
မူ၀ါဒအက်ဥ္းခ််ဳ္ - က ိုရ ိုနာဗ ိုင္းရဳ္စ္ တိုန္႔ျဳန္ေဆာင္ရရက္မမဆ ိုင္ရာ
မူ၀ါဒလို အဳ္ခ်က္မ်ား်ားႏွင ္ အခရင ္အလမ္းမ်ား

ျမန္မာ်ား ိုင္င ေတာ္အစ ိုးရစိုးရ၊ အ၇ဳ္ဘက္အဖရြဲ  အစစ္းမ်ား်ားႏွင္ 
ဘာသာေ၇းေခါင္းေဆာင္မ်ား သ ို႔တငျ္ဳျခင္း

ဳူးတရြဳဲ ါစာတန္းက ို ျမန္မာျဳစ္ဆ ိုင္၇ာ သိုေတသနမ်ားလိုဳ္က ိုင္ေဆာင္၇ရက္လႏွ်က၇္ႏွ သစ္ သိုေတသသတခ််  ်ားႏွင္ 
က်န္းမာေ၇းစိုးရ၊ အစ ို၇ေ၇း၇ာဆ ိုင္၇ာ လိုဳ္က ိုင္ေဆာင္၇ရက္ေနသူမ်ား ဳူးေဳါင္းျဳ်စိုဳားဳါသစ္သည္။ ေအာင္္ န္း ်ားႏွင္ 
PAUL MINOLETTI မႏွဥသးေဆာင္္၍ ALI & DUNCAN BOUGHTON, DAVID NEY, DENIZ OKUR, 

GUILLEM RIAMBAU, IAN PORTER, KYAN HTOO, MAI HLA AYE, MARY CALLAHAN, NAING 

HTOO AUNG, AND RICHARD HORSEY တ ို  အဳါအ၀င္ (မေဖာ္ျဳဳားေသာ) သူမ်ား၏
ဳါ၀င္  ဳ  ဳိုးမႏွို  မ်ားးဖင္ ျဳ်စိုဳားဳါသစသ္ည္။



န ဒါန္း

• ဤမူ၀ါဒအက်ဥ္းခ််ဳ္တရင္
➢ မရႏွ မျဖစ္လ ိုအဳ္ေသာ က်န္းမာေရးဆ ိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မမလိုဳ္ငန္းမ်ားစိုးရ၊ စသး ရဳားေရးစိုးရ၊ လူမမေရးစိုးရ၊ ်ား ိုင္င ေရး

စသစ္တ ို႔်ားႏွင ္စဳ္လ်ဥ္း္၍ ဳစ္ သရင္းစဥ္းစားရမစ္ အေျခအေနမ်ားက ို ေဆရးေ်ားရးတငျ္ဳဳားျခင္း

• ေအာက္ေဖာ္ျဳဳါ အဖရြဲ  အစစ္းမ်ားအတရက္ ရစ္ရရယ္ဳါသစသ္ည္။
➢ ျမန္မာ်ားို င္င အစ ိုးရ
➢ အရဳ္ဘက္အဖရြဲ႔အစစ္းမ်ား
➢ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား

• မႏွတ္ခ်က္သည္။သည္။ တငျ္ဳခ်က္မ်ားက ို အစသရင္ခ စာတရင္ အေသးစ တ္ ေဖာ္ျဳဳားသစ္သည္။



လက္ရႏွ အေျခအေန

• မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔အဳ Covid-19 အတစျ္ဳ်လူနာ (၈)ေယာက္ရႏွ 

• လက္ေတရ႔ကးူစကခ္ ရသအူေရအတရကမ္ႏွာ ဳ ိုမ ိုျမင ္မားန ိုင္

• ဘာေ ကာင ္ဒသလ ို ယူဆရတာလြဲ
➢ ဓာတ္ခရြဲစမ္းသဳ္်ား ိုင္မမဳမာမာဏ နစ္းဳါးျခင္း
➢ Covid-19 မႏွာ ကူးစက္မမ်ားမန္း ျမန္ဆနျ္ခငး္
➢ နယ္စဳ္၀င္ေဳါက္မ်ားရႏွ ေနျခင္း



ျမန္မာ်ားို င္င ၏ အားသာခ်က္မ်ား

• ျမန္မာ်ား ိုငင္ ၏ Covid-19 ျဳန္႔ဳရားမမက ို သက္သာေစမစ္  အခ်က္မ်ား
➢ ရာသသဥတို ဳူျဳင္းျခင္း
➢ ျမ ်ဳျဳပရ ယာ နစ္းဳါးျခင္း
➢ ်ား ိုင္င တကာ ေလေ ကာင္း၀င္ဳရက္မမနစ္းဳါးျခင္း

• ဗ ိုင္းရဳစ္၏္ ဆ ိုးရရားသစ္ အက် ်းဆက္မ်ားက ို သက္သာေစမစ္ အျခားအခ်က္မ်ား
➢ ငယ္ရရယ္သစ္ လူဥသးေရ မ်ားျဳားျခင္း
➢ က ိုရ ိုနာဗ ိုင္းရဳ္စ္ အ်ၲားရာယ္က ို  ဳိုမ ိုဆ ိုးရရားေစမစ္ အခ် ်ဳေသာ က်န္းမာေရးဆ ိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား

နစ္းဳါးျခင္း (ဥဳမာ- က ိုယ္အဂၤါ အစားဳို း ကိုသျခင္းစိုးရ၊ အ၀လရန္ျခင္း)



ျမန္မာ်ား ိုင္င ၏ အားနစ္းခ်က္မ်ား

• ျမန္မာ်ား ိုငင္ တရင္ Covid-19 ျဳန္႔်ားႏွ ႔မမ်ားႏွင ္ အက် ်းဆက္မ်ားက ို ဳ ိုမ ိုဆ ိုးရရားေစသစ္ အခ်က္မ်ား
➢အာ္ာရ ခ် ်ဳတြဲ သ်ူားႏွင ္ က ိုယ္အေလးခ် န္ မျဳစ ္သူမ်ားျဳားျခင္း
➢သက္ႀကသးရရယ္အ ိုမ်ားသစ္ အျခားအရရယ္ေရာကး္ဳသးသမူ်ားစိုးရ၊ ကေလးသငူယမ္်ား်ားႏွင ္

ေရာေ်ားႏွာေနဳ ိုငျ္ခငး္
➢ းမ ်ဳျဳဆင္းရငး္သားရဳက္ရကမ္်ား်ားႏွင ္ ျဳစ္တရင္း ေနရဳစ္ရနခ္ရါသူ ဒိုကၡသစ္စခနး္မ်ားတရင္

လူဥသးေရ ျဳရတ္သ ဳ္စရာတစ္ရႏွ ေနျခငး္
➢က ိုရ ိုနာဗ ိုငး္ရဳစ္အ္်ၲားရာယ္က ို ဳ ိုမ ိုဆို းရရားေစသစ္ အခ  ််ဳေသာ က်န္းမာေရးဆ ိုငရ္ာ

အေျခအေနမ်ား ျမင ္မားစရာ တစ္ရႏွ ေနျခငး္ (အာ္ာခ် ်ဳတြဲ ျခင္းစိုးရ၊ က ိုယ္အေလးခ် န္ မျဳစ္ ျခငး္စိုးရ၊
ေသရးတ ိုးျခင္းစိုးရ၊ ဆသးခ်် ေရာဂါရႏွ ျခင္းစိုးရ၊ ေအအို င္ဒသအက္စ္ေရာဂါရႏွ ျခင္းစိုးရ၊ တသဗသေရာဂါရႏွ ျခင္း



လူမမေရးစိုးရ၊ စသးဳရားေရး်ားႏွင ္ ်ား ိုင္င ေရးဆ ိုင္ရာ
ဳစ္ သရင္းစဥ္းစားရမစ္ အခ်က္မ်ား

• ဆို းျဖတ္ခ်က္မ်ားအားလို းတရင္ ခ်စ္ ခ် န္ေ၇ရးခ်ယ္စ၇ာမ်ား ၇ႏွ ေနဳါသစ္သည္။
➢ အခ် ်ဳေသာ နစ္းလမ္းမ်ားသစ္ က ိုရ ိုနာဗ ိုင္းရဳ္စ္၏ က်န္းမာေရးအေဳေပၚ ႀကသးမားသစ္ 

အက် ်းသက္ေရာက္မမမ်ားရႏွ 
➢ သ ို႔ေသာ္လစး္ လူအဖရြဲ႔အစစ္း်ားႏွင ္ အ မ္ေဳာင္စိုမ်ား၏ အေျခခ စသး ရဳားေရးဆ ိုင္ရာ လ ိုအဳ္ခ်က္မ်ား အေဳေပၚ

ႀကသးမားသစ္ ၀န္ဳိုတ္၀န္  ဳိုး ျဖစ္ေဳေပၚေစ်ား ိုင္
➢ ဥဳမာ - တစ်္ား ိုင္င လို းအတ ိုင္းအတာျဖင ္ အသရားအလာကန္႔သတ္ဳ  တ္ဳင္ျခင္း (Full lockdown)

❖ က ိုရ ိုနာဗ ိုင္းရဳျ္ဳန္႔ဳရားမမက ို တ ိုက္ဖ်က္ရာတရင္ အဳ ေရာက္ဆို းနစ္းလမ္း
❖ သ ို႔ေသာ္

✓ အ မ္ေဳာင္စိုအမ်ားအျဳားမႏွာ သသတင္းဳတ္/လ ေဳါင္းမ်ားစရာ ၀င္ေငရမရႏွ ဘြဲ မရစ္တစ္်ား ိုင္ဳါသည္။
✓ ၎တ ို႔က ို စသး ရဳားေရးအရ က်ားကန္ေဳး်ား ိုင္ရန္ အစ ိုးရတရင္ စရမ္းအားမရႏွ ျခင္း
✓ သရားလာမမက ို  ဳတ္ဳင္ကန္႔သတ္ရန္ အစ ိုးရ၏ အာမာဏာသက္ေရာက္မမအားနစ္းျခင္း



ျမန္မာ်ား ိုင္င ၏ စ န္ေခေပၚမမမ်ား

• က်န္းမာေရး ေစာင ္ေရႏွာက္မမစနစ္အားနစ္းျခင္း
• အစ ိုးရ ၀န္ႀကသးဌာနမ်ား်ားႏွင ္ လိုဳ္ငန္းဌာနအဆင ္အဆင ္တရင္ အစဥ္အဆက္ ဳူးေဳါင္းေဆာင္ရရက္မမ

ကင္းမြဲ ျခင္း
• အျခား်ား ိုင္င အမ်ားစို်ားႏွင ္ ်ားမ ငး္ယႏွဥ္ဳါက အစ ိုးရအဖရြဲ႔အစစ္းမ်ားအေဳေပၚ လူဳို၏ ယို  ကစ္မမ

အားနစ္းျခင္းစိုးရ၊ ်ား ိုင္င သား အခ်င္းခ်င္း ယို  ကစ္မမ အားနစ္းျခင္း
• သ ို႔ေသာ္လစ္း လူဳိုယို  ကစ္မမ ျမင ္မားသစ္ သူအခ် ်ဳ ရႏွ ေနဳါသစသ္ည္။

➢ ်ား ိုင္င ေတာ္ အတ ိုင္ဳငခ္ ိဳုဂ  ်လ္ (ေဒေပၚေအာင္ဆန္းစို ကစ္)
➢ သမၼတ
➢ ရက္ကရက္/ေက်းရရာ လူဳိုအဖရြဲ႔အစစ္းမ်ား
➢ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား



တစ္်ား ိုင္င လို းအတ ိုင္းအတာျဖင ္ သရားလာမမ
ကန္႔သတ္ဳ တ္ဳငျ္ခင္း (FULL LOCKDOWN)

• ကိုန္က်မမ မ်ားျဳား/ ခက္ခြဲ

• စသးဳရားေရး်ားႏွင ္ လူမမေရးက ို အဆို းစရန္ဳ ဆ ိုးရရာစရာ ဳ ခ ိုက္်ား ိုင္

• → Full lockdown? လိုဳ္ေဆာငရ္န္ အားမေဳးဳါသည္။

• အႀက ျဳ်ခ်က္ - ေလ်ာ နစ္းသကသ္ာေစမစ္ နစ္းလမ္းမ်ား (ေနာက္ slide တရင္ ကစ ္ရန)္



ေလ်ာ နစ္းသက္သာေစသစ္ နစ္းလမ္းမ်ား

• ေအာက္ဳါ ိဳုဂ  ်လ္မ်ား်ားႏွင ္ ေဳါင္းစဳ္စႏွ ်ားမ င္းလိုဳ္ေဆာင္၇န္
➢ တားဆသးေ၇းလိုဳ္ငန္းစဥ္မ်ားအတရက္ ယို  ကစ ္စ တခ္်ရေသာ လူဳိုအေျချဳ်

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မမဆ ိုင္ရာ ေစတနာ ၀န္ဳမ္းမ်ား်ားႏွင ္ တရြဲဖက္လိုဳ္ေဆာငျ္ခင္း
➢ ေရာဂါကူးစဳ္မမက ို ေလႏွ်ာ ခ််ား ိုင္ရန္ ေရသန္႔  ဳို႔ေဆာင္သူမ်ားစိုးရ၊ ဘိုန္းႀကသးမ်ား စသစ္ ေရာဂါကူးစဳ္မမ

အဳူးျမန္ဆန္ေစေသာ သူမ်ား်ားႏွင ္ စႏွ ်ားမ င္းလိုဳ္ေဆာင္ျခင္း

• ရဳ္ကရက/္ေက်းရရာေစ်းမ်ားစိုးရ၊ ဘတ္စ္ကား မႏွတ္တ ိုင္မ်ားစိုးရ၊ ေရႏွဳတန္းမႏွ ၀န္ေဆာင္မမေဳးေနရသစ္ ဌာနမ်ား
စသစ္ ေနရာမ်ားတရင္ လက္ေဆးကန္မ်ားဳားရႏွ ျခင္းသည္။

• မႏွတ္ခ်က္သည္။သည္။ အဳက္ဳါလိုဳ္ငန္း အေသးစ တ္စာရင္းက ိုစိုးရ၊ က်န္းမာေရးဆ ိုင္ရာ ျဖစ္်ား ိုင္ေျခ အက် ်းသက္ေ၇ာက္မႏွို  စိုးရ၊
စသး ရဳားေရး်ားႏွင ္ လူမမေရးဆ ိုင္ရာ အက် ်းဆက္မ်ား်ားႏွင ္ လရယ္ကူသစ္ အေကာင္အဳစ္ေဖာ္ေဆာင္ရရက္မမမ်ား်ားႏွင္ 
ဳူးတရြဲခ်စ္ ခ် န္ျခင္းမ်ားက ို အျဳစ္ အစို ေဖာ္ျဳဳားသစ္ ဳူးတရြဲဳါအစသရင္ခ စာတရင္ ဖတ္ရမ်ား ိုင္ဳါသစ္သည္။



အဖရြဲ႔အစစ္းဆ ိုင္ရာ စရမ္းေဆာင္ရစ္က ို ျမႏွင ္တင္ျခင္း

• ျမန္မာ်ား ိုင္င အစ ိုးရအေနျဖင ္ ဌာနေဳါင္းစို ်ားႏွင ္ သက္ဆ ိုင္ရာ အလႊာေဳါင္းစို မႏွသူမ်ား ဳါ၀င္ေသာ
အေကာင္အဳစ္ေဖာ္ေဆာင္ရရက္ေရး ယ်ားၲရားတစ္ရဳ္ တစ္ေဳာင္ျခင္း (ဥဳမာသည္။သည္။'Incident 
Management System’)

• ေအာက္ေျခေဒသမ်ားအဳ အဳူးအေလးဳားေဆာင္ရရက္ရန္ လ ိုအဳျ္ခင္း
• အရဳ္ဘက္အဖရြဲ႔အစစ္းမ်ား (CSOs)စိုးရ၊ လူဳိုအေျချဳ် အဖရြဲ႔အစစ္းမ်ာ (CBOs)စိုးရ၊

ကိုလသမဂ အဖရြဲ႔အစစ္းမ်ား/ အစ ိုးရမ္ိုတ္သစ္ ်ား ိုင္င တကာ အဖရြဲ႔အစစ္းမ်ားစိုးရ၊ ဳိုဂ လ ကကမာဏၭမ်ားစိုးရ၊
တ ိုင္းရင္းသား လက္နက္က ိုင္ အဖရြဲ႔အစစ္းမ်ား်ားႏွင ္ ေဳါင္းစဳ္စႏွ ်ား မင္းေဆာင္ရရက္ျခင္း

• အႀက ျဳ်ခ်က္ - အေကာင္အဳစ္ ေဖာ္မမ ယ်ၲားရားက ို အေဳာက္အကူျဖစ္ေစရန္ Covid-19 ေရာဂါ
ကာကရယ္ဳ န္းခ််ဳ္ကိုသေရး ေကာ္မတသကြဲ သ ို႔ေသာ အဓ က မူ၀ါဒခ်မႏွတ္သစ္ အဖရြဲ႔အစစ္းမ်ားက ို
အသို းျဳ်ျခင္း



လက္ရႏွ အိုဳ္ခ််ဳ္ေရး ယ်ားၲရားမ်ားက ို အသို းျဳ်ျခငး္

• က်န္းမာေရး်ားႏွင ္ အားကစား ၀န္ႀကသးဌာန (က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မမ လိုဳ္ငန္းမ်ား) ်ားႏွင ္
အေဳရေဳရအိုဳ္ခ််ဳ္ေရး ဥသးစသးဌာန (ေဒသဆ ိုင္ရာ အစ ိုးရဌာနမ်ားက ို
စႏွ ်ားမ င္းေဆာင္ရရက္ျခငး္) ဌာ ်ားႏွစ္ခိုစလို းမႏွာ အဓ က အခန္း ကမာဏၭမ်ားတရင္ ဳါ္၀င္ဳါသစ္သည္။
သ ို႔ေသာ္ အျခားဌာနမ်ားလစ္း ရႏွ ်ား ိုင္ဳါသစ္သည္။

• ဥဳမာတစ္ရဳ္အေနျဖင ္ ေက်းလက္ေဒသဖရ ႔းဖ ်းေရး ဥသးစသးဌာန၏ အဳူးစသမ က န္းမ်ား
(ဥဳမာ - NCDDP ်ားႏွင ္ ျမစ မ္းေရာင္)တရင္ ေနရာေဒသအမ်ားအျဳားား၌
ေက်းရရာအဆင ္အ  ဳ ေကာ္မတသမ်ားက ို ဖရြဲ႔စစ္းးဳသး ျဖစ္ဳါသစသ္ည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မႏွ်ေ၀ျခင္း်ားႏွင ္ ေက်းရရာလူ ိဳုက ို လမ ဳေဆာ္မမမ်ား ျဳ်လိုဳ္ရန္
ယင္းေကာ္မတသမ်ားက ို အသို းျဳ််ား ိုင္ဳါသစ္သည္။



လူမမ သဇာက ို အသို းျဳ်ျခင္း

• ်ား ိုင္င ေတာ္ အတ ိုင္ဳ ငခ္ ဳ ိုဂ  ် လ္
➢ အေရးႀကသးသစ္ မူ၀ါဒဆ ိုင္ရာ ဆို းျဖတ္ခ်က္မ်ားက ို ျဳန္ ကားေဳးျခင္း
➢ ေနာက္ဆို းအေျခအေနမ်ားက ို လူ ိဳုဳ ဳို မႏွန္တငျ္ဳျခင္း (အႀက ျဳ်ခ်က္ - ေန႔စဥ္)

• ျမ ်ဳနယစ္ိုးရ၊ ရဳ္ကရက/္ေက်းရရာအိုဳစ္ိုစိုးရ၊ ေက်းရရာအဆင ္ဆင ္တရင္
➢အရဳ္ဘက္အဖရြဲ႔အစစ္းမ်ား (CSOs)
➢ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား
➢ ဳ ေရာက္စရာ ဆက္သရယျ္ဳန္ ကား်ား ိုင္ရန္်ားႏွင ္ အေကာင္အဳစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရရက္်ားို င္ရန္ ၎တ ို႔၏

လူမမ သဇာမ်ားက ို အသို းျဳ်ျခငး္



က်န္းမာေရးဆ ိုင္ရာ အေျခခ အေဆာကအ္အို မ်ားက ို
တို းျမႏွင ္ျခငး္

• ရစ္မႏွနး္ခ်က္ - က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မမဆ ိုင္ရာ အေျခခ အေအာက္အအို မ်ား်ားႏွင ္
ဳစၥစ္းက ရ ယာမ်ား တ ိုးျမႏွင ္ေဳးျခင္း

• အေသးစ တ္ရစ္မႏွန္းခ်က္ - က်န္းမာေရးလိုဳ္သားမ်ားက ို
တစ္က ိုယ္ေရကာကရယ္ေရးဳစၥစ္းမ်ား တ ိုးျမႏွင ္ေဳာက္ဳ  ေဳးျခင္း (ဥဳမာ -
်ားႏွာေခါင္းစစ္းစိုးရ၊ ၀တ္ရို စိုးရ၊ ကာကရယ္ေရးမ်က္မႏွန္စိုးရ၊ ေအဳရရန္)

• ဘယ္လ ိုလိဳု ေ္ဆာငမ္လြဲ - အစ ိုးရအေနျဖင ္ တဳ္မေတာ္စိုးရ၊ ဳိုဂ လ က ေဆးရို စိုးရ၊
်ား ိုင္င တကာ အဖြဲရ႔အစစ္းမ်ားစိုးရ၊ ိဳုဂ လ က ကမာဏၭမႏွ ဳရ္ တအဖရြဲဳမ်ား စသစ္တ ို႔်ားႏွင ္
ေဳါင္းစဳ္စႏွ ်ားမ ငး္ေဆာင္ရရက္ျခင္း



လူမမေရး်ားႏွင ္စသးဳရားေရးဆ ိုငရ္ာ က်ားကန္ေဳးမမမ်ား

• စသးဳရားေရးလိုဳ္ငန္းမ်ားစိုးရ၊ စ ိုက္ဳ် ်းေမရးျမ ေရးလိုဳ္ငန္းမ်ား်ားႏွင ္ အ မ္ေဳာင္စိုမ်ားက ို
လူမမေရး်ားႏွင ္ စသးဳရားေရးဆ ိုင္ရာ က်ားကန္ေဳးမမမ်ား လိုဳ္ေဆာင္်ား ိုင္ရန္အတရက္
ျဖစ္်ား ိုင္ေျခနစ္းလမ္းမ်ား ရႏွာေဖရရန္

• ဥဳမာ - ျမန္မာ လယ္ယာဖရ ႔းဖ ်းတ ိုးတက္ေရးဘမာဏ္ အေနျဖင ္ေအာက္ဳါတ ို႔က ို
ဳစ္ သရင္းစဥ္းစား်ား ိုင္ဳါသစ္သည္။
• ေခ်းေငရျဳန္ဆဳ္ခ် န္က ို ေရႊဳ ဆ ိုင္းေဳးျခင္း
• ေခ်းေငရဳမာမာဏ တ ိုးျမႏွင ္ေဳးျခင္းစိုးရ၊
• ေက်းလက္ေဒသရႏွ စ ိုက္ဳ် ်းေမရးျမ ေရး အ မ္ေဳာင္စိုမ်ားက ို ယာယသ ေငရေ ကးခ်ေဳးျခင္း


