
COVID-19 ကမ္ဘာ့�့�ကပ်ရ်ော��ဂါါကး�စကပ့််��ပ်းါ�မ္ဘာ့ကု�လအတွးင်း်� 
အမ္ဘာ့့း��သမ္ဘာ့း�မ္ဘာ့့��အရောပ်် အကြကမ္ဘာ့်�ဖကမ်္ဘာ့ဆုိုး�င်း�်� ရော��ကင်း်�လ��ခြုံ���ရော�� အစးအမ္ဘာ့�

Ini�ated by the European Union and the United Na�ons:

လက််ရှိိ� COVID-19 က်မ္ဘာ့�့�က်ပ််ရောရှိ�ဂါါက်း�စက််ပ့်��ပ်းါ�မ္ဘာ့ုက်�လအတွးင်း်� “သီးး�ခြား����း�ရော�ထို��င်း်ခြား�င်း်� ခြားပ်ုလ�ပ််�့က််မ္ဘာ့့��” သီးည်် အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း�
မ္ဘာ့့��က်�� အကြက်မ္ဘာ့်�ဖက််��ရှိမ္ဘာ့ု ရော��သီးင်း�်နို��င်း်ရော�့သီး�� ပ်��မ္ဘာ့��တွး�်�ပ်��နို��င်း်သီးည််။ ရော��က်င်း်�လ��ခြုံ��ု ရောရှိ� အစးအမ္ဘာ့�သီးည်် သီးင်း�် ရောရှိ့�ရောခြားပ်�င်း်�သီးး��လ�
ခြား�င်း်� အရောခြား�အရော�နိုိင်း�် မ္ဘာ့သီးက််ဆို��င်း်ရောစရှိ�� သီးင်း�် အ�မ္ဘာ့်၊ သီးင်း�် အသီး��င်း်�အဝို��င်း်�နိုိင်း�် သီးင်း�် လ�ပ််င်း�်��းင်း်အတွးင်း်� မ္ဘာ့ည််က်��သီး�� ရော��က်င်း်�
လ��ခြုံ��ု ရောစမ္ဘာ့ည်် ဆို��သီးည််က်�� ဆိုင်း်ခြား�င်း်စဉ်း�စ��ရှိ�် �ည််�လမ္ဘာ့်�တွစ်ရှိပ််ခြားဖစ်သီးည််။ အက်ယ််၍ သီးင်း်သီးည်် နို��င်း�်ထိုက််စး��င်း်�  
ခြားပ်ုက့်င်း�်��ရော�ရှိလှင်း်၊ အကြက်မ္ဘာ့်�ဖက််��ရှိမ္ဘာ့ု သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် ထို�ပ်ါ�ရောနိုိ�က််ယ်ိက််မ္ဘာ့ုက်�� ရောကြက်�က််ရှိး��ရော�လှင်း်၊ အနို တရှိ�ယ််မ္ဘာ့့��အ�� ကြိုက်�ု တွင်း်
မ္ဘာ့ိ�်�ဆိုထို��နို��င်း်ရှိ�်နိုိင်း�် ခြားပ်င်း်ဆိုင်း်ထို��နို��င်း်ရှိ�် သီးင်း�်က်�� ရော��က်င်း်�လ��ခြုံ��ု ရောရှိ� အစးအမ္ဘာ့�က် အရောထို�က််အက်းခြားပ်ုနို��င်း်သီးည််။

ရော��ကင်း်�လ��ခြုံ���ရော�� အစးအမ္ဘာ့��ိးထား��ခြ�င်း်�ရောကြက�င်း�် �ဲဌာ�န သး�မ္ဘာ့ဟု�တွ် အခြ��� အ�ဏာ�ပ်း�င်း်မ္ဘာ့့��ထား�သး� အကးအညီး�ရော��
အတွးက် အရော��ရောပ်် ဖ�န်�ရော�်ဆိုး��န် မ္ဘာ့လး�အပ််ရောတွ��ဟု� မ္ဘာ့ဆိုး�လး�ရောပ်။ ရော��ကင်း်�လ��ခြုံ���ရော�� အစးအမ္ဘာ့�သညီ် သင်း်လး�အပ််
လ�မ္ဘာ့ညီ�် အ��မ္ဘာ့့��ကး� ကြိုကး�တွင်း်စဉ်း�စ��ထား��နိုး�င်း်�န် အရောထား�က်အကးရောပ်�သညီ်။ အရော��ရောပ်် အကးအညီး လး�အပ််လ�

တွး�င်း်� �ဲဌာ�နကး� ဖ�န်�ရော�်ပ်ါ။

သီးင်း် အနို တရှိ�ယ်် က့်ရောရှိ�က််���ပ်ါက်၊ သီးင်း် ရောရှိး��့ယ််နို��င်း်မ္ဘာ့ည်�် ခြားဖစ်နို��င်း်ရော�့ရှိိ�ရောသီး� လမ္ဘာ့်�ရောကြက်�င်း်��ည််�လမ္ဘာ့်�မ္ဘာ့့��က်�� က့်က့်�� စဉ်း�စ��
ထို��ခြုံပ်း� သီးင်း�်ရော��က်င်း်�လ��ခြုံ��ု ရောရှိ�အတွးက်် ကြိုက်�ု တွင်း်ခြားပ်င်း်ဆိုင်း်ထို��ရှိမ္ဘာ့ည််။ COVID-19 က်မ္ဘာ့�့�က်ပ််ရောရှိ�ဂါါ မ္ဘာ့ခြားဖစ်ပ်းါ��င်း်က် သီးင်း�်ထို�
တွးင်း် အလ�ပ််ခြားဖစ်သီးည်�် �ည််�ဗျူ့�ဟု�မ္ဘာ့့�� ရှိိ����ဖး�ပ်ါလှင်း်၊ ယ်င်း်�တွ��သီးည်် သီးင်း�်အ�� ဆိုက််လက််ခြုံပ်း� ရော��က်င်း်�လ��ခြုံ��ု ရောစနို��င်း်ရောသီး�သီးည်် 
သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် ရော��က်င်း်�လ��ခြုံ��ု မ္ဘာ့ု မ္ဘာ့ရှိိ�ရောစနို��င်း်ရောတွ�� ဆို��သီးည််က်�� စစ်ရောဆို�ပ်ါ။

မ္ဘာ့ညီ်သညီ်ကး� ရောဆို�င်း်�းက်�မ္ဘာ့ညီ်နညီ်�။
>> ��သီး�ရောရှိ�ရော�ါင်း်�ရောဆို�င်း်၊ အသီး��င်း်�အဝို��င်း်�ရော�ါင်း်�ရောဆို�င်း်၊ အ�မ္ဘာ့်����း��့င်း်�၊ မ္ဘာ့�သီး��စ�၊ သီးးင်းယ််�့င်း်�မ္ဘာ့့�� သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် အလ�ပ််ရှိိင်း်မ္ဘာ့့��
က်��သီး��ရောသီး� ပ်�ဂါု�ု လ်မ္ဘာ့့��သီးည်် လက််ရှိိ� COVID-19 အရောခြား�အရော�အတွးင်း်� သီးင်း�်က်�� အရောထို�က််အက်းရောပ်�နို��င်း်ခြား�င်း်� ရှိိ�မ္ဘာ့ရှိိ� အရော��ရောပ််
ဆိုက်သးယ််�န် ပ်�ဂါုး�လ်မ္ဘာ့့��စ��င်း်�ကး� စစ်ရောဆို�ကြက်ည်�်ပ်ါ။
>> အကးအညီးရောတွ�င်း်���နိုး�င်း်ရောသ� တွယ််လးဖ�န်�လး�င်း်�မ္ဘာ့့��နိုိင်း�် ရောဂါဟု�မ္ဘာ့့��သီးည်် လက််ရှိိ� COVID-19 အရောခြား�အရော�အတွးင်း်� ဖးင်း�်လိစ်
ထို��ခြား�င်း်�ရှိိ�မ္ဘာ့ရှိိ� စစ်ရောဆို�ကြက်ည်�်ပ်ါ။
>> သင်း�်နိုး�င်း်င်း�တွးင်း် ��း�သး��လ�မ္ဘာ့ုကး� ကန််သတွ်ထား��ရောသ�်လညီ်� ရော��ကင်း်�လ��ခြုံ���ရောသ�ရောန��သး� သင်း် မ္ဘာ့ညီ်ကဲ�သး� သး��ရော��က်နိုး�င်း်
မ္ဘာ့ညီ် ဆို��သီးည််က်�� စစ်ရောဆို�ကြက်ည်�်ပ်ါ။ သီးင်း် မ္ဘာ့သီး�ပ်ါက်၊ သီးင်း�် အ�း�အ���ရှိိ� အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း� အဖး��အစည််�မ္ဘာ့့��က်�� ရောမ္ဘာ့�ခြားမ္ဘာ့�်�ထို��ပ်ါ။
>> အရော��ကြိုကး�ဖ�န်�န�ပ်ါတွ်မ္ဘာ့့��ကး� အလးတွ်မ္ဘာ့ိတွ်မ္ဘာ့းရောအ�င်း် မ္ဘာ့ိတွ်သ��ထား��ပ်ါ။ ထို��မ္ဘာ့ိသီး� အက်းအည်းက်�� သီးင်း် �့က််�့င်း်� ရှိိ�ရောဖးနို��င်း်မ္ဘာ့ည််။
>> သီးင်း�်ထို�တွးင်း် က်ရောလ�သီးးင်းယ််ရှိိ�ပ်ါက် လးတွ်ရောခြားမ္ဘာ့�က််ရှိ� အရောရှိ�ရောပ်် အစးအမ္ဘာ့�အရောကြက်�င်း်�က်�� ယ်င်း်�တွ��အ�� ကြိုက်�ု တွင်း်ခြုံပ်း� ရောခြားပ်�ခြားပ်
ထို��ပ်ါ။

အရော��တွကြိုကး� ထားးက်�းါ�ဲ��လှင်း် မ္ဘာ့ညီ်သညီ်တွး�ကး� သင်း် လး�အပ််မ္ဘာ့ညီ်နညီ်�။
>> အရောရှိ�တွကြိုက်း� အရောခြား�အရော�ရောကြက်�င်း�် သီးင်း် ထိုးက််�းါရှိ�် လ��အပ််ပ်ါက် သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် ထိုးက််�းါရှိ�် ဆို���ခြားဖတွ်လ��က််ပ်ါက်၊ သီးင်း်လ��အပ််
မ္ဘာ့ည်�် ရောင်းး၊ အရှိင်း်�အခြားမ္ဘာ့စ်၊ စ�ရှိးက််စ�တွမ္ဘာ့်�နိုိင်း�် ပ်စစည််�ပ်စစယ်မ္ဘာ့့��က်�� စဉ်း�စ��ထို��ရှိ�် အရောရှိ�ကြိုက်း�သီးည််။
>> ရောင်းးစ�ထား��ပ်ါ။ ခြုံပ်း�ရော��က်် ထို��ရောင်းးက်�� တွစ်ရော�ရှိ�ရှိ�တွးင်း် ဝိုိက််ထို��ပ်ါ။ ထို��ရော�ရှိ�သီးည်် သီးင်း် အရောလ�တွကြိုက်း� ထိုးက််�းါသီးး��ရှိလှင်း် 
အလးယ််တွက်းနိုိင်း�် ခြားမ္ဘာ့�်ခြားမ္ဘာ့�်ဆို�်ဆို�် ယ်းနို��င်း်ရောသီး� ရော�ရှိ�ခြားဖစ်ရှိမ္ဘာ့ည််။  ရောင်းးသီး��ခြားဖစ်ရောစ၊ အရော�က်း�ဝိုယ််�းင်း�်က်တွ်ခြားဖစ်ရောစ၊ ရောင်းးထို�တွ်
ရောင်းးရော�့နို��င်း်ရောသီး� �ဏ််က်တွ်ခြားဖစ်ရောစ၊ သီးင်း�်ဖ��်�က်�� ရောင်းးခြားဖည်�်ရောပ်�နို��င်း်ရောသီး� သီးးင်းယ််�့င်း်� သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် အ�မ္ဘာ့်�း�����့င်း်�ခြားဖစ်ရောစ စသီးည်�် 
ရော�ရှိ�မ္ဘာ့့�� ခြားဖစ်နို��င်း်သီးည််။ သီး��မ္ဘာ့ိသီး� �ရှိး�စရှိ�တွ် သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် အခြား���အရောရှိ�ရောပ်် လ��အပ််သီးည််တွ��အတွးက်် ရောင်းးရောပ်�ရော�့နို��င်း်မ္ဘာ့ည််။
>> သင်း်နိုိင်း�် သင်း�်ကရောလ�မ္ဘာ့့��၏ သက်ရောသ��ကတွ်ခြပ်��မ္ဘာ့့��နိုိင်း�် နိုး�င်း်င်း�ကး�လက်မ္ဘာ့ိတွ်မ္ဘာ့့��က်�� က်��ယ််နိုိင်း�်မ္ဘာ့က်း� သီး�မ္ဘာ့်�ဝိုိက််ခြုံပ်း� ရောဆို�င်း်
ထို��ပ်ါ။
>> သီးင်း် လ��အပ််မ္ဘာ့ည်�် ပ်စစည််�မ္ဘာ့့��က်�� (အစ��အစ�၊ အဝိုတွ်အထိုည််၊ အစရှိိ�သီးခြားဖင်း�်) သီး��ရောလိ�င်း်ထို��ပ်ါ။ သီး��မ္ဘာ့ိသီး� သီးင်း် 
အလးယ််တွက်း ယ်းသီးး��နို��င်း်မ္ဘာ့ည််။
>> အရော��ရောပ်် ��း�ရောဆို�င်း်အးတွ်က်�� ထို�တွ်ပ်���ခြုံပ်း� ယ်��ကြက်ည််စ�တွ်�့ရှိရောသီး� အ�မ္ဘာ့်�း�����့င်း်� သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် သီးးင်းယ််�့င်း်�၏ ရော�အ�မ္ဘာ့်တွးင်း် 
ရော��က်င်း်�ရှိ�က်င်း်�ရောကြက်�င်း်� သီး�မ္ဘာ့်�ဝိုိက််ထို��ပ်ါ။
>> သီးင်း် ထိုးက််သီးး��မ္ဘာ့ည််ဟု� စဉ်း�စ��ထို��ပ်ါက်၊ သီးင်း�် ဖ��်�နိုိင်း�် တွည််ရော�ရှိ�က်�� ရှိိ�ရောဖးခြားပ်နို��င်း်သီးည်�် က်�ရှိ�ယ်�အ��လ���ရှိိ� အပ်လးရောက်�
ရှိိင်း်�မ္ဘာ့့��တွးင်း် “တွညီ်ရောန��” က်�� ပ်�တွ်ထို��ပ်ါ။ အင်း်တွ��က််ရောပ််တွးင်း် အလး�သီး���စ��ခြားပ်ုလ�ပ််သီးးမ္ဘာ့့��က် ရော��က််ရောယ်�င်း်��ခြား�င်း်�က်�� 
သီးတွ�ထို��ပ်ါ။



>> သီးက််ရောသီး��က်တွ်ခြားပ်��၊ မ္ဘာ့�တွတ�မ္ဘာ့့��ပ်ါ ပ်ါဝိုင်း်ရှိမ္ဘာ့ည််။
>> နို��င်း်င်း�က်း�လက််မ္ဘာ့ိတွ်၊ အလ�ပ််လ�ပ််က်��င်း်�းင်း�်လက််မ္ဘာ့ိတွ်၊ 
ရော�ထို��င်း်�းင်း�်လက််မ္ဘာ့ိတွ်
>> အ�မ္ဘာ့��စ�ရှိးက််စ�တွမ္ဘာ့်�နိုိင်း�် အရောရှိ�ကြိုက်း�စ�ရှိးက််စ�တွမ္ဘာ့်�
မ္ဘာ့့��
>> အ�မ္ဘာ့်ရောသီး��၊ က်��ရောသီး��နိုိင်း�် အလ�ပ််ရောသီး�� အပ်��တွစ်စ��
>> ရောင်းးသီး��၊ အရော�က်း�ဝိုယ််�းင်း�်က်တွ် သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် ရောင်းးထို�တွ်
ရောင်းးရော�့နို��င်း်ရောသီး�က်တွ်
>> အဝိုတွ်အစ��နိုိင်း�် အတွးင်း်��� အပ်��
>> သီး�််ရှိိင်း်�ရောရှိ� ပ်စစည််�၊ အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း� လစဉ်းသီး��� ပ်စစည််� 
သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် တွစ်�ါသီး��� က်ရောလ�အနိုိး�စ
>> ဖ��်�အ��သီးးင်း်�ကြိုက်�ု �နိုိင်း�် အရောရှိ�အရောပ််အရောခြား�အရော�တွးင်း် 
အသီး���ခြားပ်ုရှိ�် ခြားဖစ်နို��င်း်ပ်ါက် ကြိုက်�ု တွင်း်ရောင်းးခြားဖည်�်ထို��ခြုံပ်း�ရောသီး� 
လက််က်��င်း်ဖ��်�တွစ်လ���
>> သီးင်း် သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် သီးင်း�်က်ရောလ� ပ်��မ္ဘာ့ိ�်ရောသီး�က််ရော�က့် 
ရောဆို�ဝိုါ�မ္ဘာ့့��
>> ဆိုက််သီးးယ််ရှိ�် အရောရှိ�ကြိုက်း� ဖ��်���ပ်ါတွ်မ္ဘာ့့��

>> သီးင်း် အလ�ပ််လ�ပ််ရော�ရောသီး�၊ သီးင်း် ရော�ထို��င်း်ရော�ရောသီး� နို��င်း်င်း�
သီးည်် သီးင်း�် မ္ဘာ့��င်း်နို��င်း်င်း� မ္ဘာ့ဟု�တွ်သီးည်�်တွ��င်း် သီးင်း�်ထို�တွးင်း် ရော��
က်င်း်�လ��ခြုံ��ု ပ်��င်း်�းင်း�်နိုိင်း�် အက်�အက်းယ််ရှိပ်��င်း်�းင်း�် ရှိိ�သီးည််။
>> သီးင်း်လ��အပ််ပ်ါက်၊ အ�း�ဆို��� အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း� သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် 
အလ�ပ််သီးမ္ဘာ့�� အဖး��အစည််�မ္ဘာ့့��၏ အရောရှိ�ရောပ််ဖ��်���ပ်ါတွ်မ္ဘာ့့��
၊ ရှိ�စ��်�၊ သီး�ရုံး���၊ အလ�ပ််သီးမ္ဘာ့��သီးမ္ဘာ့ဂါု၊ ရောရှိ့�ရောခြားပ်�င်း်�
အလ�ပ််သီးမ္ဘာ့��ဌာ��၊ က့်�်�မ္ဘာ့�ရောရှိ�ဌာ�� သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် အခြား���
ဝို�်ရောဆို�င်း်မ္ဘာ့ုမ္ဘာ့့��ထို�သီး�� ဖ��်�ရော�်ဆို��ပ်ါ။
>> အက်းအည်းရောတွ�င်း်���နို��င်း်သီးည်�် တွယ််လးဖ��်�လ��င်း်�၊ 
ရှိ�စ��်�၊ ရောဆို�ရုံး��နိုိင်း�် အခြား���ဝို�်ရောဆို�င်း်မ္ဘာ့ုမ္ဘာ့့��ထို�တွးင်း် သီးင်း် 
အက်းအည်းရှိယ်းသီးည်�်အ�ါ ��သီး�ခြားပ်�်ဝို�်ရောဆို�င်း်မ္ဘာ့ုက်�� 
ရောတွ�င်း်�ဆို��ပ်ါ။
>> �ဝိုတွး�့င်း်� အရောထို�က််အက်းခြားပ်ု က်း�်ရှိက််မ္ဘာ့့�� (
အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း� သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် အလ�ပ််သီးမ္ဘာ့�� အဖး��အစည််�မ္ဘာ့့��)နိုိင်း�် 
�့�တွ်ဆိုက််ပ်ါ။ ယ်င်း်�တွ��သီးည်် ဝို�်ရောဆို�င်း်မ္ဘာ့ုရှိနို��င်း်သီးည်�် 
အ�့�တွ်အဆိုက််မ္ဘာ့့��နိုိင်း�် သီးတွင်း်�အ�့က််အလက််မ္ဘာ့့��အ�� 
သီးင်း�်က်�� ရောပ်�နို��င်း်သီးည််။
>> သီးင်း�် သီး�ရုံး���နိုိင်း�် ရောက်�င်း်စစ်ဝို�် ဝို�်ရောဆို�င်း်မ္ဘာ့ု ဖ��်���ပ်ါတွ်
မ္ဘာ့့��က်�� မ္ဘာ့ိတွ်သီး��သီး�မ္ဘာ့်�ဆိုည််�ထို��ပ်ါ။ သီးင်း် နို��င်း်င်း�ရှိပ််ခြား���သီး�� 
ရောရှိ�က််ရှိိ�ရော��့��်တွးင်း် ယ်င်း်�တွ��က် သီးင်း�်က်�� အက်းအည်းရောပ်�ရှိ�် 
ရှိိ�ရော�ကြက်သီးည််။>> COVID-19 က်�လအတွးင်း်� ရော�အ�မ္ဘာ့်တွးင်း်ရော�ထို��င်း်ကြက်

ရှိ�် အမ္ဘာ့��််ထို�တွ်ထို��သီးခြားဖင်း�် သီးယ််ယ်းပ်��ရောဆို�င်း်ရောရှိ�သီးည်် 
အက်�််အသီးတွ်ခြားဖစ်ရော�နို��င်း်သီးည််။ ခြားဖစ်နို��င်း်ပ်ါက် သီးယ််ယ်း
ပ်��ရောဆို�င်း်ရောရှိ� လမ္ဘာ့်�ရောကြက်�င်း်�ဖးင်း�်မ္ဘာ့ည်�်အရောပ်် မ္ဘာ့့က််ရော�့
အခြားပ်တွ်မ္ဘာ့��ပ်ါနိုိင်း�်။
>> အရောရှိ�ရောပ်် အက့်ပ််အတွည််�ခြားဖစ်ရော�ပ်ါက်၊ အက်းအည်း
ရောတွ�င်း်���နို��င်း်ရောသီး� တွယ််လးဖ��်�လ��င်း်�၊ အ�း�ဆို��� 
အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း�အဖး��အစည််� သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် ရှိ� ထို�သီး�� ဖ��်�ရော�်ပ်ါ။

>> �့က််�့င်း်� အက်းအည်းရောပ်�ရှိ�် သီးင်း�် သီးးင်းယ််�့င်း်�မ္ဘာ့့��နိုိင်း�် 
မ္ဘာ့�သီး��စ�မ္ဘာ့့��က်�� တွ��တွ���မ္ဘာ့ရောခြားပ်��� ရော��က်င်း်�ရောသီး�
စက်��လ���မ္ဘာ့့��နိုိင်း�် ရောစ�င်း်�ပ်ါ�ရှိ�ပ််ခြား�ည်် ရောခြားပ်�ပ်ါ။
>> က့်��လး�်သီးးက် ရောလ�စ��ရှိရောသီး� ယ်င်း်�နိုိင်း�် အလ�ပ််
အတွးတွးလ�ပ််သီးည်�်  တွစ်စ��တွစ်ရောယ်�က််က်�� ရှိိ�ရောဖး
ရောဖ�်ထို�တွ်ထို��ပ်ါ။ ယ်င်း်�၏ အကြက်မ္ဘာ့်�ဖက််မ္ဘာ့ုက်�� ရှိပ််တွ�််
���င်း်�ရှိ�် ခြားဖစ်သီးည််။ ယ်�ယ်းအ��ခြားဖင်း�် ရှိပ််တွ�််သီးး��သီးည်�်
တွ��င်း် ရော�တွတအသီးက််ရှုရော�့�င်း်နို��င်း်မ္ဘာ့ည််။
>> ရောေသီး�� အ�ဏ်�ပ်��င်း်မ္ဘာ့့��၊ ရှိ� သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် အခြား���သီးးမ္ဘာ့့��
က်�� ပ်ါဝိုင်း်���င်း်�ပ်ါ။
>> ယ်��ကြက်ည််ထို��က််ရောသီး� ရော�ါင်း်�ရောဆို�င်း်မ္ဘာ့့�� သီး��မ္ဘာ့ဟု�တွ် 
��သီး�ရောရှိ� ရော�ါင်း်�ရောဆို�င်း်မ္ဘာ့့��က်�� ပ်ါဝိုင်း်���င်း်�ပ်ါ။

နိုး�င်း်င်း� �ဲဌာ�န
ထားး�း�က်နစ်န�သးမ္ဘာ့့��အတွးက် 

ဝန်ရောဆို�င်း်မ္ဘာ့ုမ္ဘာ့့��

က်ရောမ္ဘာ့�့ေး�ယ်�� ၁၂၈၈ ၁၂၈ဝို
(အက်းအည်းရောတွ�င်း်���နို��င်း်သီးည်�် တွယ််လးဖ��်�လ��င်း်�)

အင်း်ေ���း�ရှိိ�� ၁၁၂ ဝို၈၁၃၁၇၆၁၇၆၂၂
(P2TP2A)

လ�အ�� ပ်းေးအ� ၁၉၁ ၁၃၆၂
(လ�အ�� အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း� သီးမ္ဘာ့ဂါု)

မ္ဘာ့ရောလ�ရှိိ�� ၉၉၉ ဝို၃ ၇၉၅၆ ၃၄၈၈
(အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း� အရောထို�က််အက်းခြားပ်ုရောရှိ� အဖး��အစည််�)

ခြားမ္ဘာ့�်မ္ဘာ့� ၁၉၉ ဝို၆၇ ၃ ၄ဝို၄ ၂၂၂
(ခြားပ်ည််ရောထို�င်း်စ� အစ���ရှိ)

ဖ�လစ်ပ်��င်း် ၁၇၇
ဝို၉၁၉ ၇၇၇ ၇၃၇၇

(PNP အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း�နိုိင်း�် က်ရောလ�သီးးင်းယ််မ္ဘာ့့�� 
အက်�အက်းယ််ရောပ်�ရောရှိ� ဌာ��)

စင်း်က်�ပ်း ၉၉၉
၆၃၄၁ ၅၅၃၅

(အ�မ္ဘာ့်)

ထို��င်း်� ၁၉၁
၁၃ဝိုဝို

(ပ်ဋိ�ပ်က်ခဆို��င်း်ရှိ� One Stop ဌာ��)

ဗျူးယ်က််�မ္ဘာ့် ၁၁၃ ၁၉ဝိုဝို ၉၆ ၉၆ ၈ဝို
(ဗျူးယ်က််�မ္ဘာ့် အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း� သီးမ္ဘာ့ဂါု)

ဤအနိုိစ်�့ု ပ််က်�� “Safe and Fair - အ�ဆိုးယ်�ရောေသီးတွးင်း်�ရှိိ� အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း�ရောရှိ့�ရောခြားပ်�င်း်�အလ�ပ််သီးမ္ဘာ့��မ္ဘာ့့��အတွးက်် အ�းင်း�်အရောရှိ�မ္ဘာ့့��နိုိင်း�် အ�းင်း�်အလမ္ဘာ့်�မ္ဘာ့့��ရှိရှိိ�ရောစခြား�င်း်�” စးမ္ဘာ့�က်��်�က် 
ရောရှိ�သီး��ခြားပ်ုစ�သီးည််။ ယ်င်း်�စးမ္ဘာ့�က်��်�သီးည်် အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း�တွ��နိုိင်း�် မ္ဘာ့��်�က်ရောလ�တွ��အရောပ်် အကြက်မ္ဘာ့်�ဖက််မ္ဘာ့ုပ်ရောပ့်�က််ရောစရှိ�် ဥရောရှိ�ပ်သီးမ္ဘာ့ဂါုနိုိင်း�် က်မ္ဘာ့�့�က်�လသီးမ္ဘာ့ဂါုတွ��အကြက်�� နိုိစ်ရှိိည််ပ်း�ရောပ်ါင်း်�
ရောဆို�င်း်ရှိးက််မ္ဘာ့ည်�် Spotlight Initiative စးမ္ဘာ့��့က််၏ လ�ပ််င်း�်�အစ�တွ်အပ်��င်း်�တွစ်�� ခြားဖစ်ပ်ါသီးည််။ အ�ဆိုးယ်�ရောေသီးအတွးင်း်�ရှိိ� အမ္ဘာ့့�ု �သီးမ္ဘာ့း�အ��လ���အတွးက်် အလ�ပ််သီးမ္ဘာ့��အခြားဖစ် 
ရောရှိ့�ရောခြားပ်�င်း်�သီးး��လ�ရှိ�တွးင်း် ရော��က်င်း်�လ��ခြုံ��ု ၍ မ္ဘာ့ှတွရောစရှိ�်ဟုးရောသီး� ပ်ဓာ��ရှိည််မ္ဘာ့ိ�်��့က််ခြားဖင်း�် အခြားပ်ည််ခြားပ်ည််ဆို��င်း်ရှိ� အလ�ပ််သီးမ္ဘာ့��ရောရှိ�ရှိ�အဖး�� ILO နိုိင်း�် (UNODC ပ်း�ရောပ်ါင်း်�
ရောဆို�င်း်ရှိးက််နိုိင်း�်အတွး) UN Women တွ��အကြက်�� မ္ဘာ့�တွ်ဖက််ခြားပ်ုပ်း�ရောပ်ါင်း်�ရောဆို�င်း်ရှိးက််၍ Safe and Fair အစးအစဉ်းက်�� အရောက်�င်း်အထိုည််ရောဖ�်ခြား�င်း်� ခြားဖစ်ပ်ါသီးည််။ အရောသီး�စ�တွ်
အ�့က််အလက််မ္ဘာ့့��က်�� သီး�ရှိိ�လ��ပ်ါက်  https://spotlightinitiative.org တွးင်း် ဖတွ်ရုံး့နို��င်း်ပ်ါသီးည််။

သင်း�် အရော��ရောပ်် ��း�ရောဆို�င်း်အးတွ်ထားဲတွးင်း်ထားညီ�်
ခြုံပ်း� ထား�တွ်ပ်း��ထား���မ္ဘာ့ညီ�် ပ်စစညီ်�မ္ဘာ့့��

အကယ််၍ သင်း်သညီ် အမ္ဘာ့့း��သမ္ဘာ့း�ရော�့�ရောခြပ်�င်း်�
အလ�ပ််သမ္ဘာ့��တွစ်ဦး� ခြဖစ်ရောနပ်ါက သး�ိးထား���
မ္ဘာ့ညီ�် အ��မ္ဘာ့့��

��း�သး��လ�မ္ဘာ့ု ကန််သတွ်ထား��စဉ်းအတွးင်း်� 
ထားညီ�်သးင်း်�စဉ်း�စ���မ္ဘာ့ညီ�် အ��မ္ဘာ့့��

ခြဖစ်နိုး�င်း်ရော�့�ိးသညီ�် အခြ��� ရော��ကင်း်�လ��ခြုံ���ရော�� 
နညီ်�ဗျူ့�ဟု�မ္ဘာ့့��

အရောထား�က်အကး ��ိးနိုး�င်း်�န် ရောအ�က်ပ်ါဖ�န်�
န�ပ်ါတွ်မ္ဘာ့့��သး� ဖ�န်�ရော�်ဆိုး�ပ်ါ။

https://spotlightinitiative.org

