COVID-19 ရရောဂါ ကောကွယ်ရ

ေးနှင် စပ်လျဉ်ေး၍ မြန်ြောနိုင်ငအ
ံ ြျ ေးသောေးလူ့အခွင်အရရေးရကော်ြရှင၏
်

သတင်ေးထိုတ်မပန်ချက် သတင်ေးထိုတ်မပန်ချက်အြှတ် (၁/ ၂၀၂၁)
၁။

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ္််းလ်းတွင် ဖြစ်ပွာ်းသ

အဖ ာ်းသ
ဖြစ်ပါ

ာ COVID-19 ကပ်သ ာဂါသ

်းသ ကာင် ၂၀၂၀ ဖပည်နှစ်

ာ ကမ္ဘာနင်ငမ္ ာ်းနည််းတူ ဖမ္န်မ္ာနင်ငအတွက်လည််း ကအသ ကာင််း မ္
ည်။ ယင််းကပ်သ ာဂါ

ည် သ ာဂါဖြစ်ပွာ်း

င်

ည်

ည်နှစ်တစ်နှစ်

ည် နင်ငမ္ ာ်း၏ လူမ္ှုသ ်း၊ စ်းပွာ်းသ ်းနှင် နင်ငသ ်း

အသဖ အသနမ္ ာ်းအသပေါ် ဖပင််းထန်စွာ ရက် တ်မ္ှုနှင်အတူ အဆပါ နင်ငမ္ ာ်း ှ လူ ာ်းမ္ ်းနွယ်တို့၏
သကာင််းက ်း မ္််း

ာမ္ ာ်းက

ာ

ာ ယတ်သလ ာသစ

ာ ဖမ္န်မ္ာနင်င

ည်လည််း အဆပါ

အသဖ အသန ဆ်းမ္ှ လွတ်သဖမ္ာက်နင် ဖ င််း မ္ ှပါ။
၂။

ဤက
ှမ္ှု

ို့ ဆ်း ာ်းလှသ

ဖြစ်သပေါ်သစ ပါ

က န််းမ္ာသ ်းတက
ို့

ည်။

ကပ်သ ာဂါ

ည်

လူ

တက်ရက်မ မ္််းသဖ ာက်အနတ ာယ်ဖပ မပ်း

ည် အလပ်အကင်၊

ာတူညမ္ျှမ္ှု၊

လွတ်လပ်စွာ သ ျို့သဖပာင််း
သ

ာ်းအာ်းလ်းအတွက် လူူ့အ ွင်အသ ်း စာ်း

င်မမ္သစ န် ကက ်းပမ္််းမ္ှုအ ှန်အဟန်က သလ ာပါ်းသစမပ်း အ ျို့သ

က ဆင််းမ္ှုမ္ ာ်းပင်
ဖြစ်

ာအသဖ အသနမ္ ာ်းတွင် လူ

ာ်းတို့၏

အဖ ာ်းသ

တင််းအ က်အလက်

ွာ်းလာမ္ှု အ ွင်အသ ်းမ္ ာ်းက

ာသန ာမ္ ာ်းတွင် ဆတ်ယတ်
အ

ာအသဖ

ှမ္ှု၊

က် ှင်

န် ွင်နှင်

အ ွင်အသ ်းမ္ ာ်း

ွဖ ာ်းမ္ှုမ္ ှဖ င််း၊ ပညာသ ်း၊

ွယ်ဝက်၍ ထ က်နစ်နာသစ ကာ အ ျို့

ာ ကစစ ပ်မ္ ာ်းတွင် လွတ်လပ်စွာ ထတ်သြာ်သဖပာ ကာ်း ွင်ကပင် ထပါ်းသစ ပါ

ည်။ COVID-19

ကပ်သ ာဂါက တွန််းလှန်သ ်းအတွက် ရန််းကန်ကက ်းစာ်း ာတွင် တစ် ါတစ် ၌ လူူ့အ ွင် အသ ်းမ္ ာ်းက
လ စ်လ ျူရှု မ္ှုမ္ ာ်း ှ မပ်း နင်ငသတာ်အစ်း မ္ ာ်းအသနဖြင် ကပ်သ ာဂါက သအာင်ဖမ္င်စွာ တွန််းလှန်
ဖြတ်သက ာ်နင်သ ်းအတွက် ဖပည် ူမ္ ာ်းက ပါဝင်သဆာင် က်လာသစ န် စည််းရ်းအာ်းထတ်မ္ှုမ္ ာ်းက
သ ်း ယ်သဆာင် က်
၃။

သပ

ည်။

ကမ္ဘာကူ်းစက်သ ာဂါ၏ သအာက်တွင် COVID-19 ကပ်သ ာဂါ က

မ္ှု ယူ

င်ယူမ္ှုတို့အတွက် ထပ်သလာင််းအ က်အ အတာ်းအဆ်းမ္ ာ်း ဖြစ်သပေါ်
မ္ှုမ္ ာ်း၊ အမ္်တွင််းအ ကမ္််းြက်မ္မ္
ှု ာ်း၊ အလပ်

ှသ ်းနှင် ပညာ

ည် နည််းတူ ွဖ ာ်းဆက်ဆ

မ္ာ်းမ္ ာ်းက အလွယ်တကူ အလပ်မ္ှ ထတ်ပယ်မ္ှုမ္ ာ်း၊

လွတ်လပ်စွာ ွာ်းလာမ္ှုနှင် ထတ်သြာ်သဖပာ ကာ်းမ္ှုတက
ို့
အလွန်အမ္င််း ကနို့် တ်တာ်းဖမ္စ်ဖ င််းမ္ ာ်း၊
တင််းအ က်အလက် ပင် ွငက
်
တာ်းဆ်းဖ င််းမ္ ာ်း၊ ဖပည်တွင်း် သ ျို့သဖပာင််းမ္ှုမ္ ာ်းနှင် အတင််းအက ပ်
သဖပာင််းသ ျို့သစမ္ှုမ္ ာ်းက
သ
၄။

ာ စ်း မ္်မ္ှုမ္ ာ်း၊

သ
ို့

ာ လူူ့အ ွင်အသ ်း သြာက်ြ က်မ္ှုမ္ ာ်း ဖမ္င်တက်လာဖ င််းနှင် ပတ်

တင််းမ္ ာ်းလည််း ထွကသ
် ပေါ်လ က် ှပါ

အထက်သြာ်ဖပပါ

အ ွင်အသ ်း ်းသြာက်မ္ှု

ည်။

အမ္ ာ်းအဖပာ်းက

သမ္တတာသစတနာထာ်းဖ င််း၊

နာ်းလည်စာနာမ္ှု ှဖ င််းဖြင် ပမ္သလ ာပါ်းလာသစ န် ဖမ္န်မ္ာလူူ့အြွျို့အစည််း
အသဖ အသနသကာင််းမ္ ာ်း
ကစစ ပ်မ္ ာ်း

ှသနနင်သ

ှသနမပ်းဖြစ်ပါ
်းသ

ကက ်းစာ်းသဆာင် က်လ က် ှပါ

ည်။

ာ်လည််း တာဝန် ှ
ည်။

က်

ခ ွင််း က်ဖြစ်

ည်

ည် လူမ္ှု-ယဉ်သက ်းမ္ှု

သြာက်ြ က်က ျူ်းလွန်သ

ာ

ူမ္ ာ်းက ယင််းတက
ို့
ဖပ ဖပင် န် အတတ်နင်ဆ်း
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၅။

မ္ က်သမ္ှာက်ကာလတွင် ကမ္ပဏမ္ ာ်းစွာက တထွင်ထာ်းသ

သပေါ်ထွန််းလာဖ င််း

ာ COVID-19 ကာကွယ်သဆ်း

ည် နှစ် စ်တွင် သမ္ျှာလ
် င် က်မ္ ာ်း ဖမ္င်တက်လာသစမပ်း ၂၀၂၁

နှစ်

ည်

ကမ္ဘာကူ်းစက်သ ာဂါမ မ္််းသဖ ာက်မ္ှုက တန်ဖပန်တက်ြ က် န်အတွက် အလှည်အသဖပာင််းတစ် ဖြစ်လာ
မ္ည် အလာ်းအလာဖြစ်ပါ
နင်ငမ္ ာ်း အာ်းလ်း
ကာကွယ်သဆ်း

ည်။

သ
ို့

ာ် ကမ္ဘာက န််းမ္ာသ ်းအြွျို့ကက်းက ကာကွယ်သဆ်းက ကမ္ဘာ

ို့ အညအမ္ျှ ွသဝ န် စည််းရ်းသဖပာဆ၍ ကက ်းပမ္််းသဆာင် က်လ က် ှသ

ှသ ်း အ င််းအက င််း မ္ှာ လူ

မ္ှုအာ်းနည််းလ က် ှပသပေါ်ပါ

ည်။

မ္််း

အမ္ှန်တကယ်ထတ်လပ်ဖ င််းမ္ဖပ မ္နှင်
မ္

ှမ္ကတည််းကပင် အကနို့်အ

မ္ ာ်း ဖပ လပ်သန ကပါ
မ္ှုအ ျို့ ှသနပါ
၆။

ာ်း င််းစာနာသထာက်ထာ်းမ္ှုက ထည် ွင်း် စဉ််းစာ်း

ာ၍ အင်အာ်းကက်းသ

ာ နင်ငမ္ ာ်းက ကာကွယ်သဆ်းက

က်ဆင် ာအြွျို့အစည််းမ္ ာ်း၏

တ် ှသန

ာ်လည််း

သ

ာတူ

ွင်ဖပ က်

ည် ကာကွယ်သဆ်းက ကက တင် ဝယ်ယူ၍

ည်။ ကာကွယ်သဆ်း၏ အက ်းအာန

သလှာင်မ္ှု

င် ှမ္ှုနှင်စပ်လ ဉ််း၍လည််း စ်း မ္်ပူပန်

ည်။

ဖမ္န်မ္ာသ ါင််းသဆာင်မ္ ာ်း၏ ဝင််းဝန််းကက ်းပမ္််းအာ်းထတ်မ္ှုမ္ ာ်းသ ကာင် ဖမ္န်မ္ာနင်င၏ လူဦ်းသ

အမ္ ာ်းစအတွက် လသလာက်
ထပ်မ္လအပ်
ထပ်မ္

ည် ကာကွယ်သဆ်းအသ အတွက်က အနဒယနင်ငမ္ှ

ည်အသ အတွက်က ဖြည်တင််း န်အတွက်

ှနင်သ ်း လအပ်

မ္တ်

ှမ္ည်ဖြစ်မပ်း

က်နင်ငမ္ ာ်းထမ္ှ ကာကွယ်သဆ်း

ည် စစဉ်သဆာင် က်မ္ှုမ္ ာ်း လပ်သဆာင်လ က် ှသ ကာင််းလည််း ကာ်း

ည်။ ဤ ို့လပ်သဆာင် ာတွင် ကာကွယ်သဆ်းဝယ်ယူ န် နင်ငဖ ာ်းသငွ အသဖမ္ာက်အဖမ္ာ်း
လအပ်

ည်

ာမ္က အလွန်သအ်းသ

က

မ္််းဆည််း

လူ

ာ်း င််းဖမ္စ်နှင်

သလှာင် န်၊ ပသ
ို့ ဆာင်ဖြနို့ဖ် ြျူ်း န်၊ ဖြနို့်

အသတာ်မ္ ာ်းမ္ ာ်း

ည် မ္တူညသ
ဖြင်

ာ သဖမ္မ္ က်နှာ

ည်။ ယ င်က မ္သဆာင် က်

ူ်း

်း မ္ည်ဖြစ်ပါ

်းစွ န်

ည် ကာကွယ်သဆ်း

န်နှင် သနာက်ဆ်းထ်းနှ န် သငွသ က်း၊

ွင်ဖပင်မ္ ာ်း ှ

က်ဆင် ာတာဝန် ှ

အနည််းအပါ်းက အဆ်းစွန်အထ
၇။

မ္််းထာ်း ှ န်လအပ်

စမ္သဆာင် က်သ ်းဆင် ာ င််းဖမ္စ်မ္ ာ်းလည််း

ဖပနို့်က သနထင်လ က် ှ
ကက်းဖြစ်ပါ

ာ အပူ န်တွင် ထန််း

ပါ

လအပ်ပါ

ည်။

ည် က ယ်ဖပနို့သ
်

နင်ငလူဦ်းသ

ာ သေ

ူမ္ ာ်းအြို့ ကက်းမ္ာ်းရှုပ်သထွ်း က် သ

ည် ကက ်းပမ္််းမ္ှုဖြစ်

အနှို့တွင်
ာ လပ်ငန််း

ဖြင် မ္မ္တ၏
ို့
အ င််းအဖမ္စ်

ည်။

လတ်တသလာတွင် တစ် န်တည််း၌ အာ်းလ်းက ကာကွယ်သဆ်းထ်းသပ်း န် မ္ဖြစ်နင်

ကာကွယ်သဆ်း

ှမ္ှု အကနို့်အ

တ်မ္ ာ်း ှဖ င််းသ ကာင််း ကာကွယ်သဆ်းထ်းဖ င််းအတွက် ဦ်းစာ်းသပ်း

အစအမ္တစ် ပ်သ ်းဆွ န် လအပ်ပါ
က န််းမ္ာသ ်းလပ်
သ

ည်။ သစတနာဝန်ထမ္််းမ္ ာ်းအပါအဝင် သ ှျို့တန််းမ္ က်နှာစာမ္ှ

ာ်းမ္ ာ်းက ပထမ္ဆ်းအပ်စအဖြစ် ကာကွယ်သဆ်းထ်းနှသပ်း

ာတူ ကပါ

ည်။

ကာကွယ်သဆ်းထ်းနှဖ င််းလပ်ငန််းစဉ်က

အဖ ာ်း နင်ငမ္ ာ်း၏ အသတွျို့အကက မ္ ာ်းမ္ှ ကျွန်ပ်တို့ သလလာနင်သ
အစအစဉ်တွင်

နင်င၏လူဦ်းသ က

က် မ္ည် ဖြစ်ပါ
အဖ ာ်းနင်ငမ္ ာ်းက

ည်။

သ
ို့

အပင််းကဏ္ဍမ္ ာ်းအလက် ွ၍

င်သ ကာင််း လူတင််းက

စတင်သဆာင် က်လ က် ှသ

ာ

ာ်လည််း ကာကွယ်သဆ်းထ်းဖ င််း
တ်မ္ှတ်စစဉ်ဖ င််း

ည်

ပမ္

ာ် ဖမ္န်မ္ာနင်ငအတွက် ဦ်းစာ်းသပ်း သဆာင် က်မ္ည် အစအမ္က

ို့ ထပ်တူသဆာင် က်နင်မ္ည် မ္ဟတ်

လူမ္ှုသ ်း၊ ယဉ်သက ်းမ္ှု၊ စ်းပွာ်းသ ်းနှင်

၃

နင်ငသ ်းအသဖ အသနမ္ ာ်း မ္တူကွဖပာ်းမပ်း ကယ်ပင်နည််းလမ္််းဖြင် ထူ်းဖ ာ်းမ္ှု ှသ
အသဖ အသနနှင်ကက်ည
မ္ ာ်းအသနဖြင်လည််း
င်သလ ာ်သ
၈။

ည် အစအမ္က စစဉ်သဆာင် က်

ယင််းအ က်မ္ ာ်းက

တဖပ မ္မ္ည်ဖြစ်မပ်း

ည်။

ပ
ို့ င်ဆသစကာမ္ူ ဖြစ်နင် မ္ျှ အသကာင််းဆ်းသ

ာတွင်

လူူ့အ ွင်အသ ်းအဖမ္င်ရှုသထာင်

ည်လည််း

မ္ ာ်းက

အသထာက်အပဖြစ်သစမ္ည်ဟ

ဖမ္န်မ္ာနင်ငအမ္ ်း

ယ ကည်ပါ

ည်။ ယင််းနည််းလမ္််းဖြင် ဖပည်

က

ဖပည်

ူ

ူမ္ ာ်းနှင်

ယဖြစ်ြွယ် မ္ ှပါ။

ာ နည််းလမ္််းမ္ ာ်းက ှာသြွ သဆာင် က်

အဖ ာ်းအမ္ ်းမ္ ်းသ

ူမ္ ာ်း၏ အ

က်ဆင် ာတာဝန် ှ

မ္မ္တန
ို့ င်ငနှင်

ာ အစအမ္မ္ ာ်းက စမ္သဆာင် က်နင်မ္ည်ဖြစ်သ ကာင််း

မ္ည်

ဖမ္ြှင်တင်

င်ပါ

ာ ဖမ္န်မ္ာနင်င

ာ

စဉ််းစာ်း မ္ည်အ က်

ာ်းလူူ့အ ွင်အသ ်းသကာ်မ္ ှင်အသနဖြင်
က် ှင်

န် ွင်နှင် က န််းမ္ာသ ်းတို့က

ို့ အဖ ာ်းအ ွင်အသ ်းအမ္ ်းမ္ ်းကလည််း ဖြည်ဆည််းသပ်းနင်မ္ည်ဖြစ်ပါ

ည်။ ယင််း

ကစစနှင် စပ်လ ဉ််း၍ ကနဦ်း ကာကွယ်သဆ်းထ်းနှ န်အတွက် သ ်း ယ်

န် အလာ်းအလာ ှ

ူမ္ ာ်းမ္ှာ

စမ္ နို့် ွသ ်းတွင် အသ ်းကက်းသ

ူမ္ ာ်း နှင် သ ာဂါအ

ှ ူမ္ ာ်း

က

ို့ ထ က်လွယ်

ာပဂ္ လ်မ္ ာ်း၊ အ က်အ ယ် ကက်း င်

ူမ္ ာ်းဟ မ္ယူဆနင်သ

ာ်လည််း ယင််းတ၏
ို့ လပ်ငန််းတာဝန်မ္ ာ်းနှင် ဝန်သဆာင်မ္ှု

လပ်ငန််းမ္ ာ်းမ္ှတစ်ဆင် လူဦ်းသ အမ္ ာ်းအဖပာ်းနှင် ကကမ္်ြန်မ္ ာ်းစွာ ထသတွျို့ ဆက်ဆသန
ပါ

ည်။ ထ ူမ္ ာ်းမ္ှာ သက ာင််းဆ ာ/ဆ ာမ္မ္ ာ်း၊

ဝန်ထမ္််းမ္ ာ်း၊ ကန်စည်သ ာင််း
လပ်ငန််း လပ်ကင်
ဖြစ် ကပါ

ယ်ယူပို့သဆာင်သ ်းအလပ်

ူမ္ ာ်း၊ အစာ်းအသ

ယင််းတို့၏လပ်ငန််း
မ္ ာ်းသ ကာင် အ ျို့က သဖ

ည်မ္ ာ်းနှင် စာ်းသ

န် အလွန် က် နင်ပါ

မ္ည်ဖြစ်ပါ

ှနင်မ္ည် အက ်းသက ်းဇူ်းမ္ ာ်း

ာက်ကန် သ ာင််း

ွာ်းလာလပ်ကင် က သ
ည်။

တစ်ဆင် ကူ်းစက်သစနင် န် အလာ်းအလာအ ှဆ်းဖြစ်
သ ကာင်

မ္ာ်းမ္ ာ်း၊

ဏ်
ူမ္ ာ်း

ာ စာ င််းသတာမ္ဟတ်ပါ။ သဖပာင််းလသနသ

ာဝ နှင် ယင််းတို့၏ လှည်လည်
ာ

င်

ာက်၊ အသြ ာ်ယမ္ကာနှင် ကန်ထတ်လပ်မ္ှု

ူမ္ ာ်း၊ သ ါင််း က်ဗ က်ထ်း သစ ်း

ည်။ ဤစာ င််းမ္ှာ ဖပည်စလသလာက်သ

ူမ္ ာ်း ဖြစ်

သ
ို့

ာ

သ

ာ

ာ
ာဝ

ာ် သ ာဂါပ်းက ဖပည် ူ အမ္ ာ်းစ

ို့

ည် ထ ူမ္ ာ်းက ကာကွယ်သဆ်း ထ်းနှဖ င််း

ည် သတွျို့ကက မ္ည် အ က်အ မ္ ာ်းထက် ပမ္ အသလ်းထာ်း

ည်။

ဖမ္န်မ္ာနင်ငအမ္ ်း

က်စွ၊ ၂၀၂၁ နှစ်၊ ဇန်နဝါ လ ၁၄ က်

ာ်းလူူ့အ ွင်အသ ်းသကာ်မ္ ှင်

