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ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း IUF ေၢဝ်းေူဝ်းဝိတ်ႈ-19 - တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ
ဝၢႆးၶသ တၢင်းပဵၼ်ေူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၽႄႈၸွတ်ႇၵႂႃႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈေဝ် 
တင်းၵူၼ်းမူိင်းေဝ် မီးလွင်ႈထဵင်ထွင်ၵၼ်မႃးဝႃႈ “ၸွင်ႇႁဝ်းမီးဝႆႉ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ 
တဵမ်ထူၼ်ႈယူႇႁိုဝ်” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈလၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆမူိင်းၼႆႉၽတႉ ဝႆႉႁႅင်းငၢၼ်း 
ႄၢႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉေဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ။ ႁူင်းၵၢၼ် 
တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉၼႆႉ လႆႈပုိတ်ႇဝႆႉၶသ ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇလုိဝ်ႈဢမ်ႇသဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ် 
တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၶတဢမ်ႇေၢတ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ။

ထုၵ်ႇလီမီး ပၵ်းပူိင်မၢႆမီႈဢၼ်ႁတ်ႉၵိၼ်းဝႆႉ ပူိဝ်ႈတႃႇ ၶတၵႅတ်ႇၶေၶႁႉၵင်ႈပၼ်လႆႈ 
ႁႅင်းငၢၼ်းေဝ် ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၶတၵုမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ။ 
ေမ်ႇပၼီႇတင်းၼမ် ပူိင်ယ်ႂႇမၼ်း ေမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈလၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆမူိင်းၼၼ်ႉ 
လႆႈဢွၵ်ႇဝႆႉ ပၵ်းပူိင်မၢႆမီႈ ေၢဝ်းေူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ယူႇယဝ်ႉ။ ထုၵ်ႇလီၵႅတ်ႇၶေၶႁႉၵင်ႈပၼ်ပႃး 
ႁႅင်းငၢၼ်းေဝ် ၸူိဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼ်ႂးၵၢၼ်ငၢၼ်း သႅၼ်းလဵၵ်ႉ ၽလႈ သႅၼ်းၵၢင်ေဝ်ယူႇ။ 

ၽုိၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ ပႃးဝႆႉ ၶေႃႈဢၼ် ႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းငၢၼ်းေဝ် တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ ပူိဝ်ႈတႃႇ 
ၶတၵႅတ်ႇၶေၶႁႉၵင်ႈပၼ် ႁႅင်းငၢၼ်း ၽၢႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉေဝ်ၶသ 
ၵႅတ်ႇၶေပၼ်သၢႆၸ်ႂ မူိဝ်ႈၽွင်းၶတႃႇသူႈ ၶၽးေဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ေူဝ်းဝိတ်ႈ-19 လၽႈၸွတ်ႇမႃးၼၼ်ႉ။ 

ၸဝ်ႈၵၢၼ်

ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႄၢႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ တင်းသဵင်ႈ 
လီမီးဝႆႉ ႄႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇၶတၶတႃႇသူႈၶၵႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ေူဝ်းဝိတ်ႈ-19။ 
ႄႅၼ်ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶတလႆႈပဵၼ်ႄႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ႄၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ေဝ် 
တင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းငၢၼ်းေဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ။ 

ၸဝ်ႈၵၢၼ်ၼႆႉ-

1. ၶတလႆႈေပ်ႉေိုင်ပၼ် ႁႅင်းငၢၼ်း ၶၵႃႉၼိုင်ႈတင်းၶၵႃႉၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 
2 မီႇတႃႇ (6.5 ထတ်း) ၼႂ်းဝၼ်းေဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်။ သင်ဝႃႈ မူၼ်ႉၽမး 
တီႈပိူင်ႄွတ်ႈႁႅၼ်းၵၢၼ်၊ ေၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽလႈ ေၢဝ်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် 
ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် ႁဵတ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇ။ လၢႆးဝႆႉဝၢင်း တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၵႃႈ 
ၶတလႆႈမူၼ်ႉၽမးဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ ၶတလႆႈသႂ်ႇပၼ် မၢၼ်ႇပလႅတ်ႈသတိၵ်ႈ 
တႃႇၶတေႅၼ်ႈၵၼ် ၶၵႃႉၼိုင်ႈတင်းၶၵႃႉၼိုင်ႈၶသ ၶတဢမ်ႇႁႂ်ႈ 
တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ။ ၶပႃးဝႃႈ လူတ်းယွမ်း တၢင်းဝႆး ၽလႈ 
တၢင်းၼမ် ၵုၼ်ႇသိၼ် ၼိူဝ်တႅဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆၸိုင် ႁႅင်းငၢၼ်း ၶၵႃႉၼိုင်ႈ 
တင်းၶၵႃႉၼိုင်ႈ ၶတၸၢင်ႊေၼ်ႈၵၼ် 2 မီႇတႃႇယူႇယဝ်ႉ။

2. ၶတလႆႈဝၢင်းဝႆႉပၼ် တီႈသုၵ်ႈမိုဝ်း ၽလႈ တီႈေႃႈမႅင်း ႁႂ်ႈၶပႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈၶသမဝ်ႇၵႃး 
ၶတလႆႈတိူဝ်းပၼ် ေၢဝ်းလိုဝ်ႈၼမ်ၼမ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၶတၸၢင်ႊသုၵ်ႈမိုဝ်းလႆႈ 
ၼႂ်းေၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ။ 

3. ပိူဝ်ႈတႃႇ ယၢမ်းလၢႆႈၵူၼ်း ၽလႈ ေၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ် တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ 
ၶတလႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းငၢၼ်း။ တၢင်းပဵၼ်လူင်တူဝ်ႈလူၵ်ႈၼႆႉ 
ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတၢင်း တႃႇတဵၵ်းတဵင်ၸႂ်ႉႁႅင်းငၢၼ်းေဝ် တိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 
ၼႂ်းၶႄးေဵၼ်လူင်ၼႆႉ။ 

4. ၶတလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်မူတ်းသႂ်ၶသ ေႃႈမႅင်းပၼ် တီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢိၵ်ႇတင်း 
ႁွင်ႈၼမ်ႉ ၽလႈ တီႈၵိၼ်ေဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၶတလႆႈမူတ်းသႂ်ပၼ်ပႃး တီႈဢၼ် 
ၵူၼ်းတင်းၼမ် ယိပ်းတိူဝ်ႉ (ၸိူင်ႉၼင်ႇ ႄိူၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၼဵၼ်ပိုတ်ႇၾၵ်းတူ၊ 
ႁၢဝ်းၸၢၼ်း ၽလႈ ေီးပူတ်ႉေွမ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ေၢဝ်းယၢမ်း။ 

5. ၶတလႆႈပၼ်ဝႆႉ ေိူင်ႈေူဝ်း ၵႅတ်ႇၶေၶႁႉၵင်ႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်း (PPE) – 
ေိူင်ႈေူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတႅၼ်းတၢင်လႆႈ တီႈဢၼ် ပၵ်းပိူင် 

      ဢၼ်ႁႅင်းငၢၼ်းေဝ် ၶတလႆႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်တီႈၼႆႉ 
ႁႅင်းငၢၼ်းေဝ် ထုၵ်ႇလီ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ေိူင်ႈေူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႄွင်းယၢမ်း 
ၶတလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၸမ်ၸမ် ၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ 
တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၽတႉ- မိူဝ်ႈၽမးေိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းငၢၼ်းၶၵႃႉၼို
င်ႈတင်းၶၵႃႉၼိုင်ႈ ၶတလႆႈၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႄွင်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ 
တၵ်းၶတလႆႈႄိုၵ်းပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း ေိူင်ႈေူဝ်း ၵႅတ်ႇၶေၶႁႉၵင်ႈ 
သုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်း (PPE) ၼင်ႇႁိုဝ် ၶတၶမႃၼုင်ႈဝႆၸႂ်ႉတိုဝ်း 
လီလီငၢမ်းငၢမ်းၼၼ်ႉ။ ႄႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်းၶၵႃႈ ၶတလႆႈလၢႆႈပၼ် 
ၸွမ်းေၢဝ်းယၢမ်းမၢၼ်ႇမၢၼ်ႇ။

6. ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ တီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ 
ၶတလႆႈဢဝ်ပႃႉဝႆႉ တီႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁၼ်လႆႈတူၺ်းလႆႈၼၼ်ႉ။ 
ယဝ်ႉၶၵႃႈ ၶတလႆႈတႅမ်ႈဝႆႉပၼ် တင်းလိၵ်ႈဢၼ် ႁႅင်းငၢၼ်းတင်းမူတ်း 
ၶတပွင်ႇၸႂ်လႆႈၼၼ်ႉ။ 

7. ၶတလႆႈေပ်ႉေိုင်ပၼ် လွင်ႈၵႂႃႇမႃး ႁႅင်းငၢၼ်းေဝ် ၶတမႃးထိုင် 
တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶပႃးႁူမ်ႇလူမ်ႈၶသ တိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇၶတၸပ်း 
ေူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၼၼ်ႉၶၵႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၶဢႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၽလႈ။ 

8. ၶတလႆႈငူပ်ႉငီႉေပ်ႉေိုင်ပၼ် ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၽလႈ ေိူင်ႈေူဝ်း 
တႃႇလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇႁႅင်းငၢၼ်း ၸိူဝ်းၶတႁဵတ်းၵၢၼ် 
ၼႂ်းေၢဝ်းတၢင်း တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၸွတ်ႇယူႇၼႆႉ။

9.  သင်ဝႃႈ မီးႁႅင်းငၢၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇယူႇလီၽလႈသင်၊ 
လူဝ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇသိၼ် ၼမ်ၼမ်ၽလႈသင် ၶတႁွင်ႉႁႅင်းငၢၼ်း 
ၸူဝ်ႈေၢဝ်းထႅင်ႈ ၼႆၸိုင် ႄိူဝ်ႇတႃႉၶတႄၢၼ်ႇၸုမ်းႁႃၵၢၼ်ေဝ်ၼ
ၼ်ႉ ၶတလႆႈႁွင်ႉတႅင်ႇတင်ႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၶတလႆႈႄိုၵ်းႄွၼ်ႉပႃး တၢင်းႁူႉ 
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ေူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၼၼ်ႉပၼ် ႁႅင်းငၢၼ်းမႂ်ႇ ၸူဝ်ႈေၢဝ်း 
ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶပႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇ။ 



ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း IUF ေၢဝ်းေူဝ်းဝိတ်ႈ-19 - တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 

1. ပူိဝ်ႈတႃႇၶတႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ တဵမ်ထူၼ်ႈၼႆႉ 
ပဵၼ်ပုၼ်ႈႄွၼ်း လူင်ပွင်ၸုိင်ႈၽလႈ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တၵ်းၶတလႆႈ 
ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းငၢၼ်းေဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၵၢၼ်ေဝ် 
ၼင်ႇႁိုဝ် ၶတလႆႈတမ်းၸ်ႂဝၢင်းၶေႃး ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း 
တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၶတသုိပ်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈယ်ႂးယ်ႂး၊ 
ဢမ်ႇၼၵ်းၼႃပႃးပၼ်ႈ ၸွမ်းပၼ်ႁႃ ပၢႆးယူႇလီ ၽလႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ 
ပုၼ်ႈတႃႇ ႁႅင်းငၢၼ်းေဝ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

2. လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ တၵ်းၶတလႆႈယွမ်းႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်း 
ၶႄးေဵၼ်ၼ်ႂးၼႃႈၵၢၼ် ၽလႈ ပၼ်ႁႃပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ႁႅင်းငၢၼ်းေဝ် 
ဢၼ်ၶတလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၶတႃႇသူႈယူႇၼၼ်ႉ။ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ 
တၵ်းၶတလႆႈ ႁူမ်ႈမုိဝ်းၵၼ်တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းငၢၼ်း ၽလႈ 
ၸဝ်ႈၵၢၼ်ေဝ်ၶသ ၶတလႆႈတင်ႈၽတႇေပ်ႉေုိင်ပၼ် တၢင်းၸႆွႈထႅမ် 
တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၽလႈ ငုိၼ်းေဝ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶတလူတ်းယွမ်းလႆႈ 
ၶႄးေဵၼ်ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ။ 

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ေဝ်

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ တၢင်းေႆႈတၢင်းၼၢဝ်
တီႈၼႂ်းမိူင်းလႂ်ၶၵႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးႁႅင်း တႃႇၶတၵူတ်ႇထတ်း 
တၢင်းပဵၼ် ေူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ႁႂ်ႈၶပႃးၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ထုၵ်ႇလီ ၵူတ်ႇထတ်း 
ၵူၼ်းၵူႊၶၵႃႉ ၸိူဝ်းမီးပိူင်ၾၢင် ေူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႈၼၼ်ႉၶသ 
ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁႂ်ႈမႃး တီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၶတႃႇထိုင်လႆႈႁူႉဝႃႈ 
ေဝ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ။ သင်ဝႃႈ မီးႁႅင်းတႃႇၵူတ်ႇထတ်းလႆႈ 
ၼႆၸိုင်၊ ထုၵ်ႇလီငူပ်ႉငီႉပႃးပဵၼ် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၼႂ်းတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် 
ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ 
ၸၢင်ႊၶႁႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ် ၶတဢမ်ႇတိူဝ်းၽႄႈၸွတ်ႇ 
ၸပ်းၵၼ် ၼႆၶသတႃႉ ဢမ်ႇတမ်းၸႂ်လႆႈဝႃႈ ၶတပဵၼ်မႃးလႆႈ 
တီႈႁဵတ်းၵၢၼ် မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီငၢမ်း။ ၶပႃးပဵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 
တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၸွတ်ႇၸပ်းၵၼ် ၼမ်ၵႂၢင်ႈ 
ႁႅင်းၼႃႇၼၼ်ႉ ဝူၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ ၸၢင်ႊၸပ်းထိုင် ၵူၼ်းၵူႊၶၵႃႉၼႆၼႆႉ 
ပဵၼ်ဢၼ်ၵျႃႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇယူႇလီၼႆ ဢမ်ႇထုၵ်ႇဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၶသ 
ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၼႂ်းေၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၸွတ်ႇယူႇၼႆႉ 
ေႅၼ်းလမ်ႇလွင်ႈလိူဝ်ၶသ မိူဝ်ႈၵူႊပွၵ်ႈၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီ 
ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊလွၵ်ႇငိူတ်ႈပႃး သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်ႇ
ၶၵႃႉၵွၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ေႆႈပဵၼ်ၼၢဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တၢင်းပဵၼ် 
ေူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၼႆၶသတႃႉ ေႆႈၼၢဝ်ပဵၼ်ဝတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် 
ၸၢင်ႊၽႄႈၸွတ်ႇၵႂႃႇၶသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁႅင်းၸင်ႈေၢမ်ႇ ၵူၼ်းတၢင်ႇၶၵႃႉ 
ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈၶသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼၵ်းၼႃပႃးပၼ်ႈၶတႃႇ 
ႄၢႆႇလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီေဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

ႁႅင်းငၢၼ်း ၸိူဝ်းဢႃႇယု ပူၼ်ႉလိူဝ် 65 ပီႊၶသ မီးဝႆႉပႃး တၢင်းပဵၼ် 
မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်၊ ၵႅၼ်ႇသႃႇ၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းပဵၼ် 
တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းထူၺ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉလႂ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ် 
ႁႅင်းၸင်ႈေၢမ်ႇ ၼႂ်းတူဝ်ေိင်း ယွမ်းၶဢႇဝႆႉၼၼ်ႉလႂ် မီးတိုဝ်ႉတၢင်း 
ၶႄးေဵၼ် တႃႇၸပ်းပဵၼ် ေူဝ်းဝိတ်ႈ-19 ၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇၸိူဝ်းၶသ 
မဝ်ႇၵႃး ၶပႃးပဵၼ်မႃးၶၵႃႈ ၸၢင်ႊႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၸၢင်ႊထိုင်တီႈတၢႆၵွၼ်ႇ။ 
သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႊယူႇၶေႃၶေႃၶသ ႁဵတ်းၵၢၼ် 
ၼႆၸိုင် ၶတလႆႈပၼ်ေဝ် လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၸူဝ်ႈေၢဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ 
ၶတလႆႈဝႆႉၼၵ်း ငူပ်ႉငီႉပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၸူဝ်ႈေၢဝ်း 
လႆႈပႃးငိုၼ်းလိူၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ 

1. မုၵ်ႉၸုမ်း ၸိူဝ်းမီးၽၢႆႇတႂ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) ၸိူင်ႉၼင်ႇ 
မုၵ်ႉၸုမ်း ေဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လလႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ (FAO)၊ 
မုၵ်ႉၸုမ်းႁႅင်းငၢၼ်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း (ILO) လလႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ပၢႆးယူႇလီ 
လုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶတလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ 
ၼင်ႇႁိုဝ် ႁႅင်းငၢၼ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းယူႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ 
တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၶတလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် 
ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈတမ်းၸႂ်ဝၢင်းၶေႃး လီငၢမ်းၼၼ်ႉ။ 

2. FAO၊ ILO လလႈ WHO ေဝ် ၶတလႆႈႁွင်ႉႁႃ ႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းငၢၼ်းေဝ် 
ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ေဵၼ်ႇတႅမ်ႈ တမ်းဝၢင်း ၶေႃႈၸီႉၸမ်ႈ 
တႃႇေဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃ့ ၶတၵုမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉ။ 


