိ2ငမ်ျား၊ ထခိိ2က်ခံစားရသA အစ2အဖဲွ&များ၊ 

မိတ်ဖက်များ0,င့ ်အကျိWးခံစားခွင့ ်>,ိသAများအပါအဝင ်မိမိတိ2၏့ ဝနထ်မ်းများ0,င့ ်ေစတနာဝ့နထ်မ်းများ တစဦ်းချငး်စအီတွက် 

များစွာ အေရးပါသည။်  

လAမCအသိ2က်အဝနး်များအေနြဖင့ ် မိမိတိ2ဆ့0sအရ လိ2က်နာေဆာငရွ်က်ရန0်,င့ ် ထေိရာက်မC>,ိေစရနအ်တွက် ေရာဂါကာကွယ် 

တားဆးီေရး စမံီချက်များ၏ သေဘာတရားကိ2 နားလညရ်န ် လိ2အပ်သည။် လAမCအသိ2က်အဝနး်များ0,င့ ် ယံ2:ကညမ်C 

တညေ်ဆာက်ရနအ်တွက် အဓိကေသာခ့ျက် နညး်လမ်းတစခ်2မ,ာ ယံ2:ကညရ်သAများ0,င့ ် တိ2ငပ်ငေ်ဆွးေ0းွကာ ပျံ& 0,ံပံ့20,င့ ်

ထနိး်ချWပ်ပံ2နညး်လမ်းများ စသည့ ်ကိ2ဗစ-်၁၉ 0,င့ ်ပတ်သက်သည့ ်မ,နက်န၍် နားလညလွ်ယ် ေသာ သတငး်အချက်အလက်များ 

ကိ2 စစီQ ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ် ြဖစသ်ည။် ကAးစက်မCကိ2 ကာကွယ်ရန0်,င့ ် ေဒသ၏ အေြခအေနအရပ်ရပ် (ဥပမာ - 

ြဖတ်သနး်သာွးလာမC ကန ့သ်တ်ရန ် အလားအလာ>,ိ/မ>,ိ၊ ြဖတ်သနး်သာွးလာမC ကန ့သ်တ်ြခငး်အေပU အြခားေရွးချယ်စရာ 

စမံီချက်များ >,ိ0ိ2င/်မ>,ိ0ိ2င)် အေပU ေထာက်ဆ၍ ကိ2က်ညေီသာ စမံီချက်များ ေဖာ်ထ2တ်သတ်မ,တ်ရနအ်တွက် ေဒသခံလAထ2 

လက်ခံ0ိ2ငေ်သာ နညး်လမ်းများကိ2 လAမCအသိ2က် အဝနး်များ0,င့ ် ေဆွးေ0းွအ:ကံြပWချက် ရယAကာ အ0Sရာယ်များအေပU 

ဘံ2တAညေီသာ နားလညမ်C ရ>,ိပါက ဆ0sအေလbာက် ေလးစားလိ2က်နာြခငး်ကိ2 ြမKင့တ်ငေ်ပး0ိ2ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် ကျနး်မာေရး 

ဝနထ်မ်းများသညလ်ညး် လAမCအသိ2က်အဝနး်အတွငး် ကAးစက်မC >,ိလာပါကလက်>,ိ လAမCအေ:ကာငး်ခံ များအေပU 

ပိ2မိ2နားလညမ်C ရ>,ိ0ိ2ငရ်နအ်တွက် (ဥပမာ  သာွးလာလCပ်>,ားမC ပံ2စမံျား0,င့ ်အ0Sရာယ် အေ:ကာငး်ခံ အချက်များ) လAမCအသိ2က် 

အဝနး်ဝင ်များ0,င့အ်တA ေဆွးေ0းွအ:ကံြပWချက် ရယA0ိ2ငသ်ည ်consult with community members to better understand the 

social factors at play။ အမျိWးသမီးများသည ် အဓိကြပWစ2ေစာင့ေ်>,ာက်သAများအြဖစ ် မ:ကာခဏ ြမငေ်တွ&ရေလ>့,ိIပီး 
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လAမCအသိ2က်အဝနး် ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်Cများ စမံီေဆာငရွ်က်ရာတွငလ်ညး် ထင>်,ားေသာ အခနး်က`မ, ပါဝငေ်နသည့ ်

အားေလျာ်စွာ ၎ငး်တိ2၏့ အ:ကံဉာဏကိ်2 ေဆွးေ0းွရယAရနမ်,ာလညး် အေရးYကီးေသာ အချက်တစခ်2ြဖစသ်ည။်  

6. မိမိတိ2၏့ ဆံ2းြဖတ်ချက်များ၊ ေဆာငရွ်က်ချက်များ0,င့ ်ဆက်သယ်ွဆက်ဆမံCများ အားလံ2းသည ်လက်>,ိ ထခိိ2က်နစန်ာ 

လျက်>,ိေသာ၊ ဖယ်ကျQခံထားရေသာ၊ ထခိိ2က်နစန်ာ0ိ2ငေ်ြခ အ>,ိဆံ2းသAများအေပU သက်ေရာက်ြဖစပွ်ားေစ0ိ2ငေ်သာ 

အေြခအေနအရပ်ရပ်ကိ2 စစမ်,နေ်သာ ကိ2ယ်ချငး်စာမC0,င့ ်နားလညမ်Cတိ2အ့ေပU အေြခခံေဆာငရွ်က်0ိ2ငေ်စရနအ်လိ2င့,ာ 

လAမCအသိ2က်အဝနး်များ0,င့ ်ေဆွးေ0းွသေဘာထား ခံယAပါ။  

ကိ2ဗစ-်၁၉ အ:ကပ်အတညး်သည ်လAထ2ကျနး်မာေရး အ:ကပ်အတညး်တစခ်2သာ မဟ2တ်ပါ။ ၎ငး်သည ်လAမCေရး၊ စးီပွားေရး၊ 

ကျား/မ ေရးရာ0,င့ ်လAမCစတ်ိပိ2ငး်ဆိ2ငရ်ာ များအေပU အYကီးအကျယ် lိ2က်ခတ်မCများ >,ိသည ်social, economic, gender and 

psychosocial implications။ ြပညသ်Aများ မိမိအမ်ိအတွငး် ေနထိ2ငြ်ခငး် ၂-၃ ပါတ် :ကာကာလသည ် ၎ငး်တိ2၏့ ဝငေ်င၊ွ 

စားေသာက်မC ဖAလံ2ေရး0,င့ ်မိမိတိ2အ့မ်ိ၏ လံ2ြခံWေရးအေြခအေန များအေပU ယAဆချက်များစွာ ြဖစေ်ပUေစသည။် ြမနမ်ာ0ိ2ငင်၏ံ 

လAမCစးီပွားေရး ကဲွြပားစံ2လငမ်Cကိ2 ေထာက်ဆလbင ်တစခ်ျက်တညး်ြဖင့ ်အားလံ2း0,င့ ်အဆငေ်ြပကိ2က်ညေီစသည့ ်နညး်လမ်းမ,ာ 

အကျိWးြဖစထ်နွး်လိမ့်မည ်မဟ2တ်ဘ ဲအ0Sရာယ် များပင ် ြဖစေ်ပUေစ0ိ2ငသ်ည ်a one size fits all approach is unlikely to be 

effective and may even be dangerous။  

ထိ2ေ့:ကာင့ ် အမျိWးသမီးများ၊ သက်Yကီးရွယ်အိ2များ၊ လိငစ်တ်ိခံယAမC ကဲွြပားသAများ၊ မသနစွ်မ်းများ၊ ဒ2ကnသညစ်ခနး်အတွငး် 

ေနထိ2င:်ကသAများ၊ အလ2ပ်လက်မ့ဲများ0,င့ ်အြခားသAများအပါအဝင ်သတငး်အချက်အလက်များ စံ2လငကဲွ်ြပားစွာ ခဲွြခမ်းစတ်ိ 

ြဖာ သံ2းသပ်ရန ် အလွန ် အေရးYကီးသည။် ၎ငး်တိ2၏့ မတAကဲွြပားေသာ အေတွ&အ:ကံWများ၊ စနိေ်ခUမCများ၊ 0,င့ ်

လိ2အက်ချက်များကိ2 နားလညက်ာ အဆိ2ပါအချက်များကိ2 ထငဟ်ပ်တံ2 ့ြပန0်ိ2ငသ်ည် ့ စနစတ်စခ်2 တညေ်ဆာက်ရနအ်တွက် 

အလားအလာများ အားနညး်လbက်>,ိသည။် ေlO&ေြပာငး်ေနထိ2ငသ်Aများ၊ ဒ2ကnသညမ်ျား၊ 0,င့ ် 0ိ2ငင်သံားအသအိမ,တ်ြပWြခငး် 

မခံရသAများ၏ အေြခအေနသည ်အထAးသြဖင့ ်စိ2းရိမ်ဖွယ်အေနအထားတွင ်>,ိIပီး migrants, refugees, and stateless people 

is particularly precarious ၎ငး်တိ2၏့ အခွင့အ်ေရးများ0,င့ ် :ကံWေတွ&ရမC များကိ2 ဤကာလအတွငး် ကာကွယ်ေပးရန ် မ2ချ 

လိ2အပ်သည။် အစ2အဖဲွ&အများစ2တွင ် မတAညေီသာ သတငး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်C0,င့ ် အရငး်အြမစ ် များရယA0ိ2ငသ်ည့ ်

နညး်လမ်း/ေနရာများ >,ိ:ကသည။် ကိ2ဗစ-်၁၉ အေပU နားလညပံ်20,င့ ် တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်သည့ ် နညး်လမ်းများ၏ ၎ငး်တိ2အ့ေပU 

သက်ေရာက်မCများသည ်မိမိတိ2၏့ လ2ပ်ငနး်များ ထခိိ2က်နစန်ာမCမ>,ိ ေဆာငရွ်က်0ိ2ငရ်နအ်တွက် အလွန ်အေရးပါ သည။်  

ြမနမ်ာ0ိ2ငင်သံည ် လက်>,ိတွင ် ကိ2ဗစ-်၁၉ ကိ2 0ိ2ငင်လံံ2း တံ2 ့ြပနတွ်နး်လ,နဖိ်2 ့ ပထမအဆင့တွ်င ် >,ိသညြ်ဖစရ်ာ လAမCစးီပွားေရး၊ 

ကျား/မ ေရးရာ၊ 0,င့ ် လAမCစတ်ိပိ2ငး်ဆိ2ငရ်ာ lိ2က်ခတ်မCများ0,င့ ် ဗိ2ငး်ရပ်စ ် ေရာဂါပိ2း ေလbာခ့ျရပ်တန ့0်ိ2ငေ်ရးအြပင ် မAဝါဒများ 

ချမ,တ်ကာ တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်ြခငး်များကိ2 အေြခခံလိ2အပ်ချက်အားြဖင့ ် ထည့သ်ငွး်စQးစား သင့သ်ည ် (ဥပမာ - စးီပွားေရး 

လ2ပ်ငနး်များ ေခတS ပိတ်သမ်ိးြခငး်၊ အလ2ပ်လက်မ့ဲဦးေရ တိ2းြမင့လ်ာြခငး်၊ အစားအေသာက် မဖAလံ2မC ြဖစရ်ပ်များ၊ အမ်ိတွငး် 
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အ:ကမ်းဖက်မCများ များြပားလာြခငး်၊ ေသာက်သံ2းေရ အ:ကပ်အတညး်0,င့ ် ေရအရငး်အြမစ ် IပိWငဆ်ိ2ငရ်ယAြခငး်မ, 

လAမCအသိ2က်အဝနး်များ:ကား တငး်မာမCများ၊ စသညြ်ဖင့)်။ အဆိ2ပါ ကိ2ဗစ-်၁၉ စမံီချက်များ၏ အလားအလာ>,ိေသာ ေရ>,ည ်

lိ2က်ခတ်မCများကိ2 ေထာက်ဆ:ကည့မ်ည ်ဆိ2ပါက တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်မCများ0,င့ ်မAဝါဒများသည ်ဖယ်ကျQခံထားရသAများ0,င့ ်အား 

နညး်သAများ၏ အခွင့အ်ေရးကိ2 ေလးစား၊ ကာကွယ်၊ ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန0်,င့ ်ကျား/မ ေရးရာ 0ိ2း:ကားသြိမငမ်C gender sensitive 

အေပU အေလးထား သတိြပWရန ်အထAးလိ2အပ်သည။်  

7. အ:ကပ်အတညး်ကာလအတွငး် အမျိWးသမီးများ၏ အသ ံ(သေဘာထား) 0,င့ ်ေခါငး်ေဆာငမ်Cကိ2 တိ2းြမKင့ေ်ပးပါ။  

ခန ့မ်,နး်ေြခအားြဖင့ ်၇၅%ေသာ ြမနမ်ာ0ိ2ငင် ံကျနး်မာေရးလ2ပ်သားများမ,ာ အမျိWးသမီးများ ြဖစ:်ကIပီး သAနာြပW လ2ပ်ငနး်များ 

အများစ2လ2ပ်ကိ2င:်ကကာ ေဆးပညာြဖင့ ် အသက်ေမွးဝမ်းေကျာငး်ြပWသA ထက်ဝက်ေကျာ်မ,ာ အမျိWးသမီးများ ြဖစသ်ည။် 

ယငး်အချက်အားြဖင့ ်အမျိWးသမီးများ၏ အခနး်က`သည ်ကပ်ေရာဂါ တံ2 ့ြပနတွ်နး်လ,နရ်ာတွင ်ေခါငး်ေဆာငမ်Cတွငသ်ာမက 

ြမနမ်ာ0ိ2ငင်၏ံ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်>,ာက်မC စမံီေဆာငရွ်က်ြခငး်တစခ်2လံ2းအေပU ြခံWငံ2 ပါဝငေ်နေ:ကာငး် သြိမင0်ိ2ငသ်ည့ ်အခွင့ ်

အလမ်းတစရ်ပ် ြဖစသ်ည။် အ:ကပ်အတညး်ကာလအတွငး် ေခါငး်ေဆာငမ်C အခနး်က`0,င့ ်ပတ်သက်သည့ ်ကျား/မ ေရးရာ 

သတ်မ,တ်ချက်များအေပU ဖွင့ဆ်ိ2ချက်များကိ2လညး် အသအိမ,တ်ြပWေပးရန ်လွနစွ်ာအေရးYကီးသည။်  

အမျိWးသမီးများသည ် အများအားြဖင့ ် ေဒသအတွငး် ေြပာငး်လဲမCြဖစစ်Qများကိ2 နားလညရ်န0်,င့ ် ေလလ့ာေဖာ်ထ2တ်ရာတွင ်

က_မ်းကျင:်ကသည။် ကိ2ဗစ-်၁၉ 0,င့ ် ပတ်သက်သည့ ် တံ2 ့ြပနရ်န0်,င့ ် အစအီစQများ ေရးဆွခဲျမ,တ်ရာတွင ် အမျိWးသမီးများ၏ 

အသအိြမငမ်ျား0,င့ ် နားလညမ်Cတိ2ကိ့2 ထည့သ်ငွး်ရန ် အလွနအ်ေရးYကီးသည။် အ:ကပ်အတညး်ကာလလွန ် အချိနအ်ထ ိ

ဆက်လက် ကျင့သ်ံ2းသာွးသင့သ်ည့ ်ကိ2ဗစ-်၁၉ 0,င့ ်ပတ်သက်သည့ ်တံ2 ့ြပနမ်Cများ၊ ကပ်ေဘးေ:ကာင့စ်းီပွားေရး ကျlC ံးမCများ0,င့ ်

ြမနမ်ာ0ိ2ငင်၏ံ များြပားေသာ ပဋပိကnများ resolving Myanmar’s many conflicts ကဲသ့ိ2 ့ အြခားေသာ ြပဿနာများကိ2 

တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်ရာတွင ် အမျိWးသမီးများ၏ ေခါငး်ေဆာငမ်C အခနး်က`များ ပါဝင0်ိ2ငေ်စရန ် နညး်လမ်းမျိWးစံ2ကိ2 အသံ2းြပW 

ေဆာငရွ်က်သင့သ်ည။်  

8. အ:ကပ်အတညး်ကာလအတွငး် သက်ေရာက်ြဖစပွ်ားေစ0ိ2ငသ်ည့ ်တညI်ငမ်ိေအးချမ်းမC0,င့ ်လက်တဲွေဆာငရွ်က်ေရး 

အတွက် အခွင့အ်လမ်းများကိ2 အသအိမ,တ်ြပW၊ အားေပးေထာက်ပ့ံမC ြပWပါ။  

ကမ̂ာက့2လသမဂz အတွငး်ေရးမLးချWပ်၏ ကပ်ေဘးကာလအတွငး် တစက်မ̂ာလံ2း အပစအ်ခတ်ရပ်စေဲရး 0Cးိေဆာ်ေ:ကြငာချက် 

ကိ2 တံ2 ့ြပနေ်သာအားြဖင့ ်ပဋပိကnအတွငး် ပါဝငလ်bက်>,ိေသာ ပါတီ များကိ2 ကိ2ဗစ-်၁၉ ကိ2 အာlံ2စိ2က် တံ2 ့ြပန0်ိ2ငရ်နအ်တွက် 

ကမ̂တစဝ်နး် ြဖစပွ်ားလbက်>,ိေသာ ပဋပိကn အများစ2မ,ာ ရပ်စထဲားIပီး ြဖစသ်ည ် numerous conflicts have been paused 

around the။ ြမနမ်ာ0ိ2ငင်အံတွငး် တိ2ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ2င ် အဖဲွ&အစညး်တစခ်ျိW& မ, ကိ2ဗစ-်၁၉ ကိ2 အာlံ2စိ2က် 

တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်0ိ2ငေ်ရးအတွက် 0ိ2ငင်လံံ2းဆိ2ငရ်ာ အပစအ်ခတ် ရပ်စေဲရး nationwide ceasefire to concentrate on addressing 

Covid-19 ကိ2 ေတာငး်ဆိ2ခဲ:့ကသည။် အဆိ2ပါ ထ2တ်ြပနခ်ျက်များအရ တိ2ငး်ရငး်သား လက်နက်ကိ2င ် အဖဲွ&အစညး်များသည ်
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0ိ2ငင်လံံ2းဆိ2ငရ်ာ အ0Sရာယ်ကိ2 ရငဆ်ိ2ငရ်န ်စညး်လံ2းမC0,င့ ်လက်တဲွ ပAးေပါငး်မCလိ2အပ်ေ:ကာငး် 0ိ2း:ကားသြိမငေ်:ကာငး် လAထ2သိ2 ့ 

ချြပ0ိ2ငသ်ည။် ယငး်သည ် ေရ>,ညတ်ညတံ်ေ့သာ Iငမ်ိးချမ်းေရးအတွက် အ2တ်ြမစတ်စခ်2 ဖနတီ်း0ိ2ငမ်ည့ ် ဆနး်သစေ်သာ 

အခွင့အ်လမ်းတစရ်ပ်ပငြ်ဖစသ်ည။်  

Iငမ်ိးချမ်းေရး တညေ်ဆာက်သAများ (တရားဝင/်အလွတ်တနး် ြဖစေ်စ၊ အေတွ&အ:ကံWရင့သ်A/02သA ြဖစေ်စ) တွင ် ကပ်ေဘး 

ကာလအတွငး် ေဆာငရွ်က်ရမည့ ် အေရးYကီး အခနး်က`တစရ်ပ်>,ိသည။် အ:ကပ်အတညး်ကာလအတွငး် Iငမ်ိးချမ်းေရး 

တညေ်ဆာက်သAများအေနြဖင့ ်၎ငး်တိ2၏့ က_မ်းကျငမ်Cများ၊ အေတွ&အ:ကံWများ0,င့ ်ချိတ်ဆက်မCများကိ2 အထတ်ိတလန ့ြ်ဖစြ်ခငး် 

ကိ2 ေလbာခ့ျရန၊် ခဲွြခားမCများကိ2 အနမ့်ိဆံ2းြဖစေ်စရန၊် ချိတ်ဆက်မCများ တညေ်ဆာက်ရန0်,င့ ် ေပါငး်သငး်ဆက်ဆေံရးများ 

ြပနလ်ည ်ြပWြပငရ်န ်reduce panic, minimize stigma, build connections and repair relations အတွက် အသံ2းချ0ိ2ငသ်ည။် 

က_0်2ပ်တိ2သ့ည ်အဆိ2ပါ အခနး်က`ကိ2 လမည့ ်ရက်သတS ပါတ်များ၊ လ များအတွငး် ေဆာငရွ်က်ရာတွင ်အခွင့အ်လမ်းများ0,င့ ်

စနိေ်ခUမCများ opportunities and challenges :ကံWရ0ိ2ငသ်ည။်  

Don’t… 

ေ>,ာငရ်နအ်ချက်များ 

1. လက်>,ိ တည>်,ိIပီးြဖစေ်သာ တငး်မာမC0,င့ ်သသံယ အေ:ကာငး်ရငး်များကိ2 ကိ2ဗစ-်၁၉ တံ2 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မည့ ်ပ့ံပိ2းမC 

လ2ပ်ငနး်များေ:ကာင့ ်ပိ2မိ2ဆိ2းရွားေစမC မ>,ိပါေစ0,င့။်  

လAမCအသိ2က်အဝနး် အများအြပား၊ အထAးသြဖင့ ်အ:ကမ်းဖက်မC0,င့ ်လက်နက်ကိ2င ်ပဋပိကnဒဏ ်ခံစားရေသာ ေနရာများသည ်

လAမCေရး၊ 0ိ2ငင်ေံရး0,င့ ် တိ2ငး်ရငး်သား ပိ2ငး်ြခားမCများ၊ အြခားသAများအေပU မယံ2:ကညြ်ခငး်0,င့ ် ဆငး်ရဲချိW&တဲြ့ခငး်၊ 

ဖယ်ကျQခံရြခငး်တိ20့ ,င့ ် ဆက်0ယ်ွသည့ ် ခံစားချက်များအားြဖင့ ် ကဲွြပားသည့ ် အသငွလ်ကnဏာ ေဆာငေ်လ>့,ိသည။် 

ေ:ကာက်ရံွ& မCများ ဝနး်ရံေနသည့ ် လAမCအသိ2က်အဝနး်များသည ် ကိ2ဗစ-်၁၉ တံ2 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ချက်များအေပU အဆိ2ပါ 

ခံယAချက် သေဘာထားအြမငမ်ျား0,င့ ်အေတွ&အ:ကံWများ သက်ေရာက်သည့ ်အြမငမ်ျိWးြဖင့သ်ာ lCြမင0်ိ2ငေ်ြခ များစွာ >,ိသည ်

see the Covid-19 response through a lens affected by these perceptions and experiences။ ထိ2ေ့:ကာင့ ်

“နညး်ပညာဆိ2ငရ်ာ” သးီသန ့ ် သိ2မ့ဟ2တ် “:ကားေန” သးီသန ့ ် ေြဖ>,ငး်တံ2 ့ြပနမ်CမျိWး အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က်ရန ်

မြဖစ0်ိ2ငေ်ချ။ အဘယ့ေ်:ကာင့ဆ်ိ2ေသာ် တံ2 ့ြပနမ်Cတိ2ငး်သည ် မညသ်A၊ မညမ်b၊ မညကဲ်သ့ိ2 ့ ရသညဆ်ိ2သည့ ် အေပU 0ိ2ငင်ေံရး 

လ,ည့ကွ်က်များအြဖစ ် မလOမဲေသ ွ အဓိပ{ါယ်ေကာက်ယA:ကမည ် ြဖစသ်ည။် ဤအချက်ကိ2 လ2ပ်ငနး်စQတိ2ငး်အတွက် 

ပံ2ေဖာ်ေရးဆွြဲခငး်0,င့ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က်ြခငး် ကာလများတွင ်ထည့သ်ငွး်စQးစားြခငး်အားြဖင့ ်အ0Sရာယ်များ 

ကိ2 ေလbာခ့ျ0ိ2ငရ်န0်,င့ ် တံ2 ့ြပနမ်Cများ ပိ2မိ2 အကျိWး>,ိေစရန ် အေထာက်အပ့ံြဖစေ်စလိမ့်သည။် မ:ကာေသးခငက် ြဖစပွ်ားေသာ 

ြမစY်ကီးနား ကိ2ဗစ-်၁၉ ပညာေပး နရံံေဆးေရးပနး်ချီ Covid-19 awareness mural in Myitkyina အြငငး်ပွားဖွယ်ရာ 

ြဖစရ်ပ်သည ်က_0်2ပ်တိ2အ့ေနြဖင့ ်ယံ2:ကညမ်C ပျက်စးီ ေနေသာ ေဒသအေြခအေန0,င့ ်တိမ်ြမWပ်ေနေသာ တငး်မာမCများအေပU 
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မညမ်b :ကားဝငေ်0,ာက်ယ,က်0ိ2ငေ်:ကာငး် ြပသ သကဲသ့ိ2 ့ >,ိIပီး က_0်2ပ်တိ2၏့ အေြခလ,မ်းတိ2ငး်ကိ2 အထAးသတိြပWေလbာက်လ,မ်းဖိ2 ့ 

လိ2အပ်သည။်  

2. လက်>,ိ တည>်,ိIပီးြဖစေ်သာ ကိ2ယ်ထAကိ2ယ်ထ အစ2အဖဲွ&များ၊ လAမCအသိ2က်အဝနး် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အမျိWးသမီး အစ2 

အဖဲွ&များ၊ ဘာသာေရး အဖဲွ&အစညး်များ သိ2မ့ဟ2တ် အြခားေသာ လAမCအသိ2က်အဝနး်အဆင့ ် ကွနယ်က်များကဲသ့ိ2 ့ 

အေထာက်အကAြပW တညေ်ဆာက်ပံ2များကိ2 ထခိိ2က်ေလျာပ့ါးမC မ>,ိပါေစ0,င့။်  

လAတိ2ငး်သည ်ကိ2ဗစ-်၁၉ တံ2 ့ြပနမ်Cများေ:ကာင့ ်စတ်ိသေဘာတငး်မာမCများ၊ စတ်ိဖိစးီမCများ0,င့ ်ဖိအားများကိ2 ခံစားရ0ိ2ငသ်ည။် 

အ:ကပ်အတညး်ကာလအတွငး် လAအများအြပားသည ်အကAအညမီျား၊ လမ်းNOနမ်Cများ0,င့ ်ဦးေဆာငမ်Cများ ြပW0ိ2ငရ်နအ်တွက် 

ေလးစားဖွယ် ပ2ဂzိWလ်များအြဖစ၊် ၎ငး်တိ2 ့ လAမCအသိ2က်အဝနး်အတွငး်>,ိ အဖဲွ&အစညး်များ0,င့ ်အသငး်အဖဲွ&များ သိ2 ့ ကAးေြပာငး် 

ေဆာငရွ်က်မCလာ0ိ2ငသ်ည။် အဆိ2ပါ လAထ2သည ်လAမCအသိ2က်အဝနး်များ၊ အစိ2းရ ဌာနဆိ2ငရ်ာများ၊ 0,င့ ်အရပ်ဘက် လAမCအဖဲွ& 

အစညး်/အစိ2းရမဟ2တ်ေသာ အဖဲွ&အစညး်များ :ကား ယံ2:ကညမ်C တညေ်ဆာက်ေပး0ိ2ငသ်ည့ ်အေရးပါေသာ အခနး်က`တစ ်

ရပ်ကိ2 ေဆာငရွ်က်0ိ2ငေ်ပသည။် သိ2ေ့သာ် ၎ငး်တိ2အ့ေနြဖင့ ် အဆိ2ပါ အခနး်က`ကိ2 ေဆာငရွ်က်မCကိ2 တားဆးီခံရပါက 

သိ2မ့ဟ2တ် ြဖစစ်Qအတွငး် မပါ>,ိခဲပ့ါက အ:ကပ်အတညး်ကိ2 တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်ရန ် မ>,ိမြဖစ ် လိ2အပ်ေသာ အားလံ2းပါဝငသ်ည့ ်

အြပWသေဘာ ေဆာငလ်က်တဲွချိတ်ဆက်မCမျိWး ရ>,ိ0ိ2ငသ်ည် ့ အခွင့အ်ေရးတစရ်ပ်ကိ2 လက်လွတ်ဆံ2းlC ံးရမညြ်ဖစသ်ည။်  

ထိ2ေ့:ကာင့ ် လ2ပ်ငနး်စQတိ2ငး် ၎ငး်တိ2အ့ေပU ဝနပိ်ေစြခငး်၊ ချနလ်,ပ်ဖယ်ကျQြခငး် မြပWဘ ဲ ေဒသတွငး် ေထာက်ပ့ံကAညမီC 

ယ0Sယားများ အေပU အသအိမ,တ်ြပW၊ ပ့ံပိ2းေပးကာ အေြခခံတညေ်ဆာက်သာွးရမညြ်ဖစသ်ည။်  

လAမCထည့သ်ငွး်ပါဝငြ်ခငး် ဥပေဒသများ0,င့ ်ေဒသခံ အသငး်အဖဲွ&များ၏ ပAးေပါငး်ပါဝငြ်ခငး်သည ်အေရးYကီးသည့အ်ေလျာက် 

က_0်2ပ်တိ2အ့ေနြဖင့ ် စတ်ိေပါငး်ကိ2ယ်ခွာ လAမCဆက်ဆေံရးအတွက် လိ2အပ်ချက်များကိ2 အထAးသတိြပWရမညြ်ဖစသ်ည။် လAမC 

အသိ2က်အဝနး် အသငး်အဖဲွ& အများစ2သည ် လAမCအသိ2က်အဝနး် စညး်ေဝးပဲွများအေပU အေြခခံကာ ေဆာငရွ်က်ေလ>့,ိIပီး 

နညး်ပညာအသံ2းြပWကာ အေဝးေရာက် စညး်ေဝးပဲွများ နညး်လမ်းများ အသံ2းြပWေလမ့>,ိေပ။ လAအများအြပား၏ ပAးေပါငး်ပါ 

ဝငမ်C ရ>,ိရန ်လွနကဲ်ေသာ ေတာငး်ဆိ2မCများသည ်ကိ2ဗစ ်ဗိ2ငး်ရပ်စပိ်2း ြပန ့ပွ်ားမC ထနိး်ချWပ်ကန ့သ်တ်မC :ကာြမင့စွ်ာ ေဆာငရွ်က် 

ရသည့အ်ခါ ထခိိ2က်နစန်ာမCများ ြဖစေ်စ0ိ2ငသ်ည။် ယငး်သည ်လာမည့ ်ရက်သတS ပါတ်0,င့ ်လ များအတွငး် နညး်လမ်း>,ာေဖွရန ်

လိ2အပ်ေသာ ထနိး်ညKထိနိး်ေကျာငး်မC စနိေ်ခUချက်တစရ်ပ်ပင ်ြဖစသ်ည။်  

3. မိမိတိ2 ့ အသံ2းြပWေသာ မီဒယီာ (ဆက်သယ်ွဆက်ဆေံရး နညး်ကိရိယာများ)၊ သတငး်စကား အေရးအသားများ0,င့ ်

အမAအကျင့မ်ျားေ:ကာင့ ် မလိ2လားအပ်ေသာ ဖယ်ကျQမC၊ ကဲရဲ့အ့ြပစတ်ငမ်Cများ0,င့ ် အပျက်သေဘာေဆာငေ်သာ 

ပံ2ေသကားချ ေတွးေခUမCများကိ2 မြဖစပွ်ားပါေစ0,င့။်  
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အ:ကပ်အတညး်ကာလများအတွငး် ပံ2မ,နအ်ားြဖင့ ် လAထ2၏ ၎ငး်တိ20့ ,င့ ် မတAညေီသာ အြခားသAများဟ2 ြမငေ်သာသAများ 

သိ2မ့ဟ2တ် ၎ငး်တိ2 ့ လAမCအသိ2က်အဝနး်ဝင ်မဟ2တ်ဟ2 ယAဆသAများအေပU မယံ2:ကညမ်C0,င့ ်သသံယပွားမCများ ြဖစတ်တ်သည့ ်

သေဘာသဘာဝကိ2 အ>,ိနြ်မKင့တ်ငေ်ပးေလ>့,ိသည။် ကိ2ဗစ-်၁၉ 0,င့ ်ပတ်သက်၍ ြပညတွ်ငး် သတငး်မီဒယီာများ၊ 0ိ2ငင်တံကာ 

သတငး်မီဒယီာများ၊ အစိ2းရထ2တ်ြပနခ်ျက်များ ေရးသားပံ2ေဖာ်မCများကိ2 ေထာက်lCလbင ် ေရာဂါပိ2း >,ိသAများကိ2 

ေ:ကာက်ရံွ& ြခငး်သည ် မိမိ0,င့မ်တAေသာ အြခားသAများ (ြမနမ်ာ0ိ2ငင် ံ ေဒသအေြခအေနအရ မတAညေီသာ ဘာသာဝငမ်ျား၊ 

မရငး်0,းီေသာ တိ2ငး်ရငး်သားလAမျိWးစ2မ, လာသAများ၊ 0ိ2ငင်ြံခားသားများ0,င့ ် 0ိ2ငင်ရံပ်ြခားမ, ြပနလ်ာသAများ၊ သိ2မ့ဟ2တ် မိမိ0,င့ ်

မိမိ၏ မိသားစ2အေပU အ0Sရာယ် ကျေရာက်ေစ0ိ2ငသ်ည့ ်ြပWမCလCပ်>,ားမCများ >,ိသညဟ်2 ယAဆသAတိ2ငး်) အေပU ေ:ကာက်ရံွ& မCကိ2 

အ>,ိနြ်မင့တ်က်ေစသည။် ယငး်သည ် လ2ပ်ငနး်စQများ၊ သတငး်စကားများ (တိ2က်lိ2က်ြဖစေ်စ၊ သယ်ွဝိ2က်ြဖစေ်စ) 0,င့ ်

ဆက်သယ်ွဆက်ဆေံရး အားလံ2းတွင ်မလိ2လားအပ်ေသာ ေ:ကာက်ရံွ& မCများ၊ တငး်မာမCများ သိ2မ့ဟ2တ် သသံယများကိ2 တိ2းြမင့ ်

ေစ0ိ2ငသ်ည့ ် အ0Sရာယ်ကိ2 ေလbာခ့ျ တားဆးီ0ိ2ငရ်နအ်တွက် အေြခခံလိ2အပ်ချက် တစခ်2ြဖစသ်ည။် ကိ2ဗစ-်၁၉ အေ:ကာငး် 

ေြပာ:ကသည့အ်ခါ ပံ2ေသကားချ ေတွးေခUမCများ ဆက်လက်တညI်မဲေစ0ိ2ငြ်ခငး် သိ2မ့ဟ2တ် ဗိ2ငး်ရပ်စပိ်2း0,င့ ် အြခား 

အေ:ကာငး်ရငး်ခံများ:ကား လဲွမ,ားေသာ စ2စညး်သငး်ပငး်ြခငး်များကိ2 အားေပးအားေြမKာက် ြပWသကဲသ့ိ2 ့ ြဖစေ်စ0ိ2ငသ်ြဖင့ ်

အသံ2းြပWေသာ ဘာသာစကားသည ်အလွနအ်ေရးYကီးသည။် (ဥပမာ - “ေlO&ေြပာငး် ဗိ2ငး်ရပ်စ”်၊ “တl2တ်ဗိ2ငး်ရပ်စ”်၊ ကိ2ဗစ-်

၁၉ “ကAးစက် သသံယ လAနာ”) 

လAမCကွနယ်က် စာမျက်0,ာများသည ် အပျက်သေဘာေဆာငေ်သာ ပံ2ေသကားချ အေတွးအေခUများကိ2 အားေပးေထာက်ခံမC 

သိ2မ့ဟ2တ် လက်ခံအသအိမ,တ်ြပWမCများ ြဖစေ်စ0ိ2ငသ်ည့ ်အ0Sရာယ်တစရ်ပ်>,ိIပီး ပံ2ေသကားချပံ2သငွး်ခံထားရသAများ သိ2မ့ဟ2တ် 

ပံ2ေသကားချအေတွးအေခU ကျင့သ်ံ2းပံ2သငွး်သA 0,စရ်ပ်လံ2းအေပU သိ2 ့ လAအများ၏ ကန ့ကွ်က်တံ2 ့ြပနမ်Cများ ြဖစေ်ပUေစ0ိ2ငသ်ည ်

(ဥပမာ - မျက်ြမင ် ေ:ကာ်ြငာ/သငေ်ထာက်ကA ပစjညး်များ ထ2တ်ေဝရာတွင ် မညသ်ည့ ် တိ2ငး်ရငး်သား အစ2အဖဲွ&များသည ်

ပံ2ေဖာ်ြပသြခငး် ခံရIပီး မညသ်ည့ ်အဖဲွ&များက ချနလ်,ပ်ထားြခငး် ခံရသညကိ်2 အIမဲသတိြပWရန ်လိ2အပ်သည)်။ ကပ်ေဘးကဲသ့ိ2 ့ 

စိ2းရိမ်ဖွယ် ကာလအတွငး် အ:ကမ်းဖက်မCများကိ2 တရားဥပေဒအရ ထနိး်ချWပ်တားြမစရ်န ် မြဖစ0်ိ2ငေ်ြခ။ လက်>,ိ0,စမ်ျား 

အတွငး် ြမနမ်ာ0ိ2ငင်၏ံ လAမCကွနယ်က် မီဒယီာများကိ2 လAအများ ြမနဆ်နစွ်ာလက်လ,မ်းမီအသံ2းြပWလာ0ိ2ငသ်ည့ ်အေြခအေနကိ2 

ေထာက်lCလbင ် မခိ2ငမ်ာ/မယံ2:ကညရ်ေသာ သတငး်အချက်အလက်များ ပျံ& 0,ံမ့C0,င့ ် ေကာလဟာလ သတငး်အချက်အလက် 

များ ပျံ& ပွား0ိ2ငေ်ြခကိ2 ထနိး်ချWပ်0ိ2ငလိ်မ့်မည ်မဟ2တ်ေချ။ ယငး်သည ်က_0်2ပ်တိ2၏့ သတငး်စကားများ0,င့ ်ဆက်သယ်ွဆက်ဆ ံ

ေရးများ၏ ပဋပိကnအေပU 0ိ2း:ကားသြိမငမ်Cသည ်မ>,ိမြဖစ ်အေရးပါေ:ကာငး် ေဖာ်ြပလbက် >,ိသည။် ြမနမ်ာ0ိ2ငင်၏ံ အစ2အဖဲွ& 

အများအြပားသည ် ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး်ကိ2 ခံစားေန:ကရIပီး က_0်2ပ်တိ2အ့ေနြဖင့ ်အဆိ2ပါအေြခအေနသိ2 ့ တံ2 ့ြပနမ်Cလ2ပ်ငနး်များ၊ 

စကားလံ2းများ0,င့ ်အြပWအမAများအားြဖင့ ်ပါဝငအ်ားေြမKာက်ေပးြခငး်မျိWး contribute to this through our responses, words 

or actions မြဖစေ်စရနအ်တွက် အားလံ2းတွင ်တာဝန>်,ိသည။်  
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ကိ2ဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါြပန ့ပွ်ားမC သည ် သတငး်အချက်အလက်0,င့ ် အရငး်အြမစမ်ျားကိ2 လက်လ,မ်းမီသA0,င့ ် ယငး်တိ2 ့ ကိ2 

လက်လ,မ်းမီ သံ2းစွ0ဲိ2ငမ်C မ>,ိသAတိ2 ့:ကား ကွာဟမCကိ2 ပိ2မိ2Yကီးမားလာေစ0ိ2ငသ်ည။် သတငး်အချက်အလက်များကိ2 

အငတ်ာနက်မ, ရ>,ိဖတ်lCရသAများသည ်၎ငး်တိ2အ့လ2ပ် ြပWတ်သာွးပါက ထိ2သတငး်အချက်အလက်များကိ2 ရယA0ိ2ငဖိ်2 ့ အားထ2တ် 

ရန ်ခက်ခဲလိမ့်မညြ်ဖစသ်ည။် က_0်2ပ်တိ2အ့ေနြဖင့ ်အဆိ2ပါ အ0Sရာယ်သိ2 ့ ပါဝငအ်ားေြမKာက်ေပးြခငး်မျိWး ြဖစ0်ိ2ငသ်ည့ ်အေြခ 

အေနကိ2 0ိ2း:ကားသြိမငေ်နရမညြ်ဖစသ်ည။် ဥပမာအားြဖင့ ်အငတ်ာနက်များ အသံ2းြပWကာ အတားအဆးီများကိ2 ေကျာ်ြဖတ် 

ြခငး်သည ် စတ်ိေပါငး်ကိ2ယ်ခွာ လAမCဆက်ဆေံရးအတွက် ေကာငး်မွနေ်သာ နညး်လမ်းတစခ်2 ြဖစသ်ည။် သိ2ေ့သာ် အဆိ2ပါ 

တီထငွဆ်နး်သစေ်သာ နညး်လမ်းများကိ2 ပံ2ေဖာ်ေရးဆွIဲပီးသည့ ်အခါတိ2ငး် ေအာက်ပါအချက်များကိ2 ေမးခွနး်ထ2တ်ဆနး်စစရ်န ်

အေရးYကီးသည။် (ဘယ်သAေတွ လက်လ,မ်းမီ သံ2းစွ0ဲိ2ငြ်ခငး်မ>,ိသနညး်။ အ:ကပ်အတညး်ကာလသည ် လေပါငး်များစွာ 

:ကာြမင့က်ာ အကယ်၍ အစ2အဖဲွ&တစခ်ျိW&ကိ2သာ လက်လ,မ်းမီIပီး အချိW& အစ2အဖဲွ&များ လက်လ,မ်းမမီပါက မညသ်ည့ ်ေရ>,ည ်

သက်ေရာက်မCများ ြဖစေ်ပUေစ0ိ2ငမ်ညန်ညး်။ က_0်2ပ်တိ2 ့ ထည့သ်ငွး်စQးစား0ိ2ငမ်ည့ ် အြခားေသာ ေလbာခ့ျရပ်တန ့ေ်ရး 

ဗျ|ဟာများမ,ာ အဘယ်နညး်။) 

4. အ:ကပ်အတညး်များေ:ကာင့ ် 0ိ2ငင်အံတွငး် Yကီးမားေသာ ြပဿနာများ0,င့ ် မမbတမC အေြခအေနများကိ2 အာlံ2မလဲွ 

ပါေစ0,င့။်  

ြမနမ်ာ0ိ2ငင် ံြပညသ်Aအများအြပားသည ်ကိ2ဗစ-်၁၉ မစတငမီ် ကတညး်ကပင ်ဒ2ကnများ ခံစားေနခဲရ့Iပီး ြဖစသ်ည။် ယငး်အချက် 

သည ်အဆိ2ပါ အေရးကိစjများကိ2ေြဖ>,ငး်ရန ်ဆိ2ငး်ငံထ့ားသင့သ်ညဟ်2 မဆိ2လိ2ေပ။ က_0်2ပ်တိ2အ့ေနြဖင့ ်အဆိ2ပါ ြပဿနာရပ် 

များကိ2 တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်ရန ်တာဝန>်,ိIပီး ဦးစားေပးေရွးချယ်မCများကိ2 ချိနည်K ိေဆာငရွ်က်ရမညြ်ဖစသ်ည။် ပံ2ေဖာ်ြပရမညဆ်ိ2လbင ်

ြမနမ်ာ0ိ2ငင် ံအစိ2းရ၏ ကိ2ဗစ-်၁၉ ကိ2 0ိ2ငင်အံဝ,မ်း ေြဖ>,ငး်ရန ် ြပငဆ်င ်ေနချိနအ်တွငး် ရခိ2ငြ်ပညန်ယ်အတွငး် လက်နက်ကိ2င ်

ပဋပိကnများသည ်လက်လက် အ>,ိန ် ြမင့တ်က်လာသည။် အချိW&ေသာ လAသားချငး်စာနာ ေထာက်ထားမCဆိ2ငရ်ာ အဖဲွ&အစညး် 

များသည ် ကိ2ဗစ-်၁၉ ပညာေပးသတငး်စကားများ0,င့ ် လ2ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မCများကိ2 အြခားေသာ မ>,ိမြဖစ ် လAသားချငး် 

စာနာေထာက်ထားမC0,င့ ် ကာကွယ်ေရး ဝနေ်ဆာငမ်Cများ0,င့အ်တA ထည့သ်ငွး် လညပ်တ်ေဆာငရွ်က်လbက် >,ိသည။် ဥပမာ 

ပလက်ဝ၊ ဘAးသးီေတာင၊် ရေသေ့တာင၊် ေမာငေ်တာ၊ ေကျာက်ေတာ်၊ ေြမာက်ဦး၊ ပ2ဏ} ားက_နး်၊ ေြမပံ20,င့ ်မငး်ြပားIမိW&များတွင ်

အငတ်ာနက်များ ြဖတ်ေတာက်ြခငး် ဆက်လက်တည>်,ိေနသည့အ်တွက် တစကိ်2ယ်ရည ် သန ့>်,ငး်ေရး ပညာေပး သတငး် 

အချက်အလက် မbေဝြခငး် လAထ2လCပ်>,ားမCများသည ်လွနစွ်ာ အေရးပါေပသည။် 

5. ခံယAချက်သေဘာထားအြမငမ်ျားအေပU စQဆက်မြပတ် 0ိ2း:ကားသြိမငရ်န0်,င့ ် 0ိ2ငင်သံားအခွင့အ်ေရးများ0,င့ ်

လွတ်လပ်ခွင့မ်ျားကိ2 ယာယီကန ့သ်တ်မCများအေပU ဆက်လက် ေဝဖနသ်ံ2းသပ်သာွးရန ်မေမ့ပါ0,င့။်  
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အေရးအေပU အေြခအေနအတွငး် အချိW&ေသာ လွတ်လပ်ခွင့မ်ျားကိ2 ယာယီကန ့သ်တ်ြခငး်များသည ် ပံ2မ,နြ်ဖစသ်ည။် 

မညသ်ိ2ပ့ငဆ်ိ2ေစကာမA က_0်2ပ်တိ2အ့ေနြဖင့ ် အဆိ2ပါ ကန ့သ်တ်ချက်များကိ2 >,ည:်ကာေစြခငး်0,င့ ် အလဲွသံ2းစားြပWြခငး်များကိ2 

ခွင့မ်ြပWသင့ေ်ပ။ လAမCဝနး်ကျင ်တရားမbတေရး၊ လွတ်လပ်ခွင့0် ,င့ ်ထည့သ်ငွး် ပါဝငခွ်င့မ်ျားအတွက် အေြခခံ ဥပေဒသများကိ2 

အေလးထားမC0,င့ ် အေရးေပU အေြခအေနအေပU နားလညမ်Cတိ2အ့:ကား ချိနည်K0ိိ2ငမ်ည့ ် နညး်လမ်းများကိ2 >,ာေဖွရန ် လိ2အပ် 

လာ0ိ2ငသ်ည။် ဂl2ြပWရန ် လိ2အပ်သညမ်,ာ အ:ကပ်အတညး်တစရ်ပ်ကိ2 ရငဆ်ိ2ငရ်နအ်တွက် အေရးေပUတံ2 ့ြပနခ်ျက်များသည ်

ခဲွြခားဆက်ဆြံခငး်0,င့ ် သြိမင0်ိ2း:ကားမCမ>,ိသည့ ် ကျင့သ်ံ2းလ2ပ်ေဆာငသ်ည့ ် အေလအ့ထများအြဖစ ် ဖဲွ&တညသ်ာွးြခငး် 

မ>,ိေစရနြ်ဖစသ်ည။် ဤကဲသ့ိ2 ့ >,ည:်ကာေသာ အ:ကပ်အတညး်၏ လAမCဘဝ၊ 0ိ2ငင်ေံရး0,င့ ်အရပ်ဘက် လAမCအဖဲွ&အစညး်များ 

အေပU သက်ေရာက်မCများအ:ကား >,ငသ်နေ်နထိ2ငရ်သည့ ်“ပံ2မ,နဘ်ဝ အသစ”် ကိ2 ေြပာငး်လဲေနထိ2ငေ်န:ကရသည့အ်ေလbာက် 

အဆိ2ပါ တံ2 ့ြပနမ်Cများသညလ်ညး် >,ည:်ကာစွာ >,ိေနလိမ့်မညြ်ဖစသ်ည။်  

အချိW&ေသာ 0ိ2ငင်သံား လွတ်လပ်ခွင့မ်ျားကိ2 ယာယီ ေလbာခ့ျရသည့အ်ခါ အ:ကပ်အတညး်ကာလလွန ်အချိနမ်ျားတွင ်ြပနလ်ည ်

အသက်ဝငလ်ာ0ိ2ငသ်ည့ ်ဒမိီ2ကေရစနီညး်ကျလွတ်လပ်ခွင့ ်ေနာက်ြပနဆွ်မဲCများကိ2 အစQ 0ိ2း:ကားစွာသတိြပW ေနေစရနအ်တွက် 

ခံယAချက်အြမငသ်ေဘာထားများအေပU 0ိ2း:ကားသြိမငမ်Cကိ2 ဆက်လက်ထနိး်သမ်ိးေဆာငရွ်က်သာွးရန ် လွနစွ်ာအေရးYကီး 

သည။် အြခား0ိ2ငင်မံျားမ, ေဒသအေြခအေန ေစာင့:်ကည့ေ်လလ့ာြခငး် ဥပမာများ Monitoring the situation in other 

countries သည ်ဤအေြခေနတွင ်အေထာက်အကA ြပW0ိ2ငသ်ည။် Iငမ်ိးချမ်းေရး တညေ်ဆာက်သAများ အေနြဖင့ ်မညသ်Aတိ2 ့ ၏ 

အခွင့ေ်ရးများသည ်အြခားေသာ သAများထက် ပိ2မိ2ကန ့သ်တ်ြခငး် ခံေနရသည0်,င့ ်မညသ်Aတိ2သ့ည ်အ:ကမ်းဖက်မC အ0Sရာယ် 

:ကံWေတွ& 0ိ2ငေ်ြခများIပီး ထပ်ေဆာငး်ကာကွယ်ေရး ယ0Sရားများ လိ2အပ်ေနသည ် (ဥပမာ - လိငစ်တ်ိခံယAမC ကဲွြပားသAများ၊ 

အမျိWးသမီးများ၊ ကေလးသAငယ်များ၊ သက်Yကီးရွယ်အိ2များ)ကိ2 အေသးစတ်ိ ဂl2ြပWရမည ်ြဖစသ်ည။်  

6. လAမCေရး ြပဿနာများ၊ ဝနထ်2ပ်ဝနပိ်2းများ၊ အ:ကမ်းဖက်မCများ0,င့ ်အလဲွသံ2းစားြပWမCများအေပU အေထာက်အပ့ံများ၊ 

အထAးသြဖင့ ် အမျိWးသမီးများ၊ ကေလးငယ်များ၊ မသနစွ်မ်း0,င့ ် လိငစ်တ်ိခံယAမC ကဲွြပားသA အစ2အဖဲွ&များအေပU 

အေထာက်အပ့ံများကိ2 ေလbာခ့ျမC မြပWပါ0,င့။် 

ကိ2ဗစ-်၁၉ ကပ်ေရာဂါြပန ့ပွ်ားမCကဲသ့ိ2 ့ အ:ကပ်အတညး်ကာလမျိWးအတွငး် လိ2အပ်ေသာ အရငး်အြမစ ် အများ အြပားသည ်

ကပ်ေရာဂါ0,င့ ် ဆက်စပ်သည့ ် လတ်တေလာ လAမCေရး0,င့ ် ကျနး်မာေရးဆိ2ငရ်ာ ေြဖ>,ငး်ေဆာငရွ်က်မCများသိ2 ့ 

ဦးတညေ်ြပာငး်လဲသာွးေလ ့ >,ိသည။် ကိ2ဗစ-်၁၉ တံ2 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ချက်များြဖစေ်သာ ေရာဂါထနိး်ချWပ်မC ဖိအားများ၊ 

စတ်ိေပါငး်ကိ2ယ်ခွာ လAမCဆက်ဆေံရး0,င့ ် လAမCေရး၊ စးီပွားေရး စနိေ်ခUမCများသည ် အမျိWးသမီးများ၊ ကေလးသAငယ်များ၊ 

မသနစွ်မ်းများ၊ လိငစ်တ်ိခံယAမC ကဲွြပားသA လAမCအသိ2က်အဝနး်များကိ2 ကျား/မ အေြခြပW အ:ကမ်းဖက်မC သိ2မ့ဟ2တ် 

အလဲွသံ2းစား ြပWမCများကိ2 ထခိိ2က်ခံစားရေစIပီး အ:ကမ်းဖက်မCအ0Sရာယ် ခံရ0ိ2ငေ်ြခ အလွနြ်မင့မ်ားေစသည။် ကျား/မ 

အေြခြပW အ:ကမ်းဖက်မCများ၊ ရငး်0,းီေသာ လက်တဲွေဖာ်/လ2ပ်ေဖာ်ကိ2ငဖ်က်မ, ကျ|းလွနေ်သာ အ:ကမ်းဖက်မCများ သိ2မ့ဟ2တ် 
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အလဲွသံ2းစား ြပWမCများအတွက် စQဆက်မြပတ် ဂl2စိ2က်ေစာင့ေ်>,ာက်ြခငး်သည ် လွနစွ်ာ အေရးပါသည။် ဤအချက် သည ်

ကိ2ဗစ-်၁၉ လံ2ြခံWေရး စမံီချက်များသည ် ပံ2မ,နမွ်မ်းမံြပငဆ်ငြ်ခငး်0,င့ ် အသေိပးြဖန ့ေ်ဝြခငး်များ ြပWလ2ပ်ရန ် ရညN်Oနး်လbက် 

>,ိသည။် ထိ2 ့ြပင ် ကိ2ယ်ဝနေ်ဆာင ် အမျိWးသမီးများ0,င့ ် ေမွးကငး်စ ကေလးငယ်၊ မိခငမ်ျားကိ2 ဤအ:ကပ်အတညး် 

ကာလအတွငး် စQဆက်မြပတ် ဂl2စိ2က် ေစာင့ေ်>,ာက်သာွးရနလိ်2အပ်သည။်  

ထိ2နညး်တA ေရာဂါထနိး်ချWပ်ရန ် ကိ2ယ်တိ2င ် သးီြခားေနထိ2ငမ်C အေပU ထငြ်မငယ်Aဆချက်များ၊ စတ်ိေပါငး်ကိ2ယ်ခွာ 

လAမCဆက်ဆေံရး0,င့ ် အမျိWးသမီးများအေပU အလ2ပ်ဝန0်,င့ ် ဖိအားများ ပိ2မိ2ေစသည့ ် ေခတ်ေြခအေန0,င့ ် မကိ2က်ညေီသာ၊ 

ကပ်ေဘးကာလအတွငး် အမျိWးသမီးများ0,င့ ် ကေလးသAငယ်များ ခံစားရေသာ အမ်ိတွငး် အလဲွသံ2းစားြပWမCများ domestic 

abuse against women and children seen during other pandemics ကိ2 မေြဖ>,ငး် 0ိ2ငေ်သာ  စမံီချက်များသည ်

မလိ2လားအပ်ေသာ ထခိိ2က်နစန်ာမCများကိ2 ြဖစေ်စ0ိ2ငသ်ည့ ်အ0Sရာယ် အလွန ်ြမင့မ်ားသည။် တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်မCများ0,င့ ်လ2ပ်ငနး် 

ေဆာငရွ်က်မCများသည ် အမျိWးသမီးများ၏ အသကိံ2 ထည့သ်ငွး်ပါဝငေ်စြခငး် inclusive of women’s voices သည ်

အေြခခံအနမ့်ိဆံ2း လိ2အပ်ချက် ြဖစသ်ည။်  

 

RAFT အဖဲွKအစညး် 

က_0်2ပ်တိ2၏့ ရညမ်,နး်ချက်မ,ာ ြပညတွ်ငး်ြပညပ် လCပ်>,ားေဆာငရွ်က်သA အဖဲွ&အစညး်များအ:ကား ၎ငး်တိ2၏့ လ2ပ်ငနး်များမ, မလိ2 

လားအပ်ေသာ ပိ2ငး်ြခားမCများ0,င့ ် တငး်မာမCများတိ2းပွားလာမC မြဖစေ်ပUေစဘ ဲ ပAးေပါငး်ပါဝငြ်ခငး်၊ တညI်ငမ်ိေအးချမ်းမC0,င့ ်

အြပWသေဘာေဆာင ် ေြပာငး်လဲမCများကိ2 ထေိရာက်စွာ အားေပးေထာက်ပ့ံေပး0ိ2ငေ်စရနအ်တွက် ေလလ့ာသငယ်A0ိ2ငမ်C0,င့ ်

စွမ်းေဆာငရ်ညကိ်2 ြမKင့တ်ငေ်ပး0ိ2ငရ်န ်ြဖစသ်ည။်  
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