


ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးအသြေါ် ကှိုဗစ်-၁၉ ၏ အကျှိ ိုး က်သရောက်မှုမျောိုး 

 

NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE

 

          ရက်စ ွဲ- ၂၃၊ ၈၊ ၂၀၂၀ 

 
သနောငသ်ရ ောငဖ်  ွံ့ ဖဖှိ ိုးသရိုးအ ငိ်ုး 

 ုသတ နန င  ်ဖ  ွံ့ ဖဖှိ ိုးသရိုး ဌောန 

လဖှိုင ်နနထ်န ်

 

 

 

 

 
 
  

ကချငပ်ြညန်ယရ် ှိ အစှိုိုးရမဟတုသ် ော 

အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးအသြေါ် ကှိဗုစ-်၁၉ ၏ 

အကျှိ ိုး ကသ်ရောကမ်ှုမျောိုး 
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နှိဒါန်ိုး 

 

ကချငပ်ြည်နယ်တ င ် မူလတနိ်ုး၊ အလယ်တနိ်ုးန င  ် အထက်တနိ်ုး သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ၃၄၀၈၉၈ သကျော်န င  ်

သကောလှိြ်၊ တကက  ှိလု်အဆင  ် သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုး ၁၀၀၀၀၀ နိီုးြ ိုး ရ ှိခွဲ  ည်ဟု  စီမ ကှိနိ်ုးန င  ် ဘဏ္ဍသရိုး 

ဝနက်ကီိုးဌောနမ  ၂၀၁၈ ခုန စ်တ င ်ထုတပ်ြနခ်ွဲ  ည်။ ယငိ်ုး သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ည် ၎ငိ်ုးတှို  ၏ စှိတဝ်ငစ်ောိုးမှုန င  ်

လှိုအြ်ချက်မျောိုးသြေါ်မူတည်၍  ငတ်နိ်ုးအမျှိ ိုးအစောိုး အစ ုအလငက်ှို သန ရော ီ၌ သ ောလ်ည်ိုးသကောငိ်ုး၊ 

သကျောငိ်ုးြှိတ်ချှိန ် အတ ငိ်ုး၌ သ ော်လည်ိုးသကောငိ်ုး တက်သရောက် ငယ်ူကက ည်။  အလောိုးတူ သကောလှိြ်၊ 

တကက  ှိုလ်အဆင  ် သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ည်လည်ိုး ၁ န စ် မ  ၂ န စ်ထှိကကောသ ော  ငတ်နိ်ုးဆငိ်ုးလက်မ တ်ရ 

 ငတ်နိ်ုးမျောိုး ( ှို  ) ဒြီလှိုမော အတနိ်ုးမျောိုးန င  ် ကောလတှို  ငတ်နိ်ုးမျောိုးကှို ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အဆင ပ်မင  ်

ြညောသရိုး သကောလှိြ်၊ တကက  ှိုလ်မျောိုးန င  ် ကှိယု်ြှိုင ် (တစ် ီိုးြုဂ္ဂလ)  ငတ်နိ်ုးသကျောငိ်ုးမျောိုး၌ ဆက်လက ်

ဆည်ိုးြူိုးသလ လောကက ည်။  

 
၂၀၂၀ ခုန စ် မတ်လ (၁၃) ရက်သန  ၌၊ ပြည်သထောငစ်ုအစှိုိုးရ ည် ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂ္  ကောက ယတ်ောိုးဆီိုးသရိုး 

အစီအမ အပဖစ် သနအှိမ်တ င ်ောသနထှိုငသ်ရိုး (stay at home) အမှိန  က်ှို ထုတ်ပြနသ်ကကပငောခွဲ  ည်။ ထှို  သကကောင  ်

ကျနိ်ုးမောသရိုး သဆိုးသြိုးခန်ိုးမျောိုးန င  ် သဆိုးရ ုမျောိုးမ လ ွဲ၍ စော ငသ်ကျောငိ်ုးမျောိုး၊ ဘုရောိုးသကျောငိ်ုးမျောိုး၊ 

ြ ွဲလမ်ိုး ဘငအ်မျှိ ိုးမျှိ ိုး၊  ငတ်နိ်ုးမျောိုး၊ ရ ုိုးမျောိုး၊ သဖျော်သပဖတငဆ်ကမ်ှုမျောိုးန င  ် အပခောိုးသ ော အခမ်ိုးအနောိုးမျောိုး 

ကျငိ်ုးြရောသနရောမျောိုးန င  ် လစူုစည်ိုးသဝိုးပြ လြု်ပခငိ်ုးကှို တောိုးပမစ်ြှိတြ်ငလ်ှိကု် ည်။ ကချငပ်ြည်နယ် 

အစှိုိုးရကလည်ိုး အဆှိုြ  မဝူ ဒကှို ၂၀၂ဝ ခုန စ ် မတ်လ (၂၀) ရက်သန   (တကက  ှိလု်ဝငတ်နိ်ုး စောသြိုးြ ွဲသပဖဆှိုဖြီိုး 

 ည ်သန  ) ၌ သကကပငောခွဲ  ည်။ ချက်ချငိ်ုး ဆှို လှိြုင၊် တကက  ှိုလ်စောသမိုးြ ွဲမျောိုးကှိလုည်ိုး ဆှိုငိ်ုးင  ခွဲ  ည်။ ထှို ှို   

ဆှိုငိ်ုးင  ည ်သန  ၌ ယငိ်ုးစောသမိုးြ ွဲ သပဖဆှိုမှုဖြီိုးဆ ုိုးရန ်(၂) ရက်တှိတှိ ကျနရ် ှိသနသ ိုး ည်။  

 
တစ်ဖြှိ ငန်က်တည်ိုး ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အဆင ပ်မင  ် ြညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုး၊ သကောလှိြ်၊ တကက  ှိုလ်မျောိုးကှိ ု

ြှိတ်ြငခ်ွဲ  ည်။ ထှို ှို   ြှိတ်ြငမ်ှုမျောိုးသကကောင  ် သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုးအသနပဖင  ် ြညောရြ်မျောိုးအောိုး လက်လ မ်ိုး 

 ငယ်ူရရ ှိရန ်ကကှိ ိုးြမ်ိုး ရုနိ်ုးကနသ်နကကရ ည်။  
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 သုတ နပြ လုြ်ရပခငိ်ုး၏ ကျှိ ိုးသ ကောငိ်ုးသ ော်ပြချက် 

 
ပမနမ်ောနှိငုင်  ည် စတုထထ စက်မှုသတော်လ နသ်ရိုးသခတ် (ြညောသရိုး ၄.၀) ကှို လ မ်ိုးရောတ င ်သနောက်ကျကျနသ်န ည်။ 

ြညောသရိုး ၄.၀ ဆှိုရောတ င ် ရှိုိုးရောအစဉ်အလောမဟုတ်သ ော ြညောသရိုးနည်ိုးလမ်ိုးမျောိုးကှို သမောငိ်ုးန ငရ်န်အတ က ်

နည်ိုးြညောန င  ် ပြနက်ကောိုးဆက်  ယ်သရိုးအသပခပြ   ငက်ကောိုး ည ် ြညောသရိုးနည်ိုးစနစ်ပဖစ် ည်။ 

ကသလိုးငယ်မျောိုး ည် ဒဂီ္ျစ်တယ်စကက်ှိရှိယောမျောိုး ပဖစ်သ ော မှိုဘှိုငိ်ုးစမတ်ဖုနိ်ုးမျောိုး၊ တကဘ လကဖ်ုနိ်ုးမျောိုးန င ် 

က နြ်ျျူတောမျောိုးကှို ငယင်ယ်ကတည်ိုးက ရငိ်ုးန ိီုးကျွမ်ိုးဝငခ် င  ် ရရ ှိကကသ ောသကကောင  ် ၎ငိ်ုးတှို  ကှို ဒဂီ္ျစ်တယ ်

နည်ိုးြညော မျှိ ိုးဆက်မျောိုးဟု မ တ်ယူထောိုးကက ည်။  ှို  သ ော် ပမနမ်ောသကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုးက စော ငသ်ကျောငိ်ုး 

မျောိုး၌ နည်ိုးြညောအသပခပြ   ငက်ကောိုး၊  ငယ်မူှု အခ င အ်လမ်ိုး မရရ ှိကကြ ။ အပခောိုးနှိငုင် မျောိုးန င  ်နှုှိငိ်ုးယ ဉ်လျှင၊် 

နည်ိုးြညောန င  ် ဒဂီ္ျစ်တယ်ဆှိုငရ်ော အသထောက်အြ  မျောိုးကှိုလည်ိုး သကျောငိ်ုးန င  ် မှိ ောိုးစုမျောိုးထ မ  လ ုသလောကစ် ော 

မရရ ှိကကြ ။ 

 
ကှိုဗစ်-၁၉ သကကောင  ်သနအှိမ်တ င ်လသြ ငိ်ုးမျောိုးစ ော သနထှိုငဖ်ြီိုးသနောက် အစှိုိုးရ စော ငသ်ကျောငိ်ုးမျောိုးန င  ်မှိဘမျောိုးက 

ြညောသရိုးန င  ်  ငယ်ူသလ လောမှုအောိုး လကလ် မ်ိုးမ ီသစရန ် နည်ိုးလမ်ိုးမျောိုးကှို သဖော်သဆောငခ်ွဲ ကက ည်။ 

အငတ်ောနက် အ နလ်ှိုငိ်ုးမ တဆင  ် ြညောရြ်မျောိုး ငယ်ူသလ လောပခငိ်ုး ည် ကှိုဗစ်-၁၉ ကောလအတ ငိ်ုး  ငယ်ူ 

သလ လောမှုလမ်ိုးသကကောငိ်ုးမျောိုးအနက် လူအမျောိုးအ  ုိုးပြ  သရြနိ်ုးစောိုးသ ော လမ်ိုးသကကောငိ်ုးတစ်ခု ပဖစ်လော ည်။ 

 ှို  သ ော် အဆှိုြ လမ်ိုးသကကောငိ်ုးအတှိငုိ်ုး နည်ိုးလမ်ိုးတကျ တ ငက်ျယစ် ော အ  ုိုးပြ နှိငုရ်နအ်တ က် အတောိုးအဆီိုး၊ 

အခက်အခွဲသြ ငိ်ုးမျောိုးစ ောကှို သကျော်ပဖတ်ရဦိုးမည် ပဖစ် ည်။ သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုး အသယောက်ချငိ်ုး စီတှိုငိ်ုးကှိ ု

အငတ်ောနက်အ နလ်ှိုငိ်ုးမ တဆင  ် ြညောရြ်မျောိုး  ငက်ကောိုးသြိုးရောတ င၊် လျှြ်စစမ်ီိုးန င  ် အငတ်ောနက် ရရ ှိမှု 

အကန  အ် တ်ရ ှိသနပခငိ်ုး ည် သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုးထ  အသရောက် ငက်ကောိုးသြိုးရန ် ခက်ခွဲလ ြ  ည်။ 

သယဘူယျအောိုးပဖင  ် ပမနမ်ောပြည်ရ ှိ သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ည် ၎ငိ်ုးတှို  ၏ စော ငသ်ကျောငိ်ုးမျောိုး ၌ ၂၁ ရောစု တ င ်

တတ် ှိထောိုးရမည ် အ ှိြညောန င က်ျွမ်ိုးကျငမ်ှုမျောိုးကှို အကန  အ် တ်မျောိုး ပဖင  ်ော ရရ ှိသန ကက ည်။  

 
၂၁ ရောစုတ င ် နည်ိုးြညောအသပခပြ   ငက်ကောိုးမှုန င  ်  ငယ်ူသလ လောမှုအောိုး ပြ ပြငသ်ပြောငိ်ုးလွဲရန ်

မရ ှိမပဖစ်အသရိုးကကီိုးလ  ည်  ဒဂီ္ျစတ်ယ်နည်ိုးြညောဆှိုငရ်ော ကျွမ်ိုးကျငတ်တ်သပမောက်ရမည  ် စ မ်ိုးရည် 

(၃)မျှိ ိုးရ ှိ ည်။ ၄ငိ်ုးတှို  မ ော  တငိ်ုးအချက်အလက်ရ ောသဖ အ  ုိုးပြ တက်မှု၊  တငိ်ုးမီဒယီော  ုိုးစ ွဲတတ်မှု န င  ်

 တငိ်ုးအချက်အလက်န င ဆ်က်  ယ်သရိုး နည်ိုးြညောအ  ုိုးပြ တတ်မှု တှို   ပဖစ်ကက ည် (Trilling and Fadel, 

2009)။ သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုးက သဝဖနြ်ှိုငိ်ုးပခောိုးတတ်ပခငိ်ုး၊ ပြဿနောသပဖရ ငိ်ုးတတ်ပခငိ်ုး၊ ပြနက်ကောိုး ဆက်  ယ် 

တတပ်ခငိ်ုး၊ ြူိုးသြ ငိ်ုးသဆောငရ် ကတ်တ်ပခငိ်ုး၊ တထီ ငက်က ဆတတ်ပခငိ်ုး စ ည ် ကျွမ်ိုးကျငမ်ှု အရည်အချငိ်ုးမျောိုး 

ရ ှိဖှို  လည်ိုး လှို ည်။   

 
ကှိုဗစ်-၁၉သကကောင  ် အသပခခ ြညောစော ငသ်ကျောငိ်ုးမျောိုးန င  ် အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုး၊ သကောလှိြ်၊ 

တကက  ှိုလ်မျောိုးကှို လသြ ငိ်ုးမျောိုးစ ော ဆှိုငိ်ုးင   ြှိတြ်ငထ်ောိုး ည်။ ယခုလှို ြညောသရိုးအောိုးဆည်ိုးြူိုး သလ လောနှိငုမ်ှု 

ဆ ုိုးရှု  ိုးပခငိ်ုး ည် ြညောသရိုးတစ်ြှိုငိ်ုးတစ်စန င  ် သကျောငိ်ုးထ က်  ောိုးမည ် သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးဦိုးသရကှို ပမြှင မ်ောလော 



ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးအသြေါ် ကှိုဗစ်-၁၉ ၏ အကျှိ ိုး က်သရောက်မှုမျောိုး 
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သစနှိငုဖ်ြီိုး ြညောသရိုး တှိုိုးတကပ်မြှင မ်ောိုးမှုကှို ဆုတ်ရုတ်  ောိုးသစနှိငု ်ည်။ ထှို  သကကောင  ် မှိဘပြည် ူမျောိုး၊ 

လူမှုအ ှိုငိ်ုးအဝှိုငိ်ုးမျောိုး၊ အသပခခ ြညောစော ငသ်ကျောငိ်ုးမျောိုး၊ ဘုနိ်ုးသတော်ကကီိုးစော ငသ်ကျောငိ်ုးမျောိုး၊ အရြ်ဘက် 

လူမှုအဖ ွဲွံ့အစည်ိုးမျောိုးန င  ် သဒ အသပခပြ  ြညောသရိုးစော ငသ်ကျောငိ်ုးမျောိုး၏ ြူိုးသြ ငိ်ုးြ ဝငမ်ှုန င  ် ြူိုးသြ ငိ်ုး 

သဆောငရ် က်မှုမျောိုး ည် သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး၏ ြညော ဆက်လက်ဆည်ိုးြူိုးသလ လောနှိငုသ်ရိုး လက်လ မ်ိုးမ ီမှု 

အတ က် မရ ှိမပဖစ် အသရိုးကကီိုးလ ြ  ည် (Naing, 2020)။  

 
 
ပြဿနောရငိ်ုးပမစ်  

 
ပမနမ်ောနှိငုင် ၌ ကှိုဗစ်-၁၉ သရောဂ္ ကူိုးဆက်ပြန  ြ် ောိုးမှုအောိုး သတ ွံ့ရ ည်န င  ် တစဖ်ြှိ ငန်က် တစ်နှိငုင် လ ုိုးရ ှိ 

အဆင ပ်မြှင  ် ြညောသရိုးသကောလှိြ်၊ တကက  ှိလု်မျောိုးန င  ် သဒ အသပခပြ  အဆင ပ်မြှင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုး ကှို 

မတ်လ (၂၃)ရက်မ  စ၍ ြှိတ်ခွဲ  ည်။ ထှို  သကကောင  ် ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ သဒ အသပခပြ  အဆင ပ်မင  ် ြညောသရိုး 

သကျောငိ်ုးမျောိုး ည်လည်ိုး စော ငခ်နိ်ုးတ ငိ်ုး  ငက်ကောိုးသနမှုမျောိုးကှို ဆှိုငိ်ုးင  ခွဲ  ည်။ သဝလ  သခ ငဖ်ျောိုးသ ော 

သကျိုးလက်သဒ မျောိုးမ  လောသရောက်ြညော ငယ်သူနသ ော အသဆောငသ်န အသဆောငစ်ောိုး သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး 

 ည် ၎ငိ်ုးတှို  ၏ သနရြ်သဒ  ှို   ပြနခ်ွဲ ကကရ ည်။  

 
ဤ ုသတ နသလ လောချက် ည် ယခုလှိုအသပခအသနအသြေါ် ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ သဒ အသပခပြ  အဆင ပ်မြှင  ်

ြညောသရိုး သကျောငိ်ုးမျောိုးဘက်မ  မည် ှို  မည်ြ ု တ ု  ပြနသ်ဆောငရ် က်ထောိုးသကကောငိ်ုးကှို သလ လောရန ်ရည်ရ ယ် ည်။  

ဤ ုသတ နသလ လောချက် ည် ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂ္  ကောလအတ ငိ်ုး ကက  သတ ွံ့ရသ ော ြညောသရိုး 

စှိနသ်ခေါ်မှုမျောိုးအသကကောငိ်ုး၊ ယငိ်ုးကြ်သရောဂ္ အကျြ်အတည်ိုးကကောိုး၌ ြညောဆည်ိုးြူိုးသလ လောနှိငုရ်န ် က်ဆှိုငရ်ော 

အဆင ပ်မြှင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးမ   ငက်ကောိုး ငယ်ူနှိငုမ်ှု အခ င အ်လမ်ိုးအောိုးမည် ှို   တ ု  ပြန ် ပဖည ်ဆည်ိုး 



ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးအသြေါ် ကှိုဗစ်-၁၉ ၏ အကျှိ ိုး က်သရောက်မှုမျောိုး 
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သဆောငရ် က်သြိုးမှုအသကကောငိ်ုးန င  ် သလ လော ငယ်နူှိငုမ်ည ် ြတ်ဝနိ်ုးကျငအ်ောိုး လှိုက်သလျောညီသထ  ပဖစ်သအောင ်

ပြငဆ်ငသ်ြိုးမှုတှို  အသကကောငိ်ုးကှို အဓှိက သလ လောထောိုးဖြီိုး သဆ ိုးသန ိုး အကက ပြ ချကမ်ျောိုးကှိုလည်ိုး ထည ်  ငိ်ုး 

သဖော်ပြထောိုး ည်။ ဤ ုသတဿန သတ ွံ့ ရ ှိချက်မျောိုးကှို သအောက်သဖော်ပြြ   ုသတ နဆှိုငရ်ော သမိုးခ နိ်ုးန င ် 

ရည်ရ ယ်ချက်မျောိုးပဖင  ်ြွဲ ကှိငု ်သဖော်ထုတ်ခွဲ ြ  ည်။ 

 
 သုတဿန သမိုးခွန်ိုး  

ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂ္  ကောလအတ ငိ်ုး သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ြညောသလ လော၊ဆည်ိုးြူိုးနှိငုမ်ှုအောိုး လက်လ မ်ိုးမ ီ 

ရရ ှိသစရန ် ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော အဖ ွဲွံ့အစည်ိုးမျောိုးမ  ဖ င လ် စ်ထောိုးသ ော သဒ အသပခပြ  

အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးဘက်မ  မည် ှို  မည်ြ ု တ ု  ပြနသ်ဆောငရ် က်ခွဲ  နည်ိုး။  

 
 သုတဿန ရည်ရွယ်ချက်  

ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂ္  ကောလအတ ငိ်ုး သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ြညောသလ လော ဆည်ိုးြူိုးနှိငုမ်ှုအောိုး လက်လ မ်ိုးမ  ီ

ရရ ှိသစရန ် ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော အဖ ွဲွံ့အစည်ိုးမျောိုးမ  ဖ င လ် စ်ထောိုးသ ော သဒ အသပခပြ  

အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးဘက်မ  တ ု  ပြနသ်ဆောငရ် က်၊ ပဖည ်ဆည်ိုးထောိုးြ ုကှို သလ လောရန။် 

 

 

 သုတဿန ပြ လုြ် ည ်နည်ိုးလမ်ိုး 

 



ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးအသြေါ် ကှိုဗစ်-၁၉ ၏ အကျှိ ိုး က်သရောက်မှုမျောိုး 
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ဤ ုသတ န ည ် ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂ္  ကောလအတ ငိ်ုး ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော 

အဖ ွဲွံ့အစည်ိုးမျောိုးမ  ဖ င လ် စ်ထောိုးသ ော သဒ အသပခပြ  အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးဘကမ်  ြညော ငယ် ူ

သလ လောမှုအောိုး လက်လ မ်ိုးမ ီရရ ှိသစရန ် တ ု  ပြနသ်ဆောငရ် က်၊ ပဖည ်ဆည်ိုးသြိုးထောိုးသ ော အတှိုငိ်ုးအတောအသြေါ် 

အဓှိကထောိုး သလ လောထောိုးရော  အရည်အသ  ိုးအသပခပြ  နည်ိုးလမ်ိုးကှို အ  ုိုးပြ ခွဲ  ည်။ ဤ ုသတ နအတ က ်

Kachin Land College၊   Kachin Theological College၊ ြညော တ ခ ိုး အကယ်ဒမီ၊ Institute of Liberal Art 

and Science၊ Ningshawng Social Institute န င  ် Naushawng Community School တှို  မ  တော၀နခ်  ဆရော၊ 

ဆရောမ ၆ ဦိုး၊ သကျောငိ်ုး ောိုးမှိဘ ၂ ဦိုး န င  ်သကျောငိ်ုး ောိုး၊ သကျောငိ်ုး ူ ၂ ဦိုး တှို  အောိုး ၂၀၂၀ ခုန စ်၊ ဇ နလ်ကုနြ်ှိုငိ်ုးန င  ်

ဇ နလ်ှိုငလ်ဆနိ်ုး၌ လူသတ ွံ့သမိုးပမနိ်ုးမှုပြ လြု်၍  ုသတဿန အတငိ်ုးအချက်အလက်မျောိုးသကောကယ်ူ ခွဲ  ည်။ 

ဤ ုသတဿနတ င ် အ  ုိုးပြ  ည ် လူသတ ွံ့သမိုးပမနိ်ုးမှုသမိုးခ နိ်ုးအရည်အသ  ိုး ြှိုမှိုအောိုးသကောငိ်ုး သစရန ်

စမ်ိုး ြ်သမိုးပမနိ်ုးမှုကှို ပြ လုြ်ခွဲ ဖြီိုးမရ ငိ်ုးမလငိ်ုးပဖစ်သနသ ော သမိုးခ နိ်ုးတစ်ချှိ ွံ့ကှို အချက်အလက် သကောက်ယမူှု 

မစတငခ်င ် ပြ ပြငမ် မ်ိုးမ ခွဲ  ည်။ လူသတ ွံ့သမိုးပမနိ်ုးပခငိ်ုးကှို ကချငဘ်ော ောန င  ် ပမနမ်ောဘော ော ပဖင  ်

သမိုးပမနိ်ုးခွဲ  ည်။    

 
ကှိုဗစ-်၁၉ ကြ်သရောဂါ ကောလအတငွိ်ုး င ်ကောိုး ငယူ်မှုဆှိုငရ်ော စှိန်သခေါ်မှုမျောိုး 

  
လူသတ ွံ့သမိုးပမနိ်ုးမှုကှို လက်ခ သပဖဆှို ူမျောိုး၌ ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂ္ န င စ်ြ်လျဉ်ိုး၍ အပမင ်သဘောထောိုး 

အမျှိ ိုးမျှိ ိုး ရ ှိခွဲ ကက ည်။ ယငိ်ုး ကှိုဗစ်-၁၉ ဆှိုငရ်ော ကျနိ်ုးမောသရိုးအကကြ်အတည်ိုး ည် အဆှိုိုး၊ အသကောငိ်ုး 

အကျှိ ိုးဆက်မျောိုးကှို ပဖစ်သြေါ်သစ ည်။ ကှိုဗစ်-၁၉ သကကောင  ်မှိ ောိုးစုမျောိုး၏ ဝငသ်င မျောိုး ကျဆငိ်ုးခွဲ ဖြီိုး၊ လူအမျောိုး 

အလုြ်အကှိုငဆ် ုိုးရှု  ိုးမှုကှို ကက  သနကကရ ည်။ ထှို  အပြင ် ကျနိ်ုးမောသရိုးဆှိုငရ်ော ကောက ယ်တောိုးဆီိုးမှု 

အစီအမ မျောိုးအတ က် (ဥြမော-လက် န  စ်ငသ်ဆိုးရည်၊ န ောသခ ငိ်ုးစည်ိုး) သင သကကိုးကုနက်ျမှုမျောိုး ရ ှိလောပခငိ်ုးန င  ်

အ နလ်ှိုငိ်ုးမ  တဆင  ်  ငက်ကောိုး ငယ်ူနှိငုရ်န ် အတ က်အငတ်ောနက်ခ ကုနက်ျမှုမျောိုး ရ ှိလော ည်။  

ယငိ်ုးအကျှိ ိုးဆက်မျောိုး သကကောင  ်မှိဘမျောိုးအသနပဖင  ်၎ငိ်ုးတှို  ၏ ကသလိုးမျောိုးကှို ြညောဆက်လက်  ငက်ကောိုးသစရန ်

အခက်အခွဲမျောိုး ရ ှိလော ည်။ အထူိုး ပဖင  ် သဝိုးလ သခ ငဖ်ျောိုးသ ော သဒ မျောိုးမ  မှိဘမျောိုး၌ယငိ်ုးကွဲ  ှို   

အခက်အခွဲမျောိုး ြှိုမှို ရ ှိသနနှိငုြ်  ည်။  

 
“ကျွနသ်တော ်၊ကျွနမ်တှို   သကျောငိ်ုးမ ောရ ှိတွဲ  သကျောငိ်ုး ူ/သကျောငိ်ုး ောိုး အမျောိုးစုက နယ်သဝိုးသဒ မျောိုးမ  

လောသရောကက်ကဖြီိုး ခက်ခွဲတွဲ  မှိ ောိုးစုသတ ထွဲက ပဖစ်ြ တယ်။ ယခုလှို ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂ္  

ကောလအတ ငိ်ုး ဆှိုသတော  သကျောငိ်ုး ောိုး မှိဘမျောိုး၏ စီိုးြ ောိုးသရိုးအဆငမ်သပြမှုန င  ် ဝငသ်င ကျဆငိ်ုး 

လောတောသကကောင  ် သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုးရွဲ   သကျောငိ်ုးစရှိတ်န င  ် ကျျူရ ငစ်ရှိတ်သတ အတ က် သင သကကိုး 

အခက်အခွဲ ရ ှိသနကကြ တယ်။ ဒ သကကောင  ် သကျောငိ်ုး ဆက်လက်ဖ င ဖ်ှို   ကျွန်ြုတ်ှို   အကျြ်အတည်ိုး 

ကက  သနရတယ။်” 

   
ထှို  အပြင ် သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ည်သလ လော ငယ်ူမှုတ င ် ကတှိကသအောင  ် ပဖစ်သန ည် ောမက သလ လော 

 ငယ်ူလှိုစှိတ်လည်ိုး ကျဆငိ်ုးလော ည်ကှို သတ ွံ့ရ ည်။ အဘယ်သကကောင ဆ်ှိုသ ော် အှိမ်ထွဲ၌ လသြ ငိ်ုးမျောစ ော 



ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးအသြေါ် ကှိုဗစ်-၁၉ ၏ အကျှိ ိုး က်သရောက်မှုမျောိုး 

 

NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE

 

 ငက်ကောိုး ငယ်ူမှု အဆကြ်ျက် သနရသ ောအကျှိ ိုးဆက်မျောိုးသကကောင  ် ပဖစ်သကကောငိ်ုး မှိဘ တစ်ဦိုးက 

လူသတ ွံ့သမိုးပမနိ်ုးရောတ င ်တ ုိုးပြန ်သပြောဆှိုခွဲ  ည်။ 

 
“သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးသတ  သကျောငိ်ုး ငခ်နိ်ုးစောသတ ကှို သမ ကုနက်ကဖြီ၊  ငယ်ူသလ လောရန ်

ြျငိ်ုးလောကကတယ်။ အှိမ်ထွဲမ ော အချှိနအ်ကကောကကီိုး သနရ တောသကကောင  ် သကျောငိ်ုး ငခ်နိ်ုးစော သတ သတောင ်

မမ တ်မှိသတော ဘူိုးလှို   သကျောငိ်ုး ောိုးမှိဘသတ က သပြောတယ်။ အွဲဒ သကကောင  ် သကျောငိ်ုး ောိုး 

မှိဘသတ ကလည်ိုး သမျှောလ်င ခ်ျက် မွဲ သနဖြီ။” 

 
ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂ္ သကကောင  ် သကျောငိ်ုး ောိုး၊ သကျောငိ်ုး ူမျောိုး ည် ခ တှိုငိ်ုးအချှိနထ်က်ြှို၍ 

၎ငိ်ုးတှို  ၏မှိဘမျောိုးန င အ်တူ အချှိနက်ှို ကုနဆ် ုိုးသစပခငိ်ုး၊ အငတ်ောနက်မ  တဆင  ်  တငိ်ုးအချက်အလက် 

မျောိုးရယူကော မှိမှိကှိယု်တှိုင ်  ငယ်တူတ်လောပခငိ်ုး စ ည ် သကောငိ်ုးကျှိ ိုးတစ်ချှိ ွံ့ ရ ှိသကကောငိ်ုးကှို သတ ွံ့ရ ည်။ 

 ှို  သ ော် သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ည် အငတ်ောနက် အ  ုိုးပြ မှုရ ှိသ ော်လည်ိုး လူမှုက နယ်က် န င  ်

မှိုဘှိုငိ်ုးဂ္ှိမ်ိုးမျောိုးကှို ော အောိုး ောအ  ုိုးပြ သနကကဖြီိုး စောသြြညော သလ လောမှုအတ က ်   ုိုးစ ွဲသနမှု ည် 

နည်ိုးြ ိုးသနသ ိုးသကကောငိ်ုး သတ ွံ့ ရ ှိရြ  ည်။ 

 
ထှို  ပြင ် အငတ်ောနက် အ နလ်ှိုငိ်ုးအတနိ်ုးမျောိုး တက်ရောက်၍ ြညော ငယ်ူနှိငုရ်နအ်တ က် အတောိုးအဆီိုးမျောိုးစ ော 

ရ ှိသနသ ိုးကှိုလည်ိုး သတ ွံ့ရ ည်။ အချှိ ွံ့ သကျောငိ်ုး ောိုးမျော ည် အ နလ်ှိုငိ်ုးမ တဆင  ် သလ လော ငယ်ူရန ်

မန စ် က်ကကပခငိ်ုး။ သကျိုးရ ောမျောိုးတ င ် သနထှိုင ်ူမျောိုးအတ က် မ ော အ နလ်ှိငုိ်ုး ငတ်နိ်ုးမျောိုးတက်သရောက်ရန ်

အငတ်ောနကလ်ှိုငိ်ုးန င  ် လျှြ်စစ်မီိုး မရရ ှိပခငိ်ုးန င  ် တစ်ချှိ ွံ့ မ ော အ နလ်ှိငုိ်ုးမ တဆင  ်  ငယ်ူသလ လောပခငိ်ုးကှိ ု

 က်သတောင  ်က် ော မရ ှိသကကောငိ်ုး သတ ွံ့ ရ ှိရြ  ည်။ အ နလ်ှိုငိ်ုးမ  တဆင  ်  ငတ်နိ်ုးတက်သရောက်ဖူိုး ူ 

သကျောငိ်ုး ောိုး တစ်ဦိုး၏ အသတ ွံ့အကက  ကှို တ ု  ပြနသ်ပြောဆှိုရော.... 

 
“ကျွနသ်တောက် အ နလ်ှိုငိ်ုးကတဆင  ် ငယ်ူသလ လောရောတ င ်အဆင သ်ြ ငိ်ုးမျောိုးစ ော ဝငသ်ရောက်ရပခငိ်ုးကှို 

စှိတ်မရ ည်ဘူိုး။ ထှို  ပြင ်တစ်ခ တစ်ရ  သဆော ဝွဲလတ်ြ်ဆငြ် ုန င  ်အ  ုိုးပြ ြ ကုှို နောိုးမလည်ဘူိုး၊ မ ှိဘူိုး။ 

အငတ်ောနက ် ခ မတတ်နှိငုဘ်ူိုး။ ပမနမ်ော-တရတု် နြ်စြ်သဒ က ကျွနသ်တော ်  ငူယ်ချငိ်ုးသတ က 

Google၊ Messengerန င  ် Gmail တှို  အ  ုိုးပြ ရောတ င ် အခက်အခွဲကက  ရ ည်။ အွဲ ဒ သတ ကှို 

အ  ုိုးပြ နှိငုဖ်ှို  ကကောိုးခ  သဆောဖ ်ဝွဲလ် (proxy software) ကှို   ုိုးဖှို  လှို ည်။ ဒ သကကောင  ်

အငတ်ောနကလ်ှိုငိ်ုးကှို သန ိုးသစြ  ည်။” 

 
ယခု သဖော်ပြသ ောအရော ည် သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး၌  တငိ်ုးအချက်အလက်န င  ် ပြနက်ကောိုး ဆက်  ယ်သရိုး 

နည်ိုးြညော ဗဟု ုမျောိုး လ ုသလောက်စ ောရရ ှိမှု မရ ှိသကကောငိ်ုး မီိုးသမောငိ်ုးထှိုိုးပြသန ည်။ ဆငိ်ုးရွဲဖြီိုး လူမှုစီိုးြ ောိုး 

နှိမ ်ကျသ ော အ ှိုငိ်ုးအဝနိ်ုးမ  သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ည် အ နလ်ှိုငိ်ုးကတဆင  ် သလ လော ငယ်ူနှိငုရ်န ်

 တငိ်ုးအချက်အလက်န င  ် ပြနက်ကောိုးဆက ် ယ်သရိုးဆှိုငရ်ော စ မ်ိုးရည်မျောိုး ရ ှိမသန ည် ောမက 

 ငယ်ူမှုဆှိုငရ်ော စကြ်စစည်ိုးမျောိုး သထောက်ြ  မှုလည်ိုး မရရ ှိသကကောငိ်ုးသတ ွံ့ရ ည်။ ထှို  ပြင ် အ နလ်ှိုငိ်ုးကတဆင  ်

 ငယ်ူသနသ ော သကျောငိ်ုး ောိုး၊ သကျောငိ်ုး ူမျောိုး၌ အ ငိ်ုးလှိုက် ( ှို  မဟတု်) အုြ်စုဖ ွဲွံ့၍ အှိမ်စောမျောိုးကှို ြူိုးသြ ငိ်ုး 



ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးအသြေါ် ကှိုဗစ်-၁၉ ၏ အကျှိ ိုး က်သရောက်မှုမျောိုး 

 

NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE

 

သလ လောရော၌ အခက်အခွဲမျောိုး ရ ှိသနကကသကကောငိ်ုးကှို အ နလ်ှိုငိ်ုးမ  ငယ်ူသလ လောသနသ ော သကျောငိ်ုး ောိုးတစ်ဦိုးမ  

သပြောဆှိုခွဲ  ည်။ 

 
“အုြ်စုဖ ွဲွံ့ ဆက ် ယ်သပြောဆှိုဘှို   (group chat) ကှိုဖနတ်ီိုးထောိုးသ ော်လည်ိုး၊ အဖ ွဲွံ့ဝင ် သတ ကလည်ိုး 

တက်တက်ကကကက ပြနလ်ည် တ ု  ပြနသ်ပြောဆှိုတောမျှိ ိုး မလုြ်ကကတွဲ အပြင ် အဖ ွဲွံ့သခ ငိ်ုးသဆောငက်ှိုယ၌်က 

ဘောမ ဝငသ်ပြောတောမျှိ ိုး မရ ှိခွဲ ဘူိုး။ ဒ သကကောင  ် တစ်ချှိ ွံ့ သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုးက ဘ ုြနိ်ုးတှိုငိ်ုးကှို 

မသရောက်မီ အဖ ွဲွံ့တ ငိ်ုး ြ ဝငမ်ှုကှို ရြ်နောိုးခွဲ ကက ည်။” 

 
ထှို  အတူ ဆရော/မမျောိုးကလည်ိုး ဒဂီ္ျစ်တယ်နည်ိုးြညော ဗဟု ုတ နည်ိုးြ ိုးသနသ ိုးသကကောငိ်ုး န င  ် အ နလ်ှိုငိ်ုးမ  

လမ်ိုးညွှန ်ငက်ကောိုးနှိငုရ်န ် အဆင ်င မ်ပဖစ်သ ိုးသကကောငိ်ုးကှို ဤ ုသတ နက သတ ွံ့ ရ ှိခွဲ  ည်။ အ နလ်ှိုငိ်ုးမ  

တဆင  ်  ငက်ကောိုးပခငိ်ုးကှိ ု ဆရော/မမျောိုး မရငိ်ုးန ိီုး ည ်အပြင ် နည်ိုးြညောြှိုငိ်ုး၌ ကျွမ်ိုးကျငမ်ှု မရ ှိကကသကကောငိ်ုး 

သတ ွံ့ရြ  ည်။ လူသတ ွံ့သမိုးပမနိ်ုးရော၌ သကျောငိ်ုးတောဝနခ်  ဆရောတစ်ဦိုးမ  သပြောဆှိုခွဲ ရော... 

 
“Facebook, Instagram, Gmail န င  ် Line ကွဲ  ှို  သ ော လူမှုက နရ်က် နည်ိုးြညောမျောိုးကှို ကျွန်ြု်တှို   

အ  ုိုးပြ သနကကဖြီ။  ှို  သ ော် အ နလ်ှိုငိ်ုးမ တဆင  ်  ငသ်ြိုးနှိငုသ်လောက်သအောင ် လ ုသလောက်စ ော 

အ  ုိုးမပြ နှိငုသ် ိုးသချ။  ငတ်နိ်ုးနည်ိုးပြတစသ်ယောက် ပဖစ ်ည ်အသလျောက်  တငိ်ုးအချက် 

အလက်န င  ် ပြနက်ကောိုးဆက်  ယ်သရိုး နည်ိုးြညောြှိုငိ်ုးဆှိုငရ်ော စှိနသ်ခေါ်မှုမျောိုးကှို ကက  သနရ ည်ကှို 

ကျွနသ်တော်(ကျွနမ်)  ှိြ  ည်......  ၂၀၁၃ ခုန စ်ကတည်ိုးက အ နလ်ှိငုိ်ုးအတနိ်ုးသတ  သြိုးဖှို  န င ် 

အ နလ်ှိုငိ်ုးမ တဆင  ်  ငယ်ူသလ လောဖှို   ကျွနသ်တော (်ကျွနမ်)ရွဲ   လုြ်သဖော်သဆောငဖ်က်မျောိုးကှို ကျွနသ်တော ်

တှိုက်တ နိ်ုးခွဲ ြ တယ်။  ှို  သ ော ်  ူတှို  က နည်ိုးြညောအသပခပြ   ငယ်ူသလ လောမှုကှို လကသ်တ ွံ့ 

လုြ်သဆောငရ်န ် ဝနသ်လိုးသနခွဲ ကကတယ်။ အရငက်ဆှို  တငိ်ုးအချက်အလက်န င  ် ပြနက်ကောိုး 

ဆက်  ယ်သရိုး ICT  နည်ိုးြညောြှိုငိ်ုး ကှို  ူတှို   စှိတ်မဝငစ်ောိုးကကဘူိုး။ အခုဆှိုရင ်အ နလ်ှိုငိ်ုးကတဆင  ်

 ငယ်ူသလ လောမှု အခငိ်ုးအကျငိ်ုး  ည် သရ ောငလ်ွှွဲမရသ ော အရောပဖစ်လောဖြီိုး၊ ဆရောတစ်သယောက် 

အသနနွဲ   ခုချှိန ် လက်သတ ွံ့ လုြ်သဆောငဖ်ှို   လှိုအြလ်ောြ ဖြီ။ အခု  ူတှို   (လုြ်သဖော်သဆောငဖ်က် ဆရော၊ 

ဆရောမမျောိုး) နည်ိုးြညောသတ ကှို ပြနလ်ည်  ငယ်သူလ လောသနြ ဖြီ။” 

 
သကျောငိ်ုးမျောိုး ည် ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂ္  မပဖစ်မီအချှိနတ် င ် အ နလ်ှိုငိ်ုးမ တဆင  ် သလ လော ငယ်မူှု 

အခငိ်ုးအကျငိ်ုး မရ ှိသ ိုးသကကောငိ်ုးကှိုသတ ွံ့ရ ည။် ထှို  အပြင ် ပမနမ်ောနှိငုင် ၌ အ နလ်ှိငုိ်ုးမ တဆင  ်  ငက်ကောိုး 

 ငယ်ူမှု စနစ်ကှို လ နခ်ွဲ သ ော န စ်အနည်ိုးက စတငအ်သကောငအ်ထည်သဖော် သဆောငရ် ကခ်ွဲ သ ော်လည်ိုး 

အသပခခ အသဆောက်အဦိုး ဖ  ွံ့ ဖဖှိ ိုးတှိုိုးတက်မှု နည်ိုးြ ိုးသ ောသကကောင  ် သပြော သလောက် သအောငပ်မငမ်ှုမရ ှိသ ိုးြ ။ 

သကျိုးရ ောသြ ငိ်ုးသပမောကမ်ျောိုးစ ောန င  ် ပြည်နယ်/တှိုငိ်ုးသဒ ကကီိုး မျောိုးစ ောတ င ် လျှြ်စစ်မီိုး အကန  အ် တ် ရ ှိသနဖြီိုး 

အငတ်ောနကလ်က်လ မ်ိုး အ  ုိုးပြ နှိငုမ်ှု မလ ုသလောက်သ ိုး ည ်အပြင ် နည်ိုးြညောအသပခပြ  သလ လော ငယ်မူှု 

ြတ်ဝနိ်ုးကျငမ်ျောိုးလည်ိုး အောိုးနည်ိုးသနသ ိုး ည် (Naing, 2020)။ 

 

 



ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးအသြေါ် ကှိုဗစ်-၁၉ ၏ အကျှိ ိုး က်သရောက်မှုမျောိုး 
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ကှိုဗစ-်၁၉ အကျြ်အတည်ိုးကောလအတငွိ်ုး ြညော ငယူ်နှိငုမ်ှုရရ ှိသရိုးအတကွ် သကျောငိ်ုးမျောိုးမ  

တ ု  ပြန်သဆောငရွ်က်မှုမျောိုး  

 
ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုး သကျောငိ်ုးမျောိုး ည် ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂ္  စတငပ်ြန  ြ် ောိုးကောလ ၂၀၂၀ 

မတ်လ အကုန၌် ြညော ငက်ကောိုးသနမှုအောိုးလ ုိုးကှို သခတတ ဆှိုငိ်ုးင  ခွဲ  ည်။ ထှို  သကကောင  ် ကှိုဗစ်-၁၉ 

ကြသ်ရောဂ္ ကောလ အတ ငိ်ုး အ နလ်ှိုငိ်ုးမ တဆင  ် ြညော ငယ်ူနှိငုရ်န ် ကကှိ ိုးစောိုး ပဖည ်ဆည်ိုးသဆောငရ် က် 

ခွဲ ကက ည်။  ှို  သ ော် ဤ ုသတဿနတ ငြ် ဝငခ်ွဲ သ ော အဆင ပ်မြှင ြ်ညောသရိုး သကျောငိ်ုးသပခောက်ခတု င ် ဧဖြီလ 

မ စတင၍် အ နလ်ှိုငိ်ုးအတနိ်ုးမျောိုးကှို  ငက်ကောိုးသနကက ည်။ သကျောငိ်ုး ငခ်နိ်ုးစောမျောိုး၊ အှိမ်စောမျောိုး၊ 

 ငယ်ူသလ လောရန ်လှိုအြ်သ ောအသထောက်အကစူောမျောိုးန င  ်အ နလ်ှိုငိ်ုးမ  ြှို  ချ ည ် ဗီဒယီှိုဖှိုငမ်ျောိုးကှို သကျောငိ်ုး၏ 

အငတ်ောနက် ဝဘ်ဆှိုဒမ်ျောိုးသြေါ် တငထ်ောိုးကက ည်။ မျက်န ောချငိ်ုးဆှိုင ်  ငက်ကောိုးမှုကှို သဖ စ်ဘုကစ်ောမျက်န ောမ  

တှိုက်ရှိုက်ထုတ်လွှင ၍်သ ော်လည်ိုးသကောငိ်ုး၊ Zoom မ တဆင  ် တှိုက်ရှိုက်သ ော်လည်ိုးသကောငိ်ုး ၊ Messenger 

မ တဆင သ် ော်လည်ိုးသကောငိ်ုး ပြ လြု်ခွဲ ကက ည်။  ှို  သ ော် သကျောငိ်ုး ူ/  ောိုးမျောိုးအသနပဖင  ် အငတ်ောနက် ရရ ှိ 

အ  ုိုးပြ နှိငုမ်ှု ( ှို  ) ဒဂီ္ျစတ်ယ်နည်ိုးြညော 

ဗဟု ုတ လ ုသလောက်စ ော မရ ှိပခငိ်ုး စ ည  ်

အခက်အခွဲ အတောိုးအဆီိုး မျောိုးသကကောင  ်

ထှိသရောက်စ ော  ငယ်ူနှိငုရ်န ် အခက်အခွဲမျောိုး 

ရ ှိကက ည်။ သင သကကိုးချှိ ွံ့တွဲ သ ော သကျောငိ်ုး ူ/ 

 ောိုးမျောိုးန င  ်နယ်သဝိုးမ  သကျောငိ်ုး ူ/  ောိုးမျောိုး 

 ည် အ နလ်ှိုငိ်ုးအတနိ်ုးမျောိုးကှို မတက်သရောက ်

နှိငုခ်ွဲ ြ ။ ဆရော/မ အမျောိုးကလည်ိုး နည်ိုးြညော 

ြှိုငိ်ုးဆှိုငရ်ော နောိုးလည် တတ်ကျွမ်ိုးမှု မရ ှိ ည  ်

အပြင ် အ နလ်ှိုငိ်ုးအတနိ်ုးမျောိုး ြှို  ချနှိငုရ်န ်

သလ ကျင  ်  ငယ်ူရဦိုးမည် ပဖစ ်ပဖင  ်

အ နလ်ှိုငိ်ုးမ   ငက်ကောိုး ငယ်ူမှု စနစ်ပဖင  ်

ထှိသရောက်စ ော  ငက်ကောိုးနှိငုမ်ှု မရ ှိသ ိုးြ ။  

 
ြ ုမ နအ်ောိုးပဖင  ်  semester တစ်ခုတ င ်

ဘော ောရြ် ၆ ခုကှို  ငက်ကောိုးခွဲ  ည်။  ှို  သ ော ်

ယခုချှိနတ် င ် မ ငမ်သနရ ဘော ောရြ် ၂ မ  ၃ 

ကှို ော  ငက်ကောိုးသြိုးနှိငု ်ည်။ ဘော ောရြ ်

မျောိုး၏ အစှိတ်အြှိုငိ်ုးမျောိုး ပဖစ်သ ော service 

learning ၊ အလုြ် င ် အစီအစဉ်မျောိုးန င  ်



ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးအသြေါ် ကှိုဗစ်-၁၉ ၏ အကျှိ ိုး က်သရောက်မှုမျောိုး 
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က ငိ်ုးဆငိ်ုး လက်သတ ွံ့လုြ်သဆောငမ်ှု မျောိုးကှို ဖြီိုးသပမောက်စ ော မ ငက်ကောိုးသြိုးနှိငုခ်ွဲ ြ ။ လူချငိ်ုးသတ ွံ့၍ အတနိ်ုးထွဲ၌ 

 ငက်ကောိုးရ ကွဲ  ှို   လှုြ်ရ ောိုးသဆောငရ် က်မှု (learning activities) တစ်ချှိ ွံ့ကှို အ နလ်ှိုငိ်ုးမ တဆင  ် ငက်ကောိုးရန ်

ခက်ခွဲလ ြ  ည်။ သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး၏ မှိမှိကှိယု်ကှို ယ ုကကည်မှု၊ အ ငိ်ုးလှိုက ်ြူိုးသြ ငိ်ုး လုြ်သဆောင ်ည  ်

ကျွမ်ိုးကျငမ်ှု၊ လူလူချငိ်ုးဆက်ဆ မှုဆှိငုရ်ော အရည်အချငိ်ုး စ ည်တှို  ကှို တှိုိုးပမင သ်စရန ်  ငက်ကောိုးရသ ော 

လှုြ်ရ ောိုးသဆောငရ် ကမ်ှုမျောိုး (learning activities)န င  ် သကျောငိ်ုးအချင်ိုးချငိ်ုး အ ှိြညော ဗဟု ုတမျောိုး 

ဖလ ယ်သ ော အစီအစဉ်မျောိုးကှိုလည်ိုး မလြု်သဆောင ်နှိငုသ်တော ြ ။  

 
 
ကှိုဗစ-်၁၉ ကောလအတငွိ်ုး ြညော ငယူ်နှိငုမ်ှု ြတဝ်န်ိုးကျငအ်ောိုး ပြငဆ်င ် န်တ ိုးပခငိ်ုး 

 
ကှိုဗစ် ၁၉ ကောလအတ ငိ်ုး မှိမှိအှိမ်ထွဲ၌ ော သနထှိုငသ်ရိုး မူဝ ဒသကကောင  ်သကျောငိ်ုး ောိုး သကျောငိ်ုး ူမျောိုး အသနပဖင ် 

ကှိုယ်လက်လှုြ်ရ ောိုး  ောိုးလောမှု သလျော နည်ိုးလော ည ်အပြင ် စှိတ်ြှိုငိ်ုးဆှိုငရ်ော ဂ္နောမဖငှိမမ်ှုမျောိုး လည်ိုးပဖစ်လော 

ကက ည်။  ှို  ပဖင ၍် ကှိုဗစ်ကြ်သရောဂ္  လျငပ်မနစ် ော ထှိနိ်ုးချ ြ်နှိငုဖ်ြီိုး ကန   ်တ်ချက်မျောိုးကှို သပဖသလျော ကော 

သကျောငိ်ုးမျောိုး ြ ုမ နအ်တှိငုိ်ုးပြနလ်ည် တကသ်ရောက်နှိငုမ်ည်ကှို မှိဘမျောိုး၊ သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုးန င  ်

သကျောငိ်ုးမျောိုးက သမျှော်လင သ်နကက ည်ကှိုသတ ွံ့ရ ည်။ သကျောငိ်ုး ောိုးမှိဘ တစ်ဦိုးမ  လူသတ ွံ့သမိုးပမနိ်ုးရောတ င ်

သအောက်ြ အတှိငုိ်ုး သပဖဆှိုခွဲ  ည်။ 

 
 “သကျောငိ်ုး ဘယ်အချှိန ် ပြနဖ် င မ်လွဲလှို   ကျွနမ် ဆရော ကှို သမိုးကကည ်သတော … ဆရောတှို  လည်ိုး 

သကျောငိ်ုးသတ ပြနဖ် င သ်ြိုးဖှို   သဆ ိုးသန ိုးသနကကသကကောငိ်ုး၊ ကန   ်တ်ချက်မျောိုးကှို အစှိုိုးရဘက်မ  

ြယ်ဖျက်သြိုးဖှို   သစောင သ်နကကသကကောငိ်ုး ဆရော ဘက်က သပဖခွဲ တယ။် ဆရောတှို  ဘက်ကလည်ိုး 

သကျောငိ်ုးသတ ဘယ်သတော  ပြနဖ် င န်ှိငုမ်ယ်ဆှိတုောကှိ ုအ ှိအကျ မ ှိကကဘူိုး။”  

 
သကျောငိ်ုးမျောိုး ည် သကျောငိ်ုးြ ုမ နဖ် င န်ှိငုရ်န ် နည်ိုးလမ်ိုးအမျှိ ိုးမျှိ ိုးပဖင  ် ကကှိ ိုးစောိုးခွဲ ရော အတနိ်ုးမျောိုးကှို အ နလ်ှိုငိ်ုးမ  

တဆင  ် ငက်ကောိုးသြိုးနှိငုရ်နလ်ည်ိုး ပြငဆ်ငလ်ောကက ည်။  ှို  သ ော် အ နလ်ှိုငိ်ုးမ  တဆင  ်ငက်ကောိုး  ငယ်ူနှိငုမ်ှု 

မရ ှိ ူမျောိုးအတ က်လည်ိုး အပခောိုးနည်ိုးမျောိုးပဖင  ် သရ ိုးချယ် ငယ်ူနှိငုရ်န ် ပြငဆ်င ် ထောိုးသကကောငိ်ုး ဆရောတစ်ဦိုးမ  

လူသတ ွံ့သမိုးပမနိ်ုးမှုတ င ်တ ု  ပြနသ်ပြောဆှိုခွဲ  ည်။ 

 
“သကျောငိ်ုး ောိုးသတ မ ော သရ ိုးချယ်စရော အခ င အ်လမ်ိုးသတ  ရ ှိြ တယ်။ အ နလ်ှိငုိ်ုးအတနိ်ုးကှို 

တက်သရောက်ချငရ်ငလ်ည်ိုး  ူတှို   သဘောြ ြွဲ။ တကယ်လှို   အငတ်ောနက် အ  ုိုးပြ နှိငုမ်ှု 

အခက်အခွဲရ ှိရင ် လူကှိယု်တှိုင ် တက်သရောက ်  ငက်ကောိုးနှိငုတ်ယ်။ သကျောငိ်ုးသတ ဘက်ကလည်ိုး 

သကျောငိ်ုးစရှိတ်စခ သလျှော ချသြိုးဖှို   စဉ်ိုးစောိုးသြိုးမ ောြ ။”  

 
အချှိ ွံ့သကျောငိ်ုးမျောိုး ည် အ နလ်ှိုငိ်ုးအတနိ်ုးအတ က် Moodle န င  ် Zoom ကွဲ  ှို  သ ော နည်ိုးြညော 

အြလီသကိုးရ ငိ်ုးတစ်ချှိ ွံ့ကှို အ  ုိုးပြ   ောိုးမည် ပဖစ်သကကောငိ်ုး  ှိရ ှိရြ  ည်။ သကျောငိ်ုး ူ သကျောငိ်ုး ောိုးအောိုး 

 ငက်ကောိုး ငယ်ူမှုဆှိုငရ်ောမျောိုး အ ှိသြိုးသကကပငောပခငိ်ုး၊  ငခ်နိ်ုးစောိုးမျောိုး၊ အှိမ်စောမျောိုး ပြ လုြ်သစပခငိ်ုး၊ 

သကျောငိ်ုး ောိုးသကျောငိ်ုး ူမျောိုး၏ စ မ်ိုးသဆောငရ်ည ် အကွဲပဖတ်ပခငိ်ုးန င  ် စောသမိုးြ ွဲမျောိုး ပြ လြု်ပခငိ်ုးမျောိုး အတ က် 



ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးအသြေါ် ကှိုဗစ်-၁၉ ၏ အကျှိ ိုး က်သရောက်မှုမျောိုး 
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Moodle အ နလ်ှိုငိ်ုးစနစ်အောိုး အဓှိက အ  ုိုးပြ ဖြီိုး မျက်န ောချငိ်ုးဆှိုင ်  ငက်ကောိုးသဆ ိုးသန ိုးမှုမျောိုးကှို Zoom 

မ တဆင  ်ပြ လုြ ် ောိုးရန ်စီစဥ်ထောိုးကက ညက်ှို သတ ွံ့ရ ည်။  

 

သဆိွုးသနိွုးချကမ်ျောိုး 

 
ဆရော/မ မျောိုး ည် အ နလ်ှိငုိ်ုးမ တဆင  ်  ငက်ကောိုးရန ် တ ု  ဆှိုငိ်ုးသနကကသကကောငိ်ုးကှို ဤ သုတဿန၏ 

သလ လောမှုတ င ် သတ ွံ့ ရ ှိရ ည်။ အ နလ်ှိုငိ်ုးမ တဆင  ်  ငက်ကောိုးသနစဉ် နည်ိုးြညောအခက်အခွဲ တစ်စ ုတစ်ရော 

ပဖစ်သြေါ်လောမည်ကှို စှိုိုးရှိမ်ကက ည်။ ဤအချက်က ဆရော/မမျောိုးအသနပဖင  ် နည်ိုးြညောဗဟု ုတမျောိုး 

တှိုိုးပမြှင  ်ှိရ ှိရန ် လှိုအြ်သနသကကောငိ်ုးကှို မီိုးသမ ောငိ်ုးထှိုပြသန ည်။ နည်ိုးြညောဆှိုငရ်ော ဗဟု တုဆှို ည်မ ော 

 ငက်ကောိုး ငယ်ူမှု လြု်ငနိ်ုးစဥ်တ င ်အ  ုိုးပြ ရန ်လှိုအြ်သ ော နည်ိုးြညောရြ်အမျှိ ိုးမျှိ ိုးကှို ဆှိုလှို ည် (Sahin, 

2011) ။ ဆရော/မ မျောိုး၏ နည်ိုးြညောြှိုငိ်ုး ကျွမ်ိုးကျငမ်ှု ပမြှင မ်ောိုးလောသစရန၊်  တငိ်ုးအချက် အလက်န င  ်

ပြနက်ကောိုးဆက်  ယ်သရိုး နည်ိုးြညော (ICT) ဆှိုငရ်ော သဆ ိုးသန ိုးြ ွဲ ငတ်နိ်ုးမျောိုးန င  ် အပခောိုးသ ော 

နည်ိုးြညောဆှိုငရ်ော အသထောက်အြ  မျောိုးမ ော အလ နအ်သရိုးကကီိုးလ  ည်။  ငက်ကောိုး ငယ်ူမှုတ င ် နည်ိုးြညော 

သြ ငိ်ုးစြ်အ  ုိုးပြ ပခငိ်ုး ည် ဆရော/မမျောိုး၏  ငက်ကောိုးသရိုး မဟောဗျျူဟောမျောိုးန င  ်နည်ိုးလမ်ိုးမျောိုး၏ ဗဟှိုချက်မ 

အစှိတ်အြှိုငိ်ုးတစ်ခ ု ပဖစ် င  ်ည်။  ငခ်နိ်ုးစော အစီအစဥမ်ျောိုး သရိုးဆ ွဲ ပြငဆ်ငရ်ောတ ငလ်ည်ိုးသကောငိ်ုး၊ 

 ငက်ကောိုးသြိုးရောတ ငလ်ည်ိုးသကောငိ်ုး၊ သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး၏ စ မ်ိုးသဆောငရ်ည်န င  ် ဆနိ်ုးစစ်ချက်မျောိုး 

ပြ လြု်ရောတ ငလ်ည်ိုးသကောငိ်ုး ဆရော/မ မျောိုး ည် နည်ိုးြညောကှို အ  ုိုးပြ  င  ်ည်။  

 
ဒဂီ္ျစ်တယ်နည်ိုးြညော ကျွမ်ိုးကျငတ်တ်သပမောကမ်ှုစ မ်ိုးရည်န င  ်  တငိ်ုးအချက် အလက်န င  ် ပြနက်ကောိုး 

ဆက်  ယ်သရိုး နည်ိုးြညော စ မ်ိုးရည် (မီဒယီောန င  ် ICT) ကှို သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုးအတ က် 

ဘော ောရြ်တစ်ခုအပဖစ် ထည ်  ငိ်ုး ငက်ကောိုးသြိုးရမည်။ ထှို ှို   ထည ်  ငိ်ုး ငက်ကောိုးသြိုးပခငိ်ုးပဖင  ်

သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုးကှိုယ်တှိုင ် သလ လော ငယ်ူရန ် ယ ုကကည်မှုရ ှိလောဖြီိုး  ကျွမ်ိုးကျငမ်ှုစ မ်ိုးရည်မျောိုးကှို 

၎ငိ်ုးတှို  အောိုး ပဖည ်ဆည်ိုးသြိုးြ လှိမ ်မည်။ အ ငိ်ုးအဖ ွဲွံ့လှိုက် လုြ်သဆောငမ်ှု လုြ်ငနိ်ုးမျောိုးကှိ ု လုြ်သဆောငခ်ွဲ  

ကကသ ော်လည်ိုး တစ်ချှိ ွံ့သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ည် ြူိုးသြ ငိ်ုးြ ဝငမ်ှုမရ ှိခွဲ  ည ် အပြင ် ဘ ုြနိ်ုးတှိငု ် မသရောက်မီ 

အ ငိ်ုးအဖ ွဲွံ့လှိုက်လုြ်သဆောငမ်ှုထွဲမ  ထ က်  ောိုးကကသကကောငိ်ုး ဤ ုသတဿနမ  သလ လောသတ ွံ့ ရ ှိခွဲ  ည်။ 

ဤအချက်အောိုး သလ လော  ုိုး ြ်ကကည ်ရော သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ည် သဝဖနြ်ှိုငိ်ုးပခောိုးတတ်သ ောစ မ်ိုးရည်၊ 

ပြဿနောသပဖရ ငိ်ုးတတ်သ ောစ မ်ိုးရည်၊ ပြနက်ကောိုးဆက်  ယ်တတ်သ ော စ မ်ိုးရည်၊ ြူိုးသြ ငိ်ုးသဆောငရ် က် 

တတ်သ ောစ မ်ိုးရည်၊ တီထ ငက်က ဆတတ်သ ောစ မိ်ုးရည် စ ည ် စ မ်ိုးရည်မျောိုးကှို ထှိသရောက်စ ော သလ ကျင ယ်ူရန ် 

လှိုအြ်သနသကကောငိ်ုး ပြ သန ည်။ ထှို  သကကောင  ် ဆရော/မမျောိုး၏  ငက်ကောိုးသရိုး မဟောဗျျူဟောန င  ်

သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး၏  ငယ်ူမှုြ စု  ည ် အဆှိုြ  ကျွမ်ိုးကျငမ်ှုစ မ်ိုးရည်မျောိုး ပမြှင မ်ောိုးလောသအောင ်

အသလိုးအနက်ထောိုး လုြ်သဆောငရ်ြ မည်။  

 
ထှို  အပြင ် တစ်ချှိ ွံ့သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ည် အ နလ်ှိုငိ်ုးအတနိ်ုးတက်သရောက်ရန ် လျှြ်စစမ်ီိုး မရ ှိသ ောသကကောင  ်

သ ော်လည်ိုးသကောငိ်ုး၊ အငတ်ောနက် မရရ ှိသ ောသကကောင သ် ော်လည်ိုးသကောငိ်ုး၊ အငတ်ောနက် အ  ုိုးပြ ခ 



ကချငပ်ြည်နယ်ရ ှိ အစှိုိုးရမဟုတ်သ ော အဆင ပ်မင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးအသြေါ် ကှိုဗစ်-၁၉ ၏ အကျှိ ိုး က်သရောက်မှုမျောိုး 

 

NAUSHAWNG DEVELOPMENT INSTITUTE

 

မတတ်နှိငုသ် ောသကကောင သ် ောလ်ည်ိုးသကောငိ်ုး၊ လှိုအြ်သ ော  ငက်ကောိုး ငယ်မူှု စက်ြစစည်ိုးမျောိုး 

မရ ှိသ ောသကကောင သ် ော်လည်ိုးသကောငိ်ုး အ နလ်ှိုငိ်ုးအတနိ်ုးကှို တက်သရောက်နှိငု်ရန ် အခက်အခွဲရ ှိ ည်။ ြညောသရိုး 

ဝနသ်ဆောငမ်ှု သြိုးသန ည ် သကျောငိ်ုးမျောိုး ည် သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးအောိုးလ ုိုး အ နလ်ှိုငိ်ုးမ တဆင  ်  ငယ်ူနှိငုသ် ော 

အခ င အ်လမ်ိုးမျောိုးရရ ှိသစရန ်လှိုအြ်သ ော နည်ိုးလမ်ိုးမျောိုးကှို လုြ်သဆောငရ်န ်လှိုအြ်သနသကကောငိ်ုး သတ ွံ့ ရ ှိရ ည်။ 

တစ်နည်ိုးအောိုးပဖင ဆ်ှိုရသ ော် “မည် ူ တစ်ဦိုးတစ်သယောက်ကှိုမျှ မချနထ်ောိုးရ” ( ှို  ) “အောိုးလ ုိုးအတ က် 

ြညောသရိုး” ဟူသ ော ချဉ်ိုးကြ်နည်ိုး ပဖစ်ြ  ည်။ ထှို  အတူ ကုလ မဂ္ဂ၏ စဉ်ဆကမ်ြျက် ဖ  ွံ့ ဖဖှိ ိုးတှိိုုးတက်သရိုး 

ြနိ်ုးတှိုင ် (၄) ပဖစ်သ ော “အောိုးလ ုိုးြ ဝငဖ်ြီိုး  ောတူညီမျှသ ော အရည်အသ  ိုးရ ှိ ြညောသရိုးကှို ရရ ှိသစသရိုးန င ် 

အောိုးလ ုိုးအတ က် ဘဝတစ်သလျောက်  ငယ်ူနှိငုမ်ှု အခ င အ်လမ်ိုးမျောိုး ဖနတ်ီိုးပမြှင တ်ငသ်ရိုး” ဟူသ ော အချက်ကှို 

မည် ှို   မည်ြ  ု သရ ွံ့ဆက ် အသကောငအ်ထည်သဖောသ်ဆောငရ် က်  ောိုးနှိငုမ်ည ် အသကကောငိ်ုးအောိုး ထည တ် ငိ်ုးစဥ်ိုးစောိုး 

ရမည်ပဖစ် ည်။  

 

အ က ပြ ချကမ်ျောိုးန င  ်နှိဂ ုိုး 

 
ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂ္  ည်  ငက်ကောိုး ငယ်ူမှုတ င ် ဒဂီ္ျစ်တယ်နည်ိုးြညော၏ အသရိုးြ မှုကှို ကျွန်ြု်တှို  အောိုး 

ပြ လှိုက်ဖြီ။ ထှို  သကကောင  ် ကျွန်ြုတ်ှို  ၏ ြညောသရိုးစနစ်  ငယ်ူသလ လောမှု ြ ုစ မျောိုးန င  ်  ငက်ကောိုးြှို  ချမှု 

နည်ိုးနောမျောိုးကှို ပြနလ်ည်  ုိုး ြက်ော ပြ ပြငသ်ပြောငိ်ုးလွဲနှိငုမ်ည  ် အခ င အ်လမ်ိုးတစ်ရြ် အပဖစ ် မ တ်ယူလှို   

ရြ  ည်။ ဤ ုသတဿနတ င ်ြ ဝငခ်ွဲ သ ော သကျောငိ်ုးမျောိုး ည် ကှိုဗစ်-၁၉ အကျြ် အတည်ိုး ကောလအတ ငိ်ုး 

အ နလ်ှိုငိ်ုးအတနိ်ုးမျောိုးကှို  ငက်ကောိုးသြိုးလျက်ရ ှိသ ော်လည်ိုး တစ်ချှိ ွံ့ သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုးက မတက် 

သရောက်နှိငုဘ်ွဲ ကျနရ်စ်သနကက ည်။ ထှို  သကကောင  ် ြညောသရိုး ဝနသ်ဆောငမ်ှု သြိုးသနသ ော သကျောငိ်ုးတှိုငိ်ုးမ  

 ငက်ကောိုး ငယ်ူမှု၌ သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုး အောိုးလ ုိုး ငယ်ူ နှိငုသ်ရိုးကှို အသကောငိ်ုးဆ ုိုး မည် ှို  မည်ြ ု 

လုြ်သဆောင ် ောိုးမည်ကှို ထည ်  ငိ်ုးစဉ်ိုးစောိုးရန ် လှိုြ  ည်။ အ နလ်ှိုငိ်ုး အတနိ်ုးမျောိုး ထှိသရောက်စ ော ဆက်လက် 

 ငက်ကောိုးရန ် လှိုအြ်သ ော  တငိ်ုးအချကအ်လက်န င  ် ပြနက်ကောိုးဆက်  ယ်သရိုး (ICT) ဆှိုငရ်ော 

ကျွမ်ိုးကျငမ်ှုမျောိုးကှို သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး  ောမက ဆရော/မ မျောိုးလည်ိုး လှိုအြ်သနြ  ည်။ ထှိုမျှမက 

သကျောငိ်ုး ူ/ ောိုးမျောိုး ည် ၂၁ ရောစတု င ် တတ် ှိထောိုးရမည ် ကျွမ်ိုးကျငမ်ှု စ မ်ိုးရည်မျောိုးပဖစ် ည ် 

သဝဖနြ်ှိုငိ်ုးပခောိုးတတ်သ ော၊ ပြဿနောသပဖရ ငိ်ုးတတ်သ ော၊ ပြနက်ကောိုးဆက်  ယ်တတ်သ ော၊ ြူိုးသြ ငိ်ုး 

သဆောငရ် က်တတ်သ ော၊ တီထ ငက်က ဆတတ်သ ော ကျွမ်ိုးကျငမ်ှုအရည်အချငိ်ုးမျောိုးကှို ပမြှင တ်ငသ်ြိုးရန ်

လှိုအြ် ည်။  

 
ဤ ုသတဿနတ င ်ြ ဝငခ်ွဲ သ ော အဆင ပ်မြှင ြ်ညောသရိုးသကျောငိ်ုးမျောိုးအတ က် အကက ပြ ချကမ်ျောိုးမ ော သအောက်ြ  

အတှိုငိ်ုးပဖစ်ြ  ည်။ 

၁။ စော ငသ်ကျောငိ်ုးမျောိုး၌  တငိ်ုးအချက်အလက်န င  ် ပြနက်ကောိုးဆက်  ယ်သရိုး (ICT) ဆှိငုရ်ော 

သဆ ိုးသန ိုးြ ွဲမျောိုး၊  ငတ်နိ်ုးမျောိုး စ ည ် အခ င အ်လမ်ိုးမျောိုး ဖနတ်ီိုးသြိုးရနလ်ှိုအြ် ည်။ 
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၂။ သကျောငိ်ုးမျောိုး၏  ငက်ကောိုးသရိုး မဟောဗျျူဟောမျောိုးကှို နည်ိုးြညောပဖင  ်သြ ငိ်ုးစြ်၍  ငက်ကောိုးမှုဆှိငုရ်ော 

ြတ်ဝနိ်ုးကျငက်ှို တည်သဆောက်သြိုးရမည်။ 

 
၃။ ဆရော၊ ဆရောမမျောိုးအောိုး နည်ိုးြညောန င  ် ပြနက်ကောိုးဆက်  ယ်သရိုး (ICT) ဆှိုငရ်ော စ မ်ိုးရည်မျောိုး 

တှိုိုးတက်သစရန ် ငတ်နိ်ုးမျောိုးသြိုးရောတ င ်ထည ်  ငိ်ုး ငက်ကောိုးသြိုး င  ်ည်။ 

 
၄။ သကျောငိ်ုး ောိုး သကျောငိ်ုး ူမျောိုး နည်ိုးြညောန င  ် ပြနက်ကောိုးဆက ် ယ်သရိုးဆှိုငရ်ော စ မ်ိုးရည်မျောိုး 

တှိုိုးတက်သစရန ်သကျောငိ်ုး ငခ်နိ်ုးစော အစီအစဉ်မျောိုး၌ (ICT) ဘော ောရြ်မျောိုးကှို ထည ်  ငိ်ုး  ငက်ကောိုး 

သြိုး င  ်ည်။  

 
၅။ သကျောငိ်ုးမျောိုး ည် ၂၁ ရောစုတ င ် တတ် ှိထောိုးရမည ် ကျွမ်ိုးကျငမ်ှု စ မ်ိုးရည်မျောိုးကှို ထှိထှိ 

သရောက်သရောက ် ငက်ကောိုးြှို  ချသနမှု ရ ှိမရ ှိ ပြနလ်ည ် ုိုး ြ်ရနလ်ှိုဖြီိုး လှိုအြ ်လှို ပြငဆ်င ်ကှိုက်ညြှှိရန ်

လှိုြ  ည်။  

 
၆။ လျှြ်စစ်မီိုး ( ှို  ) အငတ်ောနက် အကန  အ် တ်ပဖစ်သနသ ော သကျောငိ်ုး ောိုး သကျောငိ်ုး ူမျောိုး အတ က် 

၄ငိ်ုးအတောိုးအဆီိုးမျောိုးကှို သကျော်လွှောိုးနှိငုသ်စရန ် သ ချောသဆောငရ် က်သြိုးပခငိ်ုး အြ အဝင ် ြညောသရိုး 

အရည်အသ  ိုးန င  ်ြညောဆည်ိုးြူိုးသလ လော နှိငုရ်န ်ပြ လြု်သြိုးရမည်။  

 
ြညောသရိုးအဖ ွဲွံ့အစည်ိုးမျောိုး၏  ငက်ကောိုးမှုန င  ်သလ လောဆည်ိုးြူမှုအြှိငုိ်ုး၌  တငိ်ုးအချက် အလက်န င  ်

ပြနက်ကောိုးဆက်  ယ်သရိုး နည်ိုးြညော (ICT) ကှိ ု မည်မျှသလောက ် ထည ်  ငိ်ုးသြ ငိ်ုးစြ ် ထောိုးသကကောငိ်ုး 

သနောက်ထြ် ုသတဿနပြ  ဆနိ်ုးစစ်သလ လောနှိငု ်ည်။ 
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