
 

ေမတ� ာဖံွ� �ဖိုးေရးေဖာငေ်ဒး�ှငး်�ငှ့ ်မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�များ၊ အရပ်ဖကအ်ဖဲွ� အစညး် ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ် COVID–19 �ငှ့ ်

ပါတသ်ကေ်သာ လပ်ုငန်းစဥ ်အ�ကြံပုမူေဘာင ် 

(လက�်ှိအ�ကြံပုမူ ေဘာငက်ိပူုးေပါငး်လပ်ုငနး်စဉ်အဖဲွ�- JST ၏ Covid 19လပ်ုေဆာငမ်�မူေဘာငက်ိ ုအဓိက မီှြငမ်းမ� 

ြပုထားသည။်) 

၁. နိဒါန်း  

ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်စ် (Covid 19)သည ်လက�်ှိအေြခအေနတငွ ်ကမ�ာ�ငှ်အ့ဝှမ်း ကးူစကြ်ပန ့ပွ်ားေနေသာကမ�ာ ့ကပ်ေရာဂါ 

အဆင့တ်ငွ ် ကျေရာကေ်နပါသည။် ကိ�ုိုနာ ဗုိငး်ရပ်စ် ေရာဂါ၏ ပထမလ�ငိး်လံးုအေနြဖင့ ် တ�ုတ�်ိငုင်ဝူံဟနေ်ဒသကိ ု

ဗဟိြုပု�ပီး �ုိကခ်တြ်ဖစ်ပွားခဲသ့ည။် ယခအုခါတငွ ် ဒတုယိလ�ငိး်လံးု အေနြဖင့က်မ�ာဖံွ့� �ဖိုး�ပီး�ိငုင်မံျားြဖစ်ေသာ 

ဉေရာပ�ငှ် ့ ေြမာကအ်ေမရိက �ိငုင်မံျား၊ အာ�ှတိကု�်ှိ�ိငုင်အံချို�တငွ ် ဆိးုရွား�ကမ်းတမ်းစွာ ရငဆ်ိငုြ်ဖတသ်နး် 

ေန�ကရသည။် ေနာကထ်ပ်�ုိကခ်တလ်ာမည့ ် တတယိလ�ငိး်လံးုသညြ်မနမ်ာ�ိငုင် ံ အပါကျန�်ှိေနသည့ ် ကမ�ာရ့ပ်ဝနး် 

ေဒသအသးီသးီသို ့�ကးီမားစွာဝငေ်ရာက�ုိ်ကခ်တလ်ာ�ိငုသ်ည့အ်ေနအထားသိုေ့ြပာငး်လြဲဖစ်ပွားလျက�်ှိသည။် 

၂၀၂၀ ခ�ုစ်ှ မတလ် (၂၁) ရကေ်န ့ ကမ�ာက့ျနး်မာေရးအဖဲွ�၏ သတငး်ထတုြ်ပနခ်ျကအ်ရ ကမ�ာ�ငှ့အ်ဝှမ်း ကိ�ုိုနာ 

ဗုိငး်ရပ်ေရာဂါ ကးူစကြ်ပန ့ပွ်ားမ�ြဖစ်ေနေသာ �ိငုင် ံစုစုေပါငး် (၁၈၄) �ိငုင်၊ံ ေရာဂါကးူစကခ်ရံသေူပါငး် (၂၆၇၀၁၃) ဦး�ငှ့ ်

ကးူစကေ်ရာဂါေ�ကာင့ ်ေသဆံးုသ ူဦးေရ (၁၁၂၀၁) အထ�ိှိလာ�ပီး ကးူစကေ်ရာဂါေ�ကာင့ ်ေသဆံးု��နး်ထားသည ်၃%- ၄ 

% အထ�ိှိသည။် သက�်ကးီရွယအ်ိုများ၊  နဂုိေရာဂါအခ ံ�ှိသမူျားသည ်ထခိိကုမ်�အများဆံးုြဖစ်ေနသည။် ြမနမ်ာ�ိငုင် ံတငွ ်

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ် အားကစားဝန�်ကးီဌာန၏ ၂၀၂၀ ခ�ုစ်ှ မတလ် (၂၁) ရက ် ထတုြ်ပနခ်ျကအ်ရ သသံယလနူာ (၂) ဦး၊ 

ေစာင့�်ကည့လ်နူာ (၁၉၉) ဦး�ှိေသာ်လညး် ေရာဂါပုိးေတွ� �ှိရသ ူယေနအ့ထ ိတရားဝင ်ထတုြ်ပနမ်�မ�ှိေသးပါ။  

 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်အားကစားဝန�်ကးီဌာန မှ ၂၀၂၀ ခ�ုစ်ှ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၈) ရကေ်နမှ့ စတငက်ာ လထူထုသံို ့ ပန�်ကားလ�ာ 

ထတုြ်ပနထ်ား�ပီး လစုူလေူဝး၊ ပဲွလမ်းသဘငမ်ျား မြပုလပ်ုရန ်စတင�်ိးုေဆာ်ထား�ပီး ၂၀၂၀ ခ�ုစ်ှ မတလ် (၂၁) ရကေ်န ့ 

ပန�်ကားစာအရ  Covid 19 ကာကယွ၊် ထနိး်ချုပ်၊ ကသုေရး အမျိုးသားအဆင့ ် ဖဲွ�စညး်ကာ တနု် ့ြပနေ်ဆာငရွ်က ်

လျက�်ှိေ�ကာငး် ေဖာ်ြပထားသည။် ကျနး်မာေရး�ငှ့ ် အားကစားဝန�်ကးီဌာန၏ ေဖာ်ြပချကအ်ရ ေရာဂါြဖစ်ပွားသ ူ

အများအြပား �ုတတ်ရက ်တစ်�ပိုငန်က ်ေတွ� �ှိလာ�ိငုသ်ည့ ်အလားအလာများ �ှိေနသည။်  

 

၂. ြပည်သလူထူအုေပါ်သကေ်ရာကလ်ာမည့် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲဆိးုကျိုးများ  

 

က. ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်လျငြ်မနစွ်ာ ကးူစကြ်ခငး်�ငှ့ ် သသိာထင�်ှားေသာ ေသဆံးုသအူေရအတကွမ်ျား 

အလနွလ်ျငြ်မနစွ်ာ ြမ�င့တ်ကလ်ာမည။်  

ခ. အများြပညသ်အူတကွ ်အေြခခလံမူ� ကနုစ်ည ်၀နေ်ဆာငမ်�များ - သာွးလာပုိေ့ဆာငေ်ရး၊ ဆကသ်ယွ ်

ဆကဆ်ေံရး�ငှ့ ်အေြခခလံထူဝုနေ်ဆာငမ်�များ ြပတေ်တာကသ်ာွးမည။်  

ဂ. လထူအုတကွ ်စားနပ်ရိက�ာ ြပတလ်ပ်မည။်  
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ဃ. ြပညသ်လူထူမုျား၏ ခရီးသာွးြခငး်�ငှ့ ်သာွးလာလ�ပ်�ှားမ�များ တငး်�ကပ်စွာ ထနိး်ချုပ်ကန်သ့တခ်ရံမည။် 

င. အလပ်ုလကမ့ဲ်များလာြခငး် �ငှ့ ်အသကေ်မွး၀မ်းေ�ကာငး် မ�ှိသ ူဦးေရတိးုပွားလာမည။်  

စ. ကန ့သ်တမ်�များလာြခငး်�ငှ့ ်၀ငေ်ငမွ�ှိမ�များေ�ကာင့ ်လမူ�ေရးြပသာနာများ တိးုလာမည။် 

ဆ. ေ���ေြပာငး်လပ်ုသားများ အလပ်ုလကမ့ဲ်ြဖစ်မ��ငှ့ ်မိမိတို၏့ ေနရပ်သို ့ အလံးုအရငး်�ငှ့ ်

ြပနလ်ညဝ်ငေ်ရာကလ်ာမ�တို ့ ြဖစ်ပွားလာမည။်  

ဇ. မိြပရှိ ေဆးုံများ ဝနေ်ဆာငမ်ပိပျက် ကျသွားိုငြ်ခငး်၊ ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းငှ့် Covid 19�ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေသာ စကက်ရိိယာအသံးုအေဆာငမ်ျား မလံေုလာကြ်ခငး်  

၃. အရပ်ဖကအ်ဖဲွ�အစည်းများအေပါ် အကျိုးသကေ်ရာကမ်�များ  

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အချကမ်ျားသည ်အဖဲွ�အစညး်တငွ ်ကျေရာက�်ိငုသ်ည့ ်�ကို တငေ်မ�ာ်မှနး်ထားသည့ ်သကေ်ရာကမ်� 

များ ြဖစ်သည။်  

က. အဖဲွ�အစညး်အတငွး် ချိတဆ်ကလ်ပ်ုေဆာငေ်နမ�များသည ် ရပ်သာွး�ိငုမ်ည။် ေလ�ာက့ျသာွး�ိငုမ်ည။်  

ခ. အလ��ငှအ်ဖဲွ�များ၏ လက�်ှိ လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�အကအူညရီနပုံ်ေငကွိ ုCOVID-19 အတကွ ်

အေရးေပါ်တနု ့ြ်ပနမ်�အတကွ ်ေြပာငး်လွသဲာွးြခငး်�ငှ့ ် �ိငုင်ြံခားေငေွ�ကးလလဲယှမ်���နး်ထားကျဆငး်မ�ေ�ကာင့ ်

အ�� ံး�ှိြခငး်စသည့ ် ဘ�ာေရးဆိငုရ်ာ စွမ်းရည ်ေလျာက့ျလာြခငး် �ငှ့ ်ကာွဟချကမ်ျား ြဖစ်ေပါ်လာ�ိငုသ်ည။် 

ဂ. သာွးလာမ�ကန ့သ်တခ်ျက�်ငှ့ ်လေူပါငး်များစွာကိ ုလျငြ်မနစွ်ာကးူစကြ်ပန ့ပွ်ားေနြခငး်ေ�ကာင့ ်အဖဲွ�အစညး်၏ 

�ုံးများကိ ုေခတ� ပိတထ်ားြခငး်၊ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကေ်နေသာ လပ်ုငနး်�ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေနေသာ လပ်ုငနး်များ ရပ်သာွး�ိငုသ်ည။်   

ဃ. ပုံမှနေ်ဆာငရွ်ကေ်နသာ လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားေရးလပ်ုငနး်�ငှ့ ်ေဒသဖံွ� �ဖိုးေရးလပ်ုငနး်များ 

လျငြ်မနစွ်ာ ေလျာက့ျလာမည။် 

င. ည��ိ�ငိး်စညး်ေဝးပဲွ�ငှ့ ်အလပ်ု�ုံေဆးွေ�းွပဲွများလညး် ဖျကသ်မ်ိးရလမ့်ိမည။် 

စ. ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့ ်လမူ�ေရးလပ်ုငနး် လပ်ုကိငုေ်နေသာ �ိငုင်တံကာအဖဲွ�အစညး်များ၊ 

ြပညတ်ငွး်အဖဲွ�အစညး်များကိ ုအစုိးရအေနြဖင့ ်အကန ့အ်သတမ်ျား ပုိမုိချမှတ ်လပ်ုေဆာငထ်ား�ိငုသ်ည။်  

ဆ. ဘဏ�်ငှ့ ်ချိတဆ်ကလ်ပ်ုေဆာငမ်� ယ��ရားများ ရပ်တန ့သ်ာွးမ�အေနအထား�ငှ့ ်ရငဆ်ိငုရ်�ိငုသ်ည။် 
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၄. အသငး်အဖဲွ�အဆင့�်ငှ့ ်ေကျးရွာအဆင့တ်ငွ ်Covid 19 �ငှ့ ်ပါတသ်က၍် လပ်ုေဆာငရ်မည့် လပ်ုငန်းများ  
 

အ
ဆ

င့် 
 ဦးစားေပးက  နညး်လမး် အချိန် အရင်းအြမစ ် 

အ
ဖွဲ

အ
စည

း် အ
တွ

င်း
 ြပ

င်ဆ
င်မ

 

အေရးေပကာလအစအီစဉ ်
ေရးဆွဲ ြပင်ဆင်ြခင်း  

အတူတက ွပးူေပါင်း အစီအစဉ ်
ေရးဆွဲြခင်း၊ အဖွဲအစညး် များ၏  

အေရးအပ အစီအစဉ ်ေရးဆွဲြခင်း  

ြဖစ်ိုင်သမ 
အြမနဆ်ုံး  

၂၀၂၀ ခုစှ ်
မတ်လအ
ကနု ် 

နညး်ပညာအကအူညီ
ကို ေမတာ အေရး 
ေပအစီအစဉမ် ှ
ရယူိုင်သည။်  

ေငွေကးအရင်းအြမစ ် 

တုန�်ြပနမ်ည့်ယရား 
လပုထ်ုံးလပုန်ညး်များ 
ေဖာထ်ုတ်သတ်မတ်ှြခင်း  

ဆကစ်ပပ်ါတ်သကသ်ည့် 
အဖွဲအစညး်များှင့် ညိင်းစညး်ေဝးြခင်း  

၂၀၂၀ ခုစှ ်
မတ် လ 
မကနု ်ခင် 

နညး်ပညာအ 
ေထာက်အပံ့ 

ေငွေကး  

ဝနထ်မး်များအား COVID-19 
(Coronavirus Disease 
2019)  အသက်ရှလမး် 
ေကာင်းဆိုင်ေရာဂါ ကိတင် 
ကာကယ်ွေစာင့်ေရှာကမ် 
အသိပညာှင့် 
နညး်လမး်များကို အြမင်ဖင့်ွ 
ပညာေပးမည။်  

အဖွဲအစညး်တစဖ်ွဲ ချင်းစအီလိုက ် ြမန်ိုင်သမ 
အြမနဆ်ုံး  

ကမာက့ျနး်မာေရး 
(WHO) အဖွဲ၏ TOT 
သင်တနး်သား 
၀နထ်မး် 

ေငွေကး 

ကျနး်မာေရးဦးစးီဌနာ၊ 
ကမာက့ျနး်မာေရး (WHO)င့်ှ 
ေကအုိင်အုိ ကျနး်မာေရးဌာန 
တုိင့်ှအတူ 
ညိင်းေဆးွ ေးွြခင်း  

ကျနး်မာေရးဦးစးီဌနာ၊ ကမာက့ျနး်မာေရး 
(WHO)င့်ှ ေကအုိင်အုိ ကျနး်မာေရးဌာ 
တုိကို ချဉး်ကပြ်ခင်းင့်ှ 
တုိကတွ်နး်ိုးေဆာ ်မြပလပုေ်ပးြခင်း 

အေရးေပ
အစအီစဉ ်
များ ေရး 
ဆွဲပးီပါက  

ေငွေကး 

COVID-19 အတွက ်CSOs 
အရပဖ်က်အဖွဲအစညး် 
စဆုုံြခင်း  

ညိင်းေဆးွေးွြခင်း၊ သတင်းအချက ်
အလက ် အြပနအ်လနှမ်ေဝြခင်း၊ 
ပးူေပါင်းေဆာင်ရ�ကြ်ခင်း။ ဉပမာ - 
ပညာေပးလကက်မး်စာေစာင်များ၊ 
အေရးေပလပု်ငနး်အစီအစဉမ်ျား 

၂၀၂၀ ခုစှ ်
မတ်လ 
မကနုခ်င်  

ေငွေကး 

ညိင်းေရးအဖွဲ  

COVID-19 ပါတသ်က်ေသာ 
သတင်းအချကအ်လက ်
ရယူြဖန�်ေဝမဆိုင်ရာ 
နညး်လမး် သတ်မှတ်ြခင်း  

သတင်းအချကအ်လက ်ပုံမနှေ်ကာကယူ် 
ြခင်း၊ သပုခ်ွဲ ေဝဖနဆ်နး်စစြ်ခင်း 
ကိုကျနး်မာေရးဌာနှင့် ကမာက့ျနး်မာေရး 
အဖွဲများင့်ှ ညိင်းေဆာင်ရ�ကမ်ည့် သူကို 
တာ၀နေ်ပးြခင်း 

  

ရပ
ေ်က

ျးလ
ထူ

ု  

 
 

ေကျးရ�ာအဆင့် 
အေရးေပအေြခအေန 
တုန�်ြပနေ်ဆာင်ရ�ကမ်ည့် 
အစအီစဉ ်ေရးဆွဲြခင်း   

ဦးစားေပးေဒသ ေနရာ သတ်မှတ်ြခင်း  

ကျနး်မာေရးလကဏာ ေပမူတညေ်သာ 
ေလလ့ာဆနး်စစမ် 

ဘာေရး လိုအပမ် 

၂၀၂၀ 
မတ်လ 
မကနုခ်င်  

လမူေရး 
အရင်းအြမစ် ် 

ခန�မနှး်ကနုက်ျစရိတ်  

(လပုင်နး်လညပ်တ်မ 
စရိတ်)  

Page 3 of 4 
 



ကျနး်မာေရးလကဏာ 
ေပမတူည်ကိတင် 
ဆနး်စစမ် ြပလပုြ်ခင်း  

ကင်ွး သတင်းအချက်အလက ်
ေကာကယူ်ေရး င့်ှ 
စစုညး်မလပုင်နး်စဥု်အတွက ်
တာ၀နေ်ပးြခင်း  

ဧပလီ 
မတုိင်ခင်  

ေငွေကးှင့် 
၀နထ်မး်အင်အား 

အြမင်ဖင့်ွ 
ပညာေပးလပု်ငနး်ကို 
အရိှန်အဟုနြ်မင့် လိုက်လ ံ
လပုေ်ဆာင်မ   

ကမာက့ျနး်မာေရး (WHO) အဖွဲင့်ှ 
ကျနး်မာေရး ၀န်ကးီဌာန၏ 
အချက်အလကအ်သစမ်ျား  

  

အြမင်ဖင့်ွပညာေပးြခင်းင့်ှ 
တကိုယ်ရည ်သန�်ရှင်းေရး 
ပစညး်များ ြဖန�် ေဝြခင်း  

စေုပါင်းလပု်ေဆာင်ြခင်းင့်ှ 
တာ၀နခ်ွဲ ေဝြခင်း  

  

(လနူာ)လဲေြပာင်းမည့် 
လမး်ေကာင်း ပုံစံင့်ှ 
အစအီစဉ် 

ဆိုင်ရာအကူအညီေပး ပံ့ပိုးေပးိုင်သည့် 
လမူျား ဖတ်ိေခေဆးွ ေးွြခင်း  

  

(လနူာ)လဲေြပာင်းေရးအတွ
က ်အေရးတကးီ 
လိုအပ်ေသာ အကူအည ီ
ပံ့ပိုးြခင်း  

ရနပ်ုံေငွ စစုညး်ြခင်း    

စားနပရိ်ကာ 
စေုဆာင်းထားရိှြခင်း  

စားနပရိ်ကာ စေုဆာင်းမည ် အခခုျက ်
ြခင်း 

 

 

 

၅။ အစိုးရဌာနများ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်လပ်ုေဆာငြ်ခငး်�ငှ့ ်တိကုတ်န်ွး��းိေဆာ်မ�ြပုြခငး် 

လက�်ှိြဖစ်ပွားေနေသာ အေနအထားတငွ ် ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်၏ အ��ရာယက်ိ ု ကျနး်မာေရး��ေထာင့တ်စ်ခတုညး်�ငှ့ ်

ချဉ်းကပ်မ�သည ် လံေုလာကမ်�မ�ှိ�ိငုပ်ါ။ ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်၏ �ုိကခ်တမ်�သည ် �ိငုင်ေံရး၊ စီးပွားေရး�ငှ့ ် လမူ�ေရး 

နယပ်ယအ်သးီသးီတငွ ် နက�်� ိငး်စွာ ထခိိကု�ုိ်ကခ်တမ်�များ ြဖစ်ပွား�ိငုသ်ည။် အထးူသြဖင့ ် အေြခခလံတူနး်စား၊ 

ရပ်ေကျးလထူအုတကွ ် အလပ်ုလကမ့ဲ် ြဖစ်မ��ငှ့ ် ဆငး်ရဲမဲွေတမ� ြပဿနာများတိးု၍ ြဖစ်ပွားလာ�ိငုသ်ည။် 

ဤအေြခအေနတငွ ် လထူတုစ်ရပ်လံးု ပူးေပါငး်ပါဝငေ်သာ �ကို တငြ်ပငဆ်ငမ်�၊ အစီအမံ�ငှ့ ် လထူလု�ပ်�ှားမ� အသငွ ်

သ��ာန ် ြဖစ်ေပါ်လာေရးသည ် အေရးပါလာသည။် အစုိးရ�ငှ့ ် သကဆ်ိငုရ်ာ ဌာနများအေနြဖင့ ် ြပညသ်လူထူကုိ ု ဗဟိ ု

ြပုေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုအချိန�်ငှ့ ်တစ်ေြပးည ီတာဝနယ် ူတာဝနခ်မံ��ှိစွာ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကေ်ပး�ိငုေ်ရးသည ်လညး် 

အေရးပါလာသည။် ဤကစိ�ရပ်များ ြဖစ်ေပါ်လာေရးအတကွ ် အရပ်ဖကလ်မူ�အသငး်အဖဲွ�များ၊ ဘာသာေရး 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ် သကဆ်ိငုရ်ာ အစုိးရဌာနများ�ငှ့ ် ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ တိကုတ်နွး်��းိေဆာ်မ�ြပုြခငး် 

လပ်ုငနး်ရပ်များကိ ု အ�ှိနြ်မင့တ်င၍် အြမနအ်ပူတြပငး် လကတ်ွလဲပ်ုေဆာငသ်ာွး�ိငုရ်န ် လိအုပ်သည။် 

ဤလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားသည ် လကတ်ေလာရငဆ်ိငုရ်မည့ ် ေဘးအ��ရာယမ်ျားကိသုာမက ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ြဖစ်ပွား 

�ုိကခ်တလ်ာမည့ ် ကာလ�ညှအ်ကျိုးဆကမ်ျားကိပုါ ထည့သ်ငွး်စဉ်းစား၍ တိကုတ်နွး်��းိေဆာ်မ��ငှ့ ်  ပူးေပါငး် 

လပ်ုေဆာငမ်�ကိ ုြပုလပ်ုသာွး�ိငုရ်နလ်ိအုပ်သည။်   
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