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ကပ်ေရာဂါကာလ ကကားြဖတ် လမ်းညွှန်ချက် 
 

အထိန်းသိမ်းခံေနရသူများနှင့် COVID−19 အေရး 
 

COVID-19 ကူဵေက်ေရာဂါကို ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါအြဖေ်ေ ကညာထာဵပပီဵ ကမ္ဘာဴနိုင်ငဳအသီဵသီဵသ့ုိ 
ကူဵေက်ြပန့်နှဳ့ေနဆဲ ြဖေ်သည်ဴအေလျာက် ခုခဳကာကွယ်နိင်ုေွမ်ဵအာဵနည်ဵေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြဖေ်သညဴ် 
အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵတွင် အကျဉ်ဵချခဳေနရသမူျာဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵခဳေနရသူမျာဵ၊ 
မူဵယေ်ေဆဵြဖတ်သညဴ်ဌာနမျာဵတွင် ေဆဵြဖတ်ေနသညဴ်သူမျာဵအတွက် တိကျ ေရရာေွာ အာရုဳေုိက်၍ 
ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵြပုလပ်ုရန် လုိအပ်လျက်ရှိသည်။ 

 
အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူမျာဵအေနြဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵအတွင်ဵ လူဦဵေရ အဆမတန် ကျပ်သိပ်ေွာ 

ေနထုိင်ရြခင်ဵ၊ တေ်ကိယ်ုေရသန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာက်မှု အေြခအေနမျာဵမှာ အကန့်အသတ်ြဖင်ဴသာ 
ရရိှေနြခင်ဵတ့ုိေ ကာင်ဴ တဟုန်ထုိဵေရာဂါကူဵေက်လာနိုင်သည်ဴ အေြခအေနကုိ အြခာဵသမူျာဵထက် ပုိ၍ 
ရင်ဆုိင်ေနရသည်။ 
 

နိုင်ငဳေတာ်အေိုဵရအေနြဖင်ဴ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကုိ လူမျ ိုဵ၊ နိုင်ငဳသာဵ သ့ုိမဟုတ် ေရွှေ့ေြပာင်ဵေနထုိင်သူဟူ၍ 
ပဓာနမထာဵဘ ဲ လူမှုအသုိကအ်ဝန်ဵ အတွင်ဵရိှသူမျာဵကို ပဴဳပုိဵထာဵသညဴ ် ကျန်ဵမာေရဵ ေောငဴ်ေရှာက်မှု ေနေ်မျာဵအတုိင်ဵ 
ရရိှနိုင်ရန် ေီမဳေဆာင်ရွက်သငဴ်ေ ကာင်ဵ နုိင်ငဳတကာ ေဳချနိ်ေဳညွှန်ဵမျာဵတွင် ဦဵောဵေပဵ ေဖာ်ြပထာဵသည။် 

 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵတွင် ကျန်ဵမာေရဵထိန်ဵသိမ်ဵေောငဴ်ေရှာက်မှုမှာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် သာမကဘဲ 

သက်ဆုိင်ရာ ဝနထ်မ်ဵမျာဵနှင်ဴ လူမှုအသုိကအ်ဝန်ဵတေ်ခလဳုုဵအတွက်ပါ အေရဵပါသည်ဴ ကိေ္စရပ ်ြဖေ်ပါသည်။ 
 
နိုင်ငဳတကာလူ့အခွငဴ်အေရဵဥပေဒအရ နိုင်ငဳေတာ်အေိုဵရအေနြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵရိှ ထိန်ဵသိမ်ဵ 

ခဳထာဵရသူမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမနွ်ေေေရဵကုိ အေသအချာေဆာင်ရွက်ေပဵရန် တာဝန်ရှိပါသည်။ 
ကူဵေက်ေရာဂါနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ အန္တရာယ်ကိ ု ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵတွင် အေလဵထာဵကုိင်တွယ်၍ 
ေြဖရှင်ဵြခင်ဵမြပုပါက ြပင်ပလူထုအတွင်ဵတွင် ေရာဂါပျ ဳ့နှဳ့မှု ပုိကျယ်ြပန့်လာနိုင်ပါသည်။ 

 
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်မျာဵသည် အကျဉ်ဵ သာဵမျာဵအေရဵနှင်ဴပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိေသာ 

ဝနက်ကီဵဌာနမျာဵ (ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ တရာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ေရွှေ့ေြပာင်ဵ 
သွာဵလာသူမျာဵေရဵရာဌာန၊ နိုင်ငဳေရဵ ခိလုှုဳခွင်ဴနငှဴ် ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရဵေခန်ဵမျာဵ ေသြဖင်ဴ) အတွက် 
ကူဵေက်ေရာဂါနှငဴ် ေပ်လျဉ်ဵပပီဵ  တိကျေသချာေွာ ကိုင်တွယ် ေြဖရှင်ဵနုိင်ေရဵကုိ ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

အဓကိအချက်အလက်များ 
 

ထိေတွ့ချတိ်ဆက်ြခင်းနှင့် စိစစ်စိတ်ြဖာြခင်း 
• လူငယ်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵ၊ ြပနလ်ည်ြပုြပင်ေရဵေခန်ဵမျာဵအပါအဝင် အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵနှင်ဴ 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵ မျာဵတွင် အကျဉ်ဵချထနိ်ဵသိမ်ဵခဳထာဵရသူမျာဵ၏ အေြခအေနအတိအကျကုိ ထညဴ်သွင်ဵေဉ်ဵ ောဵ 
ဆင်ြခင်သဳုဵသပ်ြခင်ဵ၊ ခွြဲခာဵဆကဆဳ်မှု မရှိဘဲ ကျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာက်မှုနှင်ဴ ဝနေ်ဆာင်မှုကုိ အညီအမျှရပုိင်ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ၊ 
သက်ကကီဵရွယ်အို၊ အမျ ိုဵသမီဵ၊ ကေလဵနှငဴ် မသန်ေွမ်ဵမျာဵကဲဴသ့ုိေသာ ပုိ၍ ခုခဳနုိင်ေွမ်ဵနည်ဵ ပါဵသည်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵခဳမျာဵကုိ 
သီဵသန့်ထာဵပပီဵ အေလဵထာဵ ဂရုေိကု်ြခင်ဵတ့ုိကုိ ခွြဲခမ်ဵေိတ်ြဖာြခင်ဵ ြပုလုပ်ရမည်။ အကျဉ်ဵကျခဳရသူမျာဵအေနြဖင်ဴ 
ကူဵေက်မှုအန္တရာယ်ြမင်ဴမာဵသြဖင်ဴ လက်ရိှ ြဖေေ်နသည်ဴ အန္တရာယ်မျာဵနှင်ဴ ြဖေန်ိုင်ေြခရိှေသာ 
အြခာဵအေြခအေနမျာဵအတွက် လုိအပ်သညဴ် ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ၊ ဥပပေဒ ေ ကာင်ဵအရ ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကုိ 
အဓိကတာဝန်ရိှသူမျာဵနှငဴ် ေဆွဵေနွဵမှု ေတင်ြပုလုပ်ရမည် ြဖေသ်ည်။  
 
•  အဓိကတာဝန်ရိှသူများနှင့် တုိကရ်ိုကထိ်ေတွ့ချတိ်ဆက်ရာတွင်- 
 - အဓိကအချက်အလက်မှတ်တမ်ဵမျာဵကို အသဳုဵြပုရာတွင် နည်ဵပညာပုိင်ဵဆုိင်ရာ အကကဳြပုချက်မျာဵကုိ 
ေပဵအပ်ရန်နှငဴ ် ေဆွဵေနွဵမှု ေတင်ရန်အလ့ုိငှာ ဌာေနညှိနှိုင်ဵေရဵမှူဵ/လူသာဵချင်ဵ ောနာေထာက်ထာဵမှုဆုိင်ရာ 
ညှိနှိုင်ဵေရဵမှူဵနှင်ဴ ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ နိုင်ငဳအလုိက ်ဌာေနရဳုဵမျာဵနည်ဵတူ တရာဵဥပေဒေုိဵမုိဵေရဵ      အဖွဲ့မျာဵနှငဴ် 
အကျဉ်ဵေထာင်အာဏာပုိင်မျာဵ၊ လူဝင်မှုကကီဵ  ကပ်ေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ လူမှုဝန်ထမ်ဵနှငဴ် တရာဵေရဵဌာနမျာဵကဲဴသ့ုိေသာ 
နိုင်ငဳေတာ်အဆင်ဴနငှဴ် နိုင်ငဳေတာ်အဆငဴ် အဖွဲ့ခွ ဲ အာဏာပုိင်မျာဵ၊ ြပည်ထဲေရဵ၊ တရာဵေရဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵေေသာ 
ဝနက်ကီဵဌာနမျာဵနှငဴ် (ထိေတွ့ချတ်ိဆက်ရန်)၊  အဓိကတာဝန်ရှိသူမျာဵနှင်ဴ ေဆွဵေနွဵရာတွင် နိုင်ငဳေတာ်၏ 
အေရဵေပါ်အေြခအေနတိုင်ဵအတွက် သက်ေရာက်မှုကို ထညဴ်သွင်ဵသငဴ်ပပီဵ  ထုိကဲဴသ့ုိ ထည်ဴသွင်ဵရာတွင် 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵ၏အေြခအေနကုိ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ေီမဳေဆာင်ရွက်ြခင်ဵနှင်ဴ အာမခဳေပဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 
လွှတ်ေပဵြခင်ဵကဴဲသ့ုိေသာ ြဖေ်နိငု်ေြခအလာဵအလာရှိသညဴ် အခွင်ဴအလမ်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သငဴ်သည်။  
ဆက်လက်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရန် လုိအပ်ေနသူမျာဵအတွက် ကျေရာက် လာနိုင်သညဴ် အန္တရာယ်မျာဵကုိ ကာကွယ်ေပဵေရဵ 
အေီအမဳ မျာဵလည်ဵ ကကိုတင်ချမတ်ှနိငု်သည်။ 
  
 - ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵသို့ ဝင်ေရာက်ခငွဴ်ရသည်ဴ အရပ်ဖက်အဖဲွ့အေည်ဵမျာဵ၊ လူ့အခွင်ဴအေရဵ 
ကွန်ရက်မျာဵနှင်ဴ နိုင်ငဳေတာ်အဆင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵ အဖွဲ့အေည်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကုိ 
ေုေဆာင်ဵြခင်ဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ အကဲြဖတ်မှုမျာဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵ၏ အေြခအေနကုိ 
ေလဴလာေောငဴ် ကည်ဴခွင်ဴရနိုင်ရန် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတ့ုိကုိ ြပုလုပ်သငဴ်ပပီဵ၊ ေည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်နိငု်မည်ဴ အခွငဴ်အလမ်ဵမျာဵ 
သတ်မှတ် ေဖာ်ထုတ်ြခင်ဵတ့ုိကိုလည်ဵ လုပ်ေဆာင်သင်ဴသည်။ 
  
 - နိုင်ငဳေတာ်အဆင်ဴ လူ့အခွငဴ်အေရဵ အဖဲွ့အေည်ဵမျာဵနှင်ဴ ေလဴလာေောင်ဴ ကညဴ်ေရဵအတွက် 
လုပ်ပုိင်ခွငဴ်ရိှသညဴ ် အြခာဵေသာ သက်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အေည်ဵမျာဵ အပါအဝင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵကုိ 
ေလဴလာေောငဴ် ကည်ဴေနသည်ဴ အဖွဲ့မျာဵအေနြဖင်ဴ ထုိေနရာမျာဵအာဵ ဝင်ေရာက်ေလဴလာခွငဴ် ဆက်လက် 
ရရိှေနသင်ဴသည်။ 
 
 - နိုင်ငဳတကာ ညှဉ်ဵ ပန်ဵနှိပ်ေက်မှုဆန့်ကျင်ေရဵသေဘာတူောချုပ်၏ ေနာက်ဆက်တဲွောချုပ်ကို 
အသိအမှတ်ြပု သေဘာတူလက်ခပဳပီဵ သာဵြဖေ်လျှင် အမျ ိုဵသာဵအဆင်ဴ ကာကွယ်တာဵဆီဵေရဵယန္တရာဵမျာဵ 
ထညဴ်သွင်ဵရမည်။ 

 



 

 

စည်းရုံးလှုံ့ေဆာ်ြခင်း 
• အာဏာပုိင်မျာဵအေနြဖင်ဴ အကျဉ်ဵေထာင်တွင်ဵ လူဦဵေရအဆမတန် ကျပ်တည်ဵမှုကိ ု ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်ဵရန် 
ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖဲွ့အေည်ဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵကို ေလဵောဵလုိကန်ာသည်ဴ 
အေီအမဳမျာဵပါဝင်ေသာ အဆငဴ်မျာဵကုိ ချက်ချင်ဵ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်။ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ 
လွှတ်ေပဵမည်ဆုိပါက ကေလဵ သူငယ်မျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵ မေကာင်ဵသူမျာဵ၊ အေသဵအဖွ ဲ ြပေမ်ှုကျူဵလွန်သူမျာဵ၊ 
လွတ်ရက်ေေဴခါနီဵ အကျဉ်ဵကျမျာဵ၊ နိုင်ငဳတကာ ဥပေဒအရ ြပေမ်ှုမေြမာက်ေသာ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကို 
ဦဵောဵေပဵလွှတ်သင်ဴသည်။ ကေလဵသူငယ်မျာဵကို လွှတ်ေပဵရာတွင် ေဆွဵေနွဵတုိင်ပင်မှု ြပုလုပ်ရမည်ြဖေ်ပပီဵ 
ေနေ်တကျအေီအေဉ်မျာဵြဖင်ဴ လွှတ်ေပဵနုိင်ရန် ကေလဵသူငယ် ကာကွယ်ေောင်ဴေရှာက်ေရဵ လုပ်ေဆာင်ေနသူမျာဵနှင်ဴ 
သက်ဆုိင်ရာ အေိုဵရတာဝန်ရိှသူမျာဵက ပူဵေပါင်ဵပါဝင် ေဆာင်ရွက်ရန ်လုိအပ်သည်။ 
 
• အာဏာပုိင်မျာဵအေနြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵတွင်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမှုမဟုတ်သညဴ် အြခာဵေသာ 
နည်ဵလမ်ဵမျာဵအာဵ နိုင်ငဳတကာဥပေဒနှငဴ်အညီ အေရဵေပါ် ထူေထာင်သငဴ်ပါသည်။   ထိန်ဵသိမ်ဵခဳထာဵရသူသည် 
တရာဵရဳုဵ၏ အဆုဳဵအြဖတ်အတုိင်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵခဳထာဵရလငဴ်ကောဵ ၎င်ဵအာဵ လွတ်လပ်ခငွဴ် ရုပ်သိမ်ဵထာဵြခင်ဵ၌ 
ဥပေဒအရ အခိုင်အမာ ြပဌာန်ဵထာဵသညဴ ် လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵနှငဴ် ေလျာ်ညီေသာ လဳုေလာက်သညဴ် ဥပေဒ 
အေ ကာင်ဵခဳရှိရမည်ြဖေ်သည်။ နိုင်ငဳတကာနှငဴ် ြပည်တွင်ဵ ဥပေဒေဳချနိ်ေဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ် မကိုက်ညီဘဲ တရာဵလက်လွတ် 
အကျဉ်ဵချခဳထာဵရသူမျာဵကုိ လွှတ်ေပဵရန်နှငဴ် အကျဉ်ဵ ချထာဵြခင်ဵကိေ္စရပ်ကို တရာဵဥပေဒအေြခခဳသေဘာအရ 
ေသချာေွာ ေိေေ်ရန်အတွက် အာဏာပုိင်မျာဵကုိ တိုကတွ်န်ဵ အာဵေပဵသငဴ်သည်။ တရာဵလက်လွတ် 
ဖမ်ဵဆီဵအကျဉ်ဵချထာဵြခင်ဵ ဟုတ်မဟုတ်ကိ ု အာဏာပုိင်တ့ုိက ေဉ်ဵ ောဵသဳုဵသပ်ရာတွင် အကျဉ်ဵချထာဵမှုသည် 
ေလျာ်ကန်မှုရှိမရှိ၊ တရာဵမျှတမှုရှိမရှိ၊ ကကိုတင်ေတွဵဆချက် ကင်ဵမကင်ဵ၊ ထုိကသ်င်ဴေသာ ဥပေဒလုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵ 
ပါမပါတို့နှငဴ်အတူ ယုတ္တိကျေသာအေ ကာင်ဵခဳအချက်မျာဵ၊ ဖမ်ဵဆီဵထိန်ဵသိမ်ဵရန် လုိအပ်ချက်နှငဴ် ဖမ်ဵဆီဵြခင်ဵနှငဴ် ြပေမ်ှု 
အချ ိုဵကျေလျာ်ကန်မှု ကိေ္စရပ်မျာဵကုိ ထည်ဴသွင်ဵသင်ဴသည်။ 
 
• တရာဵလက်လွတ်ဖမ်ဵဆီဵအကျဉ်ဵချမှုကို တာဵြမေ်ြခင်ဵသည် မည်သည်ဴအချန်ိတွင်မဆို 
ြပနလ်ည်နှုတ်ယူခငွဴ်မရိှသညဴ် အခွင်ဴအေရဵ၊ ေဳြဖေ်ေသာေ ကာင်ဴ မတရာဵဖမ်ဵဆီဵအကျဉ်ဵချခဳထာဵရသူမျာဵကို 
ချက်ချင်ဵလွှတ်ေပဵသင်ဴပပီဵ လက်ရိှလူထုကျန်ဵမာေရဵအေရဵေပါ် အေြခအေန ကာလတွင် ၎င်ဵတ့ုိကို 
ဆက်လက်ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵသည် အကျဉ်ဵသာဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ် အသက်ရှင်မှုဆုိင်ရာ အခွင်ဴအေရဵမျာဵ 
ကိုလည်ဵ အကကီဵအကျယ်ထိခိုက်နိုင်ဖယ်ွရှိသည်။ ထုိကဲဴသ့ုိ လွှတ်ေပဵရာတွင် COVID-19 အေြခအေနေ ကာင်ဴ 
ြပည်နှင်ဒဏ်ေပဵြခင်ဵကိ ု ဆုိင်ဵငဴဳထာဵသညဴ်ေဒသမျာဵရိှ ကကိုတင်လွှတ်ေပဵခဳထာဵရသူမျာဵလည်ဵပါဝင်သည် ြဖေရ်ာ 
ထုိသူတို့အေပါ် လွတ်လပ်မှုရုပ်သိမ်ဵထာဵြခင်ဵသည် အြခာဵေသာမျာဵြပာဵသည်ဴ +အလာဵတူအမှုမျာဵကဲဴသ့ုိပင် 
ပျက်ြပယ်သွာဵရမည် ြဖေသ်ည်။ 
 
• ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵတွင် အေြခအေနတုိဵတက်ေကာင်ဵမနွ်ေေေရဵ၊ အကျဉ်ဵသာဵအဆမတန် 
မျာဵြပာဵကျပ်တည်ဵေနမှုကို ေလျာဴချေရဵနှငဴ် နိုင်ငဳတကာေဳချနိ်ေဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴ ကိုက်ညီေရဵတ့ုိအတွက် အာဏာပုိင်မျာဵကို 
ေည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာ်ရာတွင် COVID-19 ၏ အန္တရာယ်ကိ ု ထညဴ်သွင်ဵေဆွဵေနွဵသငဴ်သည်။ ထုိသ့ုိေဆွဵ ေနွဵရာတွင် 
အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအေပါ် ြပုမူဆက်ဆဳပဳုနငှဴ်ေပလ်ျဉ်ဵ ၍ ခွြဲခာဵဆကဆဳ်မှုမြပုဘဲ ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖေ်ပပီဵ 
တင်ဵကျပ်ေသာလဳုခခုဳေရဵဆုိင်ရာ ေီမဳေဆာင်ရွက်မှုေအာက်တွင် ထာဵရှိရသူမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။ အထူဵသြဖင်ဴ 
သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵမေကာင်ဵသူမျာဵနှငဴ် COVID-19 အန္တရာယ်နှင်ဴ ေသချာေပါက်ထိေပ်ေနသူမျာဵကို 
အာဏာပုိင်မျာဵအေနြဖင်ဴ အချုပ်ထဲထညဴ်သွင်ဵချုပ်ေနှာင်မထာဵသညဴ် ေီမဳေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကုိ တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ 
လုပ်ေဆာင်နိငု်သည်။ 
 



 

 

• တရာဵေဲွဆုိြခင်ဵမတုိင်မီ ချုပ်ေနှာင်ထနိ်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှင်ဴသက်ဆုိင်ေသာ အခွငဴ်အေရဵမျာဵ၊ ေွန့်ောဵရမည်ဴ 
အန္တရာယ်မျာဵနှငဴ်ေပ်လျဉ်ဵ၍ ရဲတပ်ဖဲွ့၊ အြခာဵေသာ ဥပေဒေိုဵမုိဵေရဵအဖဲွ့အေည်ဵမျာဵအြပင် တရာဵေီရင်ေရဵအဖဲွ့မျာဵနှင်ဴ 
ထိေတွ့ဆက်ဆဳရာတွင်  COVID-19 နှငဴ်ပတ်သက်၍ ေည်ဵရုဳဵလှုဳ့ေဆာင်ေရဵ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် 
အခွင်ဴအေရဵလမ်ဵေတေ်ခ ုြဖေန်ိုင်ပါသည်။ ရဳုဵတင်မေေ်ေဆဵမီ ချုပ်ေနှာင်ထာဵသူ လူဦဵေရကို ကန့်သတ်ြခင်ဵ၊ အချုပ်ြဖင်ဴ 
ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵမဟုတ်ေသာ အေီအမဳမျာဵကို (Tokyo Rules တွင် ကည်ဴပါ) 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵတ့ုိမှာ COVID-19 ြပန့်ပွာဵမှုအန္တရာယ်ကိ ု ေလျာဴချသည်ဴ ထိေရာက်ေသာ 
အေီအမဳြဖေ်နိငု်၍ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ ဥပေဒေရဵရာဝန်ထမ်ဵမျာဵ နှေ်ဖက်ေလဳုဵအတွက် ေကာင်ဵကျ ိုဵရနိုင်ပါသည်။ 
အမှုလက်ခဳ ရုဳဵတင်ေေ်ေဆဵြခင်ဵမြပုမီအဆင်ဴတွင် တရာဵရှင်လွတ်ေပဵေရဵမှာ အဦဵဆဳုဵ အချုပ်လွတ်အေီအမဳ 
ြဖေန်ိုင်ဖွယ်ရိှ၍ ထုိအေီအမဳအတွက် အာဏာပုိင်တ့ုိ ကျငဴ်သဳုဵရန် တိုကတွ်န်ဵရမည်ြဖေ်သည်။ အြခာဵေသာအချုပ်လွတ် 
အေီအမဳမျာဵအြဖေ် ချွင်ဵချက်ြဖငဴ် တရာဵရှင်လွတ်ြခင်ဵ၊ ဒဏ်ေငွတပ်ြခင်ဵ၊ လူမှုဝန်ေဆာင်ေရဵကုိအခမဴဲလုပ်ကိငု်ေေြခင်ဵ၊ 
ခဳဝန်ချုပ်ြဖငဴ်လွှတ်ြခင်ဵနှငဴ် ေတွ့ဆဳုေဆွဵေနွဵေရဵေင်တာမျာဵသို့ တက်ေရာက်ရန်ေေလွှတ်ြခင်ဵတ့ုိကုိလည်ဵ 
ြပေဒ်ဏ်ချမတ်ှသညဴ်အဆင်ဴတွင် ေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်။ သ့ုိရာတွင် ေငွေ ကဵြဖင်ဴ အာမခဳရယူ၍ 
အချုပ်လွတ်ေနေ်ကျင်ဴသဳုဵရာ၌ သက်ဆုိင်ရာထိန်ဵသိမ်ဵခဳရသူတ့ုိ၏ အသက်အရွယ် သ့ုိမဟုတ် 
ေငွေ ကဵအေြခအေနေပါ်မူတည်၍ ခွြဲခာဵဆက်ဆဳမှု သက်ေရာက်လာနိုင်သည်ကို သတိြပုသင်ဴသည်။ 
 
• ကေလဵသူငယ်မျာဵအမှုကိေ္စ၌ ၎င်ဵတ့ုိတေ်ဦဵချင်ဵေီအတွက ် အေကာင်ဵဆဳုဵအကျ ိုဵခဳောဵရေေေရဵကုိ 
အဓိကထည်ဴသွင်ဵ ေဉ်ဵောဵရန် အာဏာပုိင်မျာဵတွင် တာဝန်ရှိသည်။ အကျဉ်ဵချထာဵြခင်ဵမာှ 
ေနာက်ဆဳုဵေရွဵချယ်ေရာြဖေ်ခဲဴလျှင်ပင် ထုိသ့ုိ အကျဉ်ဵချြခင်ဵမှာ ကေလဵသူငယ်တေ်ဦဵအတွက် မည်သည်ဴအခါတွင်မှ 
အေကာင်ဵဆဳုဵအကျ ိုဵရရိှနိုင်သညဴ်အေြခအေနမဟုတ်ေ ကာင်ဵ၊ အထူဵသြဖင်ဴ လူဝင်မှုကကီဵ ကပေ်ရဵဌာနမျာဵတွင် 
ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသည်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵကုိ အဓိကညွှန်ဵဆုိရသည်ဴ အခါတွင် အကျယ်တဝင်ဴ 
ြငင်ဵခုနေ်ဆွဵေနွဵရလျက်ရှိသည်။ ထ့ုိေ ကာင်ဴ အသက် ၁၈ နှေ်ေအာက် မည်သညဴ ် ကေလဵသူငယ်ကိမုဆုိ 
အချုပ်လွတ်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵတွင် အထူဵအာဵြဖင်ဴ COVID-19 နှင်ဴပတ်သက်၍ လူဦဵေရပပတ်သိပ်မှုကို 
ေလျာဴချေရဵေီမဳချက်နှင်ဴ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ်တကွ ဝနထ်မ်ဵမျာဵ၏ အသက်ရှင်ခွင်ဴ အန္တရာယ် 
ြမင်ဴတက်လာမှုအေြခအေနတ့ုိ၌ မိသာဵေုအေြခခဳ သ့ုိမဟုတ် လူ့အသုိကအ်ဝန်ဵအေြခခဳြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵဟန်ကုိ 
အသာဵေပဵ အေလဵထာဵသင်ဴသည်။  
 
• ခုခဳကာကွယ်နိင်ုေွမ်ဵနည်ဵပါဵေသာအေြခအေနရိှေနသည်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ မိသာဵေုဝင်မျာဵနှငဴ် အြခာဵေသာ 
ေနရပ်ေရွှေ့ေြပာင်ဵသူမျာဵကုိ လူဝင်မှုကကီဵ ကပ်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵကုိ 
ဦဵောဵေပဵနည်ဵလမ်ဵအြဖေ် အသဳုဵြပုေနြခင်ဵအာဵ အဆဳုဵသတ်ရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ထုိသ့ုိ 
ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမှုနည်ဵလမ်ဵအောဵ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ ေြပာင်ဵလဲကျင်ဴသဳုဵလုပ်ေဆာင်ရန်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 
ထုိနည်ဵလမ်ဵကုိ အသဳုဵချေနမှု ေလျာဴပါဵေေေရဵအတွက်လည်ဵေကာင်ဵ လူဝင်မှုကကီဵ  ကပ်ေရဵဌာန၊ ဥပေဒေုိဵမုိဵေရဵဌာန၊ 
နယ်ေပ်ေရဵရာနင်ဴှ အြခာဵသက်ဆုိင်ရာအေုိဵရဌာနမျာဵနှငဴ်အတူ တရာဵေရဵ အဖွဲ့မျာဵပါ 
ထိေတွ့ချတိ်ဆက်နိငု်ေေရန်အတွက် COVID-19 မှာ အခွငဴ်အလမ်ဵတေ်ခု ြဖေလ်ာနိုင်ေရာ ရှိပါသည်။ 
 
• လူဝင်မှုကကီဵ ကပထိ်န်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵကုိ တိကျေသာ ဥပေဒေဘာင်နှငဴ်အညီ 
ေနာက်ဆဳုဵေရွဵချယ်ေရာအြဖေ် ချွင်ဵချက်သေဘာအရထာဵရိှရမည်။ သ့ုိေသာ်လည်ဵ တေ်ဦဵချင်ဵအေပါ် 
အကဲြဖတ်ချက်ြဖင်ဴ အချ ိုဵအောဵကျနမှုနှင်ဴ လုိအပ်မှုရှိြခင်ဵအရလည်ဵေကာင်ဵ၊ တရာဵလက်လွတ်ထိန်ဵသိမ်ဵမှုကို 
တာဵဆီဵပတ်ိပင်ရာတွင် လုိက်ေလျာညီေထွြဖေ်ြခင်ဵအရလည်ဵေကာင်ဵ အချ ို့ေသာ 
လူဝင်မှုကကီဵ ကပထိ်န်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵကုိ နုိင်ငဳတကာ လူ့အခွင်ဴအေရဵ ဥပေဒေအာက်တွင် ပိတ်ပင်ထာဵသည်။ ဤသ့ုိ 
ပိတ်ပင်ထာဵသညဴ်အထဲတွင် ကေလဵသူငယ်တ့ုိ ေရွှေ့ေြပာင်ဵလာမှု၏ အေနအထာဵ သ့ုိမဟုတ် ၎င်ဵတို့မိဘမျာဵ၏ 



 

 

ေရွှေ့ေြပာင်ဵလာမှုအေနအထာဵေပါ်တွင် အေြခခဳလျက် ကေလဵသူငယ်မျာဵကို လူဝင်မှုကကီဵ  ကပ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵမြပုရန် 
တာဵြမေ်ထာဵမှုလည်ဵ အပါအဝင်ြဖေ်သည်။ အေိုဵရမျာဵအေနြဖင်ဴ ကေလဵသငူယ်မျာဵအေပါ် လူဝင်မှု 
ကကီဵ ကပ်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵလမ်ဵကျင်ဴသဳုဵြခင်ဵကုိ ချက်ချင်ဵ အဆုဳဵသတ်ပေ်ရန်နှင်ဴ လူ့အခွင်ဴအေရဵကုိ အေြခခဳေသာ 
ချဉ်ဵကပ်မှုြဖငဴ် ေရွှေ့ေြပာင်ဵေနထုိင်သူအာဵလဳုဵအတွက် လူ့အသုိကအ်ဝန်ဵအေြခြပု ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵနည်ဵလမ်ဵြဖေ်သညဴ် 
အချုပ်လွတ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵကို ဦဵောဵေပဵ ေဆာင်ရွက်သငဴ်သည်။ 

 

ကျန်းမာေရးကဏ္ဍ 
 

• နိုင်ငဳေတာ်အေိုဵရအေနြဖင်ဴ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကုိ လူမျ ိုဵ၊ နိုင်ငဳသာဵ သ့ုိမဟုတ် ေရွှေ့ေြပာင်ဵေနထုိင်သူဟူ၍ 
ပဓာနမထာဵဘ ဲ လူမှုအသုိကအ်ဝန်ဵ အတွင်ဵရိှသူမျာဵကို ပဴဳပုိဵထာဵသညဴ ် ကျန်ဵမာေရဵေောငဴ်ေရှာက်မှု ေနေ်မျာဵအတုိင်ဵ 
ရရိှနိုင်ရန် ေီမဳ ေဆာင်ရွက်သငဴ်ေ ကာင်ဵ နိုင်ငဳတကာ ေဳချနိ်ေဳညွှန်ဵမျာဵတွင် ဦဵောဵေပဵေဖာ်ြပထာဵသည။် 
 
• မည်သည်ဴထိန်ဵသိမ်ဵေရဵအေီအမဳမျာဵတွင်မဆုိ လူထုကျန်ဵမာေရဵအန္တရာယ်မျာဵကုိ ေီမဳခန့ခ်ွရဲန် ရည်ရွယ်ချက် 
ထညဴ်သွင်ဵထာဵလျက် ရှိသည်။ အြခာဵေသာ နိုင်ငဳမျာဵမ ှ ေရာက်ရှိလာသူတ့ုိအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရာတွင် 
လုိအပ်ချက်အရလည်ဵ ြဖေရ်မည်။ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမှု အချ ိုဵအဆ မှန်ကန်ရမည်လည်ဵြဖေ်၍ ပဳုမှန်သဳုဵသပ်မှုကိလုည်ဵ 
ြပုလုပ်ရမည်ြဖေ်သည်။ ဤသ့ုိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵမာှ တရာဵလက်လွတ် သ့ုိမဟုတ် ခွြဲခာဵဆကဆဳ်ေရဵအရမြဖေ်ေေဘဲ 
တေ်ဦဵချင်ဵအေပါ် အကဲြဖတ်ချက်ကုိ အေြခခဳရမည်ြဖေ်ပပီဵ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵဆုိင်ရာ အကာအကွယ်မျာဵနှင်ဴအညီ 
ဥပေဒအရ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵြခင်ဵမျ ိုဵ ြဖေရ်မည်။ ထ့ုိြပင် သတ်မှတ်ကာလ တေ်ခအုတွက်သာြဖေရ်မည်ြဖေ်ပပီဵ 
ကာလအလုိက ် သဳုဵသပ်မှုလည်ဵ ြပုလုပ်ရမည်ြဖေ်သကဲဴသ့ုိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵမှုမျာဵသည် နိုင်ငဳတကာ 
ေဳချနိ်ေဳညွှန်ဵ နှငဴ်ညီညွှတ်ရမည်လည်ဵ ြဖေ်သည်။  ဒုက္ခသည်မျာဵအပါအဝင် ေရွှေ့ေြပာင်ဵအုပ်ေုမျာဵ သ့ုိမဟုတ် 
တေ်ဦဵချင်ဵေီတ့ုိအာဵ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵတွင် ေနေ်တကျမြပုလုပ်နိငု်ြခင်ဵမာှ ြပည်သူလူထု၏ ကျန်ဵမာေရဵကုိ 
အေလဵထာဵသည်ဴ အတွက်ေ ကာင်ဴြဖေ်ေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵြပ၍မရပါ။ 
 
• လွတ်လပ်ခငွဴ်ကိ ုရုပ်သိမ်ဵခဳထာဵရသူမျာဵအေနြဖင်ဴ ေဆဵေေ်မှုကိခုဳယူသငဴ်ပပီဵ ထုိသ့ုိခဳယူပပီဵသညဴ်ေနာက်ပုိင်ဵတွင် 
လုိအပ်ပါက ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာ ေောင်ဴေရှာက်မှုနှငဴ် ကုသေပဵေရဵတ့ုိကုိ သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်မျာဵက 
ေီေဉ်ေပဵရမည်ြဖေ်သည်။ ကျန်ဵမာေရဵေေ်ေဆဵြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အထိန်ဵသိမ်ဵခဳရသူတ့ုိ၏ ကျန်ဵမာေရဵကုိ 
အကာအကွယ်ေပဵရန်၊ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ေခန်ဵမျာဵရှိ တာဝန်ကျဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ အြခာဵေသာအထိန်ဵသိမ်ဵခဳမျာဵ၏ 
ကျန်ဵမာေရဵကုိ အကာအကွယ်ေပဵရန် ြဖေပ်ပီဵ  ဗုိင်ဵရပ်ေ ် ြပန့်ပွာဵမှုမြဖေေ်အာင်တာဵဆီဵေရဵအတွက် 
မည်သည်ဴဖျာဵနာမှုကိမုဆုိ ြဖေန်ိုင်သမျှေဆာလျင်ေွာ ကိုင်တွယ် ေြဖရှင်ဵမှု ြပုလုပ်ရန်လည်ဵ ြဖေသ်ည်။ 
အထိန်ဵသိမ်ဵခဳရသူအာဵလဳုဵသည် ေဆဵဘက်ဆုိင်ရာေောင်ဴေရှာက်မှုနှငဴ် ေဆဵကုသမှုခယူဳခငွဴ်ကို ခွြဲခာဵဆက်ဆဳမှုမပါဘဲ 
ရရိှသငဴ်သည်။ ေဆဵဝါဵမှဝီေဲနရပပီဵ ေဘဵအန္တရာယ်ေလျာဴပါဵေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ခဳယူေနရသည်ဴ 
ထိန်ဵသိမ်ဵခဳရသူမျာဵကို ထုိအရာမျာဵ ဆက်လက်ရရိှေေရန် ခွင်ဴြပုထာဵရမည်ြဖေ်သည်။ ဆပ်ြပာ၊ လက်သန့်ေဆဵနှင်ဴ 
အမျ ိုဵသမီဵ လေဉ်သဳုဵပေ္စည်ဵမျာဵကဲဴသ့ုိေသာ တကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵပေ္စည်ဵမျာဵကုိ ေထုတ်ေပဵသည်မှ 
ေနာင်အဆက်မြပတ် သဳုဵေွဲေရဵ အတွက် အခမဴဲရရှိနိုင်ေအာင် ကကိုတင်ေီမဳေဆာင်ရွက်ေရဵနှင်ဴ 
ေလဴလာေောငဴ် ကည်ဴေရဵမျာဵကို ေီေဉ်လုပ်ေဆာင်ထာဵသငဴ်သည်။  
 
• အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအေနြဖင်ဴ COVID-19 ကူဵေက်ေရာဂါ ခဳောဵရေ ကာင်ဵ အတည်ြပုပပီဵြဖေ်ေေ၊ 
သဳသယဝင်ေနသည် ြဖေေ်ေ၊ အချနိ်မဆုိင်ဵဘ ဲ အထူဵကျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာက်မှုကို ချက်ချင်ဵရယူနိငု်ရမည်။ 
သဳသယြဖေ်ဖွယ် အေြခအေနကုိ ေရာက်ေနေသာသူမျာဵအေနြဖင်ဴ သာမန်လူမျာဵနှင်ဴ အတူမထာဵဘဲ 
သငဴ်တင်ဴေလျာက်ပတ်ေသာ အေနအထာဵရိှသညဴ်ေနရာတွင် သီဵသန့်ခွဲထာဵရမည်ြဖေ်ပပီဵ သဳသယြဖေ်ဖွယ် 



 

 

ကိေ္စရပ်မျာဵအေပါ် အ ကမ်ဵဖက်မှု သ့ုိမဟုတ် ပခိမ်ဵေြခာက်မှုမျာဵေလျာဴပါဵေေရန် အေီအမဳမျာဵ ချမှတ်သင်ဴသည်။ 
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵကုိ ေီမဳအုပ်ချုပ်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ လူထုကျန်ဵမာေရဵ ဝနေ်ဆာင်မှုဌာနမျာဵ၊ 
အြခာဵေသာကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ေထာက်ပဴဳေပဵေနသူမျာဵနှငဴ် အနီဵကပ် ဆက်သွယ်မှု ရှိသငဴ်သည်။ 
 
• အကျဉ်ဵသာဵမျာဵကုိ လွှတ်သညဴ်အခါ ကျန်ဵမာေရဵေေ်ေဆဵမှုနှငဴ် တုိင်ဵတာမှုမျာဵကို လုပ်ေဆာင်သငဴ်ပပီဵ 
ဖျာဵနာသည်ဴသူရှိပါက ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ေလဴလာေောငဴ် ကည်ဴမှုပါဝင်ေသာ ေောင်ဴေရှာက်မှုနှင်ဴ တိကျေရရာေသာ 
ေနာက်ဆက်တဲွေဆာင်ရွက် ချက်မျာဵကို ေသချာေွာြပုလုပ်နိငု်ရန် ေီမဳေဆာင်ရွက် ထာဵသငဴ်သည်။ 
 
• သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵ၊ ကျန်ဵမာေရဵမေကာင်ဵသူမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ခုခဳကာကွယ်နိငု်ေွမ်ဵ  အလွန်နည်ဵပါဵသမူျာဵ၊ 
အကျဉ်ဵကျေနသည်ဴမိခင်နှင်ဴအတူ ေထာင်တွင်ဵ လုိကပ်ါေနထုိင်ရသည်ဴ ကေလဵသူငယ်မျာဵ၊ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵနှင်ဴ 
မသန်ေွမ်ဵမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵလုိအပ်ချက်မျာဵအတွက် တိကျေသချာေသာ ကျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာက်မှုမျာဵကို သီဵသန့ ်
အေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်သငဴ်သည်။ ကျန်ဵမာေရဵေောငဴ်ေရှာက်ြခင်ဵ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵကို ေီေဉ်ထာဵသငဴ်သည်။ 
လိင်ကဲွြပာဵမှုကုိအေြခခဳ၍ သီဵြခာဵလုိအပ်ေသာ ကျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာက်မှုကိလုည်ဵ အပမတဲမ်ဵ 
ေီေဉ်ေဆာင်ရွက်ေပဵသင်ဴသည်။ 
 
• အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူမျာဵအတွက် ေိတ်ပုိင်ဵဆိုင်ရာကျန်ဵမာေရဵကိေ္စရပ်မှာ အထူဵအေလဵထာဵ 
ေဆာင်ရွက်ရမည်အဴရာြဖေ်ပပီဵ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵအတွက် ပဳုမှန်လုိအပ်လျက်ရိှသညဴ် ေိတ်ပုိင်ဵဆိုင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴ 
လူမှုေိတ်ပညာပုိင်ဵဆုိင်ရာ ေထာက်ပဴဳေပဵမှုမျာဵကို ချက်ချင်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ် ေီေဉ်ရမည်ြဖေ်သည်။ 
 
• လိင်ပိုင်ဵနှငဴ် မျ ိုဵပွာဵမှုပုိင်ဵဆုိင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵကို ပဳုမှန် ကျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာက်မှု၏ 
အေိတ်အပုိင်ဵတေ်ရပအ်ြဖေ် အကျဉ်ဵကျခဳေနရသူမျာဵအာဵ ေထာက်ပဴဳေပဵရန်ေီေဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵရမည်။ 
 
• အသက်အရွယ်၊ လိင်၊ လူမှုေရဵ သ့ုိမဟုတ် လူမျ ိုဵေရဵနှင်ဴ မသန်ေွမ်ဵမှုကဲဴသ့ုိေသာ မည်သညဴ်သတ်မှတ်ချက်ကုိမှ 
ခွြဲခာဵ ဆက်ဆဳြခင်ဵမြပုဘဲ ေဆဵဝါဵကုသမှုဆုိင်ရာ အေြခအေနမျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵထာဵေသာ လူ့အခွငဴ်အေရဵ 
ေဳချနိ်ေဳညွှန်ဵ မျာဵ၏ လမ်ဵညွှန်ချက်အတုိင်ဵ ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွက်မှုမျာဵနှင်ဴ ခွေဲဝချထာဵေပဵြခင်ဵဆုိင်ရာ 
ဆဳုဵြဖတ်ချက်မျာဵကို ေသချာေွာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 
အိုးအိမေ်နရာချထားြခင်း 
 

• ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရာမှ လွှတ်ေပဵပပီဵေနာက် ေနထုိင်ေရာ ေနရာမရိှသညဴ်သူမျာဵအတွက် နိုင်ငဳေတာ်အေနြဖင်ဴ 
လဳုေလာက်ေသာအိမ်ရာနှင်ဴ သင်ဴေတာ်ေသာေနရာထုိင်ခင်ဵေပဵရန် ေီေဉ် ေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်။ ထုိေမဳီမှုတွင် 
လေ်လပ်ေနရာ၊ ေွန့်ပေ်ေနရာနင်ဴှ ကာလတုိ ငှာဵရမ်ဵနိုင်သည်ဴ ေနရာမျာဵကို အသဳုဵြပုြခင်ဵ ေေသာ 
လုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵပါဝင်သညဴ် အေရဵေပါ်အေြခအေနအတွက် သငဴ်တင်ဴေလျာက်ပတ်သညဴ် အထူဵအေီအမဳမျာဵကုိ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်ဵလည်ဵ  လုိအပ်နိငု်ဖွယ်ရှိသည်။ အုပ်ထိန်ဵသူမဴဲ ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ 
ကာကွယ်ေောင်ဴေရှာက်ရန်နှငဴ် လဳုခခုဳမှုေပဵရန်အတွက် အထူဵေီမဳေဆာင်ရွက်မှုမျာဵကို 
တာဝန်ယူလုပ်ေဆာင်ရမည်ြဖေ်သည်။ 
 

သတင်းအချက်အလက ်ြပန်ကကားေရး 
 



 

 

• အကျဉ်ဵချထာဵခဳရသူမျာဵအာဵလဳုဵအတွက် ၎င်ဵတ့ုိနာဵလည်ေသာ ဘာသာေကာဵ၊ နာဵလည်ရလွယ်ကူေသာ 
ပဳုေတ့ုိဳြဖငဴ ် ကျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာ ကကိုတင်တာဵဆီဵေရဵအေီအမဳမျာဵကုိ အသိေပဵေရဵ ေီေဉ်ထာဵရိှသငဴ်သည်။ ထ့ုိြပင် 
တေ်ကိယ်ု ေရသန့်ရှင်ဵေရဵနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵေနရာမျာဵ သန့်ရှင်ဵေရဵ တိုဵတက်ေကာင်ဵမနွ်ေေရန် 
ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်ရမည် ြဖေသ်ည်။ ထုိသ့ုိေသာ အေီအမဳမျာဵမှာ လိင်၊ ယဉ်ေကျဵမှု၊ တတ်ကျွမ်ဵမှုနှင်ဴ 
အသက်အရွယ်အလုိက ်ေီေဉ်ထာဵမှုြဖေ်သင်ဴသည်။ 
 
• အကျဉ်ဵချထာဵခဳရသူမျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိမိသာဵေုဝင်မျာဵအတွက်  ေလျာဴပါဵသက်သာနိုင်ေေေသာ အေီအမဳဆုိင်ရာ 
သတင်ဵ အချက်အလက်မျာဵကို ၎င်ဵတ့ုိနာဵလည်လွယ်ပပီဵ ရှင်ဵလင်ဵြပတ်သာဵေသာ၊ တိကျေသာ ပဳုေမဳျာဵ၊ 
ဘာသာေကာဵမျာဵြဖင်ဴ ေီေဉ်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖေ်သည်။ ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှင်ဴ 
အြပင်လူထုမျာဵ၏ ကျန်ဵမာေရဵကုိ အကာအကွယ်ေပဵရန် ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် အေီအမဳမျာဵအေ ကာင်ဵ 
အာဏာပုိင်တ့ုိက ရှင်ဵြပသငဴ်သည်။ လူသာဵတ့ုိ၏ မူလအခွငဴ်အေရဵမျာဵ၊ လွတ်လပ်ခငွဴ်မျာဵအေပါ် 
ကန့်သတ်ချုပ်ြခယ်မှုမှန်သမျှသည် နိုင်ငဳတကာလူ့အခွငဴ်အေရဵေဳမျာဵ၊ အေြခခဳမူမျာဵ နှငဴ်အညီသာ ြဖေရ်မည်ြဖေ်သကဲဴသ့ုိ 
တရာဵဥပေဒနှငဴ်ညီြခင်ဵ၊ အချ ိုဵအောဵ ညီမျှရမည်ြဖေ်ြခင်ဵ၊ လုိအပ်ချက် ရှိြခင်ဵနှငဴ် ခွြဲခာဵဆကဆဳ်မှုမရှိြခင်ဵမျာဵ 
ပါဝင်ရမည်ြဖေ်သည်။ 
 
 

ထိန်းသိမး်ေရးစခန်းများတွင် ေရာဂါြဖစ်ပွားမှု ကကိုတင်တားဆီးေရး အစီအမံများ 
 

• ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵတွင် COVID-19 ကူဵေက်ေရာဂါ မြဖေပွ်ာဵေရဵကကိုတင်ကာကွယ်မှု အေီအမဳမျာဵ 
မလဲွမေသွေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သည်ြဖေ်ေသာ်လည်ဵ ဤအေီအမဳမျာဵအာဵလဳုဵသည် လူ့အခွင်ဴအေရဵကုိ 
အေလဵထာဵမှုရှိေေရန် အာဏာပုိင်တ့ုိက အေသအချာေဆာင်ရွက်ေပဵရန်လုိအပ်သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ် လွတ်လပ်ခငွဴ်ကို 
အကာအကွယ်ေပဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵေဉဆုိ်င်ရာ အာမခဳချက်မျာဵသည် တန်ဖုိဵမထာဵအပ်ေသာ အေရဵကိေ္စလဳုဵဝမဟုတ်ေပ။ 
အသက်ရှင်ခွင်ဴနငှဴ် နှိပ်ေက်ညင်ှဵပန်ဵမှု တာဵဆီဵ ေရဵ အပါအဝင် ပလပ်ထာဵမှုမြပုနိုင်ေသာ အခွငဴ်အေရဵမျာဵကုိ 
အကာအကွယ်ေပဵနုိင်ေေရန် လုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵရှိရမည် ြဖေသ်ည်။ ထုိလုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵအရ ဥပေဒနှငဴ်အညီြဖေ်ေသာ 
ထိန်ဵသိမ်ဵမှုြဖေေ် ကာင်ဵ တရာဵရဳုဵက ေနှာငဴ်ေနှဵမှုမရှိဘဲ အဆုဳဵအြဖတ် ေပဵေေနုိင်ရန် အဆိုပါလုပ်ငန်ဵေဉ်မျာဵအာဵ 
တရာဵရဳုဵတေ်ခခုုတွင် တင်ြပရမည်ြဖေ်ပပီဵ ထုိကဲဴသ့ုိ တင်ြပခွငဴ်ကုိ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှု မြပုလုပ်သငဴ်ေပ။ 
 
• အကျဉ်ဵေထာင်သ့ုိမဟုတ် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵအာဏာပုိင်မျာဵအေနြဖင်ဴ ဥပေဒေရဵရာ အကကဳေပဵမျာဵအာဵ 
၎င်ဵတ့ုိ၏ အမှုသည်မျာဵနှငဴ် ေတွ့ဆုခဳွင်ဴရြခင်ဵကို ဆက်လက်ခငွဴ်ြပုထာဵရမည်ြဖေ်ပပီဵ ေရှ့ေနမျာဵအေနြဖင်ဴ 
၎င်ဵတ့ုိအမှုသည်မျာဵနှင်ဴ နှေ်ကိုယ် ကာဵ ေဆွဵေနွဵေြပာဆုိခွင်ဴရရိှရန် ေသချာေွာ ေီမဳေပဵသင်ဴသည်။ 
တရာဵရဳုဵ ကာဵနာြခင်ဵမျာဵကုိ ဆုိင်ဵငဳဴြခင်ဵသည် လက်ေတွ့အာဵြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵ ချုပ်ေနှာင်ထာဵသညဴ် ေနရာမျာဵတွင် 
ကိုရိုနာဗိုင်ဵ ရပ်ေ်ြဖေပွ်ာဵမည်ဴ အန္တရာယ်ကိ ု ပုိမုိဆုိဵရွာဵေေနုိင်သည်။ အေရဵေပါ်အေြခအေန၊ 
တရာဵဝင်ေ ကညာထာဵသည်ဴတုိင် အေုိဵရမျာဵအေနြဖငဴ် မျှတေသာတရာဵေီရင်ေရဵ အေြခခဳမူမျာဵမှ 
ေသွဖည်ပပီဵ လုပ်ေဆာင်၍မရေပ။ ထုိသ့ုိလုပ်ေဆာင်မှုတွင် အမှုရင်ဆုိင်ေနဆဲသူတေ်ဦဵမှာ အြပေက်င်ဵေနဆဲပင်ြဖေ်သည် 
ဟူ၍ ကကိုတင်မှတ်ယူထာဵေရဵမူလည်ဵ အပါအဝင်ြဖေ်သည်။ 
 
• ကကိုတင်တာဵဆီဵကာကွယ်ေရဵအေီအမဳမျာဵ ကျင်ဴသဳုဵမှုတွင် အာဏာပုိင်မျာဵအေနြဖင်ဴ ပွငဴ်လင်ဵြမင်သာမှုကို 
အေွမ်ဵကုန်ရရိှေရဵနှငဴ် ေဉဆ်က်မြပတ် ေောင်ဴ ကညဴေ်ရဵအတွက်လည်ဵ အာမခဳ၍ တာဝန်ယူသငဴ်သည်။ 
မိသာဵေုေထာင်ဝင်ောေတွ့မှုတွင် လူကိယ်ုတုိင်ေတွ့ရမည်ဴအောဵ ဗီဒီယုိြဖငဴ်ေတွ့ဆုြဳခင်ဵ၊ 
တယ်လီဖုန်ဵြဖင်ဴဆက်သွယ်ြခင်ဵ နည်ဵလမ်ဵမျာဵလည်ဵ ရှိသည်ြဖေ်ရာ ထုိကဲဴသ့ုိေသာ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအတွက် 



 

 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵ ေီမဳအုပ်ချုပ်သူမျာဵက ကကိုဵပမ်ဵလုပ်ေဆာင်ထာဵရန် လုိအပ်သည်။ သ့ုိရာတွင် 
ကိုယ်ေရဵကုိယ်တာကိေ္စရပ်မျာဵနှင်ဴ မိသာဵေုမျာဵအ ကာဵ  ကာဵဝင်ေွကဖ်က်မှုတုိင်ဵသည် တရာဵလက်လွတ် 
ြပုလုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ ဥပေဒမဴဲလုပ်ေဆာင်ြခင်ဵမျ ိုဵ မြဖေရ်ပါ။ 
 
• ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵတွင်ဵရိှ ခုခဳကာကွယ်နိငု်ေွမ်ဵ နည်ဵပါဵသမူျာဵနှင်ဴ ကေလဵသငူယ်မျာဵအာဵလဳုဵအတွက် 
လူကိယ်ုတိုင် လက်ခေဳတွ့ဆုမဳှုနှငဴ် အြခာဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵြဖင်ဴ ချတ်ိဆက်ေတွ့ဆုမဳှုမျာဵ ေီေဉ်ေဆာင်ရွက်ထာဵရန် 
သီဵြခာဵလုပ်ေဆာင်မှုမျာဵ ေေီဉထ်ာဵသင်ဴသည်။ ခုခဳကာကွယ်နိငု်ေွမ်ဵနည်ဵပါဵသမူျာဵထဲတွင် မသန်ေွမ်ဵသူမျာဵလည်ဵ 
ပါဝင်ရာ ထုိသူတ့ုိအတွက် ၎င်ဵတ့ုိ၏ မိသာဵေုမျာဵနှင်ဴ ေတွ့ဆုဆဳက်သွယ်ေရဵတွင် ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမှ 
ေီေဉ်ေပဵထာဵသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵမှတပါဵ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵကို သဳုဵနိုင်လိမ်ဴမည်မဟုတ်ေပ။  
 
• ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵတွင် ခွြဲခာဵထာဵရိှြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် သီဵသန့်ထာဵရိှြခင်ဵ အေီအမဳမျာဵြပုလုပ်ရာတွင် 
ဥပေဒေ ကာင်ဵအရ တရာဵဝင်ြဖေ်ရမည်ြဖေ်ပပီဵ ခွထဲာဵရန်လုိအပ်ချက်နှင်ဴ ခွထဲာဵရန်ကန့်သတ်မှုတို့သည် 
အချ ိုဵကျြဖေ်ရမည် ြဖေ်သကဲဴသ့ုိ အေြခအေနကုိ သဳုဵသပ်ြခင်ဵနှငဴ် အချနိ်ကာလကန့်သတ်ချက်လည်ဵ 
ပါရှိရမည်ြဖေ်သည်။ ထုိကဲဴသ့ုိ ခွြဲခာဵထာဵြခင်ဵသည် လက်ေတွ့အာဵြဖင်ဴ သီဵြခာဵချုပ်ေနှာင်ထာဵြခင်ဵမျ ိုဵအြဖေ်သ့ုိ 
မေရာက်သငဴ်ေပ။ အကျဉ်ဵချခဳထာဵရသူမျာဵ၏ အေြခအေနနှငဴ် ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသညဴ်ေနရာမျာဵကုိ 
သက်ဆုိင်ရာမိသာဵေုမျာဵထဳ ဆက်သွယ်အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵသင်ဴသည်။ အာဏာပုိင်မျာဵအေနြဖင်ဴ 
ေရာဂါကူဵေက်ပျ ဳ့န့ဳှမှုကိကုာကွယ်ရန် သ့ုိမဟုတ် တ့ဳုြပန်ရန်အတွက် အြခာဵကာကွယ်ေရဵ အေီအမဳကုိ 
ြပုလုပ်၍မရနိုင်မှသာ ခွထဲာဵြခင်ဵြပုလုပ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵကို အချနိ်ကာလသတ်မှတ်ပပီဵ ေဆာင်ရွက်သင်ဴသည်။ 
 
• ကေလဵသူငယ်မျာဵအပါအဝင် သီဵြခာဵအဖွဲ့ တေ်ဖဲွ့အေပါ်တွင် ခွြဲခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵြဖေေ်ေ သ့ုိမဟုတ် 
ပုိမုိဆုိဵရွာဵသညဴ ် သ့ုိမဟုတ် ြပညဴေ်ုဳမှုနည်ဵပါဵသညဴ် အေြခအေနမျာဵ ချမှတ်ြခင်ဵကိုြဖေ်ေေ တရာဵမျှတသည်ဟူ၍ 
အေ ကာင်ဵြပရန် ခွြဲခာဵထာဵရိှ ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် သီဵသန့်ထာဵရှိြခင်ဵနည်ဵလမ်ဵကို မည်သညဴ်အေြခအေနတွင်မှ 
အသဳုဵမြပုရ။ 

 
အကျဉ်းသားများ၏ မိသားစုဝင်များအား ကာကွယ်ေပးေရး 
 
• အကျဉ်ဵသာဵတ့ုိ၏ မိသာဵေုမျာဵနှင်ဴ ကေလဵမျာဵသည် အထူဵလုိအပ်ချက်မျာဵရှိသည်ဴ အခွင်ဴအေရဵကုိရပုိင်ခွင်ဴ 
ရှိသူမျာဵြဖေ်သည်ဟူ၍ အကျဉ်ဵချခဳထာဵရသူမျာဵအေရဵကို ေဆာင်ရွက်ေနရသည်ဴ အေုိဵရဌာနမျာဵအေနြဖင်ဴသိရှိပပီဵ 
ထညဴ်သွင်ဵေဉ်ဵ ောဵသဳုဵသပ်ရမည်ကုိ သတိြပုသင်ဴသည်။ မိသာဵေုဝင်မျာဵ အထူဵသြဖင်ဴ အမျ ိုဵသမီဵမျာဵနှင်ဴကေလဵမျာဵကုိ 
လုိအပ်ေသာကာကွယ်ေရဵ အေီအမဳမျာဵြဖင်ဴ ကာကွယ်ေပဵကာ အကျ ိုဵသက်ေရာက်ေေရမည် ြဖေသ်ည်။ 
 
• ေထာင်ဝင်ောေတွ့ြခင်ဵအပါအဝင် အကျဉ်ဵကျမိသာဵေုဘဝမျာဵကုိ ေြပာင်ဵသွာဵေေနိုင်သညဴ် အချ ို့ေသာ 
ကကိုတင် ကာကွယ်ေရဵအေီအမဳမျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေနေဉ်အတွင်ဵ အေိုဵရအေနြဖင်ဴ ေုိဵရိမ်ေသာကမျာဵနှငဴ် ေိတ်ဖိေီဵမှုမျာဵ 
နည်ဵနိုင်သမျှ နည်ဵေေရန် အထူဵသြဖင်ဴ သက်ကကီဵရွယ်အိုမျာဵနှငဴ် ကေလဵသူငယ်မျာဵအ ကာဵတွင် 
ထုိကဲဴသ့ုိေုိဵရိမ်ပူပန်ြခင်ဵမျာဵ ြမင်ဴတက် ေနမှုကိ ု ေရှာင်ရှာဵနိုင်ေေရန် လုပ်ေဆာင်သငဴ်သည်။ အေိုဵရ၏ 
တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွက်မှုအေီအေဉမ်ျာဵသည် အမျ ိုဵသမီဵမျာဵ ဦဵေဆာင်ေနေသာ အိမ်ေထာင်ေုမျာဵတွင် ရိှနငှဴ်ပပီဵသာဵ 
ေီဵပွာဵေရဵအခက်အခဲကိ ုပုိမုိဆုိဵရွာဵေေမည်ဴ အေီအေဉမ်ျာဵမြဖေေ်အာင် အေလဵထာဵ အာရုဳေိုက်သင်ဴသည်။ 
 
• အေိုဵရ၏ တ့ဳုြပန်ေဆာင်ရွက်မှုအေီအေဉ်မျာဵသည် အကျဉ်ဵကျမိသာဵေုဝင်တ့ုိ၏ အခွင်ဴအေရဵနှင်ဴ 
တိကျေရရာေသာ လုိအပ်ချက်မျာဵကုိ ထညဴ်သွင်ဵေဉ်ဵောဵရန်လုိအပ်သကဲဴသ့ုိပင် အထူဵသြဖင်ဴ အမျ ိုဵသာဵအမျာဵေု 



 

 

အကျဉ်ဵကျေန ကသည်ဴ နိုင်ငဳအမျာဵအြပာဵမှ အကျဉ်ဵကျမိသာဵေုဝင်အမျ ိုဵသမီဵတ့ုိမှာ အိမ်ေထာင်မှုတာဝန်ကိ ု
အဓိကထမ်ဵရွက်ေနရသူမျာဵ ြဖေ်သညဴ်အတွက ် သူတို့အေပါ် အပိုဝန်ထုပ်ဝန်ပုိဵတင်ြခင်ဵနှင်ဴ ပုိမုိအန္တရာယ်ရိှသည်ဴ 
အေြခအေနကိ ုတွန်ဵပ့ုိြခင်ဵမ ှေရှာင်ရှာဵရန် လုိအပ်သည်။  
 

ထိန်းသိမး်ေရးစခန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဝန်ထမ်းများေရးရာ 
 

• ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵေခန်ဵမျာဵတွင် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေန ကသညဴ် ဝနထ်မ်ဵမျာဵ၏ အခွငဴ်အေရဵကို ေလဵောဵရမည် 
ြဖေသ်ည်။ COVID-19 ကပ်ေရာဂါကာလအတွင်ဵ ဝနထ်မ်ဵမျာဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေီမဳေဆာင်ရွက်ရာတွင် 
ကျွမ်ဵကျင်ေသာေီမဳခန့်ခွဲမှုသည် လှုဳ့ေဆာ်အာဵ ြဖေသ်င်ဴသညဴ်အြပင် အေရဵေပါ် ကာကွယ်တာဵဆီဵေရဵ 
အေီအေဉ်ကိလုည်ဵမျှေဝသင်ဴပပီဵ အေရဵကကီဵတာဝန်မျာဵကုိ ထမ်ဵေဆာင်ေန ကသည်ဴ ဝနထ်မ်ဵမျာဵ၏ 
မိသာဵေုဝင်မျာဵအာဵ ကူညီေထာက်ပဴဳေရဵကိုလည်ဵ ေီေဉ်ထာဵရှိသင်ဴသည်။  
 
• ဝနထ်မ်ဵမျာဵ အသိပညာဗဟုသုတနှငဴ် အရည်အေသွဵမျာဵတုိဵတက်လာေေရန် ကျန်ဵမာေရဵေောင်ဴေရှာက်မှုနှင်ဴ 
တေ်ကိယ်ုေရသန့်ရှင်ဵမှုဆုိင်ရာ လုိအပ်ချက်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ သင်တန်ဵမျာဵကို ေီမဳေဆာင်ရွက်ထာဵသငဴ်သည်။ 
ဆပ်ြပာ၊ လက်သန့်ေဆဵရည်နှင်ဴ တေ်ကိယ်ုေရ ကာကွယ်ေရဵသဳုဵပေ္စည်ဵမျာဵကုိ အကျဉ်ဵဦဵေီဵဝန်ထမ်ဵမျာဵအတွက် 
ေီေဉ်ထာဵသင်ဴသည်။ အန္တရာယ် ြဖေန်ိုင်ေြခအလာဵအလာ ြမငဴ်တက်ေနမှုကို ထညဴ်သွင်ဵေဉ်ဵောဵ၍ 
ကေလဵသူငယ်မျာဵကာကွယ်ေရဵေနေ်မျာဵနှင်ဴ သင်တန်ဵမျာဵကို အေသအချာြပုလုပ်ေပဵရန် လုိအပ်သည်။ 
 

  


