သက်ဆိုငသ
် သ
ူ ို ို့
ဖေဖေ ်ဝါရီ

၁

ရက်

စစ်အစိုိုးရမှ

အ ဏ သမ်ိုးပ ီိုး

၂၀၂၀

ဖရိုးဖက က် ွဲရလဒ်နင
ှ ို့်

အ ဏ ကို

ဆက်လက်ခ ျု ်ကိုငထ
် ိုးရန် ယင်ိုးတက
ို ို့ ိုယ်တင
ို ဖ
် ရိုးဆခ
ွဲ သ
ွဲို့ ညို့် ၂၀၀၈ ေွဲွဲ့စည်ိုး ံိုအဖ ခခံဥ ဖဒကို ဖတ င်မှ
ယ်ေ က်ခွဲို့ပ ီိုးသညို့်ဖန က်
စီိုး

ိုးဖရိုးအက ျုိုးစီိုး

တင်

ိုးနှင ို့်

မမတသည်
ို ို့
ဤစ ကို
ခရို နမ
ီ ိုးသည်

လူအခ
ို့ ငအ
ို့် ဖရိုးခ ျုိုးဖေ က်မှုမ ိုးနှင ို့်

ဖရိုးသ ိုးလိုကရ
် ါသည်။
ဖက င်ိုးမန်စ

ရက်စက်ယိုတ်မ ဖသ

စစ်တ ်၊

၎င်ိုး၏

မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုးဖသ

ရ ဇ၀တ်မှုမ ိုး

က ိုးလန်ခွဲို့သညို့်

ရှည်လ ိုးဖသ သမိုငိုး် ဖ က င်ိုးရှ ါသည်။
ူိုးတွဲ ါဖ က င ခ က်သည်

မန်မ နင
ို င
် ရ
ံ ှအရ ်ဘက်လအေ
ူ ို့ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုးထံမှ

ဖတ င်ိုးဆိုခ က် ေစ် ါသည်။

ဖတ င်ိုးဆိုသညို့အ
် ခ က်မ ိုးမှ

အဖရိုးယူဖဆ င်ရက်ရန်
အ ည် ည်ဆိုငရ
် ဖငဖ ကိုး

အေွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုးအဖန ေင ို့် အစိုိုးရမှ အ မခံခ က်ဖ ိုးဖသ လို ်ငန်ိုးမ ိုးနှင ို့် အစိုးို ရမှ အ မခံခ က်မဖ ိုးဖသ
လို ်ငန်ိုးမ ိုးအ ိုးလံိုးို တင်

ဖခ ိုးဖငမ ိုး

နှင ို့်

ဖငဖ ကိုး

အဖထ က်အ ံဖ ိုးမှုမ ိုးကို

ရ ်ဆင
ို ိုး် ရ ါမည်။

ယင်ိုးလို ်ငန်ိုးမ ိုးသည် စစ်အို ်ခ ျု ်ဖရိုးအ ိုး တရ ိုးဝင် ေစ်ဖအ င် ဖဆ င်ရက်နင
ို မ
် ည်မဟိုတ် ဆိုသညို့်
တက ဖသခ ဖသ အတည် ျုခ က် မရမခ င်ိုး ရ ်ဆိုငိုး် ထ ိုးသငဖ
ို့် သည်။
ဖ က င ခ က်တင်လို ်ဖဆ င်ရန်
ည်သူလူထအ
ို ိုး

ဖတ င်ိုးဆိုထ ိုးမှုမ ိုးကအ
ို သမှတ် ျုဖဆ င်ရက် ါ။

ဒီမက
ို ဖရစီလို ်ငန်ိုးစဉ်သို ို့

န်လည်သ ိုးနင
ို ရ
် န်နင
ှ ို့်

မန်မ

အ ိုးလံိုးို ါဝင်နင
ို သ
် ညို့်

ေက်ဒရယ်ဒမ
ီ ိုကဖရစီဆသ
ီ ဦိုး
ို ို့ တည်နင
ို ေ
် ရန်
ို ို့ ကူညီ ံို့ ိုးို ါ။
အ ိုးနည်ိုးသညို့်ထတ
ို ် န်ခ က်မ ိုး၊ “ဖစ င ို့် ကညို့်ဖလို့လ ခင်ိုး” နှင ို့် “စိုးို ရမ် ူ န် ခင်ိုး” တသည်
ို ို့
စစ်အစိုးို ရမှ
အ ဏ တည်ဖဆ က် ခ ျု ်ကိုငထ
် ိုးရန်ကကျုိုးစ ိုးဖနမှုအတက်အဖထ က်အ ံို့ ေစ်ဖစ ါသည်။
အဖရိုးယူမှုမရှ ခင်ိုးနှင ို့်

ဟိုမဖရ က်ဒမ
ီ ဖရ က်အစီအမံမ ိုးသည်

0

ကံရ

ါဖ မ က် ါသည်။

အပြည်ပြည်ဆင
ို ရ
် ာဘဏ္ဏာရရေးအဖွဲ့အစည်ေးမ ာေး (IFIs) နှင် နင
ို င
် အ
ံ လက
ို အ
် လှူရှငမ
် ာေး အာဏ္ာသမ်ေးမှုရ ကာင် ရ ေးရငမ ာေးကရ
ို ြ်တန်၍ ပမန်မာနင
ို င
် မ
ံ ူဝါဒကအ
ို ပြည်အဝပြန်လည်သေးိုံ သြ် ြါ
စစ်အစိုေးရသမဟို
ို
တ၎
် င်ေး၏ ရို နီမ ာေးကမ
ို ရ
နင
ို င
် တ
ံ ကာအသင
ို ေး် အဝိုငေး် သ ို အ
၂၀၂၁

ာက်ြံြါနှင်

ေးူ သပဖင် IFI မ ာေး နှင် နင
ို င
် အ
ံ လက
ို အ
် လှူရှငမ
် ာေး

ိုနစ
ှ ်၊ ရဖရဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်တင်ပမန်မာစစ်တြ် (တြ် မရတာ်) မှအာဏ္ာသမ်ေး မှုအာေး ရ

ပမန်မာနင
ို င
် န
ံ င
ှ သ
် င်၏

ရ ေးရငဆင
ို ရ
် ာဆက်ဆရ
ံ ရေးကို က် င်ေး

ပြန်လည်အကပဖတ်ရန်သငအ
် ာေး

အပြင်ေး

ရြ်တနရ
် န်နင
ှ ်

န်ဆေးို ံ ရသာအာေးပဖင်

စစ်တြ် ကအာဏ္ာသမ်ေးမှုသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်ေးြံိုအရပ

ာက်ရှု ွဲ့ ပြီေး
ပြည်စံိုစာ

တက
ို တ
် န်ေးြါသည်။

ဥ
ံ ြရဒအရြင်လ င် တရာေးမ၀င်ြါ။ IFI မ ာေး သည်

စစ်အစိုေးရကအ
ို သအမှတပ် ြြုပ င်ေးသည် တရာေးဥြရဒစိုေးမိုေးမှုကဆ
ို န်က ငရ
် ြလမ်မည်။ ပမန်မာစစ်တြ် သည်
ရက်စက်ရသာရာဇ၀တ်မှုမ ာေးနှင်
ရဆာင်ရက် ြါသည်။

လူအ ငအ
် ရရေး ြုေးရဖာက်မှုမ ာေးကို

ယင်ေးတက
ို ို

ပမန်မာနင
ို င
် အ
ံ တက်

ကာပမငစ
် ာ

ကတည်ေးကြင်

လတ်လြ် ရသာ

နင
ို င
် တ
ံ ကာ

အ က်အလက်ရှာရဖရရေးအဖွဲ့ မှ မှတတ
် မ်ေးတင် ာေးြါသည်။
ရ ေးရငမ ာေးကရ
ို ြ် ဆင
ို ေး် ရန်၊

အစိုေးရအာမ ံ

ာေးရသာလိုြ်ငန်ေး

နှငအ
် စိုေးရအာမ ံမှုမရှရသာလိုြ်ငန်ေး

အာေးလံေးို တင်ရ ေးရငမ ာေးနှငရ
် ငရြေးရ မှုကဆ
ို င
ို ေး် ငံ ာေးရန်နင
ှ ်
အိုြ် ြုြ် မှုကတ
ို ရာေးဝင်မှုမရှရ ကာင်ေး
ရတာင်ေးဆြ
ို ါသည်။
ရကာ်ြိုရရေးရှငေး်

အပြီ ေးသတ်အတည်ပြြုသည်အ

အပြင်
ို
စစ်အစိုေးရနှင်
(MEC)၊

ဆင
ို ေး် ငံ ာေးရြေးရန်

၎င်ေး၏စီေးြာေးရရေးလိုြ်ငန်ေးမ ာေး

ပမန်မာစီေးြာေးရရေးဦေးြိုငလ
် မ
ီ တက်

ဆက်စြ် ရနရသာ ရို နီကမ
ို ပဏ္ီမ ာေး

လ
ို ြ
ို ် ငန်ေးမ ာေးအာေးစစ်တြ်၏

သမဟို
ို
တ်

(ပမန်မာစီေးြာေးရရေး

(MEHL)အြါအဝင်)

နင
ို င
် တ
ံ ကာမှ

ကျွန်ြ
ို ်တမှ
ို

ဒဏ္် တ်ြတ်ဆို ံ

စစ်အစိုေးရနှင်
ာေးရသူမ ာေးနှင်

ဆက်နယ်ရနရသာရ ေးရငမ ာေးကို ပြန်လည်ရိုြ်သမ်ေးဖိုရန်လည်ေး ရတာင်ေးဆြ
ို ါသည်။ တတယအရနပဖင်
လူမှုအသင
ို ေး် အဝိုငေး် မ ာေး၏အ ငအ
် ရရေးမ ာေးနှင်

၎င်ေးတ၏ြတ်
ို
ဝန်ေးက င်ကို

အရြ် ဘက်နယ်ြယ်မ ာေးကက
ို ာကယ်နင
ို ရ
် န်အတက် ရ ေးရငမ ာေး၏

ကာကယ်နင
ို ရ
် န်နင
ှ ်

ရရာက်မှုကို ပြန်လည်သေးိုံ သြ်ဖိုရန်

ရတာင်ေးဆလ
ို က
ို ြ
် ါသည်။
တိုက်ရို က် ေစ်ဖစ၊ သယ်ဝက
ို ၍
် ေစ်ဖစ ဖခ ိုးဖငဖထ က် ံမ
ို့ ှုမ ိုးသည် အထက်ဖေ ်

ါ ိုဂ္ျုလ်မ ိုးကို လံေးို ဝ

(လံေးို ဝ) အက ျုိုးမ ျုသင ို့် ါ။ ဖခ ိုးဖငရယူသညို့် ကိုမဏ
မ မ
ီ ိုး နှငစ
ပ မ
ီ ိုးအ က ိုး ဆက်နယ်မှု
ို့် စ်တ ်ကိုမဏ
အသစ်မ ိုးကို

ဖေ ်ထတ
ို ်နင
ို ရ
် န်အတက် ိုဂ္လကကဏဏ

ဖလို့လ သံိုိုးသ ်သင ်ို့ ါသည်။

ရိုနိုး် ကန်ဖနရသူမ ိုးနှင ်ို့

ဖခ ိုးဖငမ ိုးကို

ထခိုက်လယ်သူမ ိုးအ ိုး

ဖသခ စ

တိုက်ရို က်ကူညီသညို့်

လူသ ိုးခ င်ိုးစ န ဖထ က်ထ ိုးမှုဆိုငရ
် အကူအညီမ ိုးကို စစ်အစိုးို ရမှ ယင်ိုးတ၏တရ
ို ို့
ိုးမဝင် အ ဏ ကို
ေက်တယ်ထ ိုးနင
ို ဖ
် စရန်

အဖထ က်အ ံို့ ေစ်ဖစဖသ

ဖငဖ ကိုးဖထ က် ံို့မှုနင
ှ ို့်

ခွဲ ခ ိုး

သ မင်ေရန်
ို ို့

လိုအ ် ါသည်။
ကျွန ်ို ်တမှ
ို ို့ ဖအ က် ါအခ က်မ ိုးကို တိုက်တန်ိုးလို ါသည် •

မန်မ မ ိုးနှငစ
ို့် ည်ိုးလံိုးို ညီညတ်စ ဖေ ်

ါလို ်ငန်ိုးမ ိုးတင် အတူတကရ ်တည် ါ - (၁) သူတ၏
ို ို့

ဒီမိုကဖရစီအခငအ
ို ်ဖတ င်ိုးဆို ခင်ိုး၊
ို့် ဖရိုးမ ိုးကိုဖေ ်ထတ

1

(၂)

တရ ိုးဥ ဖဒ

စိုိုးမိုးို ဖရိုးအ ိုး

ဖလိုးစ ိုးဖထ က်ခံ ခင်ိုး

(၃)

၂၀၂၀

ရလဒ်မ ိုးကိုက ကယ် ခင်ိုး
တက်ကကလှု ်ရှ ိုးသူမ ိုး
ဖက ်အ ါအ၀င်)

နှင ်ို့

ဖရိုးဖက က် ွဲအ ါအ၀င်

(၄)

အရ ်ဘက်နယ် ယ်၊

(အ ဏ သမ်ိုးမှု

ဖန က် ိုငိုး် တင်

အထူိုးသ ေငဖ
ို့် ခ ိုးဖငစီမံကန်ိုးမ ိုး

ဒီမိုကဖရစီ

ေစ်စဉ်နှင ်ို့

စ နယ်ဇင်ိုးသမ ိုးမ ိုးနှင ်ို့
ထန်ိုးသမ်ိုးခံထ ိုးသူ

လို ်ကိုငသ
် ူမ ိုး၏

၃၀၀

လတ်လ ်ခငက
ို့် ို

က ကယ် ခင်ိုး စသည်တို ေစ်
ါသည်။
ို့
•

နင
ို င
် တ
ံ က အသိုငိုး် အဝင
ို ိုး် အ ိုး

အ ဏ သမ်ိုးမှုနင
ှ စ
ို ို့
ို့် စ်တ ်၏အ ကမ်ိုးေက်မှုမ ိုးကိုရှုတ်ခ ေရန်

ဖတ င်ိုးဆိုမမ
ှု ိုးကအ
ို တည်မတ
ှ ် ျုဖ ိုးရန်
၎င်ိုး၏ခရို နမ
ီ ိုးအဖ ေါ်

င်ိုးထန်ဖသ

နှင ို့်

ည်သူလူထအ
ို ဖ ေါ်မဟိုတ်ဘွဲ

စ်မတ
ှ ်ထ ိုး

စစ်တ ်နင
ှ ို့်

တ်ဆအဖရိုး
ို ို့
ယူမှုစည်ိုးမ ဉ်ိုးမ ိုးနှင ို့်

ကိုက်ညီမှုရှဖစဖအ င်ဖဆ င်ရက်ရန်
•

ဆနက
် ို့ င်ဘက် ေစ်ဖနဖသ သတင်ိုးစက ိုးဖ ိုးမှုကိုဖရှ င်ရှ ိုးေရန်
ို ို့
ူိုးတဖ
ွဲ ကည ခ က်ထတ
ို ် န်ရန်

အတူတကလို ်ဖဆ င် ါ။

အလငှ
ို ို့

IFIမ ိုးစိုဖ ါင်ိုးပ ီိုး

ဒီမိုကဖရစီအဖရိုးကို

ယိုတ်ဖလ ို့

ဖစသညို့် အ ိုးနည်ိုးဖသ ဖ ကည ခ က်မ ိုး ထိုတ် န်မညို့်အစ ိုး (ကမ္ ဘ
ို့ ဏ်၏“ ဖလိုးနက်ဖသ
အဖ ခအဖန” အသံိုိုးအနှုနိုး် ကသ
ွဲို့ ို)ို့ COVID-19 တိုန ် ို့ န်မှုအ ါအ၀င် ကို စစ်အစိုးို ရနှင ို့်
မန်မ နင
ို င
် တ
ံ င် သင်၏ေံွဲ့ ပေျုိုးတိုိုးတက်မှုဆိုငရ
်
မဟိုတ်ဖ က င်ိုးရှငိုး် လင်ိုးစ ၊
အ ဏ သမ်ိုးတ ကို

ူိုးဖ ါင်ိုး၍

အဖထ က်အ ံို့ကို အဖလ ဖ
ို ်ဖလ မည်
ို့ ိုး လက

တ် တ်သ ိုးသ ိုးဖေ ်

ါ။ ယင်ိုးတဖဆ
ို ို့
င်ရက် ခင်ိုး မဟိုတ် ါက

ှ ိုးဆွဲမှုမ ိုးကို
ံိုမှန် ေစ်ဖအ င်လို ်သကွဲသ
ို့ ို ို့ ေစ်ဖစ ခင်ိုး၊ စစ်တ ်၏ နှ ်ဆည
ွဲ င်

အ ိုးဖက င်ိုးလ ဖစနင
ို သ
် ညို့အ
်
င်၊ ပငမ်ိုးခ မ်ိုးဖရိုးနှင ို့် အ ိုးလံိုးို ါဝင်ဖအ င်ဖဆ င်ရက်မှု အတက်
ကတကဝတ်မ ိုးကို
•

က် ယ်ဖစ ါသည်။

အလို ်သမ ိုးစံနန
ှု ိုး် မ ိုးကို

ဖလိုးစ ိုးရန်အတက် ိုဂ္လကဖခ ိုးဖငရယူသညို့်ကိုမမဏမ
ီ ိုးနှင ်ို့

အမ ိုး ည်သူဆိုငရ
် စီမက
ံ န်ိုးမ ိုးကို အနီိုးက ်ဖစ င ို့် ကညို့်ရန်၊ လတ်လ ်စ စိုရို ိုးံ ခင၊ို့် အသင်ိုးအေွဲွဲ့
ေွဲွဲ့စည်ိုးခင ို့်

နှင ို့်

လတ်လ ်စ နင
ို င
် ဖ
ံ ရိုးအ မင်မ ိုးထ ိုးရှခငတ
ို့် ိုက
ို့ ို

ခွဲ ခ ိုးဆက်ဆံ ခင်ိုးကို သည်ိုးခံမည်မဟိုတ်ဖ က င်ိုးရှငိုး် လင်ိုးစ
ရို ်သမ်ိုးခံလိုကရ
် ဖသ စီမက
ံ န်ိုးလို ်သ ိုးမ ိုးကို
တန်ိုးအ ိုးဖ ိုးရန်။

ဒီမိုကဖရစီအဖရိုးနှင ်

သမဟို
ို ို့ တ်

သ ါ။ မမတ၏
ို ို့ လို ် ိုငခ
် ငမ
ို့် ိုး

စစ်အစိုိုးရက

ထဖရ က်ဖသ

အ ဏ သမ်ိုးမှုကို

လက်တံို ို့ န် ခင်ိုး

COVID-19

ခ က်ခ င်ိုးလွှတ်ဖ ိုးေို ို့
တိုန ် ို့ န်မှုအတက်

ထမဆံိုိုးဆနက
် ို့ င်ခသ
ွဲို့ ညို့်က န်ိုးမ ဖရိုးလို ်သ ိုးမ ိုး၏

အခငအ
ို့် ဖရိုးကိုက ကယ် ါ။
•

ါ၀င် တ်သက်ဖနသညို့်
အ ရှေံွဲ့ ပေျုိုးဖရိုးဘဏ်၊

IFI

မ ိုး

(အ ည် ည်ဆင
ို ရ
် ဖငဖ ကိုးရန် ံိုဖငအေွဲွဲ့၊

အ ရှအဖ ခခံအဖဆ က်အအံိုရင်ိုးနှိုးီ မှျု ်နမ
ံှ ှုဘဏ်)၊

အဖ ခ ျုအေွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုး၊

ည်ဖထ င်စိုလွှတ်ဖတ ်

ကိုယ်စ ိုး ျုဖက ်မတီနင
ှ ို့်

ဖခါင်ိုးဖဆ င်မ ိုးအ က ိုး ဖဆိုးဖနိုး ွဲ ျုလို ်ေရန်
ို ို့ စီစဉ် ါ။
ရို ိုးသ ိုးစ ေင ို့်
ဖအ က် ါလက်မှတ်ဖရိုးထိုးို ထ ိုးသူမ ိုး
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ကမ္ ဘ
ို့ ဏ်၊

မန်မ နင
ို င
် လ
ံ ထ
ူ ို
တိုငိုး် ရင်ိုးသ ိုး

1.

ဖ ခလှမ်ိုးသစ်လူမှုေံွဲ့ ပေျုိုးဖရိုး

2.

ညီဖမ ်ဒ ူ

3.

တဖတ
ို ို့
င်သူလယ်သမ ိုးအသင်ိုး

4.

ဒဖ
ို မကန်ရက်

5.

ည

ါရမီစ ကညို့်တိုက်

6.

ငို့် ေ လယ်ဖ မကန်ရက်

7.

မဖကိုးတိုငိုး် ဖဒသကကီိုးလူငယ်ကန်ရက်အေွဲွဲ့ ည

8.

မဖကိုးဖဒသေံွဲ့ ပေျုိုးတိုိုးတက်ဖရိုးစင်တ

9.

မဇ္ဇ မနှလံိုိုးသ ိုးလူငယ်အေွဲွဲ့

10.

ဖ မလတ်မ ျုိုးဆက်အင်စတီက ျု

11.

မတထီလ ခရို င် အလင်ိုးတန်ိုးအေွဲွဲ့

12.

ဖရွှ ခဖသသဖ
ို့ တ င်သူကန်ရက်

13.

ဖရွှ ခဖသသဖ
ို့ တ င်သူကန်ရက်(ဖရွှဘိုခရို င)်

14.

ဖရွှကတဂံဖတ င်သူလယ်သမ ိုးအေွဲွဲ့

15.

ဖရွှဖတ င်တိုက်နယ်ဖတ င်သူအ
ို့ ိုးမ န် ဝမ်ိုးတင်ိုးပမျုွဲ့နယ်အေွဲွဲ့

16.

လမ်ိုး

17.

ဝိုငိုး် ဖမ ်ပမျုွဲ့နယ်လံိုိုးဆိုငရ
် သ မ်ိုးလူငယ်မ ိုးစည်ိုးလံိုိုးညီညတ်ဖရိုးအေွဲွဲ့

18.
19.
20.
21.
22.

Action Committee for Democracy Development
Ahlin Tagar Rural Development Organization
Airavati Organisation
Alinsaetamarn Library & Resource Center
Alliance of Masses and Basic Sectors for Unity and Harmony - Initiatives for Normalization and
Advancement for Human Security (AMBUH-INAH)
Alternative ASEAN Network on Burma (ALTSEAN-Burma)
Area Peace and Development Forward
Arr Marn Thit Social Development Organization
ASEAN Parliamentarians for Human Rights
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
Asia Pacific Transgender Network
Asian Peoples Movement on Debt and Development
AYY Famar Union
Ayyar Pyo May Women Development Organization
Bangladesh Working Group on External Debt (BWGED)
Bank Information Center
Banmaw Youth Network
Bee House
Beyond Borders Malaysia
Blue Banner
Both ENDS
Building and Wood Workers International Asia Pacific
Building and Woodworkers International
Buliisa Initiative for Rural Development Organisation (BIRUDO)
Burma Campaign UK
Burma Human Rights Network
Burma Task Force/Justice for All
Candle light youth group
Centre for Peace and Justice, Brac University
Child Prevention Network

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

ါရမီ ကိုသိုလ် ျုအေွဲွဲ့

ကယ် LGBT Group
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Children on the Edge
Chin Agency
Chin MATA Working Group
Chin Resources Center
Chin Women Development Organization
Civil Health and Development Network (CHDN)
Community Association Development
Comreg
Crane Center for Mass Atrocity Prevention
Crude Accountability, USA
CSW
Dawei Development Association
Defenders in Development
Doe Myae Civil Social Development Organization
Education International
Enlightened Myanmar Research Foundation (EMReF)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Equitable Cambodia
Famar Agricultural Network
Farmers And Land Rights Action Group
Farmers Development and Environmental Watch Group
FIDH - International Federation for Human Rights
Finnish Foundation for Media and Development (Vikes)
Foundation for the Development of Agusanons, Inc.
Free Burma Campaign (South Africa) (FBC(SA))
Free Education Service Organization
Freedom and Labor Action Group
Freedom House
Fresh Eyes
Fund for Congolese Women
Future Light Center
Future Light Social Development Organization
Future Star Youth Organization
Future Women Association (FWA)
Gender and Development in Practice (GADIP)
Gender Action
Gender Alliance for Development Centre
Gender and Development Advocates (GANDA) Filipinas
Gender and Development for Cambodia (GADC)
Golden Future Social Development Organization
Golden Heart Organization
Green Advocates International
Heartland Initiative, Inc.
Helping Hands (ကူညီဖသ လက်မ ိုး (ဖဒသေံွဲ့ ပေျုိုးဖရိုးအေွဲွဲ့)

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Hkumzup Development Committee
Hope For Children Development Organization
Htoi Gender and Development Foundation
Htum Thit Sa Rural Development Organization
Human Rights Foundation of Monland (HURFOM)
IFI Watch Myanmar
iLaw (Thailand)
Inclusive Development International
IndustriALL Global Union
Info Birmanie
Institute for Asian Democracy
International Accountability Project (IAP)
International Campaign for the Rohingya
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105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

International Centre for Ethnic Studies, Sri Lanka
International Rivers
International Service for Human Rights (ISHR)
International State Crime Initiative (ISCI), Queen Mary University of London
International Trade Union Confederation
International Women's Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific)
Justice Movement for Community Inlay
Kachin State Women Network
Kachin Women Union
Kan Chay Arr Man Fishery Development Organization
Kanpetlet Land Development Organization
Karen Environmental and Social Action Network
Karen Youth Network
Karen Youth Rangoon
Karenni Evergreen (KEG)
Karenni Human Rights Group
Karenni Law and Human Right Committee (KnLHRC)
Karenni Mobile Health Committee (KnMHC)
Karenni National Women Organization (KNWO)
Karenni National Youth Organization (KNYO)
Karenni Refugee Committee (KnRC)
Karenni Social Welfare and Development Center (KSWDC)
Kaung Myat Hnalonethar Health Care Organization
Kayah Baptist Association- Christian Social Service and Development Department (KBACSSDD)
Kayah Earthrights Action Network- KEAN
Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law
Khumi Affairs Coordination Council (KACC)
LAIN Technical Support Group
Lamyan Farmers Network
LatButta Famar Union
League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI)
Legal Aid For Human rights
LICADHO
Light Social Development Organization
Lin lake Kyal Social Development Organization
Magway Region Development and Justice Organization (MRDJO)
Manushya Foundation
Matu Women Organization
Metta Development Foundation
Migrant CARE
Mindspeaks.co
Mine Free Myanmar
MiningWatch Canada
Missionary Oblates
Muditar Organization
Mung chying rawt jat အဖ ခခံလူထေ
ို ံွဲ့ ပေျုိုးဖရိုးအေွဲွဲ့

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Myanmar Health Assistants Union
Myanmar Muslim Youth Association (Kachin State)
National Fisheries Solidarity
National Network for Education Reform
NGO Forum on ADB
No Business With Genocide
Nonviolence International Canada
Northern Spectrum Youth Association
Odhikar
Open Development Foundation
Oyu Tolgoi Watch
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162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

Pace on Peaceful Pluralism (PoPP)
Pakistan Kissan Rabita Committee
Pan Thi Kyo LGBT Organization
Paung ku
Paungsee Myittar Organization
Peace World Gender Orgnaization
Persatuan Sahabat Wanita Selangor
Phyu Sin Myittar Social Development Organization
Pone Yate Sit Regional Development Organization
Progressive Voice
Project HEARD
Project SEVANA South-East Asia
Public Services International (PSI)
Recourse
Rivers without Boundaries
Rivers without Boundaries Coalition- Mongolia
Rule of law watch group
Rural Social Development Organization
Sarnar Kyi Phyu Social Development Organization
SarPhyu Famar Network
Saytana Shaesaung Youth Organization
SCVG
Shan Women Development Network
Shwe Min Thar Foundation
Shwe Nathar Famar Development Organization
Shwechinthae Social Service Group (ShweBo)
Siemenpuu Foundation
Sisters of Charity of Saint Elizabeth
Southern Youth Development Organization
Summer Shulter Library
Swam Su Ti Rural Development Organization
Tha Pyay Education Foundation
The Finnish Foundation for Media and Development (Vikes)
The Khumi Institute (TKI)
The Nyein Foundation
The PLAN: Public Legal Aid Network
The Seagull: Human Rights, Peace & Development
Thukhuma Khayeethe Team (TKT) သိုခိုမခရီိုးသည်အေွဲွဲ့

200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

Thwee Community Development Organization
U.S. Campaign for Burma
Union Aid Abroad- APHEDA
urgewald e.V.
VOICE
Vrede vzw
Waingmaw CSO Network
Waingmaw Women CBO
Watnet Chaung Alinkar
WIDE+ (Women In Development Europe+)
Witness Radio - Uganda
WomanHealth Philippines
Worker Development Organization
Yai Ywal Yar Youth Development Organization
Yatanar Youngyi Social Development Organization
YMCA Mandalay (Young Men’s Christian Association)
Young Ni Oo Women Social Development Organization
YOUNITY
Zinlum Committee (Tanphaye)
The Baroness Cox, The House of Lords, UK Parliament
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ဖန က်ခံအဖ က င်ိုးအရ
၂၀၂၁

ခိုနစ
ှ ်

ဖေဖေ ်ဝါရီလအထ

ဖအ က် ါ

ဖငဖ ကိုးစီမံကန်ိုး

(ဖခ ိုးဖငမ ိုး၊

ဖထ က် ံဖ
ို့ ငမ ိုး၊

အ မခံခ က်မ ိုး၊ ဘဏဏ ဖရိုး က ိုးခံမ ိုး၊ အ ခ ိုးဖငဖ ကိုး စ
ံို ံမ ိုးနှင ို့် COVID-19 တိုန ် ို့ န်မှုကို ံို့ ိုိုး ခင်ိုး ေင ို့် IFI
ကတကဝတ်မ ိုး

ါ၀င်သညို့်

လက်ရှနှင ို့်

စီစဉ်ဖနသညို့်

စီမံကန်ိုး

စိုစိုဖ ါင်ိုး

မ ဏ)

နှင ို့်

အ ခ ိုးဖငဖ ကိုးစီိုးဆင်ိုးမှုမ ိုးကို မီိုးဖမှ င်ိုးထိုးို ထ ိုး ါသည်။
•

(ဖခ ိုးဖငမ ိုးကဤ
ို ဖနရ တင်ထညို့်သင်ိုး ါ)
o

ကမ္ ဘ
ို့ ဏ် (IDA) - စီမံကန်ိုး ၄၁ ခို၊ အ ကမ်ိုးေ ဉ်ိုး အဖမရကန်ဖဒေါ်လ ၄ ဘီလီယံ

o

IFC - စီမံကန်ိုး ၃၈ ခို၊ အ ကမ်ိုးေ ဉ်ိုး အဖမရကန်ဖဒေါ်လ သန်ိုး ၈၅၀

o

MIGA - စီမံကန်ိုး ၉ ခို၊ အ ကမ်ိုးေ ဉ်ိုး အဖမရကန်ဖဒေါ်လ ၁.၂၂ ဘီလီယံ

o

ADB - စီမက
ံ န်ိုး ၉၇ ခို၊ အ ကမ်ိုးေ ဉ်ိုး အဖမရကန်ဖဒေါ်လ ၂.၇ ဘီလီယံ

o

AIIB - စီမံကန်ိုး ၁ ခို၊ အဖမရကန်ဖဒေါ်လ သန်ိုး ၂၀

o

IMF - လက်ရှဖခ ိုးဖငမ ိုးနှငဝ
ို့် ယ်ယူမ ိုးအတက် အဖမရကန်ဖဒေါ်လ ၆၈၉.၂၄ သန်ိုး

o

ကမ္ ဘ
ို ို့ COVID-19 တံို ို့ န်မှုအတက် စိုဖ ါင်ိုး ကူညီဖထ က်မှုမ ိုး
ို့ ဏ်၊ IMF နှင ို့် ADB တ၏

ေံွဲ့ ပေျုိုးတိုိုးတက်မှုဆိုငရ
်
ဖဆ င်ရက်ခ င်ိုးဆင
ို ရ
်

ဖခ ိုးဖင၊ ဖထ က် ံို့မှုနင
ှ ို့် ယင်ိုးနှင ို့် ဆက်စ ်ဖနဖသ
မဟ ဗ ဟ မ ိုးသည်

နင
ို င
် ဖ
ံ တ ်အဆင ို့်

ဖအ က် ါအဖ ခအဖနမ ိုး ေင ို့်

ူိုးဖ ါင်ိုး

ံို့ ိုိုးနင
ို မ
် ှသ

ဖအ င် မင်ဖ လမို့်မည် - (၁) တရ ိုးဥ ဖဒစိုိုးမိုိုးဖရိုး၊ (၂) ဒီမိုကဖရစီ အင်စတီက ိုးရှငိုး် မ ိုး လည် တ်ဖရိုး၊ (၃)
ည်သူလူထ၏
ို အခငအ
ို့် ဖရိုးမ ိုး၊ လူအခ
ို့ ငအ
ို့် ဖရိုး က ကယ် ကသူမ ိုးနှင ို့် လတ်လ ်ဖသ
အက အကယ်ဖ ိုး ခင်ိုး။ ယင်ိုးအဖ ခအဖနမ ိုး၏ ဆနက
် ို့ င်ဘက် ေစ်ဖသ

မီဒယ
ီ တက
ို ို့ ို

ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၁ ရက်ဖန ို့

စစ်တ ်အ ဏ သမ်ိုးမှုသည် ဥ ဖဒ ျုဖရိုး၊ အို ်ခ ျု ်ဖရိုးနှင ်ို့ တရ ိုးစီရင်ဖရိုးအ ဏ မ ိုးကို စစ်တ ်နင
ှ ်ို့
အထူိုးသ ေင ို့် ယင်ိုး၏ဖခါင်ိုးဖဆ င် ဗိုလ်ခ ျု ်မင်ိုးဖအ င်လင်
ှု အ ိုးအ ်နင
ှ ိုး် ခွဲို့ ါသည်။ ဗလ
ို ်ခ ျု ်မင်ိုးဖအ င်လှုင်
နှငစ
ို င
် တ
ံ က ရ ဇ၀တ်မှုခံိုရို ိုးံ နှင ို့် အ ည် ည်ဆိုငရ
် တရ ိုးရို ိုးံ တမှ
ို ို့
ို့် စ်တ ်သည် က မငစ
ို့် ကတည်ိုးက င် နင
စစ်ဖဆိုး ခင်ိုးခံဖနရပ ီိုး ရက်စက်ဖသ ရ ဇ၀တ်မှုမ ိုးနှငလ
ူ ို့ ငအ
ို့် အခ
ို့် ဖရိုးခ ျုိုးဖေ က်မှုမ ိုး က ိုးလန်ခွဲို့သည်။
ယင်ိုးတက
ို ို့ ို

မန်မ နင
ို င
် အ
ံ တက်

လတ်လ ်ဖသ

နင
ို င
် တ
ံ က

အခ က်အလက်ရှ ဖေဖရိုးအေွဲွဲ့ မှ

မှတ်တမ်ိုးတင်ထ ိုး ါသည်။ မင်ိုးဖအ င်လှုင်သည် ဗဟိုဘဏ်၏ ဥကကဌ ဖနရ ကို အစ ိုးထိုးို ခနခ
် ို့ ွဲို့ပ ီိုး ယခိုအခါ
IMF ၏ မ က ဖသိုးမီက လွှွဲဖ
အဖ ခအဖနရှ ါသည်။

င်ိုးဖ ိုးခွဲို့ဖသ အဖမရကန်ဖဒေါ်လ
ဥ မ အ ိုး ေင ို့်

ဖရိုးဖက က်ခအ
ံ မ ျုိုးသ ိုးဒီမက
ို ဖရစီအေွဲွဲ့ခ ျု ်

၃၅၀ ဖခ ိုးဖင ကိုသိုးိုံ စွဲနင
ို သ
် ညို့်

သူသည်

(NLD)

အစိုိုးရမှ

ဒီမိုကရက်နည်ိုးက

ခနအ
် ို့ ်ထ ိုးဖသ

ည်ဖထ င်စို

တရ ိုးလွှတ်ဖတ ခ
် ျု ် တရ ိုးသူကကီိုးမ ိုးအ ိုးလံိုးို ကို ေယ်ရှ ိုးပ ီိုး ေစ် ါသည်။
ဖငဖခ ိုးသူမ ိုးသည်

ယင်ိုးတ၏
ို ို့

လိုက်န သင ို့် ါသည်။

ဥ မ အ ိုး ေင ို့်

ရ ်ရ လံို ခံျုဖရိုးနှင ို့်
တ်ဝန်ိုးက င်နင
ှ ို့်

ကိုယ် ိုငမ
် ူဝါဒမ ိုးနှင ို့်
due

diligence၊

အလို ်သမ ိုးမ ိုးအတက်
လူမှုဖရိုးရ မူဖဘ င်၊

ကကျုတင်ထ ိုးရှသညို့်

တ်ဝန်ိုးက င်ထခိုကန
် င
ို မ
် ှု

စံနန
ှု ိုး် လိုအ ်ခ က်မ ိုး

သမဟို
ို ို့ တ်

ဌ ဖနတိုငိုး် ရင်ိုးသ ိုးလူမ ျုိုးမ ိုးနှင ို့် သဘ ဝ တ်ဝန်ိုးက င်ဆိုငရ
်
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ကတက၀တ်မ ိုးကို

အတင်ိုးအဓမမ

အ ါအဝင်

အနတရ ယ်မ ိုး၊
ကမ္ ဘ
ို့ ဏ်၏

န်လည်ဖနရ ခ ထ ိုးဖရိုး၊

အက အကယ်ဖ ိုးဖရိုးနှင ို့် စ ်လ ဉ်ိုးသညို့်

အ ရှေံွဲ့ ပေျုိုးတိုးို တက်မှုဘဏ်၏ အက အကယ်ဖ ိုးဖရိုးမူဝါဒမ ိုး စသည်တို ို့ ေစ်သည်။ ရင်ိုးနှိုးီ မှျု ်နသ
ံှ ူမ ိုး
အဖန ေင ်ို့ အလ ိုးအလ ရှဖသ
လွှမ်ိုးမိုးို နင
ို ေ
် ရန်
ို ို့

ဆိုိုးက ျုိုးသက်ဖရ က်မမ
ှု ိုး ကို ဖေ ်ထတ
ို ်ရန်နင
ှ ်ို့ ဖငဖ ကိုးလက်ခသ
ံ ူမ ိုးကို

သဇ ကိုအသံိုိုး ျုေရန်
ို ို့

ရင်ိုးနှိုးီ မှျု ်နသ
ံှ ူမ ိုးအတက်

လိုအ ်ဖစဖသ

တ ၀န်ယူမှုရှဖသ

စီိုး

OECD

ိုးဖရိုးအ ျုအမူနင
ှ ို့်

လူအခ
ို ရ
် လမ်ိုးညွှနမ
် ူမ ိုး ကွဲသ
ို့ ို ို့ တ ၀န်ရှဖသ
ို့ ငအ
ို့် ဖရိုး ဆင

စီိုး

၏

အေွဲွဲ့အစည်ိုးဆိုငရ
်

ကိုလသမဂ္၏

စီိုး

ိုးဖရိုးနှင ို့်

ိုးဖရိုး အဖလို့အက ငမ
ို့် ိုးကိုလည်ိုး

လိုက်န သင ို့် ါသည်။ အနည်ိုးဆံိုိုးဖငဖခ ိုးသူမ ိုးသည် ဖရရှည်တည်တံို့ ခိုငပ် မွဲဖသ ၊ အ ိုးလံိုိုး ါဝင်ဖသ ၊
သ တူညီမ ရှဖသ

ေံွဲ့ ပေျုိုးတိုိုးတက်မှုကို မှငတ
ို့် င်ရန် စသညို့် အခ က်မ ိုး

ါ၀င်သညို့် ၂၀၂၀ Finance in

Common ထ ်သိုးီ အစည်ိုးအဖဝိုးတင် ဖေ ် ထ ိုးသညို့် ရည်မှနိုး် ခ က်မ ိုးနှင ို့် ကက
ို ်ညသ
ီ င ို့် ါသည်။
အထက်တင်တင် ခွဲို့ဖသ

မူဖဘ င်မ ိုးနှင ို့်

ဖစ င ်ို့ ကညို့်စစ်ဖဆိုးဖရိုးနှင ်ို့

အ ခ ိုးမူဖဘ င်တတ
ို ို့ င်

ဆံိုိုးရှုံိုးမှု ေစ်နင
ို ဖ
် ခ သံိုိုးသ ်မှုတက
ို ို့ ို

ဖေ ် ထ ိုးဖသ

ဖအ က် ါအဖရိုးကကီိုးသညို့်

အခ က်မ ိုးကအ
ို နည်ိုးဆံိုးို ဖမိုးခန်ိုးထိုတသ
် င ို့် ါသည်။
•

၂၀၂၁

ခိုနစ
ှ ်၊

ဖေဖေ ်ဝါရီလ

၁

ရက်ဖန ို့

စစ်အ ဏ သမ်ိုးမှုသည်

ဥ ဖဒ ျုဖရိုး၊

အို ်ခ ျု ်ဖရိုးနှငတ
ှ အ
ို့် ရ ိုးစီရင်ဖရိုးအ ဏ မ ိုး ကို စစ်တ ်နင
ို့် ထူိုးသ ေင ို့် ၎င်ိုး၏ ဖခါင်ိုးဖဆ င်
ဗိုလ်ခ ျု ်မိုးကကီိုးမင်ိုးဖအ င်လင်
ှု အ ိုး
အလို ်သမ ိုးမ ိုးသည်

အ ်နင
ှ ိုး် ခွဲသ
ို့ ည်။

ရက်အနည်ိုးငယ်အတင်ိုး

တစ်နင
ို င
် လ
ံ ိုးံို အတင
ို ိုး် အတ ေငသ
တ်ဖမှ က်ခွဲို့ ကသည်။
ို့်

ထန်ိုးခ ျု ်ဖသ

မန်မ ဖ
ှ သ
ို့ ရနံနင
ို့် ဘ ဝဓ တ်ဖငွဲ့လို ်ငန်ိုး၊

ရထ ိုးလမ်ိုး၊

မိုငိုး် မ ိုးနှငအ
ို့် စိုးို ရ

မန်မ အမ ျုိုးသ ိုး

၀န်ကကီိုးဌ နမ ိုး၊

စစ်တ ်

ဖလဖ က င်ိုးလိုငိုး် ၊

ဖဆ က်လို ်ဖရိုး

ဖနရ မ ိုး၊

အထည်ခ ျု ်စက်ရို မ
ံ ိုးနှင ို့် စ သင်ဖက င်ိုးမ ိုးလည်ိုး ါဝင် က ါသည်။
•

ည်တင်ိုး ဋ ကခသည်ဆက်လက် ေစ်

ိုးဖနဆွဲ ေစ်သည်။

၂၀၂၀

ညို့်နစ
ှ ်တင်

အရ ်သ ိုးမ ိုးအ ိုး စ်မှတထ
် ိုး (သ)ို ို့ က ကယ်ရန်

က်ကက်ခွဲို့သညို့် တိုက်ခိုက်မှုဖ ါင်ိုး အနည်ိုးဆံိုးို

၁,၀၂၄ ခို

ိုးခွဲို့ပ ီိုး အရ ်သ ိုးမ ိုး ၂၄၂ ဦိုး ဖသဆံိုိုးပ ီိုး ၇၀၆

ည်နယ် / တိုငိုး် ၁၄ ခိုမှ ၁၃ ခိုတင် ေစ်

ဦိုး ဒဏ်ရ ရက ၁၄၀၀၀ ဖက ် အိုိုးအမ်မွဲို့ ေစ်ခွဲို့ ါသည်။
•

ပငမ်ိုးခ မ်ိုးဖရိုးလို ်ငန်ိုးစဉ်မှ က ရှု ံိုးသ ိုးခွဲပို့ ီိုး တစ်နင
ို င
် လ
ံ ံိုိုးအ စ်အခတ်ရ ်စွဲဖရိုး သဖဘ တူညီခ က်
(NCA) ကအ
ို ဖက င်အထည်မဖေ ်နင
ို ဖ
် တ ို့ ါ။ NCA တင် စစ်တ ်
၎င်ိုးသဖဘ တူထ ိုးသညို့်

စ ခ ျု ်အခ က်ကို

မ က ခဏ

ါဝင်ပ ီိုး စစ်တ ်သည်
ခ ျုိုးဖေ က်ဖလို့ရှပ ီိုး

ဖန က်ဆိုိုးံ ခ ျုိုးဖေ က်ခွဲို့သညို့မ
် ှ ကရင် ည်နယ် တင် ေစ်သည်။ ထအ
ို ို့
င် NCA တင် တိုငိုး် ရင်ိုးသ ိုး
လက်နက်ကိုင ် အေွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုး
NCA

တင်

ါဝင်သညို့်

ါဝင်ပ ီိုး ယင်ိုးတသည်
ို ို့
NCA အ ိုးဖက ခင
ို ိုး် ေရှ
ို ို့ ဖနပ ီိုး ဖန က်ထ ်

ဒီမိုကဖရစီနည်ိုးက ဖရိုး

ဖက က်တင်ဖ မှ က်အစိုိုးရကို

စစ်တ ်မှ

အ ဏ သမ်ိုးလိုကပ် ီိုး ေစ်သည်။
•

က န်ိုးမ ိုးဖရိုးကျွမ်ိုးက င်သူမ ိုး ဦိုးဖဆ င်သညို့် အေွဲွဲ့ နှင ို့် စင်ပ ျုင် ေွဲွဲ့စည်ိုးထ ိုးဖသ

စစ်တ ် ဦိုး

ဖဆ င်သညို့်

COVID-19

ဖရ ဂါကူိုးစက်ဖရ ဂါတိုန ် ို့ န်ဖရိုးဖက ်မတီ

အ ါအဝင်

ကူိုးစက်ဖရ ဂါအ ိုး တိုန ် ို့ န်မှုလို ်ငန်ိုးမ ိုးသည် အင်မတန် စစ်ဖရိုးစစ်ရ
ကခ င်

နှင ို့်

ရခင
ို ် ည်နယ်မ ိုးရှ

Covid-19
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ဆန်ဖ သည်။ ကရင်၊

ဖစ င ို့် ကညို့်ဖလို့လ ဖရိုးအတက်

တည်ဖထ င်ထ ိုးရှဖသ တင
ို ိုး် ရင်ိုးသ ိုးက န်ိုးမ ဖရိုးစနစ် စစ်ဖဆိုးဖရိုးဂတ် ၉ ခိုအ ိုး တ ်မဖတ ်မှ
ေ က်စီိုးခွဲို့ (သမဟို
ို ို့ တ်) အတင်ိုးအ က ် တ် စ်ခွဲို့ ါသည်။
•

လက်ရှ

ဘက်ဂ က်ဦိုးစ ိုးဖ ိုးမမ
ှု ိုးအရ

ရန်သူမ ိုးမရှဖသ ်လည်ိုး

မန်မ နင
ို င
် သ
ံ ည်

က န်ိုးမ ဖရိုး၀န်ကကီိုးဌ နသည်

ည် က ိုးဖက ်ရန်စသညို့်
က ကယ်ဖရိုး၀န်ကကီိုးဌ န

ဘတ်ဂ က်၏သံိုိုး တ
ံို စ် ံို (၂၀၁၁၉-၂၀၂၀ အတက် အဖမရကန်ဖဒေါ်လ ၈၈၃ သန်ိုး) သ ရရှသည်။
၂၀၁၅

ခိုနစ
ှ ်တင်

မန်မ နင
ို င
် တ
ံ င်

လူတစ်ဦိုး

ခ င်ိုးစီ၏က န်ိုးမ ဖရိုးဖစ ငဖ
ို့် ရှ က်မှု

အတက်

သံိုိုးစွဲမသ
ှု ည် တစ်ကမ္ လံိုးို တင် နံ ါတ် ၁၆၁ (အဖမရကန်ဖဒေါ်လ ၅၉) တင်ရသည်
ှ
။ ၂၀၂၀

ညို့်နစ
ှ ်

ဇန်အထ မန်မ နင
ို င
် တ
ံ င် လူ ၁၀၀၀ လ င် ဖဆိုးရံိုအ ်ရ တစ်ခိုထက်နည်ိုး ါိုး၍ ရှသည်။ Covid-19
စစ်ဖဆိုးမှုသည် ပမျုွဲ့ ကကီိုးသိုိုးံ ပမျုွဲ့တင်သ စစ်ဖဆိုးနင
ို သ
် ည်။ ၂၀၂၁ ခိုနစ
ှ ၊် ဇန်နဝါရီလတင် အစိုးို ရသည်
COVID-19 က ကယ်ဖဆိုးထိုးို ရန်အတက်

ည်သူလူထမ
ို ှ ထညို့်ဝင် လဒါန်ဖ ိုးရန် ဖဆ ် သခွဲသ
ို့ ည်။

ဤအဖတ အတင်ိုး စစ်တ ် သည်ဖဂ ်ဒန်နင
ို င
် မ
ံ ှ ဒီဇင်ဘ

၂၀၂၀ တင်အဖမရကန်ဖဒေါ်လ

၃၈.၆

သန်ိုး ေင ို့် စစ်ဖလယ ဉ်နှစ်စင်ိုးဝယ်ယခ
ူ ွဲို့ပ ီိုး ရိုရှ ိုးနင
ို င
် မ
ံ ှ ဖရဒါစနစ်မ ိုး၊ ကယ
ို ်တိုငက
် ည်ထိုးို နင
ို ဖ
် သ
တ တို စ် ဖလဖ က င်ိုး က ကယ်ဖရိုးစနစ်မ ိုးနှင ို့် ဖမ င်ိုးသူမွဲို့ဖလယ ဉ်စနစ်မ ိုးကို (စိုစိုဖ ါင်ိုး
အဖမရကန်ဖဒေါ်လ သန်ိုးဖ ါင်ိုးမ ိုးစ တန်ဖ ကိုးရှ) ဝယ်ယခ
ူ ွဲို့သည် (ဇန်နဝါရီ 2021) ။
•

မန်မ နင
ို င
် ၏
ံ
Covid-19 စီိုး
၂.၅

ဘီလီယံ ေင)ို့်

ိုးဖရိုးကယ်ဆယ်ဖရိုးအစီအစဉ် (ဘတ်ဂ က်ဖင အဖမရကန်ဖဒေါ်လ

သည်

နင
ို င
် ၏
ံ

အတတ်ကလူဖထ င်ဖ ါင်ိုးမ ိုးစ

အထခိုကလ
် ယ်ဆိုိုးံ သူမ ိုးကို
ဖရ ွဲ့ဖ

ကူညေ
ီ ရန်
ို ို့ မ ေစ်နင
ို ၊်

င်ိုးခံရဖသ စီမံကန်ိုးမ ိုးကွဲသ
ို့ ို

လူထက
ို ို

က ကယ်ဖ ိုးထ ိုးမှုမ ိုး ဖလ န
ံ န်ိုးမ ိုးသည်
ို့ ည်ိုးဖသ ကကီိုးမ ိုးသည်ို့ အဖ ခခံအဖဆ က်အဦိုး စီမက
ရ ်ရ လူထမ
ို ိုးကို ထခိုက်နင
ို ် ါသည်။ ယင်ိုးအခ က်နင
ှ ်ို့ ယခိုစစ်တ ်မှ အ ဏ ရယူထ ိုးမှုမ ိုးသည်
IFI မ ိုးမှ ဖဒေါ်လ ဘီလယ
ီ ံနင
ှ ို့် ခ ီဖသ
အကူအညီမ ိုး (ဥ မ

ဖခ ိုးဖငမ ိုး နှင ို့် နင
ို င
် အ
ံ လိုက်သန်ိုးဖ ါင်ိုးရ ခ ီဖသ

- ပဗတန်၊ အဖမရကန်

ည်ဖထ င်စို၊ ဥဖရ

သမဂ္၊ ဂ န်၊ တရိုတ်နင
ှ ို့်

ကိုရီိုးယ ိုး) တဖ
ို ို့ က င ို့် စိုးို ရမ်မှုမ ိုးကို ေစ်ဖ ေါ်ဖစသည်။
အရ ်ဘက်လအေ
ူ ို့ ွဲွဲ့အစည်ိုးမ ိုးနှငခ
ို ို့
နှင ို့် ဖန က်ထ ် ဖမိုးခန်ိုးမ ိုး အတက် ဖက ိုးဇူိုး ျု၍
ို့် တ်ဆက်ေရန်
ဖအ က်ဖေ ်

ါတင် ဆက်သယ် ါ။
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