
 
 

 

မြန်ြာန ိုငင်၏ံ က ိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရရာဂါ၏ ရ ိုကခ်တြ်ှုက ို ရက ာ်လ ာွှားရန် အာွှားထိုတရ်ာ၌ စ ွှားပ ါွှားရရွှားဆ ိုငရ်ာ 

တ ိုွှားတက်လိုပ်ရဆာငြ်ှုြ ာွှား အရ  န်ရလ ာျော့သ ာွှားမခငွ်ှားြရ  ရစရန်  JICA က ဂ ပန်ယန်ွှားရင  သန်ွှားရပါငွ်ှား သံိုွှားရသာငွ်ှား 

က ို ရလ ာျော့ရပါ ျော့သညျော့်နှုန်ွှားမြငျော့ ်ဘဏ္ဍာရရွှား အကူအည  ရပွှားြည်  

၂၀၂၀ခုနစှ် စက်တငဘ်ာလ (၁) ရက် 

  

ပြည်ထ ာငစ်ုသမ္မတ ပမ္နမ်္ာန ငုင်ံထတာ်အစ ုိုးရ နငှ  ်ဂျြန်အပြည်ပြည်ဆ ုငရ်ာ ြ ိုးထြေါငိ်ုးထဆာငရွ်က်ထရိုးထအဂျငစ်ီ (JICA) 

တ ု  သည် က ုဗစ်-၁၉ အကကြ်အတညိ်ုးတံု  ပြနခ်ျက် အထရိုးထြေါ်အထ ာက်အက  ထချိုးထင ွ (ရငိ်ုးနှိီုးပမ္ြှြှုြ်နှမံ္ှုပမ္ြှင တ်င်ထရိုးနငှ ် 

ထငထွကကိုးကဏ္ဍ ဖံွွံ့ ဖဖ ြှုိုး တ ိုုးတက်ထရိုး စီမ္ံချက်ထချိုးထင)ွ သထဘာတ ညီချက်က ု ထနပြည်ထတာ်၌ စက်တငဘ်ာလ(၁)ရက်ထန  တွင် 

လက်မ္ှတ်ထရိုး  ိုုးခ  ကကြေါသည်။   ုသထဘာတ ညီမ္ှုထြေါ်တွငမ်္ တည်၍ JICA သည်၊ က ုဗစ်-၁၉ စီိုးြွေါိုးထရိုးထြေါ်  ခ ုက်မ္ှု 

သက်သာထရိုး စီမ္ံချက် (CERP) နငှ  ် ၎ငိ်ုးနငှ ဆ်က်နယွ်ထနသည ် ရငိ်ုးနှိီုးပမ္ြှြ်နှမံ္ှု/ကုနသ်ွယ်မ္ှုပမ္ြှင ်တငထ်ရိုး နငှ  ် ထငွထကကိုးကဏ္ဍ 

ခ ုငမ်္ာထစထရိုး တ ု  က ု အထ ာက်အက ပြြှုရန် အတွက် ဂျြနယ်နိ်ုးထင ွသနိ်ုးထြေါငိ်ုး သံုိုးထသာငိ်ုး (အထမ္ရ ကန်ထ ေါ်လာသနိ်ုး ၂၈၀ ခန  )် 

က ု သက်သာထသာ နှုနိ်ုး ာိုး ပဖင  ်ပမ္နမ်္ာန ငု်ငအံစ ုိုးရသ ု    ုတ်ထချိုး သွာိုးမ္ည်ပဖစ်ြေါသည်။ 

  

  ုထချိုးထငမွ္ျာိုးက ု CERP အစီအစဉ်တွငြ်ေါဝငသ်ည ် လုြ်ငနိ်ုး မ္ျာိုးက ုကဏ္ဍ အလ ုက်အထကာငအ် ည်ထဖေါ်ရန် 

သံုိုးစွ မ္ည်ပဖစ်ရာ၊ CERP၏ စုစုထြေါငိ်ုး ခန  မ်္ှနိ်ုးကုန်ကျစရ တ်မ္ှာ အထမ္ရ ကန်ထ ေါ်လာ သနိ်ုး ၂ထ ာင်ခန  ်ကုနက်ျမ္ည်ပဖစ်၍၊ 

ပြည်ထ ာငစ်ု အစ ုိုးရ၏ ဘတ်ဂျက်ထငွ နငှ  ်အပြည်ပြည်ဆ ုငရ်ာ ထငထွကကိုးအဖွ ွံ့အစညိ်ုးမ္ျာိုး မ္ှ ထငွထကကိုးအထ ာက်အက မ္ျာိုးက ု 

ပဖည ်စွက်ထြိုးမ္ည် ပဖစ်ြေါသည်။ 

CERP က ု အထကာငအ် ည်ထဖာ်ရာတွင ် ထငထွကကိုးအက အညီအပြင၊် ထချိုးထငကွ ု အထကာငအ် ည်ထဖေါ်ရန် နငှ  ် ကကိီုးကကြ်ရန ်

  ထ ာင ်ာိုးထသာ အဖွ ွံ့အစညိ်ုး၏မ္ ထဘာငသ်ည် ထအာက်ြေါ မ္ဏ္ဍ ြှုင ် သံုိုးရြ် တွင ် တ ိုုးတက်ဖံွွံ့ ဖဖ ြှုိုးမ္ှုပဖစ်ထြေါ်ထစမ္ည ် 

မ္ ဝေါ ပြြှုပြငထ်ပြာငိ်ုးလ မ္ှုမ္ျာိုး ပြြှုလုြ်ရန်အတွက် ခ ုငမ်္ာထသာ အထပခခံက ုရရှ ထစမ္ည်ပဖစ်ြေါသည်။ 

  

•မ္ဏ္ဍ ြှုင ်  ၁။     န ငုင်၏ံစီိုးြွာိုးထရိုးတရြ်လံိုုးက ု ထငွထကကိုး နငှ  ်ဘဏ္ဍာထရိုး မ္ ဝေါ မ္ျာိုးပဖင  ်တည်ဖင မ္်မ္ှုဆက်လက်ရှ ထစထရိုး။ 

•မ္ဏ္ဍ ြှုင ် ၂။ စီိုးြွာိုးထရိုး၊ ရငိ်ုးနှိီုးပမ္ြှြှုြ်နှမံ္ှု၊ နငှ  ် က ိုးသနိ်ုးထရာငိ်ုးဝယ်မ္ှု မ္ျာိုးတ ိုုးတက်ထကာငိ်ုးမ္ွနလ်ာထစပခငိ်ုးပဖင ် 

ြုဂဂလ ကကဏ္ဍပြန်လည်ထကာငိ်ုးမ္ွနလ်ာထစထရိုး။ 

•မ္ဏ္ဍ ြှုင ် ၃။ အဆင ပ်မ္င ထ်ငွထကကိုးစံနစ်မ္ျာိုး  ထ ာငပ်ခငိ်ုးပဖင ် စီိုးြွေါိုးထရိုးထဆာင်ရွက်မ္ှုမ္ျာိုးက ု စွမ္်ိုးအာိုးပြနလ်ည် 

ပဖည ်တငိ်ုးထြိုးထရိုး။ 
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ရငိ်ုးနှိီုးပမ္ြှြ်နှမံ္ှုပမ္ြှင ်တငထ်ရိုး၊ စက်မ္ှုတ ိုုးတက်ဖံွွံ့ ဖဖ ြှုိုးထရိုး၊ က ိုးသနိ်ုးထရာငိ်ုးဝယ်မ္ှုထချာထမ္ွွံ့ထစထရိုး နငှ  ် ထငထွကကိုးကဏ္ဍ ထခတ်မ္ီထရိုး 

စသည ် ကဏ္ဍမ္ျာိုးတွင ် JICA ကထဆာငရွ်က်ထနသည ် နညိ်ုးြညာြ ိုးထြေါငိ်ုးထဆာင်ရွက်မ္ှုစီမ္ံက နိ်ုးမ္ျာိုး ကလညိ်ုး မ္ ဝေါ  ပြြှုပြင ်

ထပြာငိ်ုးလ မ္ှု အထကာငအ် ည်ထဖာ်ရာတွင ်အထ ာက်အက ပြြှုလျက်ရှ ြေါသည်။ 

  

က ုဗစ်-၁၉ ကြ်ထရာဂေါ၏ စီိုးြွေါိုးထရိုးထြေါ်တွင ် ခ ုက်သက်ထရာက်မ္ှုက ု CERPစီမ္ံချက်တွင်ထဖာ်ပြြေါရှ သည ် မ္ ဝေါ  ချမ္ှတ်၍ 

လျငပ်မ္နစ်ွာ တံု  ပြန်ခ  ထသာ ပမ္န်မ္ာန ငုင်အံစ ုိုးရ၏ ထဆာငရွ်က်ချက်က ု JICA ကလွနစ်ွာအထလိုး ာိုးအသ အမ္ှတ်ပြြှုြေါသည်။ 

အထရိုးထြေါ် အထ ာက်အက  ပြြှုထချိုးထငသွည် ကာလတ ု အထ ာက်အက ထြိုးရန် အစီအစဉ်မ္ျာိုး အတွက် မ္ရှ မ္ပဖစ် 

လ ုအြ်ထနထသာ ထငွထကကိုးလ ုအြ်ချက် က ု ပဖည ်ဆညိ်ုးထြိုးရုံမ္က၊ ဦိုးစာိုးထြိုးအဆင သ်က်မ္ှတ်ချက်ပဖင်  စီိုးြွာိုးထရိုးဆ ုငရ်ာ 

မ္ ဝေါ ပြြှုပြင ် ထပြာငိ်ုးလ မ္ှုမ္ျာိုးက ု အာိုးထြိုးပခငိ်ုးအာိုးပဖင်  အရှ နအ်ဟုနမ်္ြျက်မ္ လအထပခအထနသ ု  ပြနလ်ည်ထရာက်ရှ ထရိုး အတွက် 

အထပခခံရရှ ထစမ္ည်ပဖစ်ရာ JICA ၏ နညိ်ုးြညာဆ ုင်ရာ ြ ိုးထြေါငိ်ုးထဆာင်ရွက်ထရိုးစီမ္ံချက်မ္ျာိုး၏ အထ ာက်အက က ုလညိ်ုး 

အသံုိုးပြြှုန ငုြ်ေါထကကာငိ်ုး JICA ၏ပမ္နမ်္ာပြည်ရုံိုးမ္ှ ဌာထနက ုယ်စာိုးလှယ်ချြှုြ် Mr. SAKAKURA Noriji 

ကထပြာကကာိုးခ  ြေါသည်။     

  

ပမ္နမ်္ာန ငု်ငအံတွက်ဘက်ထြေါငိ်ုးစံုအထရိုးထြေါ်အထ ာက်အက အစီအစဉ် ထအာက်တွင် အထသိုးစာိုးနငှ အ်လတ်စာိုးလုြ်ငနိ်ုးမ္ျာိုး 

အတွက် ဂျြန်ယနိ်ုးထင ွ သနိ်ုးထြေါငိ်ုး ၅ထ ာင ် ထချိုးထင ွ က ု ဇွန်လတွင ် စတင်ခ  ဖြီိုးသည ်ထနာက် ဤထချိုးထငမွ္ှာ  တု ယအကက မ္် 

ထငထွကကိုးအထ ာက်အက ထြိုးမ္ှုပဖစ်ြေါသည်။ အဆ ုြေါစီမ္ံချက်မ္ျာိုးက ုထဆာငရွ်က်ထနချ နမ်္ှာြင၊် ြုဂဂလ ကဏ္ဍ နငှ  ် ပြည်သ တ ု  ၏ 

စာိုးဝတ်ထနထရိုး ပြန်လည်ဦိုးထမ္ာ လာထစထရိုး အရှ န်တ ိုုးပမ္ြှင ထ်ြိုးရနအ်တွက် ဤ ြငမ်္စီမ္ံချက်၏ထအာက်တွင ် ထနာက် ြ် 

အထရိုးထြေါ် အထ ာက်အက  စီမ္ံချက်က ု  ြ်မ္ံအထကာငအ် ည်ထဖာ်န ငု်ရန် JICA သည် ပမ္နမ်္ာန ငုင်အံစ ုိုးရနငှ  ် နိီုးကြ်စွာ 

ြ ိုးထြေါငိ်ုးထဆာငရွ်က်လျက်ရှ ြေါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

ထ သတငွိ်ုးစီိုးြာွိုးထရိုးမ္ျာိုးတပဖညိ်ုးပဖညိ်ုး ပြနလ်ညအ်ဆငထ်ပြဦိုးထမ္ာ  လာထစရန ်အစဥ်အဖမ္ ကက ြှုိုးြမ္ိ်ုးလျကရ်ှ ြေါသည။်  
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