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ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ် ်(COVID–19)!ှင့် ပတ်သက်၍ မိတဖ်ကအ်ဖွဲ*အစညး်များ၊ အရပ်ဖက ်

လူမ$အဖွဲ)အစညး်များ0ှင့် ပူးေပါငး်ေဆာငရ်ွကေ်သာ တု$ံြပနေ်ဆာငရ်ွကမ်"ဆိုငရ်ာ လုပင်နး်စဉ ်

အ"ကြံပuမူေဘာင။် ေမတ$ာဖွ)ံ*ဖိuးေရး ေဖာငေ်ဒးရှငး် (၂၀၂၀၊ ဧ"ပီလ (၂၆) ရက)် 

 

၁။ နိဒါနး် 

  ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ် ် (COVID–19)သည် တ"ုတ%်ိုငင်၊ံ ဝူဟနေ်ဒမှ စတငြ်ဖစပ်ွားခဲ!့ပီး ယေန(အခါတွင ်

တစက်မ&ာလုးံအတိုငး်အတာြဖင့် ကူးစကြ်ပန5်ပွားလျကရ်ှိသည။် ကမ*ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ. (WHO) မှ 

ဇနန်ဝါရီလ (၃၀) ရက၊် ၂၀၂၀ ေန#တွင ်ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ် ် (COVID-19)!ှင့် ပတသ်က်၍ “ကမ#ာ ့ကျန်းမာေရး 

အေရေပ%အေြခအေန” အြဖစ် စတငေ်&ကြငာသတမ်ှတခ်ဲသ့ည။် ယငး်သို( ေ*ကြငာသတမ်ှတသ်ည့်ကာလမှ 

စတငက်ာ ကမ$ာတစဝ်ှမး်ရှိ-ိုငင်မံျားအေနြဖင့် ကို,ိုနာဗိုငး်ရပစ် ် ေရာဂါ ကူးစကြ်ပန.်ပွားမ1ကို ကာကွယရ်န ်

အစီအမမံျားကို ကမ,ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ5မှ အ7ကြံပuလမး်<=နမ်>များြပuေပးခဲသ့ည။် သို*ရာတွင ် မတလ် (၁၁) 

ရက၊် ၂၀၂၀ တွင ်ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ် ်(COVID–19)ကို ကမ#ာက့ပေ်ရာဂါ (Pandemic) အြဖစ ်ကမ#ာက့ျနး်မာေရး 

အဖွဲ%မှ တိုးြမင့်သတမ်ှတေ်'ကြငာရသည့် အဆင့်သို3 ကျေရာကခ်ဲသ့ည။် 

  ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ် ် (COVID-19) ေရာဂါ၏ ပထမလ+ငး်လုးံအေနြဖင့် တ7ုတ!်ိုငင်၊ံ ဝူဟနေ်ဒသကို 

ဗဟိုြပu(ပီး စတငြ်ဖစပ်ွား2ိုကခ်တခ်ဲသ့ည။် ယခုအခါ ဒုတိယလ"ငး်လုးံအေနြဖင့် ကမ#ာဖ့ွ$ံ%ဖိuး%ပီး+ိုငင်မံျား 

ြဖစေ်သာ ဥေရာပ၊ အေမရိကတိုကရ်ှိ!ိုငင်မံျား!ှင့် အာရှတိုကရ်ှိ!ိုငင်အံချိu)တွင ် ဆိုဝါး'ကမး်တမး်စွာ 

ရငဆ်ိုငြ်ဖတသ်နး်ေန.ကရသည။် ေနာကထ်ပ5်ိုကခ်တလ်ာမည့် တတိယလ"ငး်လုးံသည ် ြမနမ်ာ&ိုငင် ံ

အပါအဝင ် ကျနရ်ှိေနသည့် ကမ#ာဖ့ွ$ံ%ဖိuးဆဲ+ိုငင်မံျား!ှင့် ေဒသအသီးသီးသို, -ကီးမားစွာဝငေ်ရာက*်ိုကခ်တ ်

လာ!ိုငသ်ည့် အေနအထားသို/ ေြပာငး်လဲြဖစပ်ွားလျကရ်ှိသည။်  

 ၂၀၂၀ ခု#ှစ်၊ ဧ"ပီလ (၂၆) ရက်ေန& ကမ#ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ0မှ၏ သတငး်ထုတြ်ပနခ်ျကအ်ရ1 ကမ#ာ!ှင့် 

အဝှမး် ကို*ိုနာဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါကူးစကြ်ပန.်ပွာမ1ြဖစေ်နေသာ 4ိုငင်စံုစုေပါငး် (၂၁၃) !ိုငင်၊ံ ေရာဂါကူးစက ်

ခံရသူေပါငး်  (၂ ၇၇၄ ၁၃၅) ဦး#ှင့် ကူးစကေ်ရာဂါေ0ကာင့်ေသဆုးံရသူ ဦးေရ (၁၉၀ ၈၇၁) ဦး အထိရှိလာ*ပီ 

ြဖစသ်ည။် သက&်ကီးရွယအ်ိုများ၊ နဂိုေရာဂါအခရံှိသူများသည ် ထိခိုကမ်5အများဆုးံြဖစသ်ည။် ကို$ိုနာ 

ဗိုငး်ရပစ် ် (COVID-19) ြဖစပ်ွားရာတွင ် ထိရှလွယေ်သာအုပစ်ုများမှာ သက$်ကီးရွယအ်ို၊ နာတာရှည ်

ေရာဂါသည၊် ကိုယဝ်နေ်ဆာငမ်ိခင၊် အမျိuးသမီး၊ ကေလး၊ မသနစ်ွမး်၊ HIV−AIDS ေဝဒနာခစံားေနရသူ၊ 

မူယစေ်ဆးဝါးသုးံစွဲသူများ၊ ေရွ%ေြပာငး်လုပသ်ားများ၊ ပဋိပက#ြဖစပ်ွားေနေသာေဒသရှိြပညသ်ူများ၊ စစေ်ဘး 

ေရှာငစ်ခနး်များတွင ် ထွကေ်ြပးတိမး်ေရှာငခ်ိုလုေံနရသူများ၊ 9မိu;ြပဆငး်ရဲသားများ၊ စက.်ုအံလုပသ်မားများ 

အစရှိသူများြဖစသ်ည။် 

																																																													
1	https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019	တွငဝ်ငေ်ရာက ်ေလလ့ာဖတ-်./ိုငသ်ည။်	
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 ြမနမ်ာ&ိုငင်တံွင ်ကျနး်မာေရး&ှင့် အားကစားဝန7်ကီးဌာနမှ ၂၀၂၀ ခု!ှစ ် ေဖေဖာဝ်ါရီလ (၂၈) ရက ်

မှစတငက်ာ လူထုထသံို.ပန်$ကားလ"ာ ထုတြ်ပနထ်ား,ပီး လူစုလူေဝး၊ ပွဲလမး်သဘငမ်ျား မြပuလုပရ်န ်

စတင%်ိုးေဆာထ်ား-ပီး ၂၀၂၀ ခု#ှစ ် မတလ် (၂၁) ရက်ေန& ပန်(ကားစာအရ ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ် ် (COVID-19) 

ကာကွယထ်ိနး်ချuပက်ုသေရး အမျိuးသားအဆင့် ဖွဲ$စညး်ကာ တု$ံြပန်ေဆာငရ်ွကလ်ျကရ်ှိေ-ကာငး် ေဖာြ်ပ 

ထားသည။် ကျနး်မာေရး*ှင့် အားကစားဝန1်ကီးဌာနမှ ဦးစီးဦးေဆာငြ်ပuကာ ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ တု-ံြပနမ်$ 

အေရးေပ&စီမကံိနး်   (Health sector contingency Plan) ေရးဆွဲကာ )ိုငင်ေံတာအ်ဆင့် တု2ံြပနေ်ဆာငရ်ွက ်

လျကရ်ှိသည။် ၂၀၂၀ ခု#ှစ၊် မတလ် (၃၀) ရကတ်ွင ် ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ် ် (COVID−19) ထိနခ်ျuပေ်ရး!ှင့် 

အေရးေပ&တု*ံြပနေ်ရးေကာမ်တီကို ထပမ်ဖံွဲ0စညး်ကာ ဆကလ်ကေ်ဆာငရ်ွကလ်ျကရ်ှိသည။် 

 ြမနမ်ာ%ိုငင်တံွင ် ကျနမ်ာေရး%ှင့် အာ:ကစားဝန(်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ခု#ှစ်၊ မတလ် (၂၃) ရက် 

တု$ံြပနခ်ျကအ်ရ ေရာဂါပိုးရှိသူလူနာ (၂) ဦးကို စတငေ်ဖာထ်ုတ)်ိုငခ်ဲသ့ည။် ယခုအခါ ကျနး်မာေရး&ှင့် 

အားကစားဝန$်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၀ ခု#ှစ်၊ ဧ"ပီလ (၂၆) ရက၊် ည(၈:ဝဝ)နာရီ ထုတြ်ပနခ်ျက်2 အရ 

ကို$ိုနာဗိုငး်ရပ်စပ်ိုး ဓာတခ်ွဲစစေ်ဆးေတွ$ရှိသူဦးေရ (၁၄၆)ဦး၊ သံသယလူနာဦးေရ (၂၆၃၇) ဦး၊ ပိုးေတွ) 

ြပနလ်ညသ်ကသ်ာလာသူဦးေရ (၁၀) ဦး!ှင့် ေရာဂါပိုးေ"ကာင့် ေသဆုးံရသူဦးေရး စုစုေပါငး် (၅) ဦး ရှိေန&ပီ 

ြဖစသ်ည။် 

 ကမ#ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ01ှင့် 1ိုငင်တံကာ၏ သုးံသပခ်ျကအ်ရ ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ် ်(COVID-19)၏ ဒဏက်ို 

ကာကွယေ်ဆးရရှိသည့် ကာလအထိ ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ွားေနမညြ်ဖစ#်ပီး ဖွ*ံ#ဖိuး#ပီး-ိုငင်မံျားအတွက ်

အနညး်ဆုးံ အချိန ်(၁) !ှစခ်ွဲထိ !ကာြမင့်မညြ်ဖစသ်ည။် လကရ်ှိေရာဂါကူးစကြ်ပန9်ပွားမ;!"နး်မှာ ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်'ေကာငး်ေသာ ဖွ.ံ/ဖိuး/ပီး4ိုငင်မံျားတွငေ်နာကထ်ပ ် (၃) လခန$် ဆကလ်ကြ်ဖစပ်ွားေန0ပီး၊ 

ယငး်ေနာကပ်ိုငး်မှ ကူးစကမ်01ှင့် ေသးဆုးံမ010နး် သိသာစွာကျဆငး်လာမညဟ်ု ခန#်မှနး်(ကသည။် ေနာကထ်ပ ်

(၆) လခန#်အ"ကာတွင ် ကမ#ာတဝှမး် ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ် ် (COVID-19)!ှင့် က'ဲကူးေရပါြဖစလ်ာေသာ ကမ+ာ ့

စီးပွားပျကက်ပက်ို ဆကလ်ကခ်စံားရမညြ်ဖစသ်ည။်  

 !ိုငင်အံများတွင ် အလုပလ်ကမ်ဲ0့1နး် ြမင့်မားေန!ိုင!်ပီး အစိုးရဝနေ်ဆာငမ်/အေပ$တွငသ်ာ အဓိက 

မှီခိုေနရမည။် ဆကလ်ကရ်ှငသ်နေ်နေသာ အဖွဲ)အစညး်များ၏ အရွယအ်စားပမာဏသည်လည်း ေသးငယ၊် 

ကျuးံဝငသ်ွားမညဟ်ု မှနး်ဆ%ကသည။် တစ,်ှစခ်န/်%ကာလာေသာအခါ ေရာဂါေပျာကက်ငး်ေအာင ်

ကုသ$ိုငသ်ည့်ေဆး မေပ$ေသာလ်ညး် ပိုမိုေကာငး်မွနေ်သာ ေရာဂါကုထုးံ1ှင့် စနစမ်ျားရှိေနမည။် 

ကာကွယေ်ဆး အလွယတ်ကူမရ#ိုငေ်သးသည့်အတွက ် ကူးစကေ်ရာဂါေနရာ၊ ေဒသအလိုက် ြပနလ်ည် 

ြဖစေ်ပ'လာ*ိုငသ်ည။် (၁) !ှစခ်ွဲခန)်အေရာက်တွင ် ကာကွယေ်ဆးများရရှိ.ပီး ဆကလ်ကရ်ှငသ်နေ်နသူများ 

သည်လညး် ေရာဂါပိုး၏ဒဏက်ိုခ)ံိုငရ်ည်ရှိြခငး် (သို+မဟုတ)် အလိုအေလ&ာကခ်%ံိုငေ်သာအေနအထားတွင ်

ေရာကရ်ှိ ေနမညဟ်ု ဖွ+ံ,ဖိuး,ပီး2ိုငင်အံချိu%က မှနး်ဆေန.ကသည။် 

																																																													
2	https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov	တွငဝ်ငေ်ရာက ်ေလလ့ာဖတ,်-.ိုငသ်ည။်	
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၂။ ြပညသ်ူလူထု အေပ,သကေ်ရာကလ်ာမည့် ေနာကဆ်ကတ်ွဲ ဆိုးကျိuးများ 

(က) ကျယက်ျယြ်ပန(်ြပန(် လှျငြ်မနစ်ွာကူးစကြ်ခငး်!ှင့် သိသာထငရ်ှားေသာ ေသဆုးံသူအေရအတွကမ်ျား 

အလွနလ်ှျငြ်မနစ်ွာ ြမင့်တကလ်ာမည။် 

(ခ) အများြပညသ်ူအတွက ် အေြခခလံူမ$ကုနစ်ညဝ်နေ်ဆာငမ်$များ၊ သွားလာပို)ေဆာငဆ်ကသ်ွယေ်ရး 

လမး်ေ&ကာငး်များ+ှင့် အေြခခဝံနေ်ဆာငမ်)များ ြပတေ်တာကသ်ွားမည။် 

(ဂ) လူထုအတွက ်စားနပရ်ိက-ာ ြပတလ်ပမ်ည။် 

(ဃ) ြပညသ်ူလူထု၏ခရီးသွားြခငး်+ှင့် သွားလာလ/ပရ်ှားမ"များ တငး်)ကပစ်ွာထိနး်ချuပက်န#်သတခ်ရံမည။် 

(င) အလုပလ်ကမ်ဲမ့ျားလာြခငး်!ှင့် အသကေ်မွးဝမး်ေ(ကာငး်မရှိသူဦးေရ တိုးပွားလာမည။် 

(စ) ကန#်သတမ်(များ များလာြခငး်*ှင့် ဝငေ်ငွမရှိမ2များေ"ကာင့် လူမ+ေရးြပဿနာများ တိုးလာမည။် 

(ဆ) ေရ#$ေြပာငး်လုပသ်ားများ အလုပလ်ကမ်ဲြ့ဖစမ်1!ှင့် မိမိတို*၏ေနရပသ်ို) အလုးံအရငး်!ှင့် ြပနလ်ည ်

ဝငေ်ရာကလ်ာမ*တို. ြဖစပ်ွားလာမည။် 

(ဇ) !မိu%ြပရှိေဆး#ုမံျား၏ ဝန်ေဆာင်မ)များ!ပိuပျကသ်ွား,ိုငြ်ခငး်၊ ကျနး်မာေရးဝနထ်မး်!ှင့် ကို$ိုနာ 

ဗိုငး်ရပစ် ် (COVID−19)!ှင့် ဆကစ်ပေ်သာစကက်ိရိယာ၊ အသုးံအေဆာငပ်စ#ညး်များ ြပတလ်ပသ်ွား 

မည။် 

 

၃။ အရပဖ်ကအ်ဖွဲ)အစညး်များအေပ1အကျိuးသကေ်ရာကမ်5များ  

ေအာကေ်ဖာြ်ပပါအချကမ်ျားသည ် အဖွဲ.အစညး်များတွင ် ကျေရာကလ်ာ5ိုငသ်ည့် 9ကိuတငေ်မ;ာမ်ှနး် 

ထားသည့် အကျိuးသကေ်ရာကမ်0များြဖစသ်ည။် 

(က) အဖွဲ%အစညး် အတွငး်ချိတဆ်ကလ်ုပေ်ဆာငမ်'များ ရပသ်ွား.ိုငမ်ည။် ေလျာ့ကျသွား'ိုငမ်ည။် 

(ခ) အလှ$ရှငအ်ဖွဲ+များ၏ လကရ်ှိလူသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ. အကူအညီရန်ပုေံငွကို ကို$ိုနာ 

ဗိုငး်ရပစ် ် (COVID−19)အတွက ် အေရးေပ*တု$ံြပနမ်&အတွက ် ေြပာငး်လွဲသွားြခငး်3ှင့် 3ိုငင်ြံခား 

ေငွေ$ကးလဲလှယမ်-.-နး်ထား ကျဆငး်မ(ေ*ကာင့်အ"#းံရှိြခငး် စသည့်ဘ"ာေရးဆိုငရ်ာ စွမး်ရည ်

ေလျာက့ျလာြခငး်,ှင့် ကွာဟချကမ်ျား ြဖစေ်ပ4လာ,ိုငသ်ည။် 

(ဂ) သွားလာမ$ကန'်သတခ်ျက!်ှင့် လူေပါငး်များစွာကို လျငြ်မနစ်ွာကူးစကြ်ပန1်ပွားေနြခငး်ေ(ကာင့် 

အဖွဲ%အစညး်၏!ုးံများ ေခတ+ပိတထ်ားြခငး်၊ အေကာငး်အထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်ွကေ်နေသာ လုပင်နး်!ှင့် 

ဝနေ်ဆာငမ်)ေပးေနေသာလုပင်နး်များ ရပသ်ွား.ိုငသ်ည။် 
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(ဃ) ပုမံှနေ်ဆာငရ်ွကေ်နေသာ လူသားချငး်စာနာေထာကထ်ားေရးလုပင်နး်-ှင့် ေဒသဖွ5ံ6ဖိuးေရးလုပင်နး် 

များ ြမန်ဆန်စွာေလျာက့ျလာမည။် 

(င) ည"ိ$%ငး်အစညး်ေဝးပွဲ$ှင့် အလုပ4်ုေံဆွးေ%ွးပွဲများလညး် ဖျကသ်ိမး်ရလိမ့်မည။် 

(စ) ကပေ်ရာဂါေ)ကာင့် လူမ/ေရးလုပင်နး်လုပက်ိုငေ်နေသာ -ိုငင်တံကာအဖွဲ%အစညး်များ၊ ြပညတ်ွငး် 

အဖွဲ%အစညး်များကို အစိုးရ အေနြဖင့် အကန/်အသတမ်ျား ပိုမိုချမှတ ်လုပေ်ဆာငထ်ား;ိုငသ်ည။် 

(ဆ) ဘဏ!်ှင့် ချိတဆ်ကလ်ုပေ်ဆာငမ်" ယ$%ရားများ ရပတ်န.်သွားမ"အေနအထား'ှင့် ရငဆ်ိုငရ်'ိုငသ်ည။် 

 

၄။ အသငး်အဖွဲ)အဆင့်တွင ် (COVID1−9) !ှင့် ပတသ်က၍် လုပေ်ဆာငရ်မည့် လုပင်နး်များ  

 

စဉ် 

 

ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ရမည့် 

လုပင်နး်များ 

 

အချိနက်ာလ 

 

လိုအပေ်သာ အရငး်အြမစ ်

 

တာဝနယ်ူမည့် 

ပုဂ$ိuလ ်

၁ အဖွဲ%အစညး်အတွငး် အေရးေပ/ကာလ 

အစီအစဉ ်ေရးဆွဲ ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

ြဖစ%်ိုငသ်မ+ 

အြမနဆ်ုးံ 

နညး်နာပုစံကံို 

လုပေ်ဆာငခ်ဲ,့ပီး 
ေသာအဖွဲ(များထမံှ 

အကူအညီ ေတာငး်ခ,ံိုင ်

( ဥပမာ - ေမတ$ာ ဖွ$ံ!ဖိuးေရး 

ေဖာငေ်ဒးရှငး် ) 

အဖွဲ%အစညး် 

တာဝန်ခံ 

၂ ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ်(်COVID−19) ေရာဂါ 

ြဖစပ်ွားမ* ကာလအတွငး် တု2ံြပန ်

ေဆာငရ်ွကမ်ည့် အဖွဲ)အစညး်အတွငး် 

လုပထ်ုးံလုပန်ညး်!ှင့် ယ!'ရားများ 
ေဖာထ်ုတ ်သတမ်ှတြ်ခငး် 

(ဥပမာ (က) ကပေ်ရာဂါကာလ အတွငး် 

ဝန်ထမ်းများ မြဖစ်မေန 

လိုကန်ာေဆာငရ်ွကရ်မည့် လုပထ်ုးံ 

လုပန်ညး်များ (ခ) သတငး် အချက ်

အလကစ်ုစညး်၊ ထိနး်သိမး် စီဆငး်မ/ 

(ဂ) ဝနထ်မး်ေရးရာ အစီအမ ံ 

(ဃ) ဘ#ေရး လုပထ်ုးံလုပန်ညး် 
အစီအမ)ံ 

ြဖစ%်ိုငသ်မ+ 

ေစာလျငစ်ွာ၊ 

ပထမလပါတ် 

အတွငး်  

လုပေ်ဆာငခ်ဲ*့ပီး အဖွဲ0များမှ 

အေတွ%အ"ကu၊ံ နညး်နာယူ၊ 

ကမ#ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ*+ှင့် 

ြမနမ်ာ&ိုငင် ံ
ကျနး်မာေရးဌာနမှ 

ထုတြ်ပန ် ထားေသာ 

လမး်%&နခ်ျကမ်ျား  

အဖွဲ%အစညး် 

တာဝနခ်(ံသို+) 

တာဝနအ်ပ(်ှငး် 

ထားေသာ 
အ"ကီးတနး် 

ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဦး 

၃ ဝန်ထမ်းများအား (COVID−19)!ှင့် 
ပတသ်ကေ်သာ !ကိuတငက်ာကွယ ်

ကနဦးကာလ 

!ှင့် 

ကမ#ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ01ှင့် 

အစိုးရကျနး်မာေရးဌာနမှ 

အ"ကီးတနး် 

ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဦး 
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ေစာင့်ေရှာကမ်+ အသိပညာ နည်းလမ်း 

များ အသိပညာေပးြခငး်!ှင့် စွမး်ရည ်

ြမ#င့်တငေ်ရးလုပင်နး်များ လုပေ်ဆာင ်

ြခငး်၊ အြခားအဖွဲ,အသီးသီးမှ ြပuလုပ ်

ေသာ online သင်တန်းများတက်ေရာက ်
ေလလ့ာ !ိုငေ်အာငစ်ီမ ံေဆာငရ်ွက ်ြခငး် 

စဉဆ်ကမ်ြပတ် ထုတြ်ပန ်

ထားေသာလကက်မး် 

စာေစာငမ်ျား၊ 

လမး်%&နခ်ျက ်

!"န%်ကားချကမ်ျား  
- က"မး်ကျငပ်ညာရှင ်

- ေငွေ$ကး 

၄ အဖွဲ%အစညး်*ှင့် လုပင်နး်အတွငး် 

လိုအပမ်ည့် (COVID−19) ဆိုငရ်ာ 

ဆကစ်ပပ်စ&ညး်၊ စာရငး်များြပuစု ြခငး်၊ 

ရှာေဖွြခငး်၊ ရရှိေအာငစ်ီမြံခငး် 

ကနဦးကာလ 

ြဖစ%်ိုငလ်*င ်

အြမနဆ်ုးံ 

- !ှာေခါငး်စညး်  

- လကေ်ဆးရည ်

ဆပ်ြပာ 

- PPE!ှင့် အြခား 

ဆကစ်ပပ်စ&ညး်)ှင့် 

အြခားေဆးဝါးအချိu+  

အ"ကီးတနး် 

ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဦး 

၅ သကဆ်ိုငရ်ာ အဖွဲ.အစညး် အသီးသီး !ှင့် 
ချိတဆ်ကလ်ုပေ်ဆာငမ်*ြပuြခငး် 

• ေဒသအာဏာပိုင ်

• ကျနး်မာေရးဌာန  

• လူမ$ဝနထ်မး်ကယဆ်ယေ်ရး/ှင့် 

ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးဌာန  

• ကမ#ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲ% 

• အလှ$ရှငမ်ျား  
• ဘာသာေရးအသငး်အဖွဲ)၊ 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား  

• အရပဖ်က ်လူမ*အဖွဲ%အစညး်များ  

ကနဦးကာလ 
တတ#်ိုငသ်မ) 

အြမနဆ်ုးံ  

အေရးေပ&အစီအစဉ ်
ေရးဆွဲ ထား$ပီး၊ 

 စာရွကစ်ာတမး် 

အဖွဲ%အစညး် 
တာဝန်ခံ 

၆ အဖွဲ%အစညး်!ှင့် လုပင်နး်အတွကလ်ိုအပ ်

မည့်ဘ"ာေရး အရငး်အြမစမ်ျား ရှာေဖွ 

ြခငး်၊ အလှ*ရှငအ်ဖွဲ/များ!ှင့် စဉဆ်က် 

မြပတ် ချိတဆ်ကြ်ခငး် 

တတ#်ိုငသ်မ) 

အြမနဆ်ုးံ!ှင့် 

စဉဆ်ကမ်ပတ် 

− အဖွဲ%အစညး်အေရး 

ေပ# အစီအစဉ ်

   −   လုပင်နး်အဆိုြပuလ-ာ 

အဖွဲ%အစညး်တာဝနခ် ံ

 

၇ မိမိထိစပလ်ုပက်ိုငေ်ဆာငရ်ွက ် ေနေသာ 

ေကျးရွာ၊ ေဒသ၊ IDP စခနး်များရှိ 
ေကာမ်တီဝငမ်ျား၊ ေစတနာဝ့နထ်မး် 

များ!ှင့် စဉဆ်ကမ်ြပတ ် ချိတဆ်ကက်ာ 

တု$ံြပနေ်ဆာငရ်ွကမ်- ြပuြခငး် 

တတ#်ိုငသ်မ) 

အြမနဆ်ုးံ  

ဤက"ကို ဆကလ်က၍် 

သီးသန%် ေဖာြ်ပသွားမည။် 

အ"ကီးတနး် 

ဝန်ထမ်း တစ်ဦးဦး 

၈ အဖွဲ%အစညး်၏ေရတို၊ ေရလတ၊် ေရရှည် 

လုပင်နး်များကို သုးံသပက်ာ အစီအစဉ၊် 

ပထမ 

သုးံလပတ ်

နည်းပညာ ၊ 

သတင်းအချက်အလက် 

အဖွဲ%အစညး်တာဝနခ် ံ
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ဗျ#ဟာအသစမ်ျား (COVID−19)!ှင့် 

ဆကစ်ပေ်သာ ေရးဆွဲေဖာထ်ုတြ်ခငး် 

အတွငး် က"မး်ကျငသ်ူ 

 

 

၅။ (က) ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ် ် (COVID−19)  ကူးစကေ်ရာဂါ ကာကွယတ်ားဆီး၊ တု$ံြပနေ်ဆာငရ်ွကေ်ရး1ှင့် 

အရပဖ်က ်လူမ*အဖွဲ-အစညး်များ၏  အခနး်က" 

 လကရ်ှိ'ိုငင်တံကာ၏ အေတွ1အ2ကuအံရ၊ ကို5ိုနာဗိုငး်ရပစ် ် (COVID−19)  ကူးစကမ်' စတငြ်ဖစပ်ွား 

လ"င ် ကနဦးကာလ ကိုငတ်ွယစ်ီမမံ%၊ ေရာဂါပိုးရှိသူကို ကနဦးကာလ ေဖာထ်ုတက်ာ Quarantine 

ချမှတေ်ဆာငရ်ွက.်ိုငမ်1၊ လူထုအ7ကား ေန:စဉဘ်ဝခပလ်ှမး်လှမး်မှေနထိုငမ်"၊ ကို%ိုနာဗိုငး်ရပစ် ် (COVID−19) 

ဆိုငရ်ာ ကျနး်မာေရးအသိပညာ ကျယက်ျယြ်ပန-်ြပန-် သိရှိနားလညေ်အာင ် အသိပညာေပးမ5၊ ပုမံှန ်

အ"မဲမြပတ ် လကေ်ဆးမ.၊ 0ှာေခါငး်စညး်အသုးံြပuမ1၊ ေကျးရွာ8ှင့်လူထုအတွငး် +ကိuတငအ်စီအမမံျား 

ချမှတလ်ုပေ်ဆာင&်ိုငမ်*သည ် ေရာဂါကူးစကမ်*ကို ထိနး်သိမး်၊ ကာကွယဟ်န#်တား(ိုငေ်ရးအတွက ် လွနစ်ွာ 

အေရး!ကီးသည။် ဤအေရးအရာတွင ် အရပဖ်ကလ်ူမ6အဖွဲ8အစညး်၏ အခနး်က"သည ် အဓိကကျ)ပီး 

သကဆ်ိုငရ်ာဌာနများ!ှင့်လညး် ပူးေပါငး်ေဆာငရ်ွကမ်3 ြပu!ိုငရ်န ် လိုအပသ်ည။် လကရ်ှိ'ကuေံတွ-ေနရေသာ 

ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ်က်ပေ်ဘးကို တု$ံြပနေ်ဆာငရ်ွကရ်ာတွင ်အရပဖ်ကလ်ူမ*အဖွဲ-အစညး်များ၏ စုစညး်အားမပါပဲ 

လူထုအသွငလ်"ပရ်ှားမ" တစခ်ု ြဖစေ်ပ*လာေအာင ်စွမး်ေဆာင*်ိုငမ်ညမ်ဟုတေ်ပ။ 

 လကရ်ှိတွင ်  !ိုငင်အံများစု၏ !ကuေံတွ(ြဖစေ်ပ'ေနေသာ  ဆိုးရွားလှေသာ အေတွ%အ&ကuမံျားအရ 

ကို$ိုနားဗိုငး်ရပစ်ေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားကူးစက&်ိုငမ်+သည် ြမနဆ်န$်ပီး၊ ကာလတိုတစ်ခုတွငး် ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်)*ှင့် ကျနး်မာေရးလုပသ်ားများ မလညပ်တ,်ိုငသ်ည့် အေနအထားထိ တဟုနထ်ိုးဆိုးရွားသွား 

!ိုငသ်ည။် ဤအေြခအေနသို'ေရာကရ်ှိလ.င ်ထိရှလွယအ်ုပစ်ုဝင်များြဖစေ်သာ သက)်ကီးရွယအ်ို ၊ ေရာဂါခရံှိသူ၊ 

ကိုယဝ်နေ်ဆာင် အမျိuးသမီး၊ ကေလး၊ HIV−AIDS ေရာဂါရှိသူ၊ မသနစ်ွမး်သူများ၊ ပဋိပက%ေဒသတွငး် 

ရှိေနသူများ!ှင့် စစေ်ဘးေရှာငစ်ခနး်များ၌ ခိုလ&ေံနရသူ၊ ေရ#$ေြပာငး်လုပသ်ားများ၊ !မိu%ြပ ဆငး်ရဲသားများ၏ 

ဘဝအေြခအေနသည ်အထူးဂ)ုြပu၍ တု$ံြပနေ်ဆာငရ်ွကမ်-များ ြပuလုပေ်ပးရမည့် အေနအထားတွငရ်ှိသည။် 

 အြခားတစဖ်ကတ်ွငလ်ညး် လူထုအ"ကား၌ အေ"ကာကတ်ရားကိုအေြခခ&ံပီး ကို!ိုနားဗိုငး်ရပစ် ်

ပိုးရှိသူများအေပ$ အြပစတ်ငမ်+၊ လူလူချငး် ခွဲြခားဆက်ဆံမ&၊ အမုနး်စကားပွားများမ'၊ လူမ$ေရးအားြဖင့် 

ဖယက်ျဉမ်(၊ အမျကေ်ဒါသ!ှင့် တုန)်ြပနေ်ဆာငရ်ွကမ်*၊ တစိမး်မလိုလားမုနး်တီးမ( အစရှိေသာ ကိစ2ရပမ်ျား 

တိုး၍ ြဖစပ်ွားလာေနသည။် အာဏာပိုငမ်ျားသညလ်ညး် “အမျိuးသားလုြံခuေံရး”ကို ေရှ$တနး်တင*်ပီး ေနရာ 

ေဒသအလိုက ်လုပပ်ိုငခ်ွင့်များ အလွဲအသုးံြပuမ5၊ ဖိ8ှိပခ်ျuပခ်ျယမ်5များ ြပuလာ8ိုငသ်ည။် 

 ဤအခငး်အကျဉး်၌ အရပဖ်က် လူမ$အဖွဲ)အစညး်များ၏ ေရွးချယ်!ပီး လုပက်ိုငေ်ဆာငရ်ွကမ်ည့် 

နည်းလမ်းသည် အခရာကျလာမည်။ ဤကပေ်ရာဂါကို တု$ံြပနမ်*ြပuရာတွင ်မိမိတို$အေရးကိုသာ ေရှ$တနး်တင် 
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စဉး်စားေသာနည်းလမ်းြဖင့် ေရှ$ဆကသ်ွားမညလ်ား (သို$မဟုတ)် အချငး်ချငး် !ိုငး်ပငး်၊ ကူညီေဖးမေသာနည်း 

ြဖင့်သွားမည့်လားဆိုေသာ လူမ2အသိုကအ်ဝနး်၏ ေရွးချယမ်2သည် လာမည့်မျိuးဆကေ်ပါငး်များစွာတွင ်

ဆကလ်က%်ိုကခ်ကသ်ွားေနမညြ်ဖစသ်ည။် လူကိုလူလိုြမင)်ပီး လူ-ဂုဏ်သိက$ာကို အေလးထား,ပီး အချငး်ချငး်၊ 

လူသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ0ြပuေသာ၊ !ိုငး်ပငး်ကူညီမ*ြပuေသာနညး်လမး်ကို ေရွးချယမ်"ြပuမညဆ်ိုလ+င ်

အရပဖ်က် လူမ$အဖွဲ%အစညး်များ၏ ေပးဆပမ်(၊ ဦးေဆာငဦ်းရွကြ်ပuမ%၊ အနစန်ာခမံ%!ှင့် စုစညး်လုပေ်ဆာငမ်- 

များမပါလ%င ်မြဖစ+်ိုငေ်ချ။ 

 အရပဖ်က ် လူမ*အဖွဲ-အစညး်များ၏ အဓိကဦးတညမ်%ြပuရေသာအချကသ်ည ် လူထုပါဝင်လာေသာ 

နညး်လမး်အားြဖင့် ေရာဂါကူးစကပ်ျ7ံပွားမ9:9နး်ကို ေလျာ့ချရမည်ြဖစသ်ည။် လူထုအ'ကား ကျယက်ျယ ်

ြပန$်ြပန$် လ'ပရ်ှားပါဝငမ်$များ ြပuလုပြ်ခငး်များ (ခပခ်ွာခွာေနနညး်၊ လကမ်$ကာမ$ကာေဆးမ)၊ +ှာေခါငး်စညး် 

တပဆ်ငမ်') အြပင၊် ရပေ်ကျးလူထုမှ ဦးေဆာငေ်သာ Quarantine လုပင်နး်များ၊ အစီအမမံျား 

ထွကေ်ပ'လာေအာင ် ေဆာငရ်ွကြ်ခငး်၊ အချငး်ချငး် စာနာနားလညေ်ဖးမမ"ြပuြခငး်၊ ထိလွယရ်ှလွယ ်

အုပစ်ုများအား ဂ!ုြပuေပးြခငး်စသည့် လုပင်နး်စဉမ်ျားကို အေလးထားေဆာငရ်ွကလ်ာရမညြ်ဖစသ်ည။် 

 

၅။ (ခ)   အရပဖ်က ်လူမ*အဖွဲ%အစညး်များ ချိတဆ်ကပ်ူးေပါငး်လုပေ်ဆာင9်ိုငေ်သာ လုပင်နး်နယပ်ယမ်ျား  

၁။ လူထု%ကား ကို*ိုနားဗိုငး်ရပစ် ် (COVID−19)!ှင့် ပတသ်ကေ်သာ သတငး်အချကအ်လက'်ှင့် 

အသိပညာြဖန$်ေဝမ)လုပင်နး်ကို ပုသံ,ာနအ်မျိuးမျိuးအားြဖင့် ချိတဆ်ကလ်ုပေ်ဆာင)်ိုငသ်ည။် 

၂။ ေကျးရွာ၊ ရပက်ွက၊် စစေ်ဘးေရှာငစ်ခနး်များမှ လူထုကိုယတ်ိုင ်အေြခြပuေသာ လုပင်နး်အစီအမ&ံှင့် 

တု$ံြပနေ်ဆာငရ်ွကမ်*များ ြဖစေ်ပ1လာရနပ်ံ့ပိုးကူညီြခငး်။ ေအာကေ်ြခလူထုတွင ် ၄ငး်တို$ကိုယတ်ိုင ်

ပါဝငေ်သာ ေရာဂါကာကွယြ်ခငး်/ှင့် တု5ံြပနေ်ဆာငရ်ွကြ်ခငး်ဆိုငရ်ာ ယ"#ရားများကိုေဖာထ်ုတမ်1၌ 

ပံ့ပိုးေပးြခငး်၊ ၄ငး်ယ"#ရားများတွင ် အမျိuးသမီး"ှင့် လူငယမ်ျားပါဝငမ်9 ေသချာေစေအာင ်

စီမမံ%ြပuြခငး်တို0ပါဝငသ်ည။် ေအာကေ်ြခတွင ် စုစညး်၊ ဖွဲ$စညး်ထားေသာ လူထုဗဟိုြပuအဖွဲ$များမှ 

(COVID–19) ဆိုငရ်ာ ကာကွယထ်ိနး်ချuပြ်ခငး်ကို ေစာင့်6ကည့်ေလလ့ာြခငး်၊ ေကျးရွာ၊ ရပက်ွက၊် 

စစေ်ဘးေရှာငစ်ခနး်ရှိအရပသ်ား၊ ြပညသ်ူများ၏ ေရွ$လျားလ)ပရ်ှားမ)များကို မှတတ်မး်ြပuစုြခငး်၊ 

အဖျားတိုငး်ကိရိယာြဖင့် စစေ်ဆးေပးြခငး်၊ ထိရှလွယအ်ုပစ်ုများကို အေလးေပးကာကူညီမ&များ 

ေပးြခငး်၊ ရပရ်ွာတွငး် လကေ်ဆးရနေ်နရာများ3ှင့် ဆကစ်ပပ်စ$ညး်များရှိေအာငစ်ီမြံခငး်၊ သဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျင ်သန#်ရှငး်ေရး*ှင့် ဆကစ်ပပ်စ0ညး်များကို ေသချာစွာစီမြံခငး် တို$ပါဝငသ်ည။် 

ရပရ်ွာထဲတွင ် သသံယလူနာများ၊ သီးသန5်ခွဲထားရန ် လိုအပေ်သာပုဂ<ိuလမ်ျား၊ အြခားေရာဂါ 

ြဖစပ်ွားရာေဒသမှ ေနရပ်သို$ြပနလ်ာသူများရှိပါက သကဆ်ိုငရ်ာဌာနများ5ှင့် ပူးေပါငး်ကာ ရပရ်ွာ 

အတွငး်တွင ် သီးသန*်ေနရာထိုငခ်ငး် (သို$မဟုတ)် ေနရာဌာနစီစဉထ်ားရှိြခငး် (သို$မဟုတ)် 
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သကဆ်ိုငရ်ာ*မိu-နယ၊် အုပစ်ုမှ ကျနး်မာေရးဌာနများထ ံ 23နး်ပို5ြခငး်လုပင်နး်များကို ရပရ်ွာမှ 

တက$်ကစွာပါဝငလ်ာေအာင ်ပံ့ပိုးမ0ြပuေပး3ိုငသ်ည။် 

၃။ ရပရ်ွာ၌ ဦးေဆာငမ်-ြပuေနသူများ၊ ေစတနာဝ့န်ထမ်း (လုပသ်ားများ)၊ အရပဖ်က ်လူမ.အဖွဲ1အစညး်၌ 

တက$်ကစွာပါဝငေ်နေသာ လုပေ်ဖာေ်ဆာငဖ်ကမ်ျားကို (COVID−19) !ှင့် ပတသ်ကေ်သာ အသိပညာ 

!ှင့် စွမး်ရညြ်မ-င့်တငေ်ရးလုပင်နး်များ၌ ဝိုငး်ဝနး်လုပေ်ဆာင)်ိုငသ်ည။် ရပရ်ွာထဲ၌ ကိုယတ်ိုငစ်ီမ ံ

ပါဝင&်ိုငေ်သာ အေနအထားတစ်ခုြဖစလ်ာရန ် နညး်ပညာပံ့ပိုးေပးမ'သည ် အေရး-ကီးေသာ အခနး် 

က"မှ ပါဝင်သည်။ 

၄။ သတင်းအချက်အလက်များဖလှယြ်ခငး်၊ လိုအပခ်ျကမ်ျားကို ပူးေပါငး်ကာ ဆနး်စစေ်ဖာထ်ုတြ်ခငး်၊ 

မမှနက်နေ်သာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကို ဝိုငး်ဝနး်စီမ ံတားဆီးြခငး်။ 

၅။ ရပရ်ွာတွငး် ခွဲြခားဆကဆ်မံ0ေလျာန့ညး်ေရး၊ အမုနး်စကားများြပန$်ပွားမ* ဟန"်တား'ိုငေ်ရး!ှင့် 

လူမ$သဟဇာတမ#ေသာ (သို)မဟုတ)် ြဖစေ်သာ လုပင်နး်စဉမ်ျား၌ ပူးေပါငး်ေဆာငရ်ွက ်!ိုငသ်ည။် 

၆။ သကဆ်ိုငရ်ာ အာဏာပိုငမ်ျား၊ လ#တေ်တာ်ကိုယစ်ာလှယမ်ျား၊ အစိုးရဌာနများ၊ -ိုငင်တံကာ အဖွဲ6များ၊ 

အလှ$ရှငအ်ဖွဲ%များကို လူထု၏ အသမံျား!ှင့် ချိတဆ်ကေ်ပးြခငး်၊ ဝိုငး်ဝနး်ကာ တိုကတ်ွနး် !6းေဆာမ်8 

ြပuြခငး်၊ လူထုကိုဗဟိုြပuေသာ မူဝါဒ၊ လုပေ်ဆာငမ်*များ ြဖစလ်ာေစရန!်ှင့် ဝနေ်ဆာငမ်)များရရှိလာ 

ေစရန ်ဝိုငး်ဝနး်တိုကတ်ွနး်!"းေဆာ်မ"ြပu&ိုငသ်ည။် 

၇။ မိမိတို%၏ 'မိu)နယ၊် ခ/ိုင၊် ြပညန်ယ၊် တိုငး်ေဒသအလိုက ် ေရတို၊ ေရလတ၊် ေရရှည် အစီအမ၊ံ 

နညး်ဗျ'ဟာများ ဝိုငး်ဝနး်ေရးဆွဲေဖာထ်ုတက်ာ အေကာငအ်ထညေ်ဖာမ်2!ှင့် အေရးဆိုတိုကတ်ွနး် 

!"းေဆာမ်"ြပu$ိုငသ်ည။် ဤေရတို၊ ေရလတ၊် ေရရှည် အစီအမမံျားသည ် ြပညသ်ူ'ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်)များ၊ အေြခခလံိုအပခ်ျကမ်ျား၊ ြပညသ်ူလူထု*ကား လကလ်ှမး်မှီ(ိုငေ်ရးကို ေရှး%&ရမည။် 

အထူးသြဖင့် အမျိuးသားအဆင့်-ှင့် ြပညန်ယ်၊ တိုငး်ေဒသ*ကီးအဆင့်တွင ် အစိုးရ၏က"ေပါငး်စု ံ

ပူးေပါငး်ေဆာငရ်ွကေ်ရးေကာမ်တီ အသီးသီးရှိ(ကသည။် ဤေကာမ်တီများ+ှင့်လညး် အရပ်ဖက ်

အဖွဲ%အစညး်များ ေပါငး်စပည်)ိ+,ငး်၍ ေဒသတွငး် (COVID–19)!ှင့် ပတ်သတ်၍ က"ေပါငး်စုမံှ 

ပူးေပါငး်ပါဝင် လုပေ်ဆာင)်ိုငသ်ည။် ဤချိတဆ်ကမ်4သည ် ဗျ#ဟာကျေသာ အစီအမမံျားြဖစရ်န ်

လိုအပသ်ည။် ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ် ် (COVID–19) ကပေ်ဘး ကူးစကမ်*ေလျာပ့ါး သကသ်ာေရး(ှင့် လူထု 

!ကံ့!ကံ့ခနံိူငရ်န် !ိုငး်ပငး်ကူညီေဖးမေရး0ှင့် ြပန်လညထ်ူေထာင်!ိုငေ်ရးအတွက ် အေလးေပးရမည့်၊ 

ဦးစားေပးရမည့်အချကမ်ျား (မူဝါဒ၊ လုပေ်ဆာငမ်*၊ မဟာဗျ&ဟာ၊ အစီအမ ံ အစရှိသြဖင့်) ကို 

ေဖာေ်ဆာင'်ိုငရ်န ်အေရး.ကီးပါသည။် 

၈။  ကို$ိုနားဗိုငး်ရပစ် ် (COVID-19) ကူးစကေ်ရာဂါ ြဖစပ်ွားသည့် ကာလအတွငး် အမျိuးမျိuးေသာ 

ကဏ#များ၊ အေြခအေနများတွင ် !ုတြ်ခညး်ေြပာငး်လဲမ0များ တ"ပိuငန်ကတ်ညး်ြဖစေ်ပ'ေစသည်။ 

ေြပာငး်လဲေနေသာ အေြခအေနသစတ်ွင ် အသားကျေစရန ် (သို3မဟုတ)် လိုကေ်လျာညီေထွြဖစရ်န ်
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လုပေ်ဆာင)်ိုငမ်,သည ်အေရး2ကီးသည။် အထူးသြဖင့် ကူးစကေ်ရာဂါ ကူးစကမ်)*)န်း ြမင့်တကလ်ာ 

ေသာအခါ ေနရာေဒသလိုက၍် lockdown ကိစ$ရပမ်ျား တိုး၍ြဖစေ်ပ'လာမည။် ဤအေြခအေနသစ် 

တွင ်အရပဖ်က ်လူမ$အဖွဲ%အစညး်များ “!ုနး်ထေတာင့်ခ.ံိုငစ်ွမး်”ကို အတူတကွ တညေ်ဆာကယ်ူ#ိုင ်

ရန ် ဝိုငး်ဝနး်)ကိuးပမး်မ.များလိုအပသ်ည။် ြဖစပ်ျကေ်နေသာအေြခအေနကို မျကေ်ြခမြပတ ်

ေစာင့်$ကည့်ေလလ့ာမ+ြပuေနေသာအဖွဲ)များ၊ လတတ်ေလာကာလ2ှင့် ေနာငလ်ာမည့်ကာလတွင ်

ရငဆ်ိုငြ်ဖတ်သန်းရမည့်ကိစ$ရပမ်ျားကို သုေသသနြပuြခငး်၊ စစတ်မး်များေကာကယ်ူ၍ ဆနး်စစ ်

တင်ြပေသာလုပင်နး်များ၊ အရပဖ်က ် လူမ$အဖွဲ%အစညး်များအတွက ် လိုအပေ်သာ သတင်း 

အရငး်အြမစ၊် နညး်ပညာ.ှင့် ဆနး်စစ.်ိုငမ်$အား၊ မဟာဗျ&ဟာကျေသာ အစီအမမံျားကို အေထာက ်

အကူြပuပံ့ပိုးေပး!ိုငမ်ည့် “စဉး်စားေမ(ာမ်) ေပးစွမး်,ိုငေ်သာအဖွဲ4” (Think Tank)၊  ကမ#ာ&့ိုငင်၊ံ 

အေရှ%ေတာငအ်ာရှ အစရှိသြဖင့် ကမ/ာ0ှင့်ချိတဆ်ကမ်&ြပu*ိုငေ်သာ၊ စုဖွဲ6၍ ပူးေပါငး်လုပေ်ဆာငမ်- 

လုပင်နး်များအတွကလ်ညး် အရငး်အြမစထ်ည့်ဝငက်ာ ပူးေပါငး် လုပေ်ဆာငသ်င့်သည။် 

၉။ ကို$ိုနားဗိုငး်ရပစ် ် (COVID-19) ကပေ်ရာဂါ ကူးစကခ်ေံနရသည့် ကာလအတွငး် လူ+ဂုဏသ်ိက1ာကို 

အကာအကွယြ်ပuေသာ၊ ဘကလ်ိုကမ်2ခွဲြခားဆကဆ်မံ2ကငး်ေသာ၊ အေြခခ ံ ကျနး်မာေရးဝန်ေဆာင်မ) 

ရပိုငခ်ွင့်ကိုေသချာေစေသာ၊ လုေံလာက-်ပီး အေြခခံကျေသာ သတင်းအချကအ်လကမ်ျား ရပိုငခ်ွင့်ကို 

အာမခေံပးေသာ၊ အေြခခလံူတနး်စားများအတွက ် အေြခခကံျေသာ ဝနေ်ဆာငမ်)များ လူတိုငး် 

လကလ်ှမး်မီ ရရှိခစံား&ိုငခ်ွင့်ရှိေသာ၊ လူထုကိုဗဟိုြပuေသာ ြပည့်သူ/အဝနး်အဝိုငး် (CIVIC SPACE)၊ 

ထိနး်သိမး်ေစာင့်ေရှာကမ်0ြပuေသာ ကိစ*ရပမ်ျားတွင ် သကဆ်ိုငရ်ာအစိုးရ"ှင့် အရပဖ်က ် လူမ$ 

အဖွဲ%အစညး်များမှ အေလးေပး၊ ထိနး်သိမး်ေဆာငရ်ွကရ်န ်အထူးလိုအပမ်ညြ်ဖစသ်ည။် (COVID-19) 

ကူးစကပ်ျ)ံ*ှ,ံမ.ကို ထိနး်ချuပ(်ိုငရ်န(်ှင့် တွနး်လှနတ်ိုကဖ်ျက(်ိုငရ်နအ်တွက ် ြပuလုပေ်ဆာငရ်ွကရ်ေသာ 

အဝငအ်ထွကပ်ိတပ်င်ြခင်း!ှင့်သွားလာမ'ကန#်သတြ်ခငး် (Lockdown)၊ အသွားအလာ အကန$်အသတ ်

ေစာင့်'ကပ'်ကည့်+,-ြခငး် (Quarantine)!ှင့် အြခားေသာအစီအမမံျားသည ် လူ.အခွင့်အေရး 

စသံတမ်ှတခ်ျကမ်ျား-ှင့်အညီ ချမှတေ်ဆာငရ်ွကေ်ရး၊ ေဘးဒုက5အ"#ရာယအ်တိုငး် အတာအတွက ်

လိုအပေ်သာ၊ အချိuးကျြဖစေ်သာ သတမ်ှတခ်ျက်ြဖစေ်ရးအတွက ်အရပဖ်က် လူမ" အဖွဲ%အစညး်များမှ 

လညး် အေလးထား၍ ေစာင့်'ကည့်တိုကတ်ွနး်$%းေဆာ ် ပူးေပါငး်ေဆာငရ်ွကမ်*များ ြပuလုပ2်ကရမည ်

ြဖစသ်ည။် 

၁၀။ ကို$ိုနားဗိုငး်ရပစ် ် (COVID-19) ကပေ်ရာဂါကူးစကခ်ေံနရသည့်ကာလတွင ် ပဋိပက+သင့်ြပညသ်ူများ 

၏ အေရးကို အရပဖ်က ်လူမ$အဖွဲ)အစညး်များမှ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားေရး အကူအညီေပး 

လုပင်နး်များ (COVID-19) ကပေ်ရာဂါ ကူးစကခ်ရံမ/ေဘးအ23ရာယ ် ေလျာခ့ျေရးလုပင်နး်စဉမ်ျား၊ 

စစေ်ဘးသင့်ြပညသ်ူများကို အကာအကွယြ်ပuေသာ လုပင်နး်များကို အထူးအေလးေပးကာ 

ေဖာေ်ဆာငရ်မည။် 
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၁၁။ ကို$ိုနာဗိုငး်ရပစ် ် (COVID-19)  ကူးစကခ်ေံနရသည့် ကာလအတွငး် စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ ကျနး်မာေရး 

!ှင့် လူမ$စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ အေထာကအ်ကူြပuလုပင်နး်များ(Mental health and psychosocial)၊ လူမ$ 

ဖယက်ျဉခ်ွဲြခားဆကဆ်မံ0ြပuေနေသာ ကိစ$ရပမ်ျား (Social Stigma associate with Covid-19)ကို 

နညး်လမး်ရှာကာ တု$ံြပနေ်ဆာငရ်ွကမ်1လုပင်နး်များ၌ ပူးေပါငး်လုပေ်ဆာငသ်င့်သည။် ဤကာလ 

တွင ် !ုပပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကျနး်မာေရးအြပင် စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ၌ြဖစပ်ွားေနေသာ အေ&ကာက်တရား 

!ကီးထွားလာြခငး်၊ စိုးရိမမ်)လွနက်ဲမ) များြခငး်၊ စိတဖ်ိစီးမ*များြခငး်ကဲသ့ို'ေသာ ကိစ'ရပမ်ျားကိုလညး် 

အလားတူအေလးထား၍ ေြဖရှငး်သင့်သည။် အထူးသြဖင့် ကျနး်မာေရးလုပသ်ားများ2ှင့် အရပဖ်က ်

အဖွဲ%အစညး်ဝင် လုပေ်ဖာေ်ဆာငဖ်ကမ်ျား၏ လုပင်နး်ခွငတ်ွငပ်ငပ်နး်မ'၊ စိတဖ်ိစီးမ'၊ စိတေ်မာလူေမာ 

ေြခကုန ် လကပ်နး်ကျမ)များကို ေသချာစွာဝိုငး်ဝနး်စီမ,ံိုငရ်န ် လိုအပသ်ည။် အေြခခအံကျဆုးံမှာ 

အချငး်ချငး်ေဖးမမ*ြပuေသာအဖွဲ2၊ အသငး်ငယမ်ျားြပuစုပျိ&းေထာငေ်ပးြခငး် (Small Support Group)၊ 

!ုပပ်ိုငး်အကန$်အသတေ်)ကာင့် အေနေဝးေသာြ်ငားလညး် စိတခ်ျငး်ထိစပ ်ေအာင ် ြပuလုပေ်ပး,ိုင ်

ေသာ ေဆာငရ်ွကခ်ျကမ်ျား(ှင့် စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာကျနး်မာေရး(ှင့် လူမ7စိတပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ အေထာက ်

အကူြပuလုပင်နး်စဉမ်ျားကို တတသ်ိနားလည်၊ က"မး်ကျငေ်သာ ပုဂိ%uလမ်ျား၏ အကူအညီကိုရယူကာ 

ကျယက်ျယြ်ပန(်ြပန(် ေဆာငရ်ွကလ်ာ*ိုင ်ေရးကို အေလးထား လုပေ်ဆာငသ်င့်သည။် 

 

၅။ (ဂ) !မိu%နယက်ိုအေြခခေံသာ သကဆ်ိုငရ်ာအစိုးရဌာနများ1ှင့်  ပူးေပါငး်ေဆာငရ်ွကမ်.ယ01ယားကို 

အားေကာငး်ေအာင် အရပဖ်က် အဖွဲ%အစညး်များမှ အားြဖည့်ေဆာငရ်ွကေ်ရး။ 

လကရ်ှိ'ိုငင် ံေတာအ်စိုးရ၏ (COVID-19)!ှင့် ပတ်သက၍် ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာတု$ံြပနမ်* အေရးေပ& 

စီမကံိနး်၏ေဖာြ်ပချကအ်ရ !မိu%နယအ်ဆင့်သည ်လကေ်တွ%အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ဆာငရ်ွကရ်ာတွင ်အေြခခ ံ

အကျဆုးံယူနစြ်ဖစသ်ည။် ကျနး်မာေရး2ှင့် ပတ်သကေ်သာကပေ်ဘးြဖစသ်ည့်အားေလျာစ်ွာ ဖျားနာသူ*ှင့် 

သံသယလူနာများသည ် သကဆ်ိုငရ်ာ/မိu1နယေ်ဆး4ုကံို အဓိကအမှီြပuရမညြ်ဖစသ်ည။် လကရ်ှိအစိုးရ၏ 

ယ"#ယားအရ အရပဖ်က ် လူမ$အဖွဲ)အစညး်များအေနြဖင့်လညး် /မိu2နယအ်ဆင့်တွင ် ချိတဆ်က၍် ေပါငး်စပ ်

ေဆာငရ်ွက)်ိုငမ်-သည ် (COVID-19) တားဆီးကာကွယ ် တု$ံြပနေ်ဆာငရ်ွကမ်*ြပuရာတွင ် ဗျ)ဟာေြမာကေ်သာ 

အချကအ်ြခာကျေသာ လုပင်နး်စဉြ်ဖစသ်ည။် အရပဖ်ကအ်ဖွဲ8အစညး်များ အေနြဖင့်လညး် သကဆ်ိုငရ်ာ 

!မိu%နယက်ျနး်မာေရးဌာနများ၊ သကဆ်ိုငရ်ာ*မိu-နယအ်ုပခ်ျuပေ်ရးမှ(းများ+ှင့် ဟနခ်ျကည်ီညီ ချိတဆ်က၍် 

ပူးေပါငး်လုပေ်ဆာင,်ိုငေ်အာင ် /ကိuးပမး်အားထုတထ်ားရန ် လိုအပသ်ည။် %မိu)နယအ်ဆင့် ပူးေပါငး် 

ေဆာငရ်ွကမ်*တွင ်ကျနး်မာေရးဌာန0ှင့် ကျနး်မာေရးဝနထ်မး်များကို အေထာကအ်ကူြပuေသာ လုပင်နး်များ၊ 

!မိu%နယ၊် ရပက်ွက၊် ေကျးရွာအဆင့် ချိတဆ်ကေ်ဆာငရ်ွကေ်သာယ"#ယားများ အားေကာငး်လာေရး၊ 

အသိပညာေပးလုပင်နး်စဉမ်ျား ကျယက်ျယြ်ပန(်ြပန(်ေဆာငရ်ွကေ်ရး၊ ရပရ်ွာလူထုအေြခြပu Quarantine 

Center များ၊ အသွားအလာကန)်သတေ်ရး လုပင်နး်စဉမ်ျား၊ စနစတ်ကျ'ွနး်ပို-မ/ လုပင်နး်စဉမ်ျား၌ 

အေလးထားပူးေပါငး်ေဆာငရ်ွကသ်င့်သည။် 
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နိဂုးံ 

လကရ်ှိြဖစပ်ွားေန ေသာ အေနအထားတွင ် (COVID-19)၏ အ#$ရာယက်ို ကျနး်မာေရး!"ေထာင့် 

တစခ်ုတညး်!ှင့် ချဉး်ကပမ်'သည ် လုေံလာကမ်)မရှိ-ိုငေ်ပ။ (COVID-19)၏ !ိုကခ်တမ်)သည ် ,ိုငင်ေံရး၊ 

စီးပွားေရး)ှင့် လူမ$ေရးနယ်ပယအ်သီးသီးတို'တွင ် နက-်.ငး်စွာ ထိခိုက!်ိုကခ်တမ်)များြဖစပ်ွား'ိုငသ်ည်။ 

အထူးသြဖင့် အေြခခလံူတနး်စား၊ ရပေ်ကျးလူထုအတွက ် အလုပလ်ကမ်ဲြ့ဖစမ်56ှင့် ဆငး်ရဲမွဲေတမ$ ြပဿနာ 

များ တိုး၍ြဖစပ်ွားလာ0ိုငသ်ည။် ဤအေြခအေနတွင ် လူထုတစရ်ပလ်ုးံ ပူးေပါငပ်ါဝငေ်သာ @ကိuတင ်

ြပငဆ်ငမ်'၊ အစီအမ!ံှင့် လူထုလ%ပရ်ှားမ%အသွငသ်ဏ'ာန ် ြဖစေ်ပ/လာေရးသည ် အေရးပါသည။် အစိုးရ(ှင့် 

သကဆ်ိုငရ်ာ ဌာနများအေနြဖင့်လညး် ြပညသ်ူလူထုကိုဗဟိုြပuေသာ ဝနေ်ဆာငမ်)များကို အချိန)်ှင့် တေြပးညီ 

တာဝနယ်ူမ)၊ တာဝန်ခံမ"ရှိစွာ တု,ံြပနေ်ဆာငရ်ွကေ်ပး$ိုငေ်ရးသညလ်ညး် အေရးပါလာသည။် ဤကိစ4ရပမ်ျား 

ြဖစေ်ပ'လာေရးအတွက ် အရပဖ်က ် လူမ$ေရးအသငး်အဖွဲ)များ၊ ဘာသာေရးေခါငး်ေဆာငမ်ျားသည ်

သကဆ်ိုငရ်ာ အစိုးရဌာနများ,ှင့် ပူးေပါငး်ေဆာငရ်ွကြ်ခငး်၊ တိုကတ်ွနး်&ိုးေဆာမ်- ြပuေသာလုပင်နး်ရပမ်ျားကို 

အရှိနအ်ဟုနြ်မ#င့်တင၍် အလ#ငအ်ြမန်၊ အပူတြပငး် လကတ်ွဲလုပေ်ဆာငသ်ွား!ိုငရ်န ် လိုအပသ်ည။် ဤ 

လုပေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားသည ် လတတ်ေလာရငဆ်ိုငေ်နရသည့် ေဘးအ/0ရာယမ်ျားကိုသာမက ေနာကဆ်ကတ်ွဲ 

ဆက်လကြ်ဖစပ်ွား)ိုကခ်တလ်ာမည့် ကာလရှညအ်ကျိuးဆကမ်ျားကိုပါ ထည့်သွငး်စဉး်စား၍ တိုကတ်ွနး် 

!"းေဆာမ်)!ှင့် ပူးေပါငး်လုပေ်ဆာငမ်)များ ြပuလုပသ်ွား!ိုငရ်န ်လိုအပေ်,ကာငး် အေလးအနကထ်ား တင်ြပအပ ်

ပါသည်။ 

 

 

မှတခ်ျက ်

၁။ လကရ်ှိအ(ကြံပuမူေဘာငက်ို တငြ်ပရာတွင ် ပူးေပါငး်လုပင်နး်စဉအ်ဖွဲ' (JST)၏ (COVID-19) လုပေ်ဆာငမ်* 

မူေဘာငက်ို အဓိက မှီြငမး်မ,ြပuထားသည။် 

၂။ (COVID-19)!ှင့် ပတသ်ကေ်သာ လူထု(ကားလုပေ်ဆာငမ်0အစီအစဉ&်ှင့် ပတသ်ကေ်သာ ေမတ)ာဖွ-ံ.ဖိuးေရး 

ေဖာင ်ေဒးရှငး်၏ လကစ်ွဲစာအုပက်ိုလညး် မှီြငမး်ချိတဆ်က၍် အသုးံြပu)ိုငသ်ည။် 

 

 

  

 


