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လံ#ြခံ&ေရးက+ -.င့ ်ကျန်းမာေရးကပ်ဆိ#ကမ်9 ကာလများ 
(The Security Sector and Health Crises) 

နယေ်ြမတစခ်*အတငွး် က1းစကလ်ျက4်5ိေသာေရာဂါများ<5င့ ်ကမ>ာက့ပ်ေရာဂါများကိ* @ကAိတငက်ာကယွြ်ခငး် 
<5င့ ်တ*န ့ြ်ပနေ်ြဖ45ငး်တိ*တ့ငွ ်လံ*ြခAံေရးကDတငွး် ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကသ်1များ၏ အခနး်ကDများ 

ယခ-စာစ/အတွမဲျားအေ8ကာငး် 
SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ်(SSG) လံ;ြခံ=ေရးက>အား ေကာငး်မွန်သည့အ်;ပ်ချ=ပ်မAေပးေရးBCင့ ်(SSR) လံ; 
ြခံ=ေရးက>အား ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ;တ့ငွ ်ပါဝငသ်ည့ ်ေခါငး်စHများBCင့ ်အယJအဆများကိ; ကျစလ်ျစြ်ပည့စ်ံ;စွာ မိတဆ်က ်
ေပးထားပါသည။် ယခ;စာစHအတွလဲိ;ကသ်ည ်Bိ;ငင်တံကာအေတွNအ,က=ံအေတာ်များများကိ; အေြခခံလOက ်ယေနေ့ခတ ် ြငငး်ခံ; 
ေဆးွေBးွမAများကိ; အBCစခ်ျ=ပ်ေဖာ်ြပကာ၊ အဓိကစကားလံ;း အသံ;းအBAန်းများကိ; SCငး်လငး်ေဖာ်ြပ၍၊ အဓိကအချကအ်ချာကျ 
သည့ ် အားUပိ=ငမ်Aများကိ; ြမငသ်ာေအာငြ်ပသေပးပါသည။် SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ် ေကာငး်မွန်ေသာ 
အ;ပ်ချ=ပ်မAေပးေရး သိ;မ့ဟ;တ ်ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ;အ့တကွ ်သတသ်တမ်Cတမ်Cတြ်ဖစU်ပီးသား စနစပံ်;စမံျား၊ မJဝါဒများ သိ;မ့ 
ဟ;တ ်အ,ကြံပ=ချကမ်ျားကိ; ေ,ကာ်ြငာေပးြခငး်မဟ;တပ်ါပဲ ဖတY်AသJများက ေခါငး်စHတစခ်;ြခငး်စအီေပZတငွ ်၎ငး်တိ;၏့ အသ ိ
ပညာကိ; တိ;းချဲN Bိ;ငရ်န် ထပ်မံေလ့လာBိ;ငမ်ည့ ်ဖတY်Aစရာအရငး်အြမစမ်ျားကိ;သာ စစီHေပးြခငး်ြဖစပ်ါသည။် SSR ေနာကခံ်အ 
ေ,ကာငး်အရာလကစွ်မဲျားသည ် လံ;ြခံ=ေရးဆိ;ငရ်ာကစိ]၌ အ;ပ်ချ=ပ်မAေပးေရးBCင့ ် ြပ=ြပငေ်ြပာငး်လေဲရးတိ;တ့ငွ ် ပါဝငပ်တသ်က ်
သJများအတကွ ်ေကာငး်မွန်ေသာ SSG BCင့ ်SSR ဆိ;ငရ်ာ ယေနေ့ခတ ်နညး်လမ်းနညး်နာများကိ; နားလညသ်SိCိBိ;ငYံ်;သာမက BAကိ ်
BAကိခ်_တခ်_တ ်အကြဲဖတB်ိ;ငရ်န်အတကွပ်ါ အရငး်အြမစတ်စခ်;ပင ်ြဖစေ်ပသည။် 

ဤ SSR ေနာကခံ်အေ8ကာငး်အရာလကစွ် ဲအေ8ကာငး် 

ဤ SSR ေနာကခံ်အေ,ကာငး်အရာလကစွ်သဲည ်ကျန်းမာေရးကပ်ဆိ;ကမ်Aကာလများတငွ ်လံ;ြခံ=ေရးက>တငွး် ပါဝငေ်ဆာင ်
ရွကသ်Jများ၏ အခန်းက>အေ,ကာငး်ြဖစသ်ည။် ကJးစကေ်ရာဂါြဖစပွ်ားမAများသည ်ကျန်းမာေရးစနစမ်ျားကိ;သာမက Bိ;ငင် ံ
ေရး၊ စးီပွားေရး၊ စားနပ်ရိကbာ၊ ေရ၊ ပညာေရး၊ လJမAေရးBCင့ ် ယHေကျးမAဆိ;ငရ်ာ စနစမ်ျား အေပZတငွလ်ညး် ဖိအားြဖစေ်စပါ 
သည။် ထိ;ေ့,ကာင့ ်လံ;ြခံ=ေရးအဖဲွNအစညး်များအေနြဖင့ ်မဟာဗျdဟာေြမာက ်အကျိ=းေကျးဇJးများကိ; ပ့ံပိ;းေပးUပီး ဘကေ်ပါငး် 
စံ; အကျပ်အတညး်gက=ိတငက်ာကယွေ်ရးBCင့ ် တံ; ့ြပန်မAအတငွး် မSCိမြဖစလ်ိ;အပ်သည့ ်အေရးပါေသာ အခန်းက>များအား 
ေဆာငရွ်ကမ်Aြပ=ပါသည။် 

SSR ေနာကခံ်အေ8ကာငး်အရာလကစွ်သဲည ်ေအာကပ်ါေမးခွန်းများကိ- ေြဖဆိ-ေပးပါသည ်-- 

	ကျန်းမာေရးကပ်ဆိ-က်မ.ဆိ-သည်မ1ာ အဘယန်ည်း။ စာမျက်()ာ ၂ 

	ကျန်းမာေရးကပ်ဆိ-က်မ.များက မည်သည့် လံ-ြခံ<ေရးဆိ-ငရ်ာ စန်ိေခ?မ.များကိ- တိ-းများေစသနည်း။ စာမျက်()ာ ၂ 

 လံ-ြခံ<ေရးကAတငွး်	ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သEများသည်	အဘယအ်ခန်းကAများအတငွး်	ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်Fကသနည်း။	စာမျက်()ာ	၅ 

 လံ-ြခံ<ေရးအဖဲွIအစည်းများ၏	ပါ၀ငပ်တသ်က်မ.L1င့	်ယငး်တိ-အ့ား ေစာင့F်ကည့်ထန်ိးေကျာငး်မ.အား	အဘယေ်Fကာင့	်မN1ိမြဖစလိ်-  

 အပ်သနည်း။	စာမျက်()ာ ၅  

ကျန်းမာေရးကပ်ဆိ-က်မ.များအတငွး် လံ-ြခံ<ေရးကA ပါဝငြ်ခငး်၏ အLOရာယမ်ျားL1င့ ်အကျိ<းေကျးဇEးများကား  

        အဘယန်ည်း။	စာမျက်()ာ	၈ 

       လံ-ြခံ<ေရးကAအား (ေကာငး်မွန်ေသာ) အ-ပ်ချ<ပ်ေရး SSG သည် ြပည်သEက့ျန်းမာေရးL1င့ ်ကျန်းမာေရးကပ်ဆိ-က်မ.များအတက်ွ 

       ဗဟိ-ချက်မ မည်ကဲသ့ိ- ့ြဖစေ်နပါသနည်း။	စာမျက်()ာ	၈   
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ကျန်းမာေရးကပ်ဆိ;ကမ်Aဆိ;သညမ်Cာ အဘယန်ညး်။ 

ကျနး်မာေရးကပ်ဆိ4က်မ5ဆိ4သည်မ)ာ ရပ်ရွာ သိ4မ့ဟ4တ် (ိ4ငင်တွံငး်ြဖစပွ်ား 

ေသာ ဥပမာဆိ4ရလBင ်နယ်ေြမတစခ်4အတွငး် ကFးစက်လျက်G)ိေသာေရာ 

ဂါ၊ သိ4တ့ည်းမဟ4တ် ေဒသတွငး် သိ4မ့ဟ4တ် ကမLာလံ4းဆိ4ငရ်ာ အဆင့တွ်င ်

ြဖစပွ်ားေသာ ကမLာက့Fးစက်ေရာဂါကဲသ့ိ4 ့ြဖစသ်ည့ ်ေရာဂါတစခ်-သည် အ 

သစြ်ဖစပွ်ားြခငး် သိ-မ့ဟ-တ ်ြပငး်ထန်စွာြဖစပွ်ားြခငး် သိ-မ့ဟ-တ ်အလျင ်

အြမန် ကEးစက်ပျံI L1ံေ့နြခငး်ကိ4 ဆိ4လိ4ပါသည်။ အချိOPကFးစက်ေရာဂါများ 

သည် လFများထံမ) အြခားလFများထံ တိ4က်Rိ4က်ပျံP ()ံသွ့ားSပီး၊ အချိOP မ)ာ 

တိရစUာနမ်ျား၊ အငး်ဆက်ပိ4းများ၊ ေရ၊ ေြမ၊ သိ4မ့ဟ4တ် အြခားသဘာဝ 

ပတ်ဝနး်ကျငဆိ်4ငရ်ာ ကFးလFးဆက်စပ်သည့အ်ရာများမ)တစဆ်င့ ်ကFးစက် 

ပျံP ()ံေ့စသည်။ လတ်တေလာဥပမာများတွင ်ပါဝငသ်ည်များမ)ာ corona- 

viruses (COVID-19, SARS ()င့ ်MERS)၊ အဘီိ4လာ၊ တ4ပ်ေကွး (၀က်တ4ပ် 

ေကွး၊ sကက်င)က်တ4ပ်ေကွး)၊ အပFပိ4ငး်ေရာဂါအမျိOးမျိOး (ဇီကာ၊ ချားဂတ်စ ်

ေရာဂါ၊ တီဘေီရာဂါ၊ အဝါေရာငအ်ဖျားေရာဂါ)၊ အပ်ိခ်ျအိ4ငဗီွ်/ေအအိ4ငဒ် ီ

အက်စ ်တိ4 ့ြဖစs်ကပါသည်။ 

ကFးစက်ေရာဂါြဖစပွ်ားမ5များေsကာင့ ်ကျနး်မာေရးစနစမ်ျားကိ4 တိ4က်Rိ4က် 

ဖိအားြဖစေ်စသည်။ အများအားြဖင့ ် ဤစနစမ်ျားတွင ် အရည်အချငး် 

ြပည့မီ်Sပီး ြပငဆ်ငထ်ားသည့ ် ၀နထ်မ်းများမG)ိြခငး်၊ လံ4ေလာက်ေသာ 

ပစxည်းများမG)ိြခငး်()င့ ် အရငး်အြမစမ်ျားကိ4 လံ4ေလာက်စွာ စ4စည်းစစီဥ် 

ထားမ5မG)ိြခငး်တိ4 ့ ြဖစေ်လG့)ိပါသည်။ ေထာက်ပ့ံပိ4ေ့ဆာငေ်ရးကိစx()င့ ်အ 

ေြခခံအေဆာက်အအံ4အားနည်းြခငး်တိ4သ့ည် အထFးသြဖင့ေ်ဝးလံေခါင ်

ဖျားေသာ သိ4တ့ည်းမဟ4တ် အားနည်းချက်G)ိေသာ ထိခိ4က်လွယ်ေသာ လF 

မ5အသိ4ငး်အဝိ4ငး်များသိ4 ့ လက်လ)မ်းမီေရးကိစxတွင ် ေနာက်တိ4းကန ့သ်တ် 

ချက်များကိ4 ြဖစေ်ပyေစပါသည်။ ထိ4အ့ြပင ်ဆရာဝနမ်ျား၊ သFနာြပOများ၊ 

လFနာတငယ်ာzေမာငး်များ၊ ေဆးဝါးပညာG)ငမ်ျား()င့ ်ဓာတ်ခဲွခနး်ပညာG)င ်

များအပါအ၀င ် ကျနး်မာေရးလ4ပ်သားများသည် ကပ်ေရာဂါတိ4က်ပဲွ 

၏ ေG) Pတနး်တွင ် G)ိေနsကSပီး တာဝနဝ်တ} ရားထမ်းေဆာငရ်ာ၌ ကFးစက်မ5 

များ()င့ ် ထိေတွPရသြဖင့ ် ၎ငး်တိ4သ့ည် ကိ4ယ်တိ4ငပ်င ် မsကာခဏသား 

ေကာငမ်ျား ြဖစs်ကရသည်။ COVID-19၊ ၀က်တ4ပ်ေကွး၊ အဘီိ4လာ()င့ ်

အြခားအကျပ်အတည်းများအတွငး်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်G)ာက်မ5စနစမ်ျား

သည်ဒ4ကÅေရာက်ခ့ဲsကရပါသည်။ 

ကျန်းမာေရးကပ်ဆိ;ကမ်Aများက မညသ်ည့ ်လံ;ြခံ=ေရးဆိ;ငရ်ာ စန်ိ 

ေခZမAများကိ; တိ;းများေစသနညး်။ 

ကျနး်မာေရးကပ်ဆိ4က်မ5များကိ4 ကိ4ယ်စားြပOေသာ အေရးေပyအေြခအေန 

သည် ကျနး်မာေရးစနစမ်ျားအလွနြ်ဖစသ်ည့ ်လEသားလံ-ြခံ<ေရးL1င့ ်အေရး 

ပါေသာ အေြခခံအေဆာက်အအံ-များအြပင ် အမျိ<းသားလံ-ြခံ<ေရးL1င့ ်

ြပည်သEလEထ-တငွး် တည်Xငမ်ိေရးတိ-တ့ငွပ်င ်ထခိိ-က်လွယသ်ည့်အားနည်း 

ချက်များကိ- ေဖာ်ြပLိ-ငသ်ည်။  အေရးေပy အစအီမံများသည် အဆင့ဆ်င့ ်

ကွပ်ကဲမ5ပံ4စမံျားကိ4 ေြပာငး်လဲေစ(ိ4ငS်ပီး ြမနဆ်နေ်သာတံ4 ့ြပနေ်ဆာင ်

ရွက်မ5များကိ4 အားေပးရန ် လ4ပ်ပိ4ငခွ်င့အ်ာဏာကိ4 ေပါငး်စပ်မ5ြဖစေ်စကာ 

အားေကာငး်ေစ(ိ4ငS်ပီး၊ ထိပ်တနး် အစိ4းရပ4ဂÇိOလ်များကိ4ပင ်Rိ4က်ခတ်သက် 

ေရာက်မ5 G)ိ(ိ4ငသ်ည်။ ကပ်ဆိ4က်မ5ေsကာင့ ် ြဖစေ်ပyလာသည့ ်မလံ4ြခံOမ5က 

ေဖာက်ထွငး်မ5၊ ခိ4းမ5၊ ဆိ4က်ဘာရာဇဝတ်မ5၊ လိမ်လည်မ5 သိ4မ့ဟ4တ် အြခား 

ရာဇဝတ်မ5များ တိ4းများလာြခငး် စသည့ ် ြပည်သFလFထ4တွငး် တည်Sငမ်ိမ5 

ကိ4 စနိေ်ခyမ5များ ြဖစေ်ပyေစ(ိ4ငသ်ည်။ ထိ4မBမကေသးဘ၊ဲ ကျနး်မာေရး 

ဆိ4ငရ်ာ စည်းမျဥ်းဥပေဒများကိ4 sကပ်မတ်လိ4က်နာေစြခငး်က လFတိ4၏့ 

သွားလာလ5ပ်G)ားမ5အလျဥ်ကိ4 ရပ်တန ့ေ်စ(ိ4ငြ်ခငး်၊ စာနပ်ရိကÅာ()င့ ် ေရကိ4 

လက်လ)မ်းမီရG)ိ(ိ4ငရ်န ် ခက်ခဲလာ(ိ4ငရ်ာတွင ် အထFးသြဖင့ ် သးီြခားခဲွ၍ 

ကန ့သ်တ်ချက်ြဖင့ေ်နထိ4ငရ်သFများအတွက်()င့ ် သက်Ñကီးရွယ်အိ4များ၊ မ 

သနစွ်မ်းသFများ၊ ေကာငး်စွာမသွားလာ(ိ4ငသ်Fများ သိ4တ့ည်းမဟ4တ် ေကျး 

လက်ေဒသများတွင ် ေနထိ4ငs်ကသFများအတွက်ြဖစြ်ခငး်၊ ေထာက်ပ့ံေရး 

ကွငး်ဆက်များ အေ()ာင့အ်ယ)က်ြဖစြ်ခငး်များက လFသားြခငး်စာနာ 

ေထာက်ထားမ5 အကFအညီေပးေရး ÑကိOးပမ်းချက်များအေပy  ဝနထ်4ပ်ဝန ်

ပိ4းြဖစေ်စ(ိ4ငS်ပီး လက်နက်ကိ4ငပ်ဋပိကÅအတွငး် ေနထိ4ငs်ကရသFများအေပy 

ထိခိ4က်ေစ(ိ4ငပ်ါသည်။ ဥပမာ၊ COVID-19 အကျပ်အတည်းကာလအ 

တွငး် တစ(်ိ4ငင်လံံ4း (သိ4)့ ေနရာေဒသအလိ4က် ပိတ်ဆိ4က့န ့သ်တ်မ5များ 

ပါဝငေ်သာ တိ4းချဲPလိ4က်ေသာ ြပည်သFက့ျနး်မာေရးဆိ4ငရ်ာ အစအီမံများ 

သည် စးီပွားေရးလ4ပ်ငနး် အေသးစားများ၊ ဝငေ်ငနွည်းသFများ()င့ ်လFနည်း 

စ4များကိ4 အချိOးအစားမညီမBစွာ Rိ4က်ခတ်သက်ေရာက်လျက် စးီပွားေရး 

ကျဆငး်မ5()င့ ်အလ4ပ်လက်မ့ဲြဖစမ်5ကိ4 စတငေ်စပါသည်။ လFအများအြပား 

ကိ4 ၎ငး်တိ4၏့ ေနအမ်ိများအတွငး် ကန ့သ်တ်ေနထိ4ငေ်စြခငး်က စတ်ိပိ4ငး် 

ဆိ4ငရ်ာ()င့ ်စတ်ိကျနး်မာေရး (()င့ ်ဆက်စပ် ေဆးဘက်ဆိ4ငရ်ာ အေထာက် 

အပ့ံများ) အတွက်()င့ ်အမ်ိတွငး်အsကမ်းဖက်မ5()င့ ်မေတာ်မတားြပOမ5များ 

အတွက်လည်း သသိာထငG်)ားသည့ ်ေနာက်ဆက်တဲွဂယက်Rိ4က်ခတ်မ5 

များ သယ်ေဆာငလ်ာပါသည်။ ေဖာ်ြပခ့ဲသည့ ်ဒ4တိယအချက်အေပy ထပ် 

မံြဖည့စွ်က်ရလBင၊် ေကျာငး်များပိတ်ထားြခငး်သည် ကျား-မ အေြခြပO အ 

sကမ်းဖက်မ5()င့ ် ဆယ်ေကျာ်သက်ကိ4ယ်ဝနေ်ဆာငရ်ြခငး်တိ4 ့ ပိ4မိ4ြမင့မ်ား 

လာြခငး်()င့လ်ည်း ဆက်စပ်ေနပါသည်။ ေရာဂါလကÅဏာြပသFများ သိ4 ့ 

တည်းမဟ4တ် ေရာဂါြပန ့ပွ်ားသည့ ် အဓိကေနရာများ()င့ဆ်က်(ယ်ွေနသF 

များသည် ကဲရဲ့အ့ြပစဆိ်4ခံရြခငး်၊ တစခ်ါတစရံ်တွင ်တိ4ငး်ရငး်သားဆိ4ငရ်ာ 

()င့ ် လFမျိOးေရးဆိ4ငရ်ာ ထိပါးသမံျား sကံOေတွP (ိ4ငပ်ါသည်။ လက်ဆဲွ(5တ် 

ဆက်ြခငး်၊ မိသားစ4 အတFေလBာ်ဖွတ်ြခငး် ()င့ ်ေသသFအား Rိ4းရာသSဂÜOဟ် 

ြခငး် ကဲသ့ိ4ေ့သာ Rိ4းရာဓေလထံ့4းတမ်းများမ)ာ ပိတ်ပငခံ်ထားရထားရြခငး် 

က ရပ်ရွာလFထ4၏ ယဥ်ေကျးမ5()င့ ် လFမ5ေရးဆိ4ငရ်ာ ရစဖဲွ်Pေ()ာငထ်ားမ5ကိ4 

ြဖည်းညáငး်စွာ ေချဖျက်လျက်G)ိပါသည်။ အချOပ်အားြဖင့ဆိ်4ရေသာ် အား 

လံ4းေသာစနစမ်ျား (စားနပ်ရိကÅာ၊ ေရ၊ စးီပွားေရး၊ ပညာေရး၊ လFေ့ဘာင ်

အဖဲွPအစည်း ()င့ ်ယဥ်ေကျးမ5) သည် ဖိစးီခံရလျက်G)ိေသာ ကျနး်မာေရးစ 

နစမ်ျားအားြဖင့ ် Rိ4က်ခတ်သက်ေရာက်မ5ခံရSပီး ယငး်တိ4အ့ားလံ4းေသာ 

သည်လည်း အြပနအ်လ)နဆ်က်စပ်ေနပါသည်။ 

အသက်အိ-းအမ်ိစည်းစမ်ိတိ-ကိ့- အကာအကွယ်ေပးရနအ်တွက် ဥပေဒ 

များ၊ အေရးေပyအစအီမံများ()င့ ် ကျနး်မာေရးဆိ4ငရ်ာ စည်းမျဥ်းများအား 
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sကပ်မတ်လိ4က်နာေစရမည်ြဖစေ်သာ်လည်း လEအ့ခွင့အ်ေရးL1င့ ် ဟန်ချက် 

ထန်ိးထားရမည်ြဖစသ်ည်။ လံ4ြခံOေရးတပ်ဖဲွPများ အပါအဝင ် အစိ4းရဌာန 

ဆိ4ငရ်ာများအေပy အေFကာက်တရား သိ-မ့ဟ-တ ် မယံ-Fကည်မ. မ)နသ်မB 

သည် ကာကွယ်ေစာင့ေ်G)ာက်ေရးဆိ4ငရ်ာ အစအီမံများကိ4 ရပ်ရွာလFထ4 

များအတွငး် ခ4ခံြငငး်ကနမ်5ြဖစေ်စရန ် ဦးတည်သွားေစ(ိ4ငပ်ါသည်။ သးီ 

ြခားခဲွ၍ကန်သတေ်နထိ-ငေ်စြခငး် (ကွာရန်တငး်)၊ လEဝငမ်.\ကီးFကပ်ေရး 

L1င့ ် ခရီးသာွးလာမ. ကန ့်သတခ်ျက်များသည် အေစာပိ4ငး်G)ာေဖွေတွP G)ိ 

ြခငး်()င့ ် တားဆီးကာကွယ်ြခငး်များတွင ် အလွနအ်ေရးပါေသာ်လည်း 

G)ငး်လငး်ေသာ äãနs်ကားချက်များ()င့ ် သတငး်အချက်အလက် စးီဆငး်မ5 

ကိ4 လိ4အပ်Sပီး ယငး်တိ4အ့ား အချိနအ်ကန ့အ်သတ်ြဖင့ထ်ား၍ စဥ်ဆက်မ 

ြပတ် ြပနလ်ည် ြပငဆ်ငမ်5များြပOလ4ပ်ေပးသင့ပ်ါသည်။ အဆိ4ပါ ကန ့ ်

သတ်ချက်များတွင ် Ñကီးေလးသည့ ် (ိ4ငင်ေံရးဆိ4ငရ်ာ()င့ ် သတံမနေ်ရး 

ဆိ4ငရ်ာ အကျိOးဆက်များG)ိ(ိ4ငက်ာ တစဦ်းတစေ်ယာက်ချငး်၊ မိသားစ4စား 

ဝတ်ေနေရး()င့ ် ေကာငး်မွနစွ်ာေနထိ4ငG်)ငသ်န(်ိ4ငမ်5အေပy ထိခိ4က်ေစ(ိ4ငပ်ါ 

သည်။ အကျဥ်းေထာငမ်ျား၊ ထိနး်သမ်ိးေရးစခနး်များ၊ ဒ4ကÅသည်စခနး် 

များ()င့ ် အိ4းအမ်ိမ့ဲေနထိ4ငရ်ာအရပ်များ စေသာ တစဦ်းL1င့တ်စဦ်း နီးကပ် 

စွာေနထိ-ငF်ကရေသာေနရာများတငွ ် ယခငက်ပင ် ထိခိ4က်လွယ်ေသာ လF 

တနး်စားများအတွက် ေရာဂါကFးစက်ြပန ့ပွ်ား(ိ4ငေ်ြခသည် အထFးြမင့မ်ား 

ပါသည်။ သိ4တိ့4င၊် အေရးေပy ကျနး်မာေရးအကျပ်အတည်းတစခ်4()င့ ်

ရငဆိ်4ငေ်နsကရေသာ (ိ4ငင်မံျားစွာသည် ေငေွsကး၊ ပစxည်း()င့ ် လFသားအ 

ရငး်အြမစတိ်4အ့ပါအဝင ် ချက်ချငး်အသံ-းချLိ-ငေ်သာ အရငး်အြမစမ်ျား 

ချိ< Iတဲလ့ျက်N1ိရာ၊ ေလာက်င)စွာ သိ4ေလ)ာငထ်ားမ5မG)ိြခငး်()င့ ် ေဘးအ(}-

ရာယ်ကပ်ေဘးအတွက် အÑကိOြပငဆ်ငမ်5 လံ4ေလာက်မ5မG)ိြခငး်တိ4 ့ ေsကာင့ ်

ြဖစပ်ါသည်။ 

အစိ4းရများ၊ (ိ4ငင်တံကာပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သFများ၊ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်5 

ေပးသFများ()င့ ် (ိ4ငင်သံားများအတွက်()င့ ် ၎ငး်တိ4အ့sကားတွင ်အချိန(်)င့တ် 

ေြပးညီ ယံ4sကည်စတ်ိချ(ိ4ငေ်သာ သတငး်အချက်အလက်များကိ4 လက် 

လ)မ်းမီ(ိ4ငမ်5သည် ြမနဆ်နထိ်ေရာက်သည့ ် အကျပ်အတည်းစမံီခန ့ခဲွ်မ5အ 

တွက် အေရးပါသည်။ မ)နက်နတိ်ကျမ5မG)ိေသာ သိ4မ့ဟ4တ် ေG) Pေနာက် 

မညီေသာ သတငး်အချက်အလက်များသည် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်G)ာက်မ5 

ေပးသFများ၊ အစိ4းရ အရာG)ိများ()င့ ် လFမ5အဖဲွPအစည်းများကဲသ့ိ4 ့ အဓိက 

သက်ဆိ4ငသ်Fများအsကား မယံ4sကည်မ5ကိ4 ြဖစေ်စ(ိ4ငပ်ါသည်။ သိ4ေ့သာ် 

လည်း ေဒတာအချက်အလက် ကိ4ယ်ပိ4ငလွ်တ်လပ်မ5၊ သတငး်အချက်အ 

လက် စ4ေဆာငး်(ိ4ငမ်5များ၊ ဆိ4G)ယ်မီဒယီာ()င့ ် အြခားေသာ ပလက်ေဖာငး် 

များတွင ် သတငး်မ)ားများ ပျံP ()ံမ့5()င့ ် ေထာက်လ)မ်းေရးအား (ိ4ငင်ေံရးအ 

သွငေ်ြပာငး်ြခငး် စသည့ ် အေရးကိစxများ အပါအဝငြ်ဖစေ်သာ ပွင့လ်ငး် 

ြမငသ်ာြခငး်G)ိမ5အတွက် အတားအဆီးများG)ိေနပါသည်။ ထိ4ေ့sကာင့ ် အ 

ေရးေပyတံ4 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ5များသည် (ိ4ငင်တံကာ ပFးေပါငး်ေဆာငရွ်က် 

မ5()င့ ် ကျနး်မာေရးလ4ပ်သားများ()င့ ်ကåအသးီသးီမ) ကçမ်းကျငပ်ညာG)င ်

များအsကား ပညာရပ်နယ်ပယ်ေပါငး်စံ4 ပFးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ5တိ4ကိ့4 လိ4 

အပ်ပါသည်။ လိ4အပ်ေသာ အရငး်အြမစမ်ျားအား လက်တွငး်ရယFထား(ိ4င ်

ရန(်)င့ ်ေရာဂါကFးစက်ြပန ့ပွ်ားမ5ကိ4 ထိနး်ချOပ်(ိ4ငရ်နအ်တွက် အစိ4းရတစရ်ပ် 

သည် (ိ4ငင်တံကာ၊ လံ4ြခံOေရးဆိ4ငရ်ာ()င့ ် ပညာရပ်နယ်ပယ်ေပါငး်စံ4တိ4မ့) 

ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်sကသFများ()င့ ် ပFးေပါငး်ေဆာငရွ်က်ရမည် ြဖစသ်ည်။ 

ထိ4သိ4လ့4ပ်ေဆာငရ်န ် အြပနအ်လ)နယံ်4sကည်မ5၊ ကåတာဝနမ်ျားအား 

G)ငး်လငး်စွာ ပိ4ငး်ြခားသတ်မ)တ်ထားမ5၊ ထိ4 ့ြပင ် အမျိOးမျိOးေသာ ဘာသာစ 

ကားများ၊ ကိ4းကွယ်ရာများ၊ ယဥ်ေကျးမ5များ()င့ ်တနဖိ်4းထားရာများ အသးီ 

သးီတိ4အ့တွငး် အလ4ပ်ြဖစသ်ည့ ် အသသိတိG)ိမ5()င့ ် သွက်လက်လျငြ်မနမ်5 

စသည်တိ4ကိ့4 လိ4အပ်ပါသည်။ 
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ပံ-	-	၁	ကျန်းမာေရး	ကပ်ဆိ-က်မ.ကာလများအတငွး်	လံ-ြခံ<ေရးဆိ-ငရ်ာ	အဓိက	စန်ိေခ?ချက်များ 
ဒမိီ%ကရကတ်စအ်ဖဲွ/အစညး်များ  

-	အေရးေပ'အစမီံများကိ0	တရားဥပေဒစိ0းမိ0းေရး၊	လ6အ့ခငွ့အ်ေရး<=င့	်

အေြခခ ံလတွလ်ပ်ခငွ့မ်ျား<=င့	်ချိနခ်ငွလ်@ာညBရိန	်လိ0အပ်ြခငး် 

-	ဒမီိ0ကရကတ်စ	်လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်များကိ0	ပျကြ်ပားေစြခငး် 

-	ေရွးေကာကပ်ွဲ< =င့	်ေရွးေကာကပ်ွဲလံ0ြခEံေရးအေပ'		အကျိEးသကေ်ရာကမ်G 

များ 

-	ကိ0ယစ်ားလ=ယအ်ဖွဲJများ၏	ေစာင့L်ကည့ထ်နိး်ေကျာငး်မG	အခနး်ကMတာဝနမ်ျား 

အေပ'	ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား	သိ0မ့ဟ0တ	်ဆိ0ငး်ငံြ့ခငး် 

-	<ိ0ငင်ေံရးဆိ0ငရ်ာ	ပံ0မ=န	်အဆင့ဆ်င့က်ပ်ွကမဲGစနစမ်=	ေသဖွညြ်ခငး် 

-	အေရးေပ'ကာလများတငွ	်အရပ်ဘက-်စစဘ်ကဆ်ိ0ငရ်ာ	တငး်မာမG<=င့	်လံ0ြခEံေရး 

ကMအေပ'	အရပ်ဘကအ်ာဏာစကအ်တကွ	်စနိေ်ခ'ချကမ်ျား 

4ိ%ငင်ေံတာ်၏	တံ% ့ြပန်ေြဖ=>ငး်ချက4်>င့	်အေြခခံအေဆာကအ်အံ%  

-	အေရးSကးီေသာ	အေြခခအံေဆာကအ်အံ0များအြပင	်အစိ0းရ	စနစမ်ျား<=င့	်

လ0ပ်ငနး်စဥ်များကိ0	ထနိး်သမိ်းေစာင့ေ်T=ာကြ်ခငး် 

-	ဆံ0းြဖတခ်ျကခ်ျမ=တြ်ခငး်လ0ပ်ငနး်	ေ<=ာင့ေ်<=းြခငး်များ<=င့	်လိ0အပ်ေသာ	

ဥပေဒ<=င့	်မ6ဝါဒဆိ0ငရ်ာ	လ0ပ်ငနး်တငွ	်အတားအဆးီများ 

-	တံ0ြပနေ်ြဖT=ငး်ေဆာငရွ်ကမ်Gဆိ0ငရ်ာ	ပ6းေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်G<=င့	်ချိတဆ်က ်

ညB<ိ Gငိး်ေဆာငရွ်ကမ်G 

-	အဖွဲJအစညး်များ<=င့	်က0မVဏမီျားအတကွ	်စးီပာွးေရဆိ0ငရ်ာ	အတားအဆးီ 

များ 

-	ေငေွLကး<=င့	်ပစWညး်အရငး်အြမစမ်ျား	ချိE Jတဲြ့ခငး်အြပင	်ကျနမ်ာေရးကစိW၊	

အSကEိြပငဆ်ငထ်ား<ိ0ငမ်G<=င့	်ဝနထ်မ်းများ	သာွးလာ<ိ0ငမ်Gဆိ0ငရ်ာ	ကနသ်တ ်

ချကမ်ျား 

-	လ6ဝငမ်GSကးီLကပ်ေရး<=င့	်ခရီးသာွးလာမG	SကးီLကပ်ေရး 

-	လ6များြပည့က်ျပ်ေနေသာ	ြပစမ်Gြပစဒ်ဏဆ်ိ0ငရ်ာ	အဖွဲJအစညး်ဌာနများအတကွ	်

အ<Yရာယမ်ျား<=င့	်ြပစမ်Gဆိ0ငရ်ာ	တရားေရး	လ0ပ်ငနး်စဥ်များအေပ'	Zိ0ကခ်တ ်

သကေ်ရာကမ်Gများ 

-	မ=နက်နတ်ကိျ၍	အချိန<် =င့တ်ေြပးညြီဖစေ်သာ	သတငး်အချကအ်လကမ်ျား	ြဖန ့ ်

ေဝြခငး်<=င့	်သတငး်မ=ား/မဟ0တမ်မ=နသ်တငး်	ေဖာ်ထ0တြ်ခငး် 

-	လ6မGေရး	မတညမ်\ငမိ်ြဖစြ်ခငး်၊	ြပညသ်6လ6ထ0အတငွး်	တည\်ငမိ်မGအေပ'	စနိေ်ခ' 

ချကမ်ျား၊	လကန်ကက်ိ0င	်ပဋပိက^များ၏	\ခမိ်းေြခာကမ်G<=င့	်ဖွံJ \ဖိEးဆ<ဲိ0ငင်မံျား	

သိ0တ့ညး်မဟ0တ	်အသငွက်6းေြပာငး်ေရးဆိ0ငရ်ာ	တရားေရးကစိW	လ0ပ်ငနး်စဥ်များ	

ေဆာငရွ်ကေ်နသည့	်<ိ0ငင်မံျားအတကွ	်အ<Yရာယြ်ဖစ<်ိ0ငေ်ြခများ 

စတိပိ်%ငး်ဆိ%ငရ်ာ4>င့	်လBမCေရးဆိ%ငရ်ာ	အကျိDးဆကမ်ျား  

-	အေLကာကတ်ရားကိ0	အသအိမ=တြ်ပEြခငး်၊	စမီံခန ့ခ်ွြဲခငး်<=င့	်ရငဆ်ိ0ငတ်ံ0 ့ 

ြပနေ်ြဖT=ငး်ြခငး် 

-	အရပ်သားများအေပ'	စားနပ်ရိက^ာ၊	ေရ၊	စးီပာွးေရး၊	ပညာေရး၊	လ6မGေရး 

<=င့	်ယဥ်ေကျးမGဆိ0ငရ်ာ	Zိ0ကခ်တသ်ကေ်ရာကမ်Gများ 

-	ဘာသာစကား၊	ယဥ်ေကျးမG၊	ကိ0းကယွယ်ံ0Lကညမ်Gဆိ0ငရ်ာ	<=င့	်မ<0ဿေဗဒဆိ0ငရ်ာ	

ထည့သ်ငွး်စဥ်းစားစရာများ 

-	အရပ်ဘက<်=င့	်စစဘ်ကဆ်ိ0ငရ်ာ	အာဏာပိ0ငမ်ျားကိ0	အယံ0အLကညက်ငး်မဲမ့G 
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လံ;ြခံ=ေရးက>တငွး် ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကသ်Jများသည ် အဘယအ် 

ခန်းက>များအတငွး် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က,်ကသနညး်။ 

အကျပ်အတည်းကာလများအတွငး် လံ4ြခOေရးဆိ4ငရ်ာ အဖဲွPအစည်းဌာန 

များ (အများအားြဖင့ ်လက်နက်ကိ4ငတ်ပ်ဖဲွPများ) အား အရပ်ဘက်ဆိ4ငရ်ာ 

ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သFများအား အကFအညီေပးရန ် ေတာငး်ဆိ4ခံရြခငး်များ 

တိ4းများလာလျက်G)ိသည်။ ေဒသတွငး်အဆင့(်)င့ ် ကမLာအ့ဆင့တွ်ငG်)ိ 

ေသာ (ိ4ငင်မံျားအြပနအ်လ)နေ်ဆာငရွ်က်ေပးသည့ ် လံ4ြခOေရးဆိ4ငရ်ာ အ 

ထFးလ4ပ်ငနး်များကလည်း ေထာက်ပ့ံကFညီမ5()င့ ် ကယ်ဆယ်ေရးကိ4 ပ့ံပိ4း 

ေပးပါသည်။ သိ4 ့ြဖစေ်သာ်လည်း၊ ယခငအ်ေတွPအsကံOများအရ ကျနး်မာ 

ေရး ကပ်ဆိ4က်မ5ကာလများအတွငး် (ိ4ငင်တွံငး်()င့ ်(ိ4ငင်တံကာ လံ4ြခံOေရး 

အဖဲွPအစည်းဌာနများက မည်သိ4ေ့သာ ပါဝငက်Fညီမ5မျိOးများကိ4 ြပOလ4ပ် 

ေပး(ိ4ငသ်ည် သိ4မ့ဟ4တ် ြပOလ4ပ်ေပးသင့သ်ည်ဆိ4သည့အ်ေပyတွင ် ေမး 

ခွနး်ထ4တ်စရာ ြဖစေ်စပါသည်။ လံ4ြခံOေရးအဖဲွPအစည်းဌာန တစခ်4ချငး် 

သည် ၎ငး်တိ4၏့ သးီသန ့စ်Gီ)ိေနသည့ ်စွမ်းရည်များေsကာင့ ်ဗျéဟာကျကျ 

ေကာငး်ကျိOးအားသာချက်များ ေပးစွမ်း(ိ4ငေ်သာေsကာင့ ်ကျနး်မာေရးအ 

တွက် ေပါငး်စပ်တံ4 ့ြပနေ်ြဖG)ငး်မ5တစခ်4အတွက် တစဖဲွ်Pချငး်စသီည် မG)ိမ 

ြဖစလိ်4အပ်လျက်G)ိပါသည်။ လံ4ြခံOေရး ေဆာငရွ်က်သည့အ်ဖဲွP ဌာနများ()င့ ်

၎ငး်တိ4၏့ အခနး်ကåတာဝနမ်ျားဆိ4ငရ်ာ (အထFးသြဖင့ ် SမိOP ြပများအ 

တွငး်) ေယဘ4ယျအချက်အလက်များကိ4 ပိ4မိ4သGိ)ိလိ4ပါက "SမိOP ြပေဘး 

ကငး်လံ4ြခံOေရး" ဆိ4သည့ ်SSR ေနာက်ခံအေsကာငး်အရာလက်စွကိဲ4 ေကျး 

ဇFးြပO၍ ကိ4းကားပါ။ 

လံ;ြခံ=ေရးအဖဲွNအစညး်ဌာနများ၏ ပါ၀ငပ်တသ်ကမ်ABCင့ ် ၎ငး်တိ; ့ 

အား ေစာင့,်ကည့ထ်န်ိးေကျာငး်မAအား အဘယေ်,ကာင့ ်မSCိမြဖစ ်

လိ;အပ်သနညး်။ 

ကျနး်မာေရးဆိ4ငရ်ာ Sခိမ်းေြခာက်မ5များသည် လံ4ြခံOေရးဆိ4ငရ်ာ Sခိမ်း 

ေြခာက်မ5များြဖစ(်ိ4ငက်ာ အြပနအ်လ)နအ်ားြဖင့လ်ည်း ထိ4သိ4ပ့ငြ်ဖစက်ာ၊ 

COVID-19 ()င့ ်အဘီိ4လာ ြဖစပွ်ားမ5များက ထိ4ကဲသ့ိ4ေ့သာ ေရာဂါြဖစပွ်ား 

မ5များကိ4 "ကျနး်မာေရး အကျပ်အတည်းများ" အြဖစသ်ာ ကိ4ငတွ်ယ်ေြဖ 

G)ငး်ြခငး်တစခ်4တည်းက လံ4ေလာက်မ5မG)ိေsကာငး် သက်ေသြပခ့ဲSပီးြဖစ ်

ပါသည်။ အမ)နပ်င၊် စးီပွားေရး၊ လFသားကိစx()င့ ် လFသားချငး်စာနာမ5 

ဆိ4ငရ်ာ R5ေထာင့က်åများအရ ြပည်သFက့ျနး်မာေရး အေရးေပyအေြခ 

အေနတစခ်4()င့ ် အမျိOးသားလံ4ြခံOေရး အကျပ်အတည်းတိ4အ့sကား မျဥ်း 

ေsကာငး်များသည် မ5နဝ်ါးလျက်G)ိပါသည်။ ထိ4ေ့sကာင့ ်ြမနဆ်နထိ်ေရာက် 

ေသာ တံ4 ့ြပနေ်ြဖG)ငး်မ5တစခ်4အေနြဖင့ ်အဆိ4ပါကဲသ့ိ4 ့ သေဘာသဘာဝG)ိ 

သည့ ်ကပ်ဆိ4က်မ5အကျပ်အတည်းတစခ်4ကိ4 ဘက်ေပါငး်စံ4တစလံ်4းတစဝ် 

တည်းအြဖစ ်ကိ4ငတွ်ယ်သင့ရ်ာ ကåစံ4ပFးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ5ကိ4 အများ 

အားြဖင့လိ်4အပ်ပါသည်။ သိ4ေ့သာ်လည်း အစိ4းရတစရ်ပ်လံ4းအားြဖင့ ် တံ4 ့ 

ြပနေ်ြဖG)ငး်ေရးအေနြဖင့ ် ကျနး်မာေရးအကျပ်အတည်း စမံီခန ့ခဲွ်မ5အ 

တွငး် ပါဝငသ်ည့ ်အားလံ4းေသာ လံ4ြခံOေရးေဆာငရွ်က်ေပးသည့ ်အဖဲွPအ 

စည်းများသည် အရပ်သား/ဒမိီ4ကေရးစနီည်းကျ ေစာင့s်ကည့ထိ်နး် 

ေကျာငး်မ5ေအာက်တွင ် G)ိကိ4G)ိရမည်ြဖစေ်sကာငး် သတိြပOမ)တ်သားစရာ 

ေပyထွက်ေစပါသည်။ 

လံ4ြခံOေရး အဖဲွPအစည်းဌာနများသည် အေရးေပyအေြခအေနဆိ4ငရ်ာ လိ4 

အပ်ရာများကိ4 ကိ4ငတွ်ယ်ေြဖG)ငး်ရန ် အထFးသးီသန ့ ် ဖဲွPစည်းြပငဆ်ငေ်ပး 

ထားြခငး် ခံထားရပါသည်။ စစတ်ပ်များသည် အချိနမ်ေရွးလိ4အပ်ပါက 

က4နတ်ငရ်န(်)င့ ် စစသ်ည်ေတာ်များတငရ်န ် ယာဥ်များ၊ ေလယာဥ်များ၊ 

သေဘêာများြဖင့ ် ေထာက်ပ့ံပိ-ေ့ဆာငေ်ရးဆိ-ငရ်ာ အသင့ြ်ပငဆ်ငထ်ားမ. 

G)ိSပီး ယငး်အား ထိနး်သမ်ိးေစာငေ်G)ာက်မ5ြပOလ4ပ်ေပးပါသည်။ စစေ်ရး 

လ5ပ်G)ားမ5များ၏ သေဘာသဘာဝအရ စစတ်ပ်များသည် ေဒသ(}ရ 

ေဆးဘက်ဆိ4ငရ်ာ အေဆာက်အအံ4များတွင ် ကပ်ဆိ4က်မ5အကျပ်အ 

တည်းများကိ4 ကိ4ငတွ်ယ်ရန ် အရငး်အြမစမ်ျား မG)ိ(ိ4ငသ်ည့ ် ေဝးလသံ ီ

ေခါငေ်သာ ေနရာများသိ- ့ ပစ̀ည်းများကိ- ပိ-ေ့ဆာငေ်ပး(ိ4ငသ်ည့ ်စွမ်းရည် 

G)ိSပီး လFများ သိ4မ့ဟ4တ် ပစxည်းများကိ4 ေနရာတစေ်နရာမ) ေလေFကာငး် 

ြဖင့ ် သယထ်-တ(်ိ4ငပ်ါသည်။ အသင့ြ်ပငဆ်ငစ်4စည်းေရွPလျား(ိ4ငမ်5က စစ ်

တပ်များအေနြဖင့ ် ယာယအီေဆာက်အအံ-များအားလည်း စိ-က်ထEမ.ြပO 

လ4ပ်(ိ4ငေ်စပါသည်။ လက်နက်ကိ4ငတ်ပ်ဖဲွPများ၏ ြမင့မ်ားေသာ စည်း 

ကမ်းတငး်ကျပ်စွာထိနး်ချOပ်မ5()င့ ် စည်းကမ်းလိ4က်နာမ5 စRိ4က်လကÅဏာ 

က ၎ငး်တိ4၏့ စွမ်းေဆာငရ်ည်ြပည့်ဝြမန်ဆန်မ.ကိ- ြမင့မ်ားေစပါသည်။ 

စစသ်ည်ေတာ်ရဲတပ်ဖဲွPများ၊ (ိ4ငင်ေံစာင့တ်ပ်ဖဲွPများ()င့ ် အရပ်သား ကာ 

ကွယ်ေစာင့ေ်G)ာက်ေရး တပ်ဖဲွPများသည် လEစ-လEေဝးစမံီခန ့်ခဲွမ.အတွက် 

ေလက့ျင့သ်ငs်ကားေပးခံထားရSပီး၊ ၎ငး်တိ4၏့ ပစxည်းများ()င့ ်ကçမ်းကျင ်

မ5တိ4သ့ည် သးီြခားခဲွ၍ကနသ်တ် ကွာရနတ်ငး်ထားြခငး် အစအီမံများကိ4 

sကပ်မတ်လိ4က်နာေစြခငး်အတွက် အကFအညီြဖစေ်စပါသည်။ ရဲ၊ ေဒသ(} 

ရ လံ4ြခံOေရးဆိ4ငရ်ာ ေဆာငရွ်က်ေပးသFများ ()င့ ် ရပ်ရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျား 

သိ4မ့ဟ4တ် Rိ4းရာေခါငး်ေဆာငမ်ျားတွင ် (ိ4ငင်သံားများ()င့ ် သးီသန ့အ်ထFး 

ဆက်ဆံေရးများ G)ိထားSပီး ြပည်သEလEထ-ေဘးကငး်လံ-ြခံ<ကိ- ြမaင့တ်င ်

ေပးLိ-ငက်ာ ယံ-Fကည်မ.ကိ- အားေပးမ.ြပ<လ-ပ်ေပး(ိ4ငပ်ါသည်။ အစိ4းရမ 

ဟ4တ်ေသာ ထိနး်ချOပ်မ5ေအာက်တွငG်)ိေသာ ေဝးလံသးီေခါငေ်သာ တည် 

ေနရာများ သိ4မ့ဟ4တ် ေြမြပငမ်ျားတွင ် ထိခိ4က်သက်ေရာက်မ5ခံရေသာ 

သFများအား လက်လ)မ်းမီရနကိ်စxမ)ာ Lိ-ငင်ေံတာ်မ1မဟ-တေ်သာ လက်နက် 

ကိ-ငအ်-ပ်စ-များ သိ4တ့ည်းမဟ4တ် ပ-ဂbလိက လံ-ြခံ<ေရးက-မcဏီများ၏ ပEး 

ေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ.မN1ိပဲ လံ-းဝြဖစL်ိ-ငမ်ည် မဟ-တေ်ပ။ လံ4ြခံOေရး အဖဲွP 

အစည်းဌာနများက အဆိ4ပါ ပိ4ငဆိ်4ငမ်5ရငး်ြမစမ်ျားကိ4 ()စြ်မáOပ်အသံ4းချ 

ေပးသည့အ်ခါ ကျနး်မာေရး ကပ်ဆိ4က်မ5ကိ4 ြပည်သFက့ျနး်မာေရးR5ေထာင့ ်

မ) စမံီခန ့ခဲွ်အတွက် ကျနး်မာေရးလ4ပ်သားများက ၎ငး်တိ4၏့ အချိန(်)င့ ်

ရငး်ြမစမ်ျားကိ4 အေလးေပးအာRံ4ထား(ိ4ငပ်ါမည်။ 

ေစာစးီစွာL1င့ ် မ1န်ကန်သင့ေ်တာ်ေသာ အသင့ြ်ပငဆ်ငထ်ားမ.သည် ကပ် 

ဆိ4က်မ5အကျပ်အတည်းဆိ4ငရ်ာ ကယ်ဆယ်ေဆာငရွ်က်ေရးကိ4 လျငြ်မန ်

စွာ ြဖန ့က်ျက်ရာတွင ် လွယ်ကFေချာေမွPေစေရးအတွက် အဓိကေသာခ့ျက် 

ြဖစS်ပီး၊ ြပငး်ထနေ်သာ ေရာဂါြဖစပွ်ားမ5 မေပyေပါက်မီ လံ4ြခံOေရး အဖဲွP 
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အစည်းဌာနများအေနြဖင့ ် အနာဂတ်တွင ် မ)နက်နထိ်ေရာက်သည့ ် ကျနး် 

မာေရးဆိ4ငရ်ာ တံ4 ့ြပနေ်ြဖG)ငး်မ5အမျိOးမျိOးြဖစေ်ပyလာေစရန ် အေြခခံအ4ပ် 

ြမစကိ်4 တည်ေထာငထ်ား(ိ4ငမ်ည်ြဖစသ်ည်။ အခနး်ကå()င့ ် တာဝနဝ်တ}  

ရားများ ေကာငး်စွာချမ)တ်ထား(ိ4ငေ်စရနအ်တွက် (ိ4ငင်အံတွငး်()င့ ် (ိ4ငင် ံ

တကာအဆင့မ်ျားတွင ် ကျနး်မာေရးကå()င့ ် လံ4ြခံOေရးကåအsကား 

\ကိ<တငစ်စီဥမ်.များကိ4 တည်ေထာငထ်ားG)ိ(ိ4ငပ်ါသည်။ ယငး်တိ4အ့ား 

ေဆာငရွ်က်ရန ် ()စဦ်း()စဖ်က် သိ4မ့ဟ4တ် ဘက်ေပါငး်စံ4ပါဝငေ်သာ သ 

ေဘာတFညီချက်များပံ4စ၊ံ လ4ပ်ငနေ်ဆာငရွ်က်မ5ဆိ4ငရ်ာ စြံပOလ4ပ်ထံ4းလ4ပ် 

နည်းများ၊ ကပ်ေဘးအ(}ရာယ်ဆိ4ငရ်ာ အသင့ြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် အစအီစဥ် 

များ()င့ ် သR4ပ်သကန ် ဖနတီ်းထားသည့ ် ကပ်ေဘးအ(}ရာယ် ြဖစပွ်ားမ5 

များပါဝငသ်ည့ ် ေလက့ျင့သ်ငs်ကားမ5များ ေဆာငရွ်က်(ိ4ငပ်ါသည်။ လျင ်

ြမနစွ်ာ ြဖန ့က်ျက်(ိ4ငမ်5အား ေသချာမ5G)ိေစရန ် မN1ိမြဖစလိ်-အပ်ေသာ 

ပစ̀ည်းအား သိ-ေလ1ာငထ်ားN1ိမ.များL1င့ ် လEသားအရငး်အြမစမ်ျားကိ4 စ4 

ေဆာငး်ထားသင့ေ်ပသည်။ အစိ4းရများသည် ၎ငး်တိ4၏့ (ိ4ငင်သံားများ အား 

အLOရာယြ်ဖစL်ိ-ငေ်ြခအား တားဆးီကာကွယြ်ခငး်()င့ ် ကFးစက်မ5ပျံP ()ံ ့ 

ြခငး်ကိ4 ေ()းေကွးေစ(ိ4ငေ်သာ Rိ4းG)ငး်သည့ ် တစကိ်4ယ်ေရသန ့G်)ငး်မ5 အ 

ေလအ့ကျင့တိ်4ကိ့4 အသပိညာေပးထားရန ် ေသချာမ5G)ိေစ(ိ4ငပ်ါသည်။ 

ေဆးRံ4များ၊ လမ်းများ()င့ ် ဆက်သွယ်ေရးလိ4ငး်များကဲသ့ိ4ေ့သာ အေြခခံ 

အေဆာက်အအံ-တိ4ကိ့4 ကပ်ဆိ4က်မ5အကျပ်အတည်းမြဖစမီ် အားြဖည့ ်

ထား(ိ4ငရ်ာ အထFးသြဖင့ ် ေကျးလက်ေန လFထ4များအေပy လက်လ)မ်းမီ 

ေစရန ် ြဖစပ်ါသည်။ စစေ်ဆးRံ4များသည် သ-ေတသနL1င့ ် ကာကွယေ်ဆး 

တည်ထငွေ်ဖာ်ထ-တေ်ရးတွင ် အေရးပါသည့ ် အခနး်ကåမ) ပါဝငေ်နSပီး၊ 

ယငး်တိ4အ့ားဖွင့လ်)စေ်ဆာငရွ်က်ေပးပါက အရပ်ဘက် ေဆးRံ4များအေပy 

တွငG်)ိ ဖိအားကိ4 ေလျာပ့ါးသက်သာေစ(ိ4ငပ်ါသည်။ မေမBာ်လင့သ်ည့အ် 

ေြခအေနတွင ် ြဖစထွ်နး်လျက်G)ိေသာ အကျပ်အတည်းကပ်ေဘးကိ4 တန ်

ြပနရ်န ် အလ4အယက်ေဆာငရွ်က်ြခငး်ကိ4 ေG)ာငG်)ားSပီး ေနာက်လာမည့ ်

ေရာဂါြဖစပွ်ားမ5အတွက် အသင့ြ်ပငဆ်ငရ်န ် အေတာ်အသင့တ်ည်Sငမ်ိ 

ေသာအချိနမ်ျားကိ4 အသံ4းြပOသင့သ်ည်။ လံ4ြခံOေရးအဖဲွPအစည်းများသည် 

အကျပ်အတည်းကပ်ေဘးတစခ်4 ေလျာပ့ါးသွားသည်()င့ ်တSပိOငန်က် ြပည် 

သFက့ျနး်မာေရးကå နာလနထ်Fေရးကိ4 အ(}ရာယ်တွငး် မကျေရာက် 

ေစဘ ဲ ၎ငး်တိ4၏့ ပံ4မ)နအ်ခနး်ကåတာဝနမ်ျားကိ4 ေချာေမွP စွာ ြပနလ်ည် 

ထမ်းေဆာငရ်န ်အရပ်ဘက် (ေစာင့s်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေရး) အဖဲွPအစည်း 

ဌာနများ()င့ ်တိ4ငပ်ငေ်ဆွးေ(းွ၍ ြပန်လည်ထက်ွခွာြခငး် နည်းဗျfဟာများ 

ကိ4 ေရးဆဲွSပီး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ရမည် ြဖစသ်ည်။ ရပ်ရွာများအေန 

ြဖင့ ် အကျပ်အတည်းကပ်ေဘး၏ ေနာက်ဆက်တဲွဂယက်များအတွက် 

ြပနလ်ည်တည်ေထာငမ်5ြပOြခငး်()င့ ်ကိ4ငတွ်ယ်ေြဖG)ငး် မ5ြပOလ4ပ်ေနစဥ်တွင ်

အစိ-းရမဟ-တေ်သာ လံ-ြခံ<ေရးေဆာငရွ်က်သEများL1င့ ် တရားေရးအဖဲွIအ 

စည်းများသည် အေရးပါမ5()င့ ်သက်ဆိ4ငမ်5တိ4ကိ့4 ရG)ိ (ိ4ငပ်ါသည်။ 

ေစာင့F်ကည့်ထန်ိးေကျာငး်ေရး ယLOရားများသည် ကျနး်မာေရးဆိ4ငရ်ာ အ 

ေရးေပy အေြခအေနများအတွငး် ယခငက်အတိ4ငး်ပင ်အေရးပါSမဲ အေရး 

ပါပါသည်။ (ိ4ငင်ေံတာ်()င့ ် ေဒသအလိ4က် အေရးေပy အစးီအမံများသည် 

လံ4ြခံOေရးေဆာငရွ်က်သFများအတွက် တာဝနမ်ျား၏ အတိ4ငး်အတာကိ4 တိ4း 

ချဲPေပးေလG့)ိြခငး် သိ4တ့ည်းမဟ4တ် ဆံ4းြဖတ်ချက်ချမ)တ်ြခငး်ကိ4 ြမနဆ်န ်

မ5G)ိေစရန ်လ4ပ်ပိ4ငခွ်င့အ်ာဏာများကိ4 စ4စည်းေပးေလG့)ိြခငး်တိ4G့)ိရာ - ယငး် 

()စခ်4စလံ4းသည် လ4ပ်ပိ4ငခွ်င့အ်ာဏာအား အလဲွသံ4းစားမ5ြပOြခငး်အ(}ရာယ် 

ကိ4 ြမင့မ်ားေစပါသည်။ လွတ်လပ်စွာ သွားလာလ5ပ်G)ားခွင့(် )င့ ်လFထ4စ4ေဝး 

ြခငး်ဆိ4ငရ်ာ ကန ့သ်တ်ချက်များကိ4 အကန ့အ်သတ်မG)ိ မချမ)တ်သင့သ်လိ4 

ယငး်ကန ့သ်တ်ချက်များသည် ဒမိီ4ကေရစ ီ လ4ပ်ငနး်စzများ()င့ ် ေရွး 

ေကာက်ပဲွများကိ4 အေ()ာင့အ်ယ)က်မေပးသင့ပ်ါ။ ထိ4အ့ြပင၊် ကျနး်မာေရး 

ဆိ4ငရ်ာ ထွက်ေပyချက်ရလဒမ်ျားအတွက် မ)နက်နတိ်ကျကာ အချိန(်)င့တ် 

ေြပးညီြဖစS်ပီး ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာမ5G)ိသည့ ် သတငး်အချက်အလက်များက 

အလွနအ်ေရးပါသည့အ်ချိနက်ာလတစခ်4အတွငး်()င့ ် တစဦ်းတစေ်ယာက် 

ချငး်()င့ ် အမည်မသ ိ လFပ4ဂÇိOလ်များ၊ (ိ4ငင်ေံတာ်အာဏာပိ4ငမ်ျား သိ4တ့ည်း 

မဟ4တ် ြပငပ်မ) (ိ4ငင်ေံတာ်မဟ4တ်သည့ ် အဖဲွPအစည်းများ()င့ ် ြပငပ်(ိ4ငင် ံ

အဖဲွPအစည်းများ၏ တမငရ်ည်ရွယ်၍ြပOလ4ပ်ေသာ မဟ4တ်မမ)နသ်တငး် 

ြဖန ့ြ်ဖéးေရးများေအာက်သိ4 ့ အထFးသြဖင့ ် ထိခိ4က်လွယ်သည့ ် လFအဖဲွP 

အစည်းများသည် ကျေရာက်ေနသည့အ်ချိနတွ်င ် (ိ4ငင်ေံရးေဆာငရွ်က်သF 

များက ခံစားရေသာ ကမLာလံ4းဆိ4ငရ်ာ()င့ ် လFမ5ေရးဆိ4ငရ်ာဖိအားများ 

ေsကာင့ ် သတငး်အချက်အလက်များအေပy ကန ့သ်တ်ချOပ်ချယ်မ5များ 

မြဖစေ်ပyေစသင့ေ်ပ။ အဆိ4ပါ ေဘးြဖစြ်ဖစ(်ိ4ငေ်ြခများကိ4 ဟနခ်ျက်ထိနး် 

ရန ် လãတ်ေတာ်များ၊ တရားစရီငေ်ရးမåOိငမ်ျား၊ အရပ်ဘက်လFမ5အဖဲွPအ 

စည်းများ()င့ ် ြပည်သFလFထ4တိ4သ့ည် တာဝနခံ်ြခငး်G)ိမ5ကိ4 ြမáင့တ်ငရ်န ်

ÑကိOတငြ်ပငဆ်ငထ်ားရမည် ြဖစသ်ည်။ 
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     ပံ-	၂	ကျန်းမာေရးကပ်ဆိ-က်မ.	ကာလများအတငွး်	လံ-ြခံ<ေရးအဖဲွIအစည်းဌာနများအတက်ွ	အခန်းကAတာဝန်များ 

!ိ#ငင်ေံတာ်မ+ြဖစသ်ည့ ်လံ#ြခ5ံေရးကစိ9!+င့ ်တရားေရးကစိ9တိ#က့ိ# ေဆာငရွ်ကေ်ပးသ=များ 

   

 

					အစိ#းရမဟ#တေ်သာ	လံ#ြခ5ံေရးကစိ9!+င့	်တရားေရးကစိ9တိ#က့ိ#	ေဆာငရွ်ကေ်ပးသ=များ 

 

ေစာင့A်ကညထ်နိး်ေကျာငး်ေရး	အဖွဲEအစညး်ဌာနများ 
 

 

 

 

 

- <ိ0ငင်ေံတာ်၊ ြပညပ် <=င့ ်bွန ့ေ်ပါငး် လကန်ကက်ိ0ငတ်ပ်ဖွဲJများသည ်<ိ0ငင်ေံရး 

တည\်ငမိ်မG၊ သယယ်6ပိ0ေ့ဆာငေ်ရး<=င့ ် ေထာကပံ်ပိ့0ေ့ဆာငေ်ရး အက6အည၊ီ 

အေရးေပ' ေဆးက0သမG၊ စစဘ်ကဆ်ိ0ငရ်ာ ေဆးZံ0အေဆာကအ်အံ0များ/ 

ပစWညး်များ၊ ကာွရနတ်ငး် အတကွ ် ေနရာထိ0ငခ်ငး်များပါသည့ ် ေနရာများ၊ 

သ0ေတသနပံပိ့0းမG၊ ကာကယွေ်ဆး ေဖာ်ေဆာငမ်G၊ <=င့ ် ေလက့ျင့သ်ငတ်နး် 

ေပးမG<=င့ ်အသင့ြ်ပငဆ်ငထ်ားမG စသညတ်ိ0က့ိ0 ပံပိ့0းေပး<ိ0ငပ်ါသည ်

- စစသ်ညေ်တာ် ရဲတပ်ဖွဲJများ၊ <ိ0ငင်ေံစာင့ေ်T=ာကေ်ရး တပ်ဖွဲJများ သိ0မ့ဟ0တ ်

အရပ်သားကာကယွေ်စာင့ေ်T=ာကေ်ရးတိ0သ့ည ် လ6စ0လ6ေဝးထနိး်သမိ်းေရး 

ကိ0 ပံပိ့0းေပး<ိ0ငက်ာ ြပညသ်6လ6ထ0အတငွး် တည\်ငမိ်မGကိ0 ထနိး်သမိ်းေပး<ိ0င ်

\ပီး သးီြခားခွ၍ဲကန ့သ်တ ် ကာွရနတ်ငထ်ားရန ် အစအီမံများကိ0 Lကပ်မတ ်

လိ0ကန်ာေစြခငး်အတကွ ်အက6အညေီပး<ိ0ငပ်ါသည ်

- ရဲအဖွဲJအစညး်သည ်ေဒသ<Yရာလိ0အပ်ရာများကိ0 အကြဲဖတတ်ကွခ်ျက<်ိ0င ်

ကာ ဦးတညပ်စမ်=တထ်ားသည့ ် အက6အညကီိ0 ပံပိ့0းေပး<ိ0င\်ပီး အေစာပိ0ငး် 

ေရာဂါြဖစပ်ာွးမGများကိ0 ေဖာ်ထ0တသ်Tိ=ိ၍ သးီြခားခွေဲပး<ိ0ငက်ာ ပထမဆံ0း 

သာွးေရာကေ်ြဖT=ငး်ေပးသ6များအြဖစ ်တာဝနထ်မ်းLကပါသည ်

- နယြ်ခား<=င့ ် လ6ဝငမ်GSကးီLကပ်ေရး တပ်ဖွဲJများသည ် နယြ်ခားြဖတေ်ကျာ ်

သာွးလာမGများကိ0 ထနိး်ချEပ်၍ ေစာင့L်ကည့စ်စေ်ဆး<ိ0ငပ်ါသည ်

- ေထာကလ်=မ်းေရး အဖွဲJအစညး်များသည ် အချကအ်လကမ်ျားကိ0 ဗဟိ0စ 

နစြ်ပEလ0ပ်\ပီး ဆနး်စစေ်လလ့ာရန ်ြပညတ်ငွး်တငွေ်ဆာငရွ်က<်ိ0င\်ပီး ေရာဂါ 

က6စကထ်ေိတွJ မGများကိ0 ေြခရာခြံခငး်အား အေထာကအ်က6ေပး<ိ0ငက်ာ 

နယစ်ပ်ြဖတေ်ကျာ ် ေရာဂါက6းစကြ်ပန ့ပ်ာွးမGအား တားဆးီကာကယွ<်ိ0ငရ်န ်

<ိ0ငင်တံကာတငွ ် လကတ်ွမဲGြပEလ0ပ်<ိ0ငပ်ါသည ် (ယငး်ကိ0 အချိEးအစားည ီ

မ@စာွ အချိနက်န ့သ်တခ်ျကြ်ဖင့ ်ဥပေဒမ6ေဘာငအ်တိ0ငး်တတ<်ိ0ငသ်မ@	လိ0က	်

နာေဆာငရွ်ကရွ်ကေ်နသမ@ကာလပတလ်ံ0း) 

-	 တရားေရး<=င့	် ြပစမ်Gြပစဒ်ဏဆ်ိ0ငရ်ာ	 စနစမ်ျားက	 ဥပေဒစညး်မျဥ်း	

ေလးစားလိ0ကန်ာမG	အေြခအေနအား	တညတ်ံေ့စေရး	အက6အညြီဖစေ်စရာ	

တငွ	် အထ6းသြဖင့	် လ0ပ်ထံ0းလ0ပ်နညး်ဆိ0ငရ်ာ<=င့	် ေြခြမစခ်ိ0ငလ်ံ0မGT=ိေသာ	

စ<ံGနး်များကိ0	 လိ0ကန်ာေဆာငရွ်ကြ်ခငး်အားြဖင့	် အေရးေပ'စညး်မျဥ်းသတ	်

မ=တခ်ျကမ်ျားကိ0	 ချိEးေဖာကမ်Gများကိ0	 တရားစွဆဲိ0ြခငး်အားြဖင့ေ်သာ်လညး်	

ေကာငး်<=င့	်လံ0ြခEံေရးေဆာငရွ်ကသ်6များသည	်၎ငး်တိ0၏့	လ0ပ်ပိ0ငခ်ငွ့ေ်ဘာင	်

များအတငွး်	T=ိေနေစြခငး်အားြဖင့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်	ြဖစပ်ါသည ်

- ရပ်ရွာလ6ထ0၏ လံ0ြခEံေရးေဆာငရွ်ကေ်ပးသ6များ (ဥပမာ - ရပ်ခရွံာခမံျား 

ကိ0ယတ်ိ0င ် ပတဝ်နး်ကျင ် လံ0ြခEံေရးေဆာငရွ်ကမ်Gများ၊ မိမိကိ0ယက်ိ0 ကာ 

ကယွေ်ရး အ0ပ်စ0များ<=င့ ် ရဲအရံ အငအ်ားစ0များ) သည ် နယေ်ြမေဒသအ 

တကွ ် ေဘးကငး်လံ0ြခEံေရးအား ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်တငွ ် ရဲအဖွဲJအစညး် 

<=င့ ်လကတ်ွမဲGြပEလ0ပ်<ိ0ငက်ာ ရဲများ<=င့ ်အရပ်သားများအLကား ယံ0Lကည ်

မGအား တညေ်ဆာကြ်ခငး်တငွ ် အေရးပါသည့ ် အခနး်ကMတစရ်ပ်မ= ပါ 

ဝငပ်ါသည ်

- အကျဥ်းေထာငေ်စာင့မ်ျား<=င့ ်လံ0ြခEံေရးအဖွဲJများသည ်စညး်မျဥ်းလိ0ကန်ာ 

မGကိ0 ထနိး်သမိ်းတညတ်ံေ့စ<ိ0င\်ပီး၊ ေကာငး်မနွသ်ည့ ်သန ့T်=ငး်ေရး အေြခအ 

ေနများကိ0 က6ညထီနိး်သမိ်းေပး<ိ0ငက်ာ၊ ကျနး်မာေရးဆိ0ငရ်ာ ေဘးကငး်လံ0 

ြခEံေရး အစအီမံများကိ0 အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငေ်ပး<ိ0င\်ပီး ထတိလ်န ့ ်

တ0နလ်Gပ်ြခငး်<=င့ ် Z0နး်ရငး်ဆနခ်တမ်Gြဖစြ်ခငး်များကိ0 ကာကယွတ်ားဆးီေပး 

<ိ0ငပ်ါသည ်

- ေဒသခ ံ ရပ်ရွာလ6ထ0 ေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ် ေT= Jတနး်တငွ ် လ0ပ်ကိ0င ်

ေဆာငရွ်ကလ်ျကT်=ိသ6များကိ0 အေရးSကးီေသာ သတငး်အချကအ်လက ်

များ ပံပိ့0းေပး<ိ0င\်ပီး အရပ်သားများအေနြဖင့ ် စညး်မျဥ်းလိ0ကန်ာမG<=င့ ်

နားလည ်သေဘာေပါကမ်Gကိ0 အေထာကအ်က6ေပး<ိ0ငပ်ါသည ်

- အစိ0းရမဟ0တေ်သာ လကန်ကက်ိ0ငအ်ဖွဲJများ<=င့ ် ပ0ဂiလကိ လံ0ြခEံေရးအဖွဲJ 

များသည ် ၎ငး်တိ0 ့ နယေ်ြမစိ0းမိ0းထားေသာ သိ0တ့ညး်မဟ0တ ် အစိ0းရ လံ0ြခEံ 

ေရးအဖွဲJများကိ0ယစ်ား အစားထိ0းေဆာငရွ်ကေ်ပးေနေသာ ေနရာများတငွ ်

အထကတ်ငွဆ်ိ0ခဲ\့ပီးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်G အများအြပားကိ0 ေဆာငရွ်ကေ်ပးရန ်

လိ0အပ်ေကာငး်လိ0အပ်<ိ0ငပ်ါသည ်

- အေရးေပ'အေြခအေန ကာလများသတမ်=တခ်ျကက်ိ0 ေLကြငာရန<်=င့ ်

ဖျကသ်မိ်းရနမ်=ာ လjတေ်တာ်များ၏ တရားဝငလ်0ပ်ပိ0ငခ်ငွ့ ် ြဖစေ်လT့=ိပါ 

သည ်

- လံ0ြခEံေရး အဖွဲJအစညး် ဌာနများအေနြဖင့ ်၎ငး်တိ0အ့ားေပးအပ်ထားသည့ ်

ဖွဲ Jစညး်ပံ0အေြခခဥံပေဒ <=င့ ် တရားဥပေဒဆိ0ငရ်ာ ေဘာငမ်ျားကိ0 ေကျာ ်

လနွမ်GမT=ိေစရန ် မီဒယီာ<=င့ ် အရပ်ဘကလ်6မGအဖွဲJအစညး်တိ0သ့ည ် ထိ0သ6 

တိ0 ့ ေဆာငရွ်ကL်ကရသည့ ် အခနး်ကMတာဝနမ်ျားကိ0 ေစာင့L်ကည့ေ်လ ့

လာ<ိ0ငပ်ါသည ်

 

 

- လjတေ်တာ်များအေနြဖင့ ်လံ0ြခEံေရးေဆာငရွ်ကေ်ပးသ6များကိ0 တာဝနခ်မံG 

T=ိေစ\ပီး ၎ငး်တိ0၏့ လ0ပ်ရပ်များကိ0 ေစာင့L်ကည့ထ်နိး်ေကျာငး်မGြပEလ0ပ် 

ေပး<ိ0ငပ်ါသည ်

- လjတေ်တာ်များအေနြဖင့ ်ကျနး်မာေရးဆိ0ငရ်ာ အေရးေပ'အေြခအေနများ 

အတကွ<်=င့ ် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ြပနလ်ညထ်6ေထာငမ်GြပEလ0ပ်<ိ0ငရ်န ် လိ0အပ် 

ေသာ ဘတဂ်ျကမ်ျားကိ0 မဲခွဆဲံ0းြဖတေ်ပး\ပီး ဥပေဒများကိ0 အတညြ်ပE 

ထ0တြ်ပနေ်ပးပါသည ်
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ကျန်းမာေရးကပ်ဆိ;ကမ်Aများအတငွး် လံ;ြခံ=ေရးက> ပါဝငြ်ခငး် 

၏ အBjရာယမ်ျားBCင့ ်အကျိ=းေကျးဇJးများကား အဘယန်ညး်။ 

လံ4ြခOေရးကå အဖဲွPအစည်းများသည် ၎ငး်တိ4၏့ ပငမ်လ4ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာ 

များထက်ပိ4ေသာ လ4ပ်ကိ4ငစ်ရာများကိ4 ေဆာငရွ်က်sကရန ်အသင့ြ်ပငဆ်င ်

ထားရမည်မ)ာ G)ငး်လငး်ပါသည်။ သိ4တိ့4င၊် ကျနး်မာေရး ကပ်ဆိ4က်မ5ကာလ 

တစခ်4အတွငး် ထိေတွPပါဝငရ်သည်မ)ာ အ(}ရာယ်ေတွP (ိ4ငေ်ြခများ G)ိပါ 

သည်။ ဥပမာအားြဖင့၊် ေရာဂါကEးစက်မ. ြဖစသ်ာွးမည့်အေရးကတစ ်

ေsကာငး်()င့ ် တပ်ဖဲွPဝငမ်ျား၏ အသက်များဆံ4းRံ4 း(ိ4ငသ်ည်ကတစေ်sကာငး် 

ေsကာင့ ် စစတ်ပ်တပ်ဖဲွPများကိ4 ကFးစက်ေရာဂါကပ်ေဘးတစခ်4၏ ထိပ် 

တနး်ေနရာများကိ4 ပိ4ေ့ဆာငြ်ဖန ့က်ျက်ရန ် အစိ4းရများသည် တွန ့ဆ်4တ် 

ေလG့)ိsကပါသည်။   ထိ4အ့ြပင၊် လက်နက်ကိ4ငတ်ပ်ဖဲွPများ၏ စည်းကမ်း 

သည် ၎ငး်တိ4အ့ား ြမနဆ်နထိ်ေရာက်မ5G)ိေစေသာ်လည်း ၎ငး်တိ4၏့ 

တံ4 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ချက်များအတွင ်ေြပာငး်သာလiသဲာေဆာငရွ်က်ရန် ခက် 

ခဲြခငး်ကိ4 ြဖစေ်ပyေစ(ိ4ငS်ပီး တငး်ကျပ်သည့ ် လ4ပ်ပိ4ငခွ်င့ေ်ဘာငမ်ျား()င့ ်

လ4ပ်ငနး်လည်ပတ်မ5 လ4ပ်ထံ4းလ4ပ်နည်းများက ၎ငး်တိ4၏့ ပါဝငပ်တ် 

သက်မ5ကိ4 R5ပ်ေထွးမ5G)ိေစ(ိ4ငပ်ါသည်။ အြခားတစဖ်က်တွင၊် ကျနး်မာေရး 

ကပ်ဆိ4က်မ5ကာလများအတွငး် လံ4ြခံOေရးကå အဖဲွPအစည်းများက ထိ 

ေတွPေဆာငရွ်က်မ5ြပOလ4ပ်sကေသာအခါ ၎ငး်တိ4အ့တွက် တိ4က်Rိ4က်အကျိOး 

ေကျးဇFးများ G)ိပါသည်။ အဓိကအားြဖင့ ် အဖဲွPအစည်းဌာနများအေနြဖင့ ်

လံ4ြခံOေရးဆိ4ငရ်ာ သာမနအ်ယFအဆနားလည်မ5များကိ4 သာလွနS်ပီး ကျနး် 

မာေရး()င့ ်လFသားလံ4ြခံOေရးကိ4 တိ4းတက်ြမင့မ်ားေစြခငး်အားြဖင့ ်ဂ-ဏ်သ ိ

ကjာပိ-ငး်ဆိ-ငရ်ာ စတိခ်ျယံ-Fကည်ရမ.ကိ4 ရG)ိပါသည်။ အကျပ်အတည်း ကိ4င ်

တွယ်ေြဖG)ငး်ေရးမ)တစဆ်င့ ် ရဲအဖဲွPအစည်းက သငတ်နး်များြပOလ4ပ်ေပး 

ြခငး်()င့ ်အရပ်သားများကိ4 အကFအညီေပးေသာအခါ ၎ငး်တိ4 ့ တာဝနထ်မ်း 

ေဆာငေ်ပးေနေသာ ရပ်ရွာလFထ4များအတွငး် ဆက်ဆေံရးများတိ-းတက် 

ေစေသာေsကာင့ ် ယံ4sကည်မ5တည်ေဆာက်ြခငး်ြဖစS်ပီး ြပည်သFလFထ4အား 

ကာကွယ်ေစာင့ေ်G)ာက်ရန ်စွမ်းေဆာငရ်ည်ကိ- ြမaင့တ်ငြ်ခငး်တိ4ကိ့4 ြဖစပွ်ား 

ေစပါသည်။ SSR ေနာက်ခံအေsကာငး်အရာလက်စွ ဲ ြဖစသ်ည့ ် "ရဲအဖဲွPအ 

စည်း" စာစဥ်တွင ်ထိေရာက်သည့ ်ရဲလ4ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မ5ကိ4 ပိ4မိ4ေလလ့ာ 

(ိ4ငပ်ါသည်။ ြပည်သFက့ျနး်မာေရး အေရးေပyအေြခအေနများသည် Lိ-ငင် ံ

တကာ လEအ့ခွင့အ်ေရးL1င့ ် လEသားချငး်စာနာေထာက်ထားမ.ဆိ-ငရ်ာ ဥပ 

ေဒများကိ- လိ-က်နာမ.ကိ- ေစာင့ထ်န်ိးရန် အခွင့အ်လမ်းများကိ- လမ်းဖွင့ ်

ေပးပါသည်။ လFအ့ခွင့အ်ေရး အဖဲွPအစည်းများ()င့ ် လFသားချငး်စာနာ 

ေထာက်ထားမ5 အကFအညီဆိ4ငရ်ာ အသိ4ငး်အဝိ4ငး်များ()င့ ် ေစာစးီစွား 

လက်တဲွြခငး်သည် ဆံ4းြဖတ်ချက်ချမ)တ်သFများအား လမ်းäãနြ်ပသရန ်

အဓိကေသာခ့ျက်ြဖစ(်ိ4ငရ်ာ၊ ဥပမာအားြဖင့ ် တစဦ်းတစေ်ယာက်ချငး်တိ4 ့ 

၏ အခွင့အ်ေရးများ()င့ ်လွတ်လပ်မ5များကိ4 အဟန ့အ်တားမြပOဘ ဲအÑကိO 

စစိစေ်ရး အေဆာက်အအံ4များ()င့ ်ကွာရနတ်ငး်သးီသန ့ခဲွ်ထားေရး စငတ်ာ 

များကိ4 မည်သိ4တ့ည်ေဆာက်Sပီး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရ်မည်ဆိ4 

သည်ကိ4 ြဖစပ်ါသည်။ 

ယခ4ကဲသ့ိ4ေ့သာ ကåစံ4 ပFးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ5၏ အကျိOးေကျးဇFးများကိ4 

များစွာေသာ ေကာငး်မွနသ်ည့ ် ဥပမာများက မီးေမာငး်ထိ4းြပလျက်G)ိပါ 

သည်။ အဘီိ4လာေရာဂါ အကျပ်အတည်းကာလအတွငး် လက်နက်ကိ4င ်

တပ်ဖဲွPများက ေရာဂါထိနး်ချOပ်ေရး ဗဟိ4ဌာနများ၏ လ4ပ်ငနး်ကိ4 အကF 

အညီေပးခ့ဲရာ ေရာဂါနမFနာများကိ4 ကိ4ငတွ်ယ်ေဆာငရွ်က်မ5လ4ပ်ငနး်ကိ4 

ြမနဆ်နမ်5ြဖစေ်စြခငး်၊ က4သေရး ယာယီအေဆာက်အအံ4များကိ4 ေဆာက် 

လ4ပ်ြခငး်တွင ် စစဘ်က်ဆိ4ငရ်ာ အငဂ်ျငန်ယီာ တပ်ဖဲွPများက ေထာက်ကF 

ေပးြခငး်အပါအဝင ် ေရာဂါကFးစက်ြပန ့ပွ်ားမ5၏ အတိ4ငး်အတာ()င့ ် သ 

ေဘာသဘာဝတိ4ကိ့4 အသစသ်Gိ)ိ(ိ4ငရ်န ် လFဝငမ်5Ñကီးsကပ်ေရးအဖဲွPများ()င့ ်

ကျနး်မာေရးဆိ4ငရ်ာ အေရးေပyလ4ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်သည့ ် အရာG)ိများ ပံ4 

မ)နေ်တွPဆံ4ြခငး်တိ4 ့ြဖစခ့ဲ်ပါသည်။ ထိ4နည်းတFစွာပင ်COVID-19 ေရာဂါကFး 

စက်ြပန ့ပွ်ားေနချိနတွ်င ်လFနာများ များြပားလာမ5ေsကာင့ ်အရပ်ဘက်ကျနး် 

မာေရး ေစာင့ေ်G)ာက်မ5 အေြခခံအေဆာက်အအံ4များ မ(ိ4ငဝ်နြ်ဖစလ်ာေသာ 

အခါ ယငး်တိ4အ့ား အကFအညီေပးေရးတွင ်ကမLာတစဝ်)မ်းG)ိ (ိ4ငင်မံျားတွင ်

စစဘ်က်ဆိ4ငရ်ာ ေဆးဝနထ်မ်းက အဓိက အခနး်ကဏ} တစရ်ပ်မ) ေဆာင ်

ရွက်ခ့ဲsကပါသည်။ 

လံ;ြခံ=ေရးက>အား (ေကာငး်မွန်ေသာ) အ;ပ်ချ=ပ်ေရး SSGသည ်

ြပညသ်Jက့ျန်းမာေရးBCင့ ်ကျန်းမာေရးကပ်ဆိ;ကမ်Aများအတကွ ်ဗ 

ဟိ;ချကမ် မညက်ဲသ့ိ; ့ြဖစေ်နပါသနညး်။ 

ေကာငး်မွနသ်ည့ ် ဒမိီ4ကေရစနီည်းကျေသာ SSG ၏ ရည်မ)နး်ချက်များ 

အများအြပားအနက် လံ4ြခံOေရးအဖဲွPအစည်းများ၏ စွမ်းေဆာငရ်ည်ြပည် 

ဝြမနဆ်နမ်5၊ မ)နက်နထိ်ေရာက်မ5၊ ပFေပါငး်ပါဝင(်ိ4ငမ်5၊ အားလံ4းပါဝင(်ိ4ငမ်5၊ 

သာတFညီမBမ5၊ တရားဥပေဒစိ4းမိ4းမ5၊ ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာြခငး်G)ိမ5()င့ ်တာဝနခံ် 

ြခငး်G)ိမ5တိ4 ့ြဖစပ်ါသည်။ SSR ေနာက်ခံအေsကာငး်အရာလက်စွြဲဖစသ်ည့ ်

"လံ4ြခံOေရးကåအား အ4ပ်ချOပ်မ5ေပးေရး" ကိ4 ေကျးဇFးြပO၍ ဖတ်R5ပါ။ 

ယငး်အေြခခံသေဘာတရားများသည် ကျနး်မာေရး အေရးေပyအေြခအ 

ေနတစခ်4အတွငး် လFသားတိ4၏့ အသက်ကိ4 အတိ4ငး်အတာပမာဏ Ñကီး 

မားစွာ ကာကွယ်ေစာင့ေ်G)ာက်ရန ်လျငြ်မနS်ပီး ပFးတဲွညီäွတ်သည့ ်လ4ပ် 

ေဆာငမ်5ကိ4 လိ4အပ်ေသာအခါ အေရးတကာအ့ေရးပါ၍ မG)ိမြဖစလိ်4အပ် 

ေသာ အရာများြဖစပ်ါသည်။ လံ4ြခံOေရး အဖဲွPအစည်းဌာနများတွင ်ေရာဂါ 

ကFးစက်ြပန ့ပွ်ားမ5များအေပy အဆံ4းအR5 ံးအပျက်အဆီးများစွာ လFသားတိ4 ့ 

ေပးစပ်ရသည့ ် အဖိ4းအခများကိ4 ေလBာခ့ျရာတွင ် အေရးပါသည့ ် အခနး် 

ကåမ) ပါဝငလ်ျက်G)ိsကေသာ်လည်း ၎ငး်တိ4၏့ တပ်ဖဲွPဝငမ်ျားအေပyတွင ်

ြပည်သFထFထ4က ယံ4sကည်Sပီး ေလးစားမ5G)ိထား၍ ကျနး်မာေရးဆိ4ငရ်ာ 

အေရးေပyအေြခအေနများကိ4 တံ4 ့ြပနေ်ြဖG)ငး်ေပးသည့ ် အြခားေသာ 

အဖဲွPအစည်းများက ၎ငး်တိ4အ့ား အသအိမ)တ်ြပOြခငး်()င့အ်တF ဒမိီ4ကေရစ ီ

နည်းကျသည့ ်ေစာင့s်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်မ5 ယ(}ရားများအေပy တာဝနခံ်မ5 

G)ိမ)သာ ေအာငြ်မငမ်5ရG)ိ(ိ4ငမ်ည် ြဖစသ်ည်။ ထိ4သိ4လ့4ပ်ေဆာငရ်န ် ပျက် 

ကွက်ြခငး်က ြပည်သFက့ျနး်မာေရး အထFးလ4ပ်ငနး်တစခ်4အတွက် ေဘး 

အ(}ရာယ်ြဖစ(်ိ4ငေ်ြခများကိ4 ပိ4မိ4ဆိ4းရွားေစပါသည်။ ထိ4ေ့sကာင့၊် ေရာဂါ 

ကFးစက်ြပန ့ပွ်ားြခငး်ြဖစရ်ပ်တစခ်4အား တိ4က်ဖျက်ြခငး်အေပy မ)နက်နထိ် 
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ေရာက်သည့ ် အေထာက်အကFြပO(ိ4ငရ်န ် လံ4ြခံOေရးကåအေပy ေကာငး် 

မွနသ်ည့ ် အ4ပ်ချOပ်မ5ေပးေရး၊ လံ4ြခံOေရးကå ြပOြပငေ်ြပာငး်လဲေရး()င့ ်

ဖံွP SဖိOးတိ4းတက်ေရး ()င့ ် လံ4ြခံOေရး အဖဲွPအစည်းဌာနများ၏ စွမ်းရည် စ 

သည်တိ4အ့sကားဝယ် တိ4က်Rိ4က်ချိတ်ဆက်မ5တစခ်4 G)ိေနပါသည်။ 

လံ4ြခံOေရးကå အဖဲွPအစည်းဌာနများအေနြဖင့ ် ြဖစေ်ပyလာ(ိ4ငေ်သာ 

ကျနး်မာေရးဆိ4ငရ်ာ အကျပ်အတည်းများအေပy လက်ဦးမ5ရယFြခငး်ဆိ4 

သည်မ)ာ အသင့ြ်ပငဆ်ငထ်ားေရးအေပy အေလးေပးအားRံ4စိ4က်ြခငး်ပင ်

ြဖစသ်ည်။ လံ4ြခံOေရးကåဆိ4ငရ်ာ အဖဲွPအစည်းများအေနြဖင့ ် ြပOလ4ပ်(ိ4င ်

သည့ ် တိ4က်Rိ4က်လ4ပ်ေဆာငမ်5များတွင ် Rိ4က်ခတ်သက်ေရာက်(ိ4ငေ်ြခG)ိ 

သည့ ် လFထ4အသိ4ငး်အဝနး်များအတွငး် ကပ်ေဘးစမံီခန ့ခဲွ်ြခငး်()င့ ်

ထိေတွPေဆာငရွ်က်မ5ဆိ4ငရ်ာ ေခါငး်စဥ်များြဖင့ ် သငတ်န်းL1င့ ် စွမ်းေဆာင ်

ရည်တည်ေဆာက်ြခငး်တိ-ကိ့- လက်နက်ကိ-ငတ်ပ်ဖဲွIများL1င့ ် ရဲအဖဲွIအစည်း 

တိ-အ့တက်ွ အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငေ်ပးြခငး် ပါဝငပ်ါသည်။ နား 

လည်မ5လဲွများြခငး်ကိ4 ကာကွယ်ရန ် အေရးေပyတံ4 ့ြပနေ်ြဖG)ငး်ြခငး်များ 

မတိ4ငမီ် N1ငး်လငး်ေသာ ကျန်းမာေရးဆိ-ငရ်ာL1င့ ်အLOရာယေ်ဘးကငး်ေရး 

ဆိ-ငရ်ာ လမ်းliန်ချက်များကိ4 သတ်မ)တ်ထားG)ိSပီး ြဖနေ်ဝထားသင့ပ်ါ 

သည်။ အစိ4းရ အဖဲွPအစည်းဌာနများ()င့ ်၎ငး်တိ4၏့ (ိ4ငင်ရံပ်ြခားမ) မိတ်ဖက် 

ဌာနများသည် ြမနဆ်နထိ်ေရာက်Sပီ ချိတ်ဆက်ညá(ိ5ငိး်ေဆာငရွ်က်သည့ ်

တံ4ြပနေ်ြဖG)ငး်မ5တစခ်4အား ေဆာငက်ျဥ်းေပး(ိ4ငရ်န ်အေတွIအFကံ<များ L1င့ ်

ရN1ိထားသည့် သငခ်န်းစာများကိ- မmေဝသင့ပ်ါသည်။ ကျား/မ အေရး 

ေဆာငရွ်က်မ.ဆိ4ငရ်ာ လက်G)ိလံ4ြခံOေရးကå လ4ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ4 

ကျား/မ အလိ4က် ကျနး်မာေရးဆိ4ငရ်ာ လိ4အပ်ရာများ()င့ ် ကျနး်မာေရး 

ကပ်ဆိ4က်မ5ေဘးများ/တံ4 ့ြပနေ်ြဖG)ငး်ေဆာငရွ်က်ြခငး်ဆိ4ငရ်ာ အကျိOး 

ဆက်များကိ4 ကိ4ငတွ်ယ်ေြဖG)ငး်ရန ် အÑကိOြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်သိ4 ့ 

ဦးတည်ေပးထား(ိ4ငပ်ါသည်။ အဆိ4ပါ လ4ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာ အများအြပား 

သည် များစွာလိ4အပ်လျက်G)ိသည့ ် လံ4ြခံOေရးကå ြပOြပငေ်ြပာငး်လဲေရး 

များ၏ အေရးတÑကီးြဖစမ်5အတွက် ေဆာငက်ျဥ်းေပးကာ ကျယ်ကျယ် 

ြပန ့ြ်ပန ့ ်အဖိ4းတန ်သင့ေ်တာ်ပါသည်။ 

လံ4ြခံOေရးကåအေပy ေစာင့s်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေရး ယ(}ရားများသည် 

ကျနး်မာေရး ကပ်ဆိ4က်မ5ကာလများအတွငး် အထFးသြဖင့ ် အေရးÑကီး 

ပါသည်။ ကျနး်မာေရးဆိ4ငရ်ာ အေရးေပyအေြခအေနများကိ4 ရငဆိ်4ငေ်ြဖ 

G)ငး်ရန ်ပံ4စြံပOေရးဆဲွထားေသာ ဥပေဒမFေဘာငမ်ျားက sကပ်မတ်လိ4က်နာ 

ေစြခငး်ကိစxအတွက် အလားတF လိ4က်ေလျာညီေထွေသာ ဥပေဒများကိ4 

လိ4အပ်ပါသည်။ ယငး်အားမ)တ်သားထား၍ လiတေ်တာ်ဆိ-ငရ်ာ ေစာင့ ်

Fကည့်ထန်ိးေကျာငး်ေရး ေကာ်မတမီျားကိ4 အားြဖည့ေ်ပး(ိ4ငS်ပီး စွမ်း 

ေဆာငရ်ည်များကိ4 ေကာငး်မွနတိ်4းတက်ေစ(ိ4ငရ်ာတွင ် ကာကွယ်ေရးဆိ4င ်

ရာ()င့ ် ကျနး်မာေရးဆိ4ငရ်ာ လံ4ြခံOေရး ကိစxရပ်များအsကား ဆက်စပ်မ5အ 

ေပyတွင ်အထFးသြဖင့ ်ြဖစပ်ါသည်။ SSR ေနာက်ခံအေsကာငး်အရာလက်စွ ဲ

ြဖစသ်ည့ ် "လãတ်ေတာ်များ" ကိ4 ေကျးဇFးြပO၍ ဖတ်R5ပါ။ လFအ့ခွင့ေ်ရး 

ေကာ်မG)ငမ်ျား၊ ရဲများအေပy တိ4ငတ်နး်မ5လက်ခံသည့ ် ဘ4တ်အဖဲွPများ၊ 

ေထာက်လ)မ်းေရးအေပy ေစာင့s်ကည့ထိ်နး်ေကျာငး်ေရး အဖဲွPအစည်းများ 

()င့ ်ကာကွယ်ေရးအေပy တိ4ငတ်နး်မ5လက်ခံသည့ ်အဖဲွPများ စသည့ ်လွတ ်

လပ်ေသာ ေစာင့F်ကည့်ထန်ိးေကျာငး်ေရး အဖဲွIများ သည် တိ4ငs်ကားေရး 

စနစယ်(}ရားများ ထားG)ိေပးြခငး်အားြဖင့(်)င့ ် လံ4ြခံOေရး အဖဲွPအစည်းဌာန 

များအေပy ထိနး်ချOပ်မ5အား ကျင့သ်ံ4းြခငး်အားြဖင့ ် အေရးပါသည့ ် အခနး် 

ကåတာဝနတ်စရ်ပ်ကိ4 ြဖည့ဆ်ည်းsကပါသည်။ ေဒသ(}ရ၊ (ိ4ငင်တွံငး်()င့ ်

ကမLာ ့ သတငး်ဌာနများမ) ဂျာနယလ်စမ်ျားသည်လည်း အေရးပါေသာ 

သတငး်အချက်အလက်များ ပ့ံပိ4းေပးsကြခငး်အားြဖင့ ် မG)ိမြဖစသ်ည့ ်

အခနး်ကåမ) ပါဝငေ်နsကSပီး၊ အေရးေပyအေြခအေနများအား အစရီငခံ် 

ြခငး်()င့ ် ကိ4ငတွ်ယ်ြခငး်အြပင ် တာဝနယ်Fမ5G)ိေသာ သတငး်ပညာရပ်တိ4ကိ့4 

၎ငး်တိ4အ့ား ေလက့ျင့သ်ငတ်နး်ေပးထားသင့ပ်ါသည်။ ၎ငး်တိ4သ့ည် လFထ4 

အသိ4ငး်အဝိ4ငး် အစအီမံများ၊ ေနရာေဒသများသိ4 ့ ြဖန ့က်ျက်လ5ပ်G)ားမ5များ 

သိ4တ့ည်းမဟ4တ် ကျနး်မာေရး အကျပ်အတည်း စမံီခန ့ခဲွ်မ5အတွငး် ပါဝင ်

ေသာ အရပ်ဘက်()င့ ် စစဘ်က်မ) အဖဲွPအစည်းများ()င့ ် ပံ4မ)နဆ်က်သွယ် 

ြခငး်များမ)တစဆ်င့ ် ကျနး်မာေရး အကျပ်အတည်း တံ4 ့ြပနေ်ြဖG)ငး်လ4ပ် 

ေဆာငခ်ျက်များကိ4 ပံ4သွငး်အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး်တွင ် ထိေတွP၍ 

ကိ4ယ်စားြပOေပးသင့ပ်ါသည်။ အရပ်ဘက်လEမ.အဖဲွIအစည်းဆိ4ငရ်ာ အဖဲွPအ 

စည်းပ4ဂÇိOလ်များသည် ရပ်ရွာလFထ4များကိ4 အသင့ြ်ပငဆ်ငစ်4စည်းSပီး ထိ 

ေတွPဆက်ဆံရန ်သးီသန ့ြ်ဖစသ်ည့ ်အေနအထားတွင ်G)ိေနပါသည်။ ကçမ်း 

ကျငပ်ညာG)ငအ်ဖဲွPများ()င့ ် သ4ေတသနအဖဲွPအစည်းဌာနများသည် မFဝါဒချ 

မ)တ်သFများထံ ကျနး်မာေရး ေဘးဒ4ကÅအား တံ4 ့ြပနေ်ြဖG)ငး်ေဆာငရွ်က်မ5ကိ4 

ပံ4သွငး်ေပးသည့ ် သက်ဆိ4ငရ်ာ အချက်အလက်များ()င့ ် အြခားသတငး်အ 

ချက်အလက်များကိ4 မBေဝေပး(ိ4ငပ်ါသည်။ SSG အား အရပ်ဘက်လFမ5အဖဲွP 

အစည်းက မည်ကဲသ့ိ4 ့ တိ4းတက်ေကာငး်မွနေ်စသည်ကိ4 ပိ4မိ4သGိ)ိလိ4ပါက 

SSR ေနာက်ခံအေsကာငး်အရာလက်စွြဲဖစသ်ည့ ် "အရပ်ဘက်လFမ5အဖဲွPအ 

စည်း" ကိ4 ေကျးဇFးြပO၍ ဖတ်R5ပါ။ 
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Stability:	International	Journal	of	Security	and	Development,	4(1),	
2015:	Art.	38. 

–	Stephen	A.	Matlin,	Albrecht	Schnabel,	Ilona	Kickbusch,	Miriam	
Sangiorgio,	and	Michaela	Told 
Security	Sector	Engagement	in	Global	Health	Crises.	A	Brief	for	
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Winkler,	Miriam	Sangiorgio,	Michaela	Told,	Usha	Trepp,	and	
Werner	Werder 
The	Security	Sector	and	Global	Health	Crises:	Lessons	and	

Prospects.	A	Policy	Brief 
Geneva:	Global	Health	Programme,	IHEID	and	DCAF,	2016. 

–	Jonathan	Sandy,	Albrecht	Schnabel,	Haja	Sovula,	Usha	Trepp,	and	
Raphael	Zumsteg 
The	Security	Sector’s	Role	in	Responding	to	Health	Crises:	

Lessons	from	the	2014–2015 
Ebola	Epidemic	and	Recommendations	for	the	Mano	River	

Union	and	Its	Member	States 
Geneva:	DCAF,	2017. 

	SARS ေရာဂါအတကွ ်

–	Melissa	Curley	and	Nicholas	Thomas 
Human	security	and	public	health	in	Southeast	Asia:	the	SARS	

outbreak 
Australian	Journal	of	International	Affairs,	58(1),	2004:	17–32. 

–	Julie	E.	Fischer 
Global	Health	Security:	A	Long-Term	Prescription 
Washington,	DC:	Stimson	Center,	2013. 
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–	Allen	Yu-Hung	Lai 
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Fighting	Influenza	A	H1N1	Pandemics	in	2009 
Asian	Journal	of	Social	Science,	42(1/2),	2014:	103–121. 

	COVID-19 ေရာဂါအတကွ ်

–	Armies	are	mobilising	against	the	coronavirus 
The	Economist,	23	March	2020. 
https://www.economist.com/international/2020/03/23/armies-
are-mobilising-	against-the-coronavirus 

–	How	the	public	sector	and	civil	society	can	respond	to	the	
coronavirus	pandemic 
Harvard	Kennedy	School,	2020. 
https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policy-	
topics/health/how-public-sector-and-civil-society-	can-respond-
coronavirus 

–	Nirmal	Kandel,	Stella	Chungong,	Abbas	Omaar, 
Jun	Xing 
Health	security	capacities	in	the	context	of 
COVID-19	outbreak:	an	analysis	of	International	Health	

Regulations	annual	report	data	from	182	countries 

The	Lancet,	395,	2020:	1047–1053. 

-Viet-Phuong	La	et	al. 
Policy	Response,	Social	Media	and	Science	Journalism	for	the	
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Outbreak:	The	Vietnam	Lessons 
Sustainability,	12(7),	2020:	2931.	
	

–	Jonathan	Marcus 
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https://www.bbc.com/news/world-51984199 

–	Jason	Wang,	Chun	Y.	Ng,	Robert	H.	Brook	Response	to	COVID-19	in	
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Testing	Journal	ofthe	American	Medical	Association,	323(14),	
2020:	1341–1342. 

–	Alex	Ward 
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