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နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီးမင်းတအာင်လှိုင် တြပာကေားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ

(  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ  )

ြပည်တောင်စုသမ္မေြမန်မာနိုင်ငံတော်
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ပုံနှိပ်မှေ်ေမ်း
----------

ပြန်ကြားရေးေန်ကြီးဌာန
စာအုြ်အမှတ်စဉ် ( ၆၄ / ၂၀၂၁ )

ေုေ်တေသည့်ခုနှစ်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  ကသဂုတ်လ

ေုေ်တေသည့်အကေိမ်
ြထမအကြိမ်

အုပ်တေ
၅၀၀၀ အုြ်

ပုံနှိပ်
ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ရေရေးဦးစီးဌာန

Online တွင်ဖတ်ရှုေန် Scan ဖတ်ြါ။
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မာေိော

 - နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ရေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ် ၅

 - နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဦးတည်ချေ် (၉) ေပ် ၆

မိန့်ခွန်းများ

 ၁။ မမန်မာအမျ ိုးသမီးများရန့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသ့ုိရပးပ့ုိသည့် အမှာစေား ၇

 ၂။ ေိုဗစ်−၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးဆိုင်ော ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးတွင်  ၁၁

  ရမပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၃။ ေိုဗစ်−၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးဆုိင်ော ဒုတိယအကေိမ်ညိှနှိုင်းအစည်းအရေးတွင်  ၁၇

  ရမပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၄။ ေိုဗစ်−၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးဆုိင်ော တတိယအကေိမ်ညိှနှိုင်းအစည်းအရေးတွင် ၂၂

  ရမပာကေားသည့် အမှာစေား 

 ၅။ ေိုဗစ်−၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးဆုိင်ော စတုတ္ထအကေိမ်ညိှနှိုင်းအစည်းအရေးတွင်  ၂၈

  ရမပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၆။ ေိုဗစ်−၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးဆိုင်ော ပဉ္စမအကေိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးတွင် ၃၅

  ရမပာကေားသည့် အမှာစေား

 ၇။ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးဆိုင်ောများတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ မိတ်ရဆွ ၄၁

  နိုင်ငံများအပါအေင် နိုင်ငံတောနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်မှုများ တိုးမမှင့်လုပ်ရဆာင်နိုင်ရေး 

  ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးတွင် ရမပာကေားသည့် အမှာစေား

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ
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၁။ ပြည်ရထာင်စုရေေးရြာြ်ြွဲရြာ်မေှင်ြို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး မဲစာေင်းများ 

စစ်ရဆးပခင်းများအြါအေင် လုြ်ရဆာင်သင့်လုြ်ရဆာင်ထိုြ်သည်များြို 

ဥြရေနှင့်အညီ ဆြ်လြ်လုြ်ရဆာင်သွားမည်။

၂။ လတ်တရလာပဖစ်ြွားရနဆဲပဖစ်သည့် ြိုဗစ် − ၁၉ ြြ်ရောဂါ ြာြွယ်ရေး 

လုြ်ငန်းများြို အေှိန်အဟုန်မြျြ် ထိထိရောြ်ရောြ် ဆြ်လြ်ရဆာင်ေေြ် 

သွားမည်။

၃။ ြိုဗစ် − ၁၉ ြြ်ရောဂါရကြာင့် ထိခိုြ်ခဲ့သည့် စီးြွားရေးလုြ်ငန်းများအား            

ပဖစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းများပဖင့် အပမန်ဆုံးြုစားသွားမည်။

၄။ တစန်ိငုင်လံုံး ထာေေပငမိ်းချမ်းရေးေေှရိေးအတြွ ်တစန်ိငုင်လံုံး ြစခ်တတ်ိြုခ်ိြုမ်ှု 

ေြ်စဲရေးသရောတူစာချုြ်(NCA)ြါ သရောတူညီချြ်များအတိုင်း ပဖစ်နိုင်သမျှ 

အရလးထား လုြ်ရဆာင်သွားမည်။

၅။ အရေးရြါ်ြာလဆိုင်ော ပြဋ္ဌာန်းချြ်များနှင့်အညီ ရဆာင်ေေြ်ပြီးစီးြါြ 

ဖွဲ့စည်းြုံအရပခခံဥြရေ(၂၀၀၈ ခုနှစ်)နှင့်အညီ လွတ်လြ်ပြီး တေားမျှတရသာ 

ြါတစီုေံမီိြုရေစ ီအရထရွထရွေေးရြာြြ်ွအဲား ပြနလ်ညြ်ျင်းြ၍ အနိငုေ်သည့ ်

ြါတီအား ေီမိုြရေစီစံနှုန်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံရတာ်တာေန်အား လွှဲအြ်နိုင်ရေး 

ဆြ်လြ်ရဆာင်ေေြ်သွားမည်။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
တေှ့လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ေပ်
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၁။ နိုင်ငံရေး

 (ေ) စစ်မှန်၍ စည်းေမ်းမပည့်ေရသာ ပါတီစုံဒီမိုေရေစီစနစ်ေို တေားမျှတမှုအမပည့် 

ေျင့်သုံးပပီး ဒီမိုေရေစီနှင့်  ဖေ်ဒေယ်စနစ်ေိုအရမခခံသည့် မပည်ရထာင်စုေို 

တည်ရဆာေ်နိုင်ရေး၊

 ( ခ )  တစ်နိုင်ငံလုံး ထာေေပငိမ်းချမ်းရေးေေှိရေးအတွေ် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ် တိုေ်ခိုေ်မှု 

ေပ်စဲရေး သရောတူစာချုပ်(NCA)ပါအတိုင်း အရလးထား လုပ်ရဆာင်ရေး၊

 ( ဂ )  လွတ်လပ်၍ တေ်ကေပပီး ေေ်မလိုေ်ရသာ နိုင်ငံမခားရေးမူေါဒေို ေျင့်သုံးပပီး 

နိုင်ငံများအကေား ပငိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲရနထိုင်ရေး “မူ”ေို ဆေ်လေ် လိုေ်နာ 

ေျင့်သုံးရေး၊

၂။ စီးြွားရေး

 (ေ) စိုေ်ပျ ိုးရေးနှင့် ရမွးမမူရေးေို အရမခခံသည့် ေုန်ထုတ်လုပ်မှုေို ရခတ်မီနည်းစနစ် 

များမဖင့ ်ပိမုိဖုွံ့ပဖိုးတိုးတေရ်အာင ်ရဆာငေ်ေွပ်ပီး အမခားစီးပွားရေး ေဏ္ဍများေိလုည်း 

ေေ်စုံဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရအာင် တည်ရဆာေ်ရေး၊

 ( ခ )  ရစျးေေွစ်ီးပွားရေးစနစ ်တညပ်ငမိရ်အာငရ်ဖာရ်ဆာငပ်ပီး နိငုင်တံော ေင်းနှီးမမှုပန်ှမံှု 

များေိ ုဖတိရ်ခါ်၍ တိငု်းေင်းသားမပညသ်တူစေ်ပလ်ုံး၏ စီးပွားရေးဖွံ့ပဖိုး တိုးတေရ်အာင ်

တည်ရဆာေ်ရေး၊

 ( ဂ )  မပညတ်ငွ်းစီးပွားရေးလပုင်န်းများေိ ုအားရပးေညူပီပီး နိငုင်ရံတာ၏် ထတုေ်နုမ်ျားစွာ 

ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် အလုပ်အေိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရဆာင်ေွေ်ရဖာ်ရဆာင်ရေး၊

၃။ လူမှုရေး

 (ေ) စစမ်နှရ်သာ မျ ိုးချစစ်တိဓ်ာတမ်ဖစသ်ည့ ်မပညရ်ထာငစ်စုတိဓ်ာတ ်ေငှသ်နထ်ေမ်မေရ်ေး၊

 ( ခ )  တိုင်းေင်းသားလူမျ ိုးအရပါင်းတို့၏ ဓရလ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများေို ရလးစား 

လုိေ်နာပပီး အမျ ိုးသားယဉ်ရေျးမှု စရုိေ်လေ္ခဏာများ မရပျာေ်ပျေ်ရအာင် ထိန်းသိမ်း 

ရစာင့်ရေှာေ်ရေး၊

 ( ဂ )  တစ်မျ ိုးသားလုံး ေျန်းမာကေံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပညာေည်မမင့်မားရေး။

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ
ဦးေည်ချေ် (၉) ေပ်
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အားလုံးမဂဂလာပါ -
ဒီရန့ေျင်းပမပုလုပ်တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  မမန်မာအမျ ိုး 

သမီးများရန့ အခမ်းအနားေို တေ်ရောေ်လာကေတဲ့ 
ဧည့်သည်ရတာ်များအားလံုး စိတ်၏ချမ်းသာမခင်း၊ ေုိယ်၏ 
ေျန်းမာမခင်းနဲ့ မပည့်စုံပါရစ၊ မဂဂလာအရပါင်းနဲ့ မပည့်စုံ
ကေပါရစလို့ ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆေ်သအပ်ပါတယ်။

ယရန့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၃)ေေ်ရန့မှာ ေျ
ရောေ်တ့ဲ မမန်မာအမျ ိုးသမီးများအားလံုးအတွေ် ရန့ထူး 
ရန့မမတ်မဖစ်တ့ဲ မမန်မာအမျ ိုးသမီးများရန့မှာ မမန်မာအမျ ိုး 
သမီးများအားလုံးေိ ုလှိုေလ်ှိုေလ်ှလဲှ ဲဂဏုမ်ပုပါရကောင်း 
ရမပာကေားလိုပါတယ်။

အမျ ိုးသမီးများရန့နဲ့ပတ်သေ်လို့ မကောရသးမေီ 
မတလ် (၈) ေေ်ရန့မှာေျရောေတ်ဲ ့အမပညမ်ပညဆ်ိငုေ်ာ
အမျ ိုးသမီးများရန့ေိ ုမမနမ်ာနိငုင်မံှာလည်း အမခားနိငုင်ံ

ြမန်မာအမျ ို းသမီးများတန့ အေိမ်းအမှေ်အခမ်းအနားသို့
တပးပို့သည့် အမှာစေား

( ၃ - ၇ - ၂၀၂၁ )

များနည်းတ ူေျင်းပခဲပ့ါတယ။် ဒါေရတာ ့၂၀ ောစအုရစာ
ပုိင်းမှာ အမျ ိုးသမီးများေဲ့အခွင့်အရေးများေုိ ရတာင်းဆုိခ့ဲ 
ကေောမှအစမပုပပီး ေမ္ဘာ့လူဦးရေေဲ့ ထေ်ေေ်ရေျာ်မျှေိှတ့ဲ 
အမျ ိုးသမီးထကုေီးေိ ုဂဏုမ်ပုရသာအားမဖင့ ်အမပညမ်ပည်
ဆိငုေ်ာရန့တစ်ရန့အမဖစ ်ေမ္ဘာ့ေလုသမဂ္ဂအဖွဲ့ကေီးေ 
တေားေငအ်သအိမတှမ်ပုပပီး ေျင်းပရပးမခင်းမဖစပ်ါတယ။်

မမန်မာအမျ ိုးသမီးများရန့ေရတာ့ မမန်မာနိုင်ငံလုံး
ဆိုင်ော အမျ ိုးသမီးရော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ (၃) 
ေေ်ရန့ေုိ မမန်မာအမျ ိုးသမီးများရန့အမဖစ် နုိင်ငံရတာ်ေ 
သတ်မှတ်ခ့ဲမခင်းမဖစ်ပါတယ်။ မမန်မာ့သမုိင်းစဉ်တစ်ရလျှာေ် 
ေိ ုမပနလ်ညက်ေည့မ်ယဆ်ိေုင ်မသိားစ၊ု  လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ 
နိုင်ငံနဲ့လူမျ ိုးအေျ ိုးစီးပွား ောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ရေး
နဲ့ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးမှာ 
မမနမ်ာအမျ ိုးသမီးများဟာ အမျ ိုးသားများနဲ့ ေငရ်ပါငတ်န်း
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ပပီး လွတ်လပ်တေ်ကေစွာ ပါေင်စွမ်းရဆာင်ခ့ဲတ့ဲ အစဉ်အလာ 
ရောင်းများေိှခ့ဲတာ အားလံုးအသိပဲမဖစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ် 
ရေးကေိုးပမ်းမှုောလတစ်ရလျှာေ်လံုးမှာလည်း လွတ်လပ် 
ရေးအတွေ် အမျ ိုးသားများနဲ့တန်းတူ လေ်နေ်စွဲေိုင် 
တိေုပ်ွေဲငခ်ဲက့ေတဲ ့အမျ ိုးသားရေးလှုပေ်ှားမှုမှာ ဦးရဆာင်
ပါေင်ခဲ့ကေတဲ့ အမျ ိုးသမီးရခါင်းရဆာင်ရတွဟာ မမန်မာ
အမျ ိုးသမီးထုတစ်ေပ်လုံး ဂုဏ်ယူမဆုံးမဖစ်ေတဲ့ သမိုင်း
မှတ်ရေျာေ်ရတွပဲ မဖစ်ပါတယ်။

လေေ်ှမိျေရ်မှာေေ်ာလမှာလည်း မမနမ်ာနိငုင်ေံဲ့ 
ဥပရဒမပုရေး၊ အပုခ်ျုပရ်ေး၊ တေားစေီငရ်ေးမဏ္ဍိုငအ်သီး 
သီးမှာ ရခတအ်ဆေဆ်ေ ်ကေီးမားရလးနေတ်ဲ ့တာေန်
ထမ်းရဆာင်ရနကေတ့ဲအမျ ိုးသမီးရတွဟာ နုိင်ငံရတာ်မပ မုပင် 
ရမပာင်းလဲမှုရတွမှာ ဦးရဆာင်ရနကေတာ ရတွ့ေပါတယ်။ 
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေးဆိုင်ောေဏ္ဍအသီးသီး
အတွေ် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ရော်မေှင်နဲ့ရော်မတီများမှာ 
အမျ ိုးသမီးများပါေင်ရနတာေုိ ရတွ့ေိှေမှာမဖစ်ပပီး နုိင်ငံရတာ် 
ောေယွရ်ေးေဏ္ဍမှာလည်း အမျ ိုးသမီးရတ ွပါေငထ်မ်း 
ေွေ်ရနကေပပီ မဖစ်ပါတယ်။

ဒါရကောင့လ်ည်း နိငုင်ရံေး၊ စီးပွားရေး၊ လမူှုရေးေဏ္ဍ
များနဲ့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ အနုပညာ၊ ောေွယ် 

ရေး၊ လုခံခုံရေးစတဲ ့နယပ်ယအ်သီးသီးမှာရပါ်ထေွခ်ဲတ့ဲ ့
ထူးချွန်ထေ်မမေ်တဲ့ မမန်မာအမျ ိုးသမီးရတွေဲ့ စွမ်း 
ရဆာင်နိုင်မှုနဲ့အတူ မမန်မာအမျ ိုးသမီးထုအားလုံးေို 
အသအိမတှမ်ပု ဂဏုမ်ပုရသာအားမဖင့ ်မမနမ်ာအမျ ိုးသမီး
များရန့အမဖစ် သတ်မှတ်ပပီး အခုလို နိုင်ငံရတာ်အခမ်း 
အနားအမဖစ် ေျင်းပဂုဏ်မပုေမခင်း မဖစ်ပါတယ်။

မမန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာေင်းေို 
အရမခခံပပီး ခန့်မှန်းတွေ်ချေ်ထားမှုအေ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 
ဧပပလီ(၁)ေေရ်န့ေှ ိခန့်မနှ်းလဦူးရေစစုရုပါင်း (၅၅ ဒသမ 
၁) သန်းခန့်ဟ ုသေိပါတယ။် အမျ ိုးသားဦးရေ (၂၆ ဒသမ 
၄)သန်းခန့်နှင့် အမျ ိုးသမီးဦးရေ (၂၈ ဒသမ ၇)သန်းခန့်
ေိ ုခန့်မနှ်းခဲတ့ာရကောင့ ်အမျ ိုးသမီးပါေငမ်ှု လဦူးရေမှာ 
(၅၂ ဒသမ ၁၃) ောခိုင်နှုန်းမဖစ်ပပီး နိုင်ငံ့လူဦးရေေဲ့ ထေ် 
ေေရ်ေျာေ်ှရိကောင်းရတွ့ေှေိမှာ မဖစပ်ါတယ။် ဒါရ့ကောင့ ်
နိငုင်ရံတာေ်ဲ့ နိငုင်ရံေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ လမူှုရေးဦးတညခ်ျေ်
များ အရောင်အထည်ရဖာ်ဖ့ုိ၊ နုိင်ငံတေန်းလံုး တစ်ရမပးညီ 
ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ဖို့၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ဖို့စတဲ့ 
လုပ်ငန်းေပ်ရတွ အမပည့်အေ အရောင်အထည်ရဖာ် 
ရဆာငေ်ေွန်ိငုဖ်ိုဆ့ိေုင ်အမျ ိုးသမီးရတေွဲ့ စမွ်းအားနဲ့ စွမ်း
ရဆာင်မှုရတွဟာ အလွန်အရေးကေီးရကောင်း ရတွ့ေ မှာ မဖစ်
ပါတယ်။ ဒါရကောင့်မို့ ေဏ္ဍရပါင်းစုံမှ အမျ ိုးသမီးရတွ
ပါေင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရပါင်းစုံနဲ့ တန်းတူညီမျှ လုပ် 
ရဆာငရ်ေးေိ ုအရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ဆာငေ်ေွရ်နတာ
မဖစ်ရကောင်း ရမပာကေားလိုပါတယ်။

နိုင်ငံရတာ်ေဲ့ အဓိေစွမ်းအားစုကေီးမဖစ်တဲ့ မမန်မာ
အမျ ိုးသမီးများေဲ့ အခန်းေဏ္ဍေိ ုတစဆ်င့ထ်ေတ်စဆ်င့ ်
မမင်မ့ားတိုးတေရ်စဖို၊့ ေသင်ေ့ထိေုတ်ဲ ့အခငွ့အ်ရေးရတ ွ
တန်းတညူမီျှေေှရိစဖိုအ့တေွ ်၁၉၉၅ ခနုစှ၌် တရတုမ်ပည်
သူ့သမ္မတနုိင်ငံ၊ ရေဂျင်းပမို့မှာေျင်းပခ့ဲတ့ဲ စတုတ္ထအကေိမ် 
ရမမာေ်ေမ္ဘာ့အမျ ိုးသမီးများညီလာခံေ အတည်မပု
ချမှတ်ခဲ့တဲ့ အမျ ိုးသမီးများ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ရေးအတွေ် 
ေဏ္ဍကေီး (၁၂) ေပ်ပါေင်တဲ့ ရေဂျင်းရကေညာစာတမ်း 
(Beijing Declaration)နဲ့ ရေဂျင်းလုပ်ငန်းစီမံချေ်၊ 
၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ ေုလသမဂ္ဂေ အတည်မပုမပဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ 
အမျ ိုးသမီးများအား နည်းမျ ိုးစုမံဖင် ့ခွမဲခားမှုပရပျာေရ်ေး
ဆိငုေ်ာ ေလုသမဂ္ဂ ေနွဗ်င်းေငှ်း (Convention on the 
Elimination of All forms of Discrimination Against 

နိုင်ငံရတာ်ေဲ့

နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေး

ဦးတည်ချေ်များ အရောင်အထည်ရဖာ်ဖို့၊ 

နုိင်ငံတေန်းလံုး တစ်ရမပးညီဖံွ့ပဖိုးတုိးတေ်ဖ့ုိ၊ 

လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ဖို့

စတဲ့လုပ်ငန်းေပ်ရတွ အမပည့်အေ 

အရောင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ေွေ်နိုင်ဖို့

ဆိုေင် အမျ ိုးသမီးရတွေဲ့ စွမ်းအားနဲ့

စွမ်းရဆာင်မှုရတွဟာ အလွန်အရေးကေီး။
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ေျား၊ မ ရေးော တန်းတူညီမျှမှုနဲ့

ရေျးလေ်ပမို့မပ ေွာဟချေ်နည်းပပီး 

ညီတူညီမျှ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ော

အမျ ိုးသမီးများ စွမ်းရဆာင်ေည်မမင့်မား

လာနုိင်ရစမယ့် လူမှုောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ရေး

စနစ်များ၊ လူမှုရေးောေန်ရဆာင်မှုများနဲ့

လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများေို ဆေ်လေ် 

ရဖာ်ထုတ်ရဆာင်ေွေ်သွားကေေမှာမဖစ်။

Women-CEDAW)၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ေုလသမဂ္ဂေချမှတ်
ခ့ဲတ့ဲ စဉ်ဆေ်မမပတ်ဖံွ့ပဖိုးမှု ပန်းတိုင်များ(Sustainable 
Development Goals - SDGs) စတဲ ့နိငုင်တံောအဆင့ ်
ေတိေေတ် မပုထားမှုရတွေိုလည်း မပည်ရထာင်စု
သမ္မတမမနမ်ာနိငုင်ရံတာ ်ဖွဲ့စည်းပုအံရမခခဥံပရဒ(၂၀၀၈ခု
နှစ်)ပါ မပဋ္ဌာန်းချေ်များနဲ့အညီ အရောင်အထည်ရဖာ်
လျေ်ေှိပါတယ်။

အဲ့ဒီလို အရောင်အထည်ရဖာ်တဲ့ရနောမှာ မမန်မာ
အမျ ိုးသမီးများေဲ့ စွမ်းရဆာင်ေည်မမင့်မားရေးနဲ့ အမျ ိုး 
သမီးများ၏ ေေဖံွ ပ့ဖိုးတုိးတေ်ရစရေး ဦးရဆာင်လမ်းညွှန် 
ရဆာငေ်ေွသ်ွားဖိုအ့တေွ ်မေှမိမဖစလ်ိအုပတ်ဲ ့နိငုင်ရံတာ်
အဆင့်လုပ်ငန်းယန္တေားမဖစ်တဲ့ မမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ော 
အမျ ိုးသမီးရောမ်တနီဲ့ရဒသဆိငုေ်ာရော်မတီ အဆင့်ဆင့် 
ဖဲွ့စည်းရဆာင်ေွေ်လျေ် ေိှပါတယ်။

နယ်ပယ်ေပ်အားလုံးမှာ အမျ ိုးသမီးများ ဟန်ချေ် 
ညီညီ ဖွံ့ပဖိုးလာရစရေးအတွေ် အမျ ိုးသမီးများ ဖွံ့ပဖိုး
တိုးတေ်ရေးဆိုင်ော အမျ ိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ
စမီေံနိ်း (၂၀၁၃-၂၀၂၂)ေိ ုဦးစားရပးလပုင်န်း နယပ်ယ ်
(၁၂)ေပေ်ိအုရမခခပံပီး အရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ဆာငေ်ေွ်
လျေ်ေှိသလို မမန်မာနိုင်ငံ၏ ရေေှည်တည်တံ့ခိုင်ပမဲပပီး 

ဟနခ်ျေည်ရီသာ ဖွံ့ပဖိုး တိုးတေမ်ှုစမီေံနိ်း (Myanmar 
Sustainable Development Plan-MSDP)နဲ့လည်း 
ချတိ်ဆေ်အရောင်အထည်ရဖာ်လျေ်ေှိပါတယ်။ 

အမျ ိုးသမီးများအရပါ် နည်းမျ ိုးစုံမဖင့် အကေမ်းဖေ်
မှုမှ ကေိုတင်ောေွယ်ေန်နဲ့ ရစာင့်ရေှာေ်မှုများရပးနိုင်
ေန်အတွေ်လည်း အမျ ိုးသမီးများအရပါ် အကေမ်းဖေ်မှု 
တားဆီးောေယွရ်ေးဥပရဒ(မကူေမ်း) ရေးဆွအဲတညမ်ပု
မပဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးေိုလည်း ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိပါတယ်။

မမိတိိုအ့ရနနဲ့ မမနမ်ာအမျ ိုးသမီးထကုေီးတစေ်ပလ်ုံး
ေဲ့ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတေ်ဖို့အတွေ် ရေှ့ပိုင်းမှာ ရမပာကေားခဲ့တဲ့ 
ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိသလို 
လေ်ေိှအချန်ိောလလုိ ေမ္ဘာ့ေပ်ရောဂါ ေုိဗစ် − ၁၉ ေဲ့ 
ရနာေ်ဆေ်တွဲ ဆိုးေျ ိုးများေရန မပန်လည်ထရူထာင် 
ရေးလပု်ငန်းများေိ ုအေှနိ်အဟုနမ်မှင့် ရဆာငေ်ေွေ်ာမှာ
လည်း အမျ ိုးသမီးများနဲ့ သေ်ဆိုင်တဲ့အခန်းေဏ္ဍေို 
ရနာေ်ေျန်မရနရစဖို့ ေိုဗစ် − ၁၉ ရကောင့် စီးပွားရေး
ထခိိေုမ်ှုသေသ်ာရေးစမီခံျေ ်(COVID-19 Economic 
Relief Plan-CERP)ေို ရေးဆွဲအရောင်အထည်ရဖာ်မှု
ရတမွှာလည်း ေျား၊ မ တန်းတညူမီျှမှုေေှရိေးနဲ့ ငယေ်ယွ်
သူများအပါအေင် အမျ ိုးသမီးများအားလုံး စွမ်းပေား 
တိုးမမှင့်ရစရေးဆိုတဲ့အချေ်ေို ထည့်သွင်းစဉ်းစားထား
ရကောင်းေိုလည်း အသိရပးရမပာကေားလိုပါတယ်။

ဒါ့ရကောင့် ေျား၊ မ ရေးော တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ ရေျး 
လေ်ပမို့မပေွာဟချေ်နည်းပပီး ညီတူညီမျှ ဖွံ့ပဖိုးတိုး 
တေ်ော အမျ ိုးသမီးများ စွမ်းရဆာင်ေည်မမင့်မားလာ
နိုင်ရစမယ့် လူမှုောေွယ်ရစာင့်ရေှာေ်ရေးစနစ်များ၊ 
လူမှုရေးောေန်ရဆာင်မှုများနဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများေို 
ဆေ်လေ်ရဖာ်ထုတ်ရဆာင်ေွေ်သွားကေေမှာ မဖစ်ပါတယ်။ 

နိဂုံးချုပ်အရနနဲ့
- အမျ ိုးသမီးများေဲ့ လမူှုေေဖွံ့ပဖိုးရေး၊ စီးပွားရေး

ဖွံ့ပဖိုး တိုးတေ်ရေးတို့နဲ့ သေ်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်း
အစအီစဉမ်ျား၊ စမီေံနိ်းများ၊ စမီခံျေမ်ျားရဆာင ်
ေွေ်ောမှာ သေ်ဆိုင်ောေဏ္ဍအလိုေ် အားလုံး
ေိငု်းေန်းအရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ဆာငရ်ပးကေပါ။

- ဒီလို အရောင်အထည်ရဖာ် ရဆာင်ေွေ်ောမှာ 
မည်သူတစ်ဦး တစ်ရယာေ်မျှ မေျန်ေစ်ကေရစဖ့ုိ 
နိုင်ငံရတာ်အစိုးေ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂလိေ
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ေဏ္ဍ၊ မပည်သူများနဲ့ အမျ ိုးသမီးထုကေီးေပါ 
ပူးရပါင်းပါေင်ရဆာင်ေွေ်ရပးကေပါ။

- မမန်မာအမျ ိုးသမီးများသည် အမျ ိုးသားရတွနဲ့
ေင်ရပါင်တန်းပပီး ေဏ္ဍစုံမှာ ပါေင်ရဆာင်ေွေ်
နိငုဖ်ို ့အမျ ိုးသမီးတိငု်း စာတတရ်မမာေရ်ေး၊ အသ ိ
ဉာဏဖ်ွံ့ပဖိုးရေး၊ ဗဟသုတုရလလ့ာမပည့စ်ုရံစရေး၊ 
ေိုယ်ေည်ေိုယ်ရသွးမပည့်ေရေးေို ကေိုးပမ်း
အားထုတ်ကေပါ။ 

- ရခတအ်ဆေဆ်ေေ် စမွ်းေညထ်ေမ်မေ်ကေတဲ ့
မမန်မာအမျ ိုးသမီးရတွေဲ့ စွမ်းရဆာင်မှုရတွေို 
ရလးစားဂုဏ်ယူ အားေျအတုယူပပီး မျ ိုးဆေ်
သစ ်မမနမ်ာအမျ ိုးသမီးရတေွဲ့ ေေလုခံခုံမှုနဲ့ စမွ်း

ေည်မမင့်မားရေးေို ဦးတည်ကေိုးပမ်း အားထုတ်
ရပးကေပါလို့ အရလးအနေ်တိုေ်တွန်းမှာကေား 
အပ်ပါတယ်။

စွမ်းရဆာင်ေည်မပည့်ေတဲ့ မမန်မာအမျ ိုးသမီးများ 
တိုးပွားသည်ထေ်တိုးပွားပပီး နိုင်ငံနဲ့လူမျ ိုးအေျ ိုးေို 
မမင့မ်ားသညထ်ေ ်မမင့မ်ားေရလရအာင ်ရဆာငေ်ေွန်ိငု်
ကေပါရစ။

အားလုံးေိုရေျးဇူးတင်ပါတယ်။

ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်
နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
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ေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေး
ဆိငုေ်ာ ညှနိှိုင်းအစည်းအရေးေိ ုဇလူိငုလ် ၉ ေေ၊် မနွ်းလွဲ
ပိငု်းတငွ ်ရနမပည်ရတာ်ေိှ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုး(ကေည်း)၊ 
အစည်း အရေးခန်းမ၌ ေျင်းပမပုလုပ်ော နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အု ပ် ချု ပ် ရေး ရော င် စီ  ဥ ေ္က ဋ္ဌ  ဗို လ် ချု ပ် မှူး ကေီး                                
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာစေား ရမပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စုိးေင်း၊ ရောင်စီ
အဖဲွ့ေင် ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး မုိးမမင့်ထွန်း၊ အတွင်းရေးမှူး 
ဒုတိယဗုိလ်ချု ပ်ကေီး ရအာင်လင်းရဒွး၊ တဲွဖေ်အတွင်းရေးမှူး 
ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ စီမံေိန်းနှင့် ေဏ္ဍာရေး
ေနက်ေီးဌာန မပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီး ဦးေင်းေှနိ၊် ေျန်းမာရေး
နှင့်  အားေစားေန်ကေီးဌာန မပည်ရထာင်စုေန် ကေီး 
ရဒါေတ်ာ သေခ်ိငုေ်င်း၊ ညှနိှိုင်းေပွေ်ရဲေးမှူး (ကေည်း၊ 
ရေ၊ ရလ) ဗိလုခ်ျုပက်ေီး ရမာငရ်မာငရ်အး၊ ောေယွရ်ေး 
ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကေည်း)မှ တပ်မရတာ်အောေှိ ကေီးများ၊ 
ေျန်းမာရေးနငှ့ ်အားေစားေနက်ေီးဌာန ဒတုယိေနက်ေီး
နှင့် တာေန်ေှိသူများ တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ အမှာစေားရမပာ
ကေားောတွင် ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါသည် ေမ္ဘာ့နိုင်ငံအချ ို့

ေုိဗစ် − ၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ေုသတေးဆုိင်ော
ညိှနှိုင်းအစည်းအတေးေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၉ - ၇ - ၂၀၂၁ )

တငွ ်၂၀၁၉ ခနုစှ ်ဒဇီငေ်ာလ ရနှာင်းပိငု်းနငှ့ ်၂၀၂၀ မပည့်
နှစ် အရစာပုိင်းောလများတွင် စတင်မဖစ်ရပါ်ခ့ဲပပီး မိမိတ့ုိ 
နိငုင်တံငွ ်မတလ် ၂၃ ေေတ်ငွ ်စတငမ်ဖစပ်ွားခဲရ့ကောင်း၊ 
ရောဂါမဖစ်ပွားမှု ပထမလှိုင်းောလနှင့် ဒုတိယလှိုင်း
ောလများတွင် မဖစ်ပွားမှုနှုန်း နည်းပါးခဲ့ရသာ်လည်း 
ယခုနှစ် ရမလရနှာင်းပိုင်းနှင့်  ဇွန်လဆန်းပိုင်းတွင် 
တတိယလှိုင်းမဖစ်ရပါ်လာပပီး ေူးစေ်မှုနှုန်းမမင့်တေ်
လာခဲရ့ကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနမဖင့ ်ထိအုရမခအရနေိစုိုးေမိ်
ရနရုမံဖင့မ်ေေ ဲေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါောေယွရ်ေးအတေွ ်
ရဆာငေ်ေွေ်နေ်ှသိညမ်ျားေိ ုဆေလ်ေရ်ဆာငေ်ေွရ်န
ေနလ်ိရုကောင်း၊ ေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါောေယွရ်ေးအတေွ ်
ကေိုတင်ောေွယ်မခင်းနှင့်  ေုသမခင်းအပိုင်းနှစ်ခုေှိ
ရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံေှိ ပမို့နယ်ရပါင်း ၃၃၀ တွင် ၂၉၆ 
ပမို့နယ၌် ရောဂါပိုးေူးစေမ်ှုေှရိကောင်း၊ ေိဗုစ ်− ၁၉ နငှ့်
ပတသ်ေ၍် ထတုမ်ပနထ်ားသည့အ်မနိ့်များအား အများ
မပညသ်မူျား တတိေိျေျလိေုန်ာေနန်ငှ့ ်လစူလုရူေးများ
မမပုလပုေ်နလ်ိအုပပ်ပီး မမဖစမ်ရနရဆာငေ်ေ်ွေမည့ ်ေစိ္စ
ေပ်များေှိပါေလည်း အတတ်နိုင်ဆုံးအောေွယ်များ
မဖင့် ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ အလားတူ ေိုယ်ခံ
စမွ်းအားများရောင်းမနွရ်အာင ်ရနထိငုစ်ားရသာေေ်န်
လည်း လိုအပ်ရကောင်း၊ ယခုအခါ လူစုလူရေးမမဖစ်ရပါ်
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ရစရေးအတေွ ်စာသငရ်ေျာင်းများေိလုည်း ရခတ္တပတိ်
ထားရကောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါမဖစ်ပွား
မှုအား မျေ်မခည်မမပတ်ရအာင် ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ ယခအုချနိတ်ငွ ်ေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါ ောေယွရ်ေး
သည် နိုင်ငံအတွေ်အရေးကေီးသည့် အရနအထား               
တစ်ခုမဖစ်ရကောင်း ရမပာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ
ေ ေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါ ောေယွရ်ဆးထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး
နှင့် ောေွယ်ရဆးထိုးနှံရေးလုပ်ငန်းများေို တိုးမမှင့်
ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ ရမပာကေားောတွင် 
“ေျွန်ရတာ်တ့ုိအရနနဲ ့ောေွယ်ေုသမခင်းအပုိင်းမှာလည်း 
တစ်ဖေ်ေလည်း ေျွန်ရတာ်တို့ ရဆးရတွေယ်ခဲ့တာေှိ
တယ။် အေငအ်စိုးေလေထ်ေတ်နု်းေ ရဆးေယခ်ဲတ့ာ
ေှိတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံေရန ေျွန်ရတာ်တို့ရဆးေယ်တာ 
အလုံးသန်း ၃၀ ေျွန်ရတာ်တ့ုိေယ်ခ့ဲပါတယ်။ ေယ်ခ့ဲတ့ဲအခါ
မှာလည်း ပထမအသုတ် ၂ သန်းရောေ်ပပီးရတာ့ ရနာေ်ပုိင်း
ေျရတာ့ အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးနဲ့၊ အထူးသမဖင့ ်အနိ္ဒယိနိငုင်ံ
မှာ မဖစပွ်ားရနတ့ဲ သူတ့ုိေဲ့ ရောဂါမပန့် ပွားမှုအရမခအရနအေ 
သူတ့ုိ ေန့်သတမ်ှုရတ ွမပုလပုတ်ဲအ့ခါမှာ သတူိုမ့ှာလည်း 
ရပးဖို့အတွေ် အခေ်အခဲရတွေှိပါတယ်။ ဒီသန်း ၃၀မှာ
လည်း ကေိုတင်ရငွလည်းရပးပပီးသားပါ။ ၇၅ သန်း 
ေျွန်ရတာ်တို့ရပးထားတယ်။ အဲ့ဒီရတာ့ ၂ သန်းရောေ်
ပပီးရတာ့ ရနာေ်ထပ် ထပ်မလုပ်နိုင်ေူး။ ဒီကေားထဲမှာ 
တရုတ်နိုင်ငံေရနပပီးရတာ့ ေူညီရပးတဲ့ ရဆးရတွေှိပါ
တယ်။ ရနာေ်တမခားအလှူေှင်ရတွေရနပပီးရတာ့လှူ
ရပးတဲ့ Small Amount လှူရပးတာရတွလည်း ေှိပါ
တယ်။ ရနာေ် ေျွန်ရတာ်တို့လည်း လိုအပ်ချေ်အေ 
ရုေှားနိုင်ငံေိုသွားတဲ့အချနိ်မှာလည်း ရုေှားနိုင်ငံမှာ 
ေျွနရ်တာေ်ိယုတ်ိငုပ် ဲောေယွရ်ေးေနက်ေီးရော၊ သတူို့
ေဲ့ လုခံခုံရေးရောငစ်အီတငွ်းရေးမှူးချုပန်ဲ့လည်း ရတွ့ဆုံ
ပပီးရတာ ့ဒါလိခုျငတ်ယဆ်ိရုတာ ့သတူိုခ့ျေခ်ျင်းပ ဲအရေး
တယူရဆာင်ေွေ်ရပးတယ်။ ၂ သန်း လိုချင်တယ်ရမပာ
ရတာ ့ေမယတ်ဲ။့ သတူိုမ့ှာလည်း အခေအ်ခေဲ ောလဆဲို
ရတာ့ သူတို့ေဲ့ Capacity ေ ထုတ်နိုင်တဲ့ Capacity ေ
အများကေီးမေှေိူး။ တစေ်မ္ဘာလုံးသတူိုေ့ မဖန့်ရနေတာ။ 
မဖန့်ရနေရတာ ့သတူိုေ့လည်း မရပးနိငုေ်ူး မဖစရ်နတာ။ 
ခွခဲွပဲပီး ပိုရ့နေတာ။ မေရတာမ့ဟတုေ်ူး။ ဒလီထမဲှာပ ဲသူ

တို ့စပိုမ့ယဆ်ိပုပီးရတာ ့ရမပာပါတယ။် ေယရ်လာေရ်ပး
နိငုမ်ယဆ်ိတုာေရတာ ့ပိုတ့ဲအ့ချနိမ်ပှစဲပပီး Amount ေိ ု
သူတို့ေ ရမပာနိုင်မယ်ရမပာပါတယ်။ ရသာင်းဂဏန်း
အထေ်ရတာ့ ေှိပါလိမ့်မယ်လို့ သူတို့ေ ရမပာပါတယ်။ 
ဒီလိုပဲ တရုတ်နိုင်ငံေလည်း ေျွန်ရတာ်တို့ေို ရဆးေါး
အေအူညရီတ၊ွ ောေယွရ်ဆးရတွ အေူအညီရပးခ့ဲတာ 
ေိှသလုိပဲ အခုလည်း ရနာေ်ထပ်ပပီး ၅ သန်း ေျွန်ရတာ်
တို့အရပါ်မှာ ရောင်းချရပးတာရတွေှိတယ်။ ရနာေ် 
ေျွန်ရတာ်တို့ေ ပုဂ္ဂလိေ ရဆးရုံရတွ၊ ေုမ္ပဏီရတွေို
လည်း ေိဗုစ ်− ၁၉ ရဆး ေယယ်ရူေးနဲ့ပတသ်ေပ်ပီး ခငွ့်
မပုရပးခဲ့တာရတွေှိပါတယ်။ ဒါေရတာ့ ောေွယ်ရေးနဲ့
ပတ်သေ်ပပီးရတာ့ပါ။ ဒါလည်း လံုရလာေ်ပပီလားဆုိရတာ့ 
မလုံရလာေ်ရသးပါေူး။ မမန်မာနိုင်ငံေဲ့ လူဦးရေ ၅၅ 
သန်းေှိပါတယ်။ သူတိုရ့မပာတာရတာ့ ၁၈ နှစ်နဲ့ အထေ်
ေို ထိုးဖို့ရမပာတာရပါ့ရလ။ သို့ရသာ်လည်းပဲ ၁၈ နှစ်
ရအာေ်ေလည်း လူပဲမဖစ်တယ်။ သူတ့ုိအတွေ် Effect 
မဖစ်မယ်။ Save မဖစ်မယ်ဆိုေင်လည်း ေျွန်ရတာ်တို့ေ 
သူတ့ုိ ထုိးနုိင်ဖ့ုိအတွေ် စီစဉ်ရပးေမှာမဖစ်တယ်။ အ့ဲဒါရတာ့ 
ေယအ်ေယွထ် ိထိုးနိငုမ်ယဆ်ိတုာရတာ ့ဆုံးမဖတလ်ို ့မေ 
ရသးပါေူး။ ဒါ သေဆ်ိငုေ်ာရဆးထတုလ်ပုတ်ဲ ့နိငုင်ရံတွ
ေဲ့ ရကေညာချေ်ရတွအရပါ်မူတည်ပပီး ေျွန်ရတာ်တို့ 
ရဆာငေ်ေွေ်မှာမဖစပ်ါတယ။် ေျွနရ်တာတ်ိုေ့ယမ်ယ့ရ်ဆး
ေ၊ လေေ်ှေိယထ်ားတဲရ့ဆးေ သပိမ်ျားတာမဟတုတ်ဲ့
အတေွရ်ကောင့ ်မပညတ်ငွ်းမှာလည်း မမနမ်ာနိငုင်ရံဆးေါး
စေ်ရုံေရနပပီးရတာ့ ရဆာင်ေွေ်နိုင်တဲ့ အရနအထား
မှာေှေိင ်ထတုဖ်ိုဆ့ိပုပီး ေျွနရ်တာတ်ို ့ရဆာင်ေေွရ်ပးရန
တာေှပိါတယ။် ဒါလည်း ရေုှားနိငုင်မံှာ ရဆွးရနွးောမှာ မူ
အားမဖင့ ်သတူိုသ့ရောတပူပီး မဖစပ်ါတယ။် သတူို ့သရော 
တတူယ။် ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေွခ်ျငတ်ယ။် သတူိုဒ့မီှာ လာ
ကေည့်ပါေရစ။ လာကေည့်ပပီးရတာ့ သူတို့ေယ်လိုလုပ်
မယဆ်ိတုာ ဆုံးမဖတမ်ယဆ်ိပုပီးရတာရ့မပာပါတယ။် ဒလီ
ထဲမှာ သူတ့ုိလာဖ့ုိေိှပါတယ်။ ေျွန်ရတာ်ေရတာ့ ရစာနုိင် 
သမျှရစာရအာင် လာနုိင်ဖ့ုိအတွေ် ဖိတ်ထားတာေိှပါတယ်။ 
သူတို့တင်မဟုတ်ပါေူး ေျန်တဲ့အမခားပူးရပါင်း ရဆာင် 
ေေွ်ရေးနယ်ပယ်ရတွေလည်း အေုန်လိုေ်လာကေမှာ
ပါ။ သိုရ့သာလ်ည်း မမနမ်ာနိငုင်မံှာေ လေေ်ှအိရမခအရန
မှာေ မဖစ်ပွားမှု နည်းနည်းရလးများရနတဲ့အတွေ် သူ
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တို့လာနိုင်တဲ့ အရမခအရနေိုလည်း ချင့်ချနိ်ဖို့ရတာ့ ေှိပါ
တယလ်ို ့ေျွနရ်တာ ်ရမပာချငပ်ါတယ။် ဒါရတာ ့ေျွနရ်တာ်
တိုေ့ ောေယွရ်ဆးနဲ့ပတသ်ေပ်ပီးရတာ ့ရမပာမခင်းမဖစ်
ပါတယ။် ဒါနဲ့ ပတသ်ေပ်ပီး ေယထ်ားတဲရ့ဆးရတလွည်း 
ရဆာလျင်စွာ မမန်မမန်ပပီးစီးရအာင်ထုိးဖ့ုိလည်း လုိပါတယ်။ 
လေ်ထဲမှာ ောမှလေ်ေျန်မထားပဲနဲ့ သူ Course အတုိင်း 
မပည့ရ်အာငထ်ိုးဖိုလ့ည်း လိပုါမယ”် ဟရုမပာကေားသည။်

ဆေ်လေ်ပပီး ရောဂါေုသမခင်း အပိုင်းနှင့် ပတ် 
သေ်၍ရမပာကေားောတွင် “ရနာေ်တစ်ခါ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ 
ေသုရေးအပိငု်းနဲ့ ပတသ်ေပ်ပီးရတာ ့ရဆးရုရံတလွည်း 
အတတန်ိငုဆ်ုံး ပပီးခဲတ့ဲလ့ေတည်းေ ေျွနရ်တာတ်ိုေ့ 
ရဆးရုံရတွအေုန်လုံး မပင်ရနတာရတွ ေှိတယ်။ စိတ်ထဲ
မှာ သံသယမဖစ်တာနဲ့ အေုန်လုံး ရဆးရုံရတွ မပင်ခိုင်း
ထားတာ ေိှတယ်။ အေင်ေလည်းလုပ်ပပီးသားပါ ေျွန်ရတာ် 
တို ့မဖျေပ်ါေူး။ ဒါလည်း မပနပ်ပီးရတာ ့တပလ်နှ့် နှိုးရဆာ်
ပပီးရတာ့ လုပ်ခဲ့တာရတွေှိတယ်။ ဒါရတွရဆာင်ေွေ်မှု 
အရမခအရနရတွေိုလည်း တာေန်ေှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များေ 
တင်မပရပးဖို့ ေျွန်ရတာ်ရမပာလိုပါတယ်။ ရနာေ်တစ်ခု
ေ ောလဆဲိေုင ်ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းရတနွဲ့ ပတသ်ေ်
ပပီးရတာ့ လေ်ေှိနိုင်ငံရေးအရမခအရနအေ တချ ို့ရနော
ရတမွှာ အခေအ်ခေဲှတိာေိ ုေျွနရ်တာတ်ို ့ရတွ့ပါတယ။် 

အဲဒီရတာ့ ောပဲရမပာရမပာ မဖန့် လ့ုိေတ့ဲသူရတွေုိ ေျွန်ရတာ် 
တို့ေ Distribution  မပန်လုပ်မှာရပါ့။ များတဲ့ရနောေ
ရနပပီးရတာ့ နည်းတဲ့ရနောေို၊ မေှိတဲ့ရနောေို သွားဖို့ 
တစ်ခုေှိမယ်။ ရနာေ်တစ်ခုေ အဲဒီလိုမှမေေူးဆိုေင် 
ေျွန်ရတာ်တို့ေ ဆောေန်ရတွေို ေန်ထရိုေ်စနစ်နဲ့ 
ခန့်ထားဖ့ုိလည်း စီမံရပးထားတာ၊ မှာထားတာ ေိှပါတယ်။ 
ဒါလည်း ဆေ်လေ်အရောင်အထည်ရဖာ်ဖ့ုိ လုိပါလိမ့်မယ်။ 
တပမ်ရတာေ်ရနပပီးရတာ။့ ပပီးရတာ ့ခနုေ Distribution  
ဆိတုဲရ့နောမှာလည်း တပမ်ရတာေ်ေေ် သရူတလွည်း 
ပါပါတယ်။ ေျွန်ရတာ်တို့လည်း အေုန်လုံးမျှပပီးရတာ့ 
ရပးသွားမှာပါ။ အေုန်လံုးစုခပုံပပီးရတာ့ တပ်မရတာ်ရဆးရံု 
မှာပဲ Cover လုပ်ရနလ့ုိလည်း မေပါေူး။ ဒါဟာ တုိင်းမပည်ေဲ့ 
အမျ ိုးသားရေးမဖစတ်ယ။် နိငုင်ံအ့ရေးမဖစလ်ာပပဆီိရုတာ ့
အေနုလ်ုံးမဖန့်ကေေပ်ပီးရတာ ့သွားခိငု်းမှာပါ။ အဲဒ့ရီတာ ့
လိုအပ်တဲ့ ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းရတွလည်း အမမန်ဆုံး 
တေွခ်ျေပ်ပီးရတာရ့ဆာငေ်ေွရ်ပးဖို ့ေျွနရ်တာရ်မပာလို
ပါတယ်”  ဟုရမပာကေားသည်။

ထို့ရနာေ် ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါမဖစ်ပွားမှုရကောင့် 
ေုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စေ်ရုံအလုပ်ရုံများအား ေပ်ထား၍ 
မေရကောင်း၊ အမခားနုိင်ငံများတွင်လည်း ေုိဗစ် − ၁၉ ရောဂါ 
ကေိုတင်ောေွယ်မှုများရဆာင်ေွေ်၍ စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ
များ လည်ပတ်ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိရကောင်း၊ ထို့ရကောင့် 
မိမိတို့နိုင်ငံအရနမဖင့်လည်း စေ်ရုံအလုပ်ရုံများအား 
ေိဗုစ် − ၁၉ စည်းေမ်းချေ်များနှင့်အညီ Face Mask များ 
တပ်ဆင်မခင်း၊ သတ်မှတ်အေွာအရေးအတုိင်း ရနထုိင်မခင်း၊ 
စနစ်တေျလေ်ရဆးမခင်း၊ စားရသာေ်ခန်းများ သတ်မှတ် 
ချေမ်ျားလိေုန်ာ၍ စေရ်ုအံလပုရ်ုမံျား လညပ်တေ်နလ်ို
ရကောင်း၊ စိုေ်ပျ ိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်လည်း လိုအပ်သည့်
ရောဂါောေယွမ်ှုများမဖင့ ်ရဆာငေ်ေွမ်ညဆ်ိပုါေ လပု ်
ငန်းများ အဆငရ်မပစွာ ရဆာငေ်ေွန်ိငုမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ေမ္ဘာရပါ်ေှ ိလဦူးရေသန်းရပါင်း ၇၉၀၀ ခန့်တငွ ်ရောဂါပိုး
ရတွ့ေှသိ ူ၁၈၅ သန်းေူးစေ်မှုခေံသမဖင့ ်ောခိငုန်ှုန်းအေ
နည်းပါးရကောင်း၊ မမိတိို ့နိငုင်သံည ်ရောဂါေူးစေမ်ှုနှုန်း
ောခိငုန်ှုန်း များမပားသည့န်ိငုင်တံငွ ်မပါေှရိသးရသာလ်ည်း 
ရပါ့ဆမရနေဲ လိုအပ်သည့် ကေိုတင်ောေွယ်မှုများေို 
ရဆာင်ေွေ်ရနေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ အဓိေအားမဖင့် ေုိဗစ် 
− ၁၉ ောေယွရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ထတုမ်ပနထ်ားသည့်

ေျွန်ရတာ်တို့ေ ရဆးရုံရတွအေုန်လုံး

မပင်ရနတာရတွေှိတယ်။ စိတ်ထဲမှာ သံသယ

မဖစ်တာနဲ့ အေုန်လုံး ရဆးရုံရတွ မပင်ခိုင်း

ထားတာ ေိှတယ်။ အေင်ေလည်း

လုပ်ပပီးသားပါ ေျွန်ရတာ်တို့ မဖျေ်ပါေူး။

ဒါလည်းမပန်ပပီးရတာ့

တပ်လှန့်နှိုးရဆာ်ပပီးရတာ့

လုပ်ခဲ့တာရတွေှိတယ်။ 
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စည်းေမ်းချေမ်ျားအား သတတိေားေှေိှမိဖင့ ်တတိေိျေျ 
လိေုန်ာမညဆ်ိပုါေ ေူးစေမ်ှုနှုန်းအား ရလျှာခ့ျနိငုမ်ည်
မဖစ်ရကောင်း။

ေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါောေယွရ်ေးအတေွ ်လိေုန်ာ
ေနအ်ချေမ်ျားအား မပညသ်မူျား သေိှရိစရေး မပနက်ေားရေး
ေနက်ေီးဌာန ရပုမ်မငသ်ကံေား၊ ရေဒယီိ၊ု သတင်းစာများနငှ့ ်
ပုဂ္ဂလိေ ရုပ်မမင်သံကေားဌာနများ၊ ရေဒီယိုသတင်းဌာန
များေ ပညာရပးမှုများအပမမဲမပတသ်တရိပးရဆာငေ်ေွ်
ရနေန်လိုရကောင်း၊ တစ်ဖေ်ေ သတိရပးမှုများရဆာင် 
ေေွလ်ျေေ်ှသိေဲသ့ို ့တစဖ်ေမ်လှည်း ကေပမ်တရ်ဆာင ်
ေေွရ်နေနလ်ိရုကောင်း၊ ေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါ ောေယွမ်ခင်း
နှင့် ေုသမခင်းအပိုင်းများေိုရဆာင်ေွေ်ရနေန်လိုအပ်
သေဲ့သို့  နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးမေျဆင်းရအာင်လည်း 
ရဆာငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါောေယွ ်
ရေးအတေွ ်အားလုံးတေည်လီေည် ီစည်းေမ်းေှေိှမိဖင့ ်
ရဆာငေ်ေွန်ိငုမ်ညဆ်ိပုါေ ရအာငမ်မငမ်ညဟ် ုယုကံေည်
ရကောင်းရမပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ၊ မပည်ရထာင်စု
ေန်ကေီးများ၊ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများနှင့် အစည်း 
အရေးသို့ တေ်ရောေ်လာကေသူများေ ေိုဗစ် − ၁၉ 
ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးဆိုင်ောများနှင့် 
ပတ်သေ်၍ ရောဂါေူးစေ်ခံေသူများအတွေ်လိုအပ်
သည့်  ရအာေ်ဆီဂျင်များ  လုံ ရလာေ်စွာေေှိ ရေး  
ရဆာင်ေွေ်ရနမှုအရမခအရန၊ Stay at Home မပုလုပ်
ထားသည့် ပမို့နယ်များအမပင် အမခားပမို့နယ်များတွင်
လည်း ေိုဗစ် − ၁၉ စည်းေမ်းများနှင့်အညီ စနစ်တေျ 
သွားလာရေးအတေွ ်Campaign များ မပုလပုေ်နရ်ဆာင ်
ေွေ်ရနမှု၊ လုံခခုံရေးအဖွဲ့များမှ စနစ်တေျကေပ်မတ်
ရဆာငေ်ေွရ်ေးနငှ့ ်ရောဂါေူးစေမ်ှုခေံသည့ ်လနူာများ
အား ရဆးရုမံျားတငွ ်လေခ်ေံသုရဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှမိှု 
အရမခအရန၊ ေသုရေးလပုင်န်းများတငွ ်ေညူရီဆာငေ်ေွ်
ေန်အတွေ် မပင်ပေန်ထမ်းများအား ရန့စားအရနမဖင့် 
ခန့်အပရ်ဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှမိှုအရမခအရန၊ ေူးစေမ်ှုများ 
ရလျာ့ေျရစရေးအတွေ် ောေွယ်ရေးလုပ်ငန်းများေို 
အထူးဂရမုပုရဆာငေ်ေွေ်နလ်ိအုပမ်ှုအရမခအရန၊ ပမို့နယ၊် 
ေပ်ေွေ်၊ ရေျးေွာအလိုေ် သွားလာမှုေိုရလျှာ့ချမခင်း

နှင့် လူတိုင်း Face Mask များတပ်ဆင်ရေး ကေပ်မတ် 
ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုအပ်မှုအရမခအရန၊ ေျန်းမာရေးအသိ 
ပညာရပးမှုလပုင်န်းများအား အများမပညသ်မူျားသေိှရိေး 
ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိသည့်အရမခအရနနှင့် တိုးချဲ့ရဆာင် 
ေွေ်ေန် လိုအပ်သည့်အရမခအရန၊ လူအများစုရေးနိုင်
သည့် ောသာရေးဆိုင်ောရနောများ၊ အေျဉ်းဦးစီးဌာန
များေိလုည်း နှိုးရဆာရ်ဆာငေ်ေွသ်ွားမည့အ်ရမခအရန၊ 
ောေယွရ်ဆးများထိုးနှေံာတငွလ်ည်း သေက်ေီးေယွအ်ို
များနှင့် စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ ေဏ်များနှင့် အမခား
ပုဂ္ဂလိေ ေန်ထမ်းများအား ဦးစားရပးထိုးနှံရဆာင်ေွေ်
ရပးသွားမည့အ်ရမခအရန၊ ေိဗုစ ်− ၁၉ ေူးစေမ်ှုရကောင့ ်
ေဏ်လုပ်ငန်းများမထိခုိေ်ရစရေး ေဏ်များအား ေုိဗစ် 
− ၁၉ စည်းေမ်းချေ်များနှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ရဆာင်ေွေ်
ေန ်လိအုပမ်ှုအရမခအရန၊ ရောဂါေူးစေခ်ေံသမူျားအား 
တပ်မရတာ် တပ်ေင်း/တပ်ဖဲွ့များတွင် လေ်ခံထားေိှေုသ 
နိုင်ရေး မပင်ဆင်ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေိှသည့် အရမခအရန၊ 
ရဆးရုံများတွင် ရအာေ်ဆီဂျင်လုံရလာေ်စွာ ေေှိရေး
အတွေ် တပ်မရတာ်စေ်ရုံများမှ ထုတ်လုပ်မဖန့်ရေရပး
ရနမှု အရမခအရနများအား ရဆွးရနွးတင် မပကေော 
နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌေ လိအုပသ်ည်
များ ရပါင်းစပည်ှနိှိုင်းမဖည့ဆ်ည်း ရဆာငေ်ေွရ်ပးသည။်

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ေ နိဂုံးချုပ်အမှာစေားရမပာကေားောတွင်  မိမိတို့
အရနမဖင့ ်ရဆွးရနွးမှုများသာမေ လုပ်ငန်းများေုိလည်း 
စဉ်ဆေ်မမပတ် ဆေ်လေ်ရဆာငေ်ေွရ်နေနလ်ိရုကောင်း၊ 
ောေွယ်ရေးသည် အဓိေ အရေးအကေီးဆုံးမဖစ်သမဖင့် 
ဦးစားရပးရဆာင်ေွေ်ေန် လိုရကောင်း ရမပာကေားသည်။

ဆေ်လေ်၍ ရောဂါောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေး 
အပိုင်းတွင် အားလုံးေိုင်းေန်း ပါေင်ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရေး
နှင့် ပတ်သေ်၍ရမပာကေားောတွင် “အဓိေေရတာ့ 
ောေယွရ်ေးပိငု်းေ အရေးအကေီးဆုံးပ။ဲ ောေယွရ်ေး
မှာ မနိငုလ်ိုေ့ှေိင ်ေသုရေးမှာလည်း ရတာရ်တာ ်Heavy 
မဖစ်မယ်။ အဲဒီရတာ့ ောေွယ်ရေးေရတာ့ အရေးကေီး
ဆုံးပဲ။ ောေွယ်ရေးေို ဦးစားရပးပပီးရတာ့ လုပ်တာ
ရတာ့ ပိုပပီးရတာ့ရောင်းမယ်လို့ ေျွန်ရတာ် ရမပာချင်ပါ
တယ။် ဒါရကောင့ ်အများမပညသ်ေူရနပပီးရတာမ့ ှလိေုန်ာ
ေမယ့် စည်းေမ်းရတွ။ တရလးတစားေို လုပ်ဖို့လိုပါ



ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အြပာကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းများ 15

တယ်။ ရနာေ်တစ်ခုေလည်း Co-operation၊ Co-
ordination ရပါ။့ ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေ်ွမှုရတလွပုဖ်ိုလ့ည်း 
လိတုယ။် ဟိလုရူတ၊ွ ဒလီရူတ ွခွလဲိုမ့ေပါေူး။ အရေးကေီး
တာေရတာ ့လသူားတစရ်ယာေေ်ဲ့ေျန်းမာရေးအရပါ် 
မတူညပ်ပီးရတာ ့လပုက်ေေတာမဖစတ်ယ။် ေယသ်ပူ ဲမဖစ ်
မဖစပ်ါ။  မဖစလ်ာလိုေ့ှေိငရ်တာ ့အေနုလ်ုံး လပုရ်ပးေမယ့်
သရောေှတိယ။် လပုေ်မယ့သ်ရော လည်းေှတိယ။် လပု်
ရပးေမယ့်သရောလည်း ေှိတယ်။ တာေန်ေှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်
ရတေွလည်း မငင်းပယလ်ိုမ့ေပါေူး။ ရနာေတ်စခ်ါထတု်
လို့ေတဲ့ လူ့စွမ်းအားအေင်းအမမစ်ရတွေို။ ရစာရစာေ 
ရဆွးရနွးေင်းနဲ့ ေျွန်ရတာ်ချေ်မခင်းတန်းရမပာတယ်။ 
ေျွနရ်တာတ်ိုဆ့မီှာ ရဆးတပက်ေပရ်တေွှတိယ။် Medical 
Corporal ရတွ Medical Sergeant ရတွေှိတယ်။  MA 
ရတွေှိတယ်။ သူတို့လည်း သုံးလို့ေတယ်။ အနည်းဆုံး
ရတာ့ Third Grade တေ်ပပီးသားရတွပဲ။ အနည်းဆုံး
ရတာ ့ရဆးထိုးရပးလိုေ့တယဗ်ျာ။ ေျွနရ်တာေ် သတေိ
တာနဲ့  ချေ်ချင်းတန်းရမပာတာ။ ရမ့သွားမှာစိုးလို့  
ချေခ်ျင်းလပုပ်ါလို ့ဒါေိရုမပာလိေုတ်ာ။ အဒဲရီတာ ့အမပင်
မှာလည်း ဒီလိုမျ ိုး သင်တန်းတေ်ပပီးသားရတွ ေှိလိမ့်
မယ်။ ဒါရတွလည်း ရကေညာလိုေ်ပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံး 
Volunteer အဖွဲ့မှာ လာေူညီကေဖို့ရပါ့။ ေျန်းမာရေး 

တစခ်နုဲ့ပတသ်ေပ်ပီး သငတ်န်းတေပ်ပီး သားသရူတေွ 
နီးစပ်ောပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရတွနဲ့ ေျန်းမာရေး 
ရဆးရံုရတွမှာ လာရောေ်ဆေ်သွယ်ပပီးရတာ့ ရဆာင်ေွေ် 
ရပးဖို ့နိငုင်ရံတာေ် ရကေညာရပးလိေုတ်ာရောင်းမယ။် 
အဲဒ့ါဆိေုငရ်တာ ့ပိပုပီးရတာ ့ထရိောေလ်မိ့မ်ယ။် အများ
ကေီးေနိငုတ်ယ။် မမနမ်ာရတေွ Volunteer စတိေ်ှပိါတယ။် 
သမူျားတိငု်းမပညန်ဲ့ မတတူာေ ေျွနရ်တာတ်ိုမ့ှာ လမူှုရေး
စိတ်ေှိတယ်။ ေူကေ၊ ေယ်ကေမယ့်သူရတွအများကေီး ေှိ
တယ်။ အဲဒီရတာ့ ေရအာင်လုပ်မယ်လို့ဆိုေင် ေယ်လိုမှ 
မမဖစ်စော အရကောင်းမေိှေူး။ အ့ဲဒါရကောင့် အဓိေ ေရတာ့ 
ောေွယ်ရေးပုိင်းမှာ လုပ်ဖ့ုိေယ်။ မပည်သူလူထုေဲ့ ပူးရပါင်း 
ရဆာင်ေွေ်မှု၊ တိုင်းသူမပည်သားရတွေဲ့ တာေန်သိသိ 
ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေွမ်ှုရတနွဲ့ လပုမ်ယဆ်ိေုငရ်တာ ့ရေျာ ်
လွှားနုိင်မယ်လ့ုိ ေျွန်ရတာ်ရမပာလုိပါတယ်။ အ့ဲဒါေုိ အဓိေ 
ထားရမပာလိုပါတယ်” ဟု ရမပာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်ေါဆိလုမပည့ရ်န့၊ အဒီလုအ်ဿွာဟာရန့
နငှ့ ်အာဇာနညရ်န့များသည ်လအူများနငှ့သ်ေဆ်ိငုသ်ည့ ်
ရန့များမဖစမ်ခင်းရကောင့ ်လစူလုရူေးများမဖစရ်ပါ်လာနိငု ်
သမဖင့ ်ေိဗုစ ်− ၁၉ ဆိငုေ်ာစည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများအား 
တိေျစွာမဖင့် အရလးထားလိုေ်နာေန်နှင့် လူစုလူရေး
များမမပုလပုက်ေေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ ောေယွရ်ဆးသာ
မေ ေုသရဆးများ လုံလုံရလာေ်ရလာေ်ေှိရစရေး 
ကေိုတင်မဖည့်ဆည်းရဆာင်ေွေ်ထားေန်လိုရကောင်း၊ 
ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးနှင့် 
ပတသ်ေ၍် ေဏ္ဍာရငမွျားသုံးစွေဲာတငွ ်မညသ်ည့ေ်န့် 
သတ်ချေ်မျှ ေန့်သတ်ထားမခင်းမေှိရကောင်း၊ ထိထိ 
ရောေရ်ောေ၊် မနှမ်နှေ်နေ်န၊် မမနမ်မနဆ်နဆ်နအ်သုံးချ
နိငုရ်ေး သေဆ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများေ ရဆာငေ်ေွသ်ွား
ေန် မဖစ်ရကောင်း ၊  ရောဂါမဖစ်ပွားရနသူများအတွေ် 
ရအာေဆ်ဂီျငလ်ိအုပမ်ှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အမမနဆ်ုံးရဆာင ်
ေွေ်လျေ်ေှိပပီး Oxygen Plant များ အမမန်ဆုံးစွမ်းအား
မပည့် လည်ပတ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးနှင့် Liquid Oxygen 
များ မဖည့်တင်းနိုင်ရေး၊ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး စီစဉ်ရဆာင် 
ေွေ်ထားပပီးမဖစ်ရကောင်း၊ စေ်မှုလုပ်ငန်းသုံး Oxygen 
Plant များေုိလည်း အသံုးမပုနုိင်ရေး လုပ်ရဆာင်ထားပပီး 
ဥပမာအားမဖင့ ်မမနမ်ာစ့ီးပွားရေးရောပ်ိရုေးေငှ်း(MEC)၏ 
စေမ်ှုလပုင်န်းသုံး Oxygen Plant များမလှည်း ရအာေ်

မမန်မာရတွေ Volunteer စိတ်ေှိပါတယ်။ 

သူများတိုင်းမပည်နဲ့ မတူတာေ

ေျွန်ရတာ်တို့မှာ လူမှုရေးစိတ်ေှိတယ်။

ေူကေ၊ ေယ်ကေမယ့်သူရတွ

အများကေီး ေှိတယ်။

အဲဒီရတာ့ ေရအာင်လုပ်မယ်လို့ဆိုေင် 

ေယ်လိုမှ မမဖစ်စော အရကောင်းမေိှေူး။
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ဆီဂျင်လုိအပ်ချေ်များ မဖည့်ဆည်းရပးနုိင်ရေး ရဆာင်ေွေ် 
ရနပပီမဖစ်ရကောင်း၊ ေန့်သတ်ရစာင့်ကေည့်ေမည့်သူများ
ေုိ ရနောရဒသအလုိေ် ထားေိှနုိင်ရေးအတွေ် တစ်နုိင်ငံ 
လုံးေှ ိတပေ်င်း၊ တပဖ်ွဲ့များေိ ုမပငဆ်ငခ်ိငု်းထားရကောင်း၊ 
မိမိတို့နိုင်ငံ၌ တပ်ေင်း၊ တပ်ဖွဲ့များသည် ပမို့နှင့်ရဒသ
အများစု၌ေှိရသာရကောင့် ထိထိရောေ်ရောေ် ေျယ်
ေျယမ်ပန့်မပန့် ရဆာငေ်ေွန်ိငုမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေှပိပီးမဖစ်
သည့် လူနာတင်ယာဉ်များေို အမှန်တေယ်အသုံးမပု
နိုင်ရေး စီစဉ်ရဆာင်ေွေ်ထားသေဲ့သို့ အရေးရပါ်လူနာ
များရေှေ့ထတုရ်ေး၊ အချနိမ်သီယရ်ဆာငရ်ေး စစီဉရ်ဆာင ်

ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ လုိအပ်သည့်ရနောများ၌ တပ်မရတာ် 
မရှလယာဉေ်ဟတယ်ာဉမ်ျားအသုံးမပု၍ ပိုရ့ဆာငန်ိငုရ်ေး 
စစီဉရ်ဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ မမိရိမပာခဲသ့လိ ုတရတု်
မပည်သူ့သမ္မတနုိင်ငံမှ ောေွယ်ရဆးများ မကောမီေေ်ပုိင်း 
အတငွ်း ရောေေ်ှလိာမညမ်ဖစသ်မဖင့ ်ောေယွရ်ဆးထိုး
နှံမခင်းလုပ်ငန်းများ ထိထိရောေ်ရောေ် ဆေ်လေ်
ရဆာင်ေွေ်သွားမည်မဖစ်ရကောင်း၊ တစ်နုိင်ငံလံုး၏ သတင်း 
အရမခအရနမှန်အား ဦးစီးအဖွဲ့မှအချနိ်နှင့်တစ်ရမပးညီ 
သိေှိရနမှသာကေိုတင်မပင်ဆင်၍ ောေွယ်ရေးလုပ်ငန်း
များေို ရဆာင်ေွေ်နိုင်မည်မဖစ်ရကောင်း မှာကေားသည်။
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ေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေး
ဆိငုေ်ာ ဒတုယိအကေမိ ်ညှနိှိုင်းအစည်းအရေးေိ ုဇလူိငုလ် 
၁၂ ေေ်၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနမပည်ရတာ်ေှိ ောေွယ်ရေး 
ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကေည်း)၊ အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပ
မပုလုပ်ော နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ် အမှာ
စေားရမပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသို့  နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး
ရောင်စီ ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ 
ရောင်စီအဖဲ့ွေင် ဗုိလ်ချု ပ်ကေီး မမထွန်းဦး၊ ဒုတိယဗုိလ်ချု ပ်ကေီး             
စုိးထွဋ်၊ အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗုိလ်ချု ပ်ကေီး ရအာင်လင်းရဒွး၊ 
တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး ေဲေင်းဦး၊ 
မပညရ်ထာငစ်ေုနက်ေီးများမဖစက်ေသည့ ်ဦးေဏ္ဏရမာငလ်ငွ၊် 
ဦးေင်းေှိန်၊ ဦးေုိေုိလှိုင်၊ ရဒါေ်တာပွင့်ဆန်း၊ ရဒါေ်တာ
သေ်ခုိင်ေင်း၊ ညှိနှိုင်းေွပ်ေဲရေးမှူး (ကေည်း၊ ရေ၊ ရလ) 
ဗုိလ်ချုပ်ကေီး ရမာင်ရမာင်ရအး၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချု ပ်ရံုး 
(ကေည်း)မှ တပ်မရတာ်အောေိှကေီးများ၊ ေျန်းမာရေးနှင့် 
အားေစားေနက်ေီးဌာနမ ှတာေနေ်ှသိမူျား တေရ်ောေ်
ကေသည်။
နိုင်ငံလူဦးရေ၏ သုည ေသမ ၃၅ ောခိုင်နှုန်းေှိ

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ အဖွင့်အမှာစေား 

ေုိဗစ် − ၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ေုသတေးဆုိင်ော
ဒုေိယအကေိမ်ညိှနှိုင်းအစည်းအတေးေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၂ - ၇ - ၂၀၂၁ )

ရမပာကေားောတွင် မိမိတို့နိုင်ငံတွင် ရောဂါမဖစ်ပွားမှု
အရနမဖင့ ်မဖစပ်ွားသည့အ်ချနိမ် ှယရန့အထ ိ၁၉၂၂၁၃ ဦး
ေှိပပီမဖစ်သမဖင့် မိမိတို့နိုင်ငံလူဦးရေ၏ သုည ဒသမ ၃၅ 
ောခိုင်နှုန်းေှိရကောင်း၊ အာဆီယံနိုင်ငံများထဲတွင် နံပါတ် 
၅ ရနောသို့ ရောေ်ေှိရနရကောင်း၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ
တငွလ်ည်း ေူးစေမ်ှုနှုန်းများ မမင့တ်ေလ်ျေေ်ှရိကောင်း၊ 
မိမိတို့အရနမဖင့်ရောဂါေူးစေ်မှုအား ထိန်းချုပ်နိုင်ေန်
အတေွ ်ရမမမပငတ်ငွ ်လေေ်ှမိဖစပ်ျေရ်နမှုများေိ ုအမနှ်
အတိုင်းသိေှိေန် လိုရကောင်း၊ မပည်သူလူထုအရနမဖင့်
လည်း ရောဂါေူးစေ်မှုနှင့် ပတ်သေ်၍ သံသယေှိလာ
ပါေ မိမိတို့အိမ်တွင် ရဆးမီးတိုမဖင့်ကေိတ်၍ေုသမခင်း
များ ရဆာင်ေွေ်မခင်းမမပုေဲ သေ်ဆိုင်ောပမို့နယ်များ
အလိုေ် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ရဒသန္တေ ေျန်းမာရေးဌာန
များသို့ သွားရောေ်အစစ်ရဆးခံေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ 
ရဆးရုံသို့ တိုေ်ရိုေ် ချေ်ချင်းသွားရောေ်ေန် မလိုအပ်
ရသးေဲ သေ်ဆိုင်ော ရဒသန္တေ ေျန်းမာရေးအောေှိမှ 
စစ်ရဆးပပီးလိုအပ်ချေ်ေိှပါေ ရဆးရံုသုိလွှဲရမပာင်းရပး
မည်မဖစ်ရကောင်း၊ ရဒသန္တေ ေျန်းမာရေးဌာနများ၏ 
စစ်ရဆးမှုများသည်လည်း ထိရောေ်မှုေိှရကောင်း၊ မပည်သူ 
များအရနမဖင့ ်မနှမ်နှေ်နေ်နမ်ဖင့ ်သတင်းပိုဆ့ေသ်ယွ ်
ရဆာင်ေွေ်သွားေန်လိုရကောင်း၊ ရောဂါေူးစေ်မှုခံေ
သူများအရနမဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ေျန်းမာရေးနှင့် 



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ18

ရလျာ်ညီသည့် ရနောတစ်ခုတွင် သီးသန့်ရနထိုင်ေန်လို
အပရ်ကောင်း၊ အားလုံးေျန်းမာရေးအသမိဖင့ ်ရဆာငေ်ေွ်
ေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ရောဂါမဖစပ်ွားမှုအရမခအရနမနှမ်ျား
အား မနှမ်နှေ်နေ်န ်တတိေိျေျမဖင့သ်ေိှမိသှာ ဖွဲ့စည်း
ထားသည့် ရော်မတီများအရနမဖင့် အေျ ိုးေှိေှိ ထိထိ
ရောေ်ရောေ်ရဆာင်ေွေ် နုိင်မည်မဖစ်ရသာရကောင့် 
နုိင်ငံရတာ်၏ေျန်းမာရေးဆုိင်ော ောေွယ်၊ ေုသရေး
လုပ်ငန်းများရဆာင်ေွေ်မှုအရပါ် အရထာေ်အေူရပး
သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမဖစ်ရကောင်း၊ မဖစ်စဉ်များအား 
အမနှအ်တိငု်း မပညသ်မူျားမရှမပာေနလ်ိပုပီး စစရ်ဆးသည့်
အဖွဲ့အစည်းများအရနမဖင့်လည်း လိုအပ်သည်များအား 
စီမံရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း ရမပာကေားသည်။
သတင်းမှားများ ရဖာ်ပြရနမှု

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ေ ရအာေ်ဆီဂျင်လိုအပ်ချေ်များအရပါ် မပည်သူလူထု 
အထိတ်တလန့် မဖစ်ရစေန် သတင်းမှားများ ရဖာ်မပရနမှု
များနှင့်ပတ်သေ်၍ ရမပာကေားောတွင် “ရနာေ်တစ်ခါ 
Oxygen နဲ့ပတသ်ေပ်ပီး လရူတရွတာရ်တာမ်ျားများ ရမပာ
ကေတယ်။ ဒီေေ်ပိုင်းအတွင်းမှာ Oxygen နဲ့ ပတ်သေ်
ပပီး။ တစ်ေယ်ရတာ့ Oxygen ေ လေ်ေိှအရနအထား
မှာ လံုလံုရလာေ်ရလာေ် ေှိပါတယ်။  လူရတွေ 
ရကောေ်လန့်ပပီးရတာ့ စိုးေိမ်ပပီးရတာ့ အချ ို့ေလည်း 
ေယထ်ားတာေှတိယ။် အချ ို့ေလည်း မသမာတဲန့ည်းနဲ့
လုပ်ဖို့ ကေိုးစားရနတာလည်း ေှိတယ်။ ဒီအရပါ်မှာ 
နိုင်ငံရေးအေ အမမတ်ထုတ်ဖို့ ရဆာင်ေွေ်လိုတဲ့လူရတွ
လည်း ေှိတယ်။ Oxygen အိုးရတွေိုေယ်ပပီးရတာ့ ဖမ်း
ထိန်းတယ်။ Oxygen မပတ်သွားပပီ။ အဲဒီမှာ Rumour 
ရတွထွေ်ေုန်တယ်။ ပပီးခဲ့တဲ့ တစ်ေေ်နှစ်ေေ်ေပဲ              
မပငဦ်းလငွမ်ှာေှတိဲ ့Oxygen Plant ပျေသ်ွားတယဆ်ိပုပီး
ရတာ့ မဖစ်လာတယ်။ ေျွန်ရတာ်ေ တာေန်ေှိတဲ့သူရတွ 
ရမးတဲအ့ခါေျရတာ ့ရန့လယ ်၁၂ နာေအီထ ိအရောင်း
ပါပဲတဲ့ ောမှမမဖစ်ပါေူးလို့ရမပာတယ်။ ေျွန်ရတာ်ရမး
ကေည့တ်ယ။် အဒဲစီေရ်ုေံိ ုCheck လပုခ်ိငု်းကေည့ရ်တာ။့ 
ရနာေဆ်ုံးေတဲ ့Information ရပါ။့ အဲဒ့အီချနိမ်ှာထ ိော
မှမမဖစ်ေူးလို့ရမပာတယ်။ ဆိုလိုတာေရတာ့။ Rumour 
ရတွ ထုတ်ပပီးရတာ့မှ လူရတွ အထိတ်တလန့်မဖစပ်ပီးရတာ ့
လုပ်တာရပါ့။ လူရတွေ ောလဲဆိုရတာ့ ပွဲလန့်တုန်း 

ဖျာခင်းတာ။ အရနှာင့်အယှေ်မျ ိုးစုံ ရပးကေတာ။ ဒါေို
လည်း မပည်သူလူထုေလည်း သတိေှိေှိနဲ့ဆင်မခင်ပပီး
ရတာ့ ရဆာင်ေွေ်ကေဖို့ ေျွန်ရတာ် ရမပာလိုပါတယ်။ 
ရနာေ် Oxygen စေ်ရုံနဲ့ပတ်သေ်ေင်လည်း ပပီးခ့ဲတ့ဲ
အပတ်ေ ရသာကောရန့ေ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ ရဆွးရနွးပပီးတဲ့
ရနာေ်မှာ Oxygen Plant တစ်ခုေို ေျွန်ရတာ်တို့ေို 
လွှဲရမပာင်းရပးဖို့အတွေ် အလှူေှင်တစ်ရယာေ်ေရန
ပပီးရတာမ့ ှရဆွးရနွးလာတာေှတိယ။် ေျွနရ်တာ ်လေခ်ံ
လိုေ်တယ်။ အခု ေျွန်ရတာ်တို့ စလုပ်ရနပပီ။ တစ်လ
အတွင်းမှာ ဒီစေ်ရုံပပီးပါမယ်။ Production ပပီးတဲ့အထိ
ေိ ုလပုန်ိငုရ်အာင ်ကေိုးစားရနပါတယ။် ရလာရလာ ဆယ ်
Foundation ရတာပ့ပီးသွားပပ။ီ သိုရ့သာလ်ည်းပ ဲရနာေ်
တစဆ်င့တ်ေေ်မယ့ ်လပုင်န်းစဉေ်ှတိယ။် အဲဒ့ါ နစှပ်တ်
ရလာေ်ကောမယ်။ သူေ Weight ေလည်းများတယ်။ 
ပပီးေင် အဲ့ဒါေိုလာပပီး ဆင်မှာနဲ့ မပုမှာနဲ့။ ရနာေ် စေ်ရံု
မပန်ပပီးရတာ့ လည်ပတ်မယ်ဆုိ တစ်လရလာေ်ဆုိေင် ဒစီေရ်ုံ
ေိ ုေျွနရ်တာတ်ို ့လညန်ိငုပ်ပ။ီ သသူည ်တစရ်န့ေိ ုအလုံး
ရပါင်း ၁၄၄၀ ထုတ်နိုင်မယ်။ ဒါ ေန်ေုန်မှာ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ 
ရဆာင်ေွေ်ရနပါတယ်။ ရမပာချင်တာေရတာ့။ ဒါနဲ့ပတသ်ေ်
ပပီး စိုးေိမ်ပူပန်မှုရတာ့ သိပ်မမဖစ်ရစဖို့ေယ်။ မလုိအပ်တ့ဲ 
ရောလာဟလရတွ မဖန့်ချပိပီးရတာ့ ရဆာင်ေွေ်တာမျ ိုး  
မလုပ်ကေဖို့ေယ်။ မပည်သူရတွေလည်း ဒါရလးပူးရပါင်း
ရဆာင်ေွေ်ရပးဖို့ေိုလည်း ေျွန်ရတာ်ရမပာလိုပါတယ်။ 
အဓေိ ေရတာ ့ဒအီရပါ်မှာ နိငုင်ရံေးအေ အမမတထ်တု်
ချင်တဲ့ လုပ်ေပ်ရတွမလုပ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာရလးလည်း 
ေျွန်ရတာ်ရမပာလိုပါတယ်။ ဒါေ လူမှုရေးေိစ္စပါ။ 
ေျန်းမာရေးေိစ္စ။ လူ့အသေ်ေိစ္စ။ ဒါနိုင်ငံရေးေိစ္စ
မဟတုေ်ူး။ ေျန်းမာရေးေစိ္စ။ လူ့အသေ်ေစိ္စ။ ဒအီရပါ်
မှာ လာပပီးရတာမ့ ှဒေု္ခရောေရ်အာင ်မလပုဖ်ိုလ့ိတုယ။် 
ဒါလုပ်တယ်ဆိုေင်ရတာ့ ရတာ်ရတာ်ေို မိုေ်မဲောေျတဲ့
လုပ်ေပ်ပဲလို့ ေျွန်ရတာ်ရမပာလိုတယ်” ဟု ရမပာကေား 
သည်။ 
ြာြွယ်ရဆး နှစ်သန်း မကြာမီရောြ်ေိှမည်

ယင်းရနာေ် မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၏ ရောဂါောေွယ်ထိန်းချုပ် 
ေသုမှုများ ပိမုိရုအာငမ်မငရ်စေနအ်တေွ ်တရတုန်ိငုင်မံ ှ
လှူဒါန်းသည့ ်ေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါောေယွရ်ဆး ၂ သန်း 
သည်လည်း မကောမီောလအတွင်း ရောေ်ေှိမည်
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မဖစ်ရကောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအရနမဖင့် ေမ္ဘာ့နိုင်ငံများသို့ 
လှူဒါန်းမခင်းနှင့်ရောင်းချမခင်းများ မပုလုပ်လျေ်ေှိသည်
ေိ ုသတင်းများအေ သေိှေိရကောင်း၊ မမိတိိုန့ိငုင်ေံိလုည်း 
အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံတစ်ခုအရနမဖင့် ေူညီရဆာင်ေွေ်
ရပးမှုများေှိပပီး နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ရဒသများတွင် အထူး 
သမဖင့် ေှမ်းမပည်နယ် (ရမမာေ်ပိုင်း)နှင့် ေချင်မပည်နယ်
တိုတ့ငွ ်ေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါောေယွရ်ေးအတေွ ်ေညူ ီ
ရဆာင်ေွေ်ရပးရနမှုများေှိရကောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် 
ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေးအတွေ် ေျန်းမာရေး
ဆိငုေ်ာညွှနက်ေားချေမ်ျားအား မနှမ်နှေ်နေ်န ်လိေုန်ာ
ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ မမဖစ်မရနလိုအပ်ချေ်များ
ေှိမှသာ အမပင်သို့သွားလာမခင်းများရဆာင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနမဖင့ ်ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှုလပုင်န်းများ
အား ဆေလ်ေလ်ညပ်တေ်န ်ခငွ့မ်ပုရပးထားပပီး အဆိပုါ
လုပ်ငန်းများအရနမဖင့်လည်း ေုိဗစ် − ၁၉  ရောဂါောေွယ် 
ရေးနငှ့ပ်တသ်ေပ်ပီး ညွှနက်ေားထားသည့ ်ညွှနက်ေားချေ်
များအား တိေျစွာလိုေ်နာ ရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
စိုေ်ပျ ိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ကေိုတင်ောေွယ်
မှုများမဖင့ ်ရဆာငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ တပမ်ရတာအ်ရန 
မဖင့်လည်း ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ေုသမှုများ 
ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရေး ၁၂၇၈ ရနောတွင် လူဦးရေ ၃၈၉၇၂ 
ဦးလေခ်နံိငုရ်ေးမပငဆ်ငထ်ားေှပိပီး အေပေ်ေအ်ရနမဖင့ ်
၁၄၅၃ ရနောတွင် လူဦးရေ ၇၁၄၇၅ ဦး လေ်ခံနိုင်ရေး 
မပင်ဆင်ထားေှိပပီးမဖစ်ရကောင်း၊ ကေိုတင်မပင်ဆင်မှုများ
အား စဉဆ်ေ်မမပတ ်ရဆာငေ်ေွရ်နေမညမ်ဖစပ်ပီး အဓေိ
အားမဖင့် မပည်သူလူထု၏ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်မှုများနှင့် 
တာေန်ေိှအဖဲွ့အစည်းများေ ထိထိရောေ်ရောေ် ရပါင်းစပ် 
ရဆာငေ်ေွသ်ွားမညဆ်ိပုါေ ေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါမဖစပ်ွား
မှုနှုန်းအား အတတန်ိငုဆ်ုံးအရနအထားတစခ်အုထ ိထနိ်း
နိုင်မည်ဟု ယုံကေည်ရကောင်း၊ ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါသည် 
လုံးေအေငှ်း မရပျာေေ်င်းနိငုသ်ည့ ်ရောဂါမျ ိုးမဖစသ်ည်
ဟ ုယဆူေသည့အ်တေွ ်ောေယွရ်ဆးများ အပမမဲမပတ ်
လိုအပရ်နမညမ်ဖစ်သမဖင့် မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း ောေွယ် 
ရဆးထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး သေဆ်ိငုေ်ာ ေျန်းမာရေးေနက်ေီး 
ဌာနနငှ့ ်တပမ်ရတာရ်ဆးသရုတသနတပဖ်ွဲ့များ အားလုံး
ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်ေန်နှင့် ေုိဗစ် − ၁၉ ရောဂါ ောေွယ် 
ရေးသည ်အမျ ိုးသားရေးမဖစသ်မဖင့ ်ပဂု္ဂလေိ ေဏ္ဍများ 

ေပါ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်ေန်လုိရကောင်း၊ ထုိသ့ုိရဆာင်ေွေ် 
နိုင်မခင်းမဖင့် နိုင်ငံရတာ်အတွေ်များစွာ အေျ ိုးေှိမည်
မဖစ်ရကောင်း ရမပာကေားသည်။
ပဖည့်စွြ်ရဆွးရနွး

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ၊ မပည်ရထာင်စု
ေနက်ေီးများ၊ တပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများနှင့် အခမ်းအနား
တေ်ရောေ်လာကေသူများေ COVID-19 ရောဂါ               
ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးအတွေ် ေျန်းမာ ရေး
ေန်ထမ်းများနှင့် ရစတနာ့ေန်ထမ်းများလိုအပ်ချေ်ေှိမှု၊ 
ရအာေဆ်ဂီျငမ်ျားအား မသမာသည့ ်ေညေ်ယွခ်ျေမ်ျား
မဖင့် ေယ်ယူစုရဆာင်းမခင်းများရကောင့် အမှန်တေယ်
လိုအပ်သည့် မပည်သူများအတွေ် အခေ်အခဲမဖစ်ရပါ်
လျေ်ေှိမှု၊ လိုအပ်သည့် ရအာေ်ဆီဂျင်များအား တပ်မ 
ရတာ်စေ်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ ပုဂ္ဂလိေစေ်ရုံများမှ ရန့စဉ်
ထုတ်လုပ်၍ ရဆးရုံများသို့ ရန့စဉ်မဖန့်ရေရပးရနမှုနှင့် 
ရအာေဆ်ဂီျငမ်ျား လုရံလာေစ်ွာေေှရိေး စမီရံဆာငေ်ေွ်
ရနမှု၊ ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသ
ရေးအတွေ် ပုဂ္ဂလိေရဆးရုံများတွင် ေုသနိုင်ရေး ခွင့်
မပုရပးမှု၊ ေိဗုစ ်− ၁၉ ရောဂါောေယွရ်ဆးများ ရောေ်
ေှိသည့်အချနိ်တွင် မပည်သူများအမမန်ဆုံး ထိုးနှံနိုင်ရေး 

မပည်သူလူထု၏ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်မှုများနှင့် 

တာေန်ေိှအဖဲွ့အစည်းများေ

ထိထိရောေ်ရောေ် ရပါင်းစပ်ရဆာင်ေွေ်

သွားမည်ဆိုပါေ ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါ

မဖစ်ပွားမှုနှုန်းအား အတတ်နိုင်ဆုံး

အရနအထားတစ်ခုအထိ ထိန်းနိုင်မည်ဟု

ယုံကေည်၊ ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါသည်

လုံးေအေှင်းမရပျာေ်ေင်းနိုင်သည့်

ရောဂါမျ ိုးမဖစ်သည်ဟု ယူဆေသည့်အတွေ် 

ောေွယ်ရဆးများ အပမဲမမပတ် လုိအပ်ရနမည်။
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ကေိုတင်မပင်ဆင်ထားေှိမှု၊ စီးပွားရေးနှင့် သေ်ဆိုင်မှုမေှိ
သည့် ရောဂါောေွယ်ရေးဆိုင်ောပစ္စည်းများ မပည်ပမှ
တင်သွင်းမှုအရပါ် အရောေ်အခွန်ေင်းလွတ်ခွင့်ရပး
ထားမှု၊ ရေးလရံခါငဖ်ျားသည့ ်ရဒသများအတေွ ်လိအုပ်
သည့် ရအာေ်ဆီဂျင်စေ်များနှင့် ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါ
စစရ်ဆးသည့ ်စေမ်ျားလုရံလာေစ်ွာေေှရိေး ရဆာငေ်ေွ်
မည့် အရမခအရနများအား ေှင်းလင်းတင်မပကေသည်။

ေငှ်းလင်းတငမ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌေ ပဂု္ဂလေိစေရ်ုမံျားမ ှရအာေဆ်ီ
ဂျငမ်ျားအား ထိေုသ်င့သ်ည့ရ်ေးမဖင့ ်ေေှေိနလ်ိရုကောင်း၊ 
ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါောေွယ်ရေးအတွေ် ပစ္စည်းများ
အား မပညပ်မတှငသ်ငွ်းောတငွ ်သတမ်တှအ်ေညအ်ရသွး
မပည့်မီရစေန်နှင့် မပည်သူများအရနမဖင့် ထိုေ်သင့်သည့်
ရေးနှုန်းများမဖင့ ်ေယယ်အူသုံးမပုနိငုရ်ေး တာေနေ်ှသိမူျား
ေ ကေပ်မတ်စစ်ရဆးေန်လိုရကောင်း၊ ေျန်းမာရေး
ေနထ်မ်းများ လိအုပလ်ျေေ်ှသိည့ ်ရေးလရံခါငဖ်ျားသည့်
ရဒသများသို့ တပ်မရတာ်သားဆောေန်များ ရစလွှတ်
ရပးသွားမည်မဖစ်ပပီး လိုအပ်သည့် ေျန်းမာရေးဆိုင်ော 
အရထာေအ်ေမူပု စေပ်စ္စည်းများေိလုည်း တပမ်ရတာ်
ရလယာဉ၊် ေဟတယ်ာဉမ်ျားမဖင့ ်အမမနဆ်ုံးပိုရ့ဆာငရ်ပး
သွားမည်မဖစ်ရကောင်း၊ မပည်သူများစိုးေိမ်စိတ်များမဖစ်
ရပါ်ရစေန် သတင်းမှားများမဖင့်  လုပ်ရဆာင်မှုများေိှ
ရသာရကောင့် မပည်သူများအား ေျန်းမာရေးဆိငုေ်ာ အသ ိ
ပညာရပးမှုများအား စဉ်ဆေ်မမပတ် ရဆာင်ေွေ်ရပး
သွားေန်လိုရကောင်းမဖည့်စွေ်ရဆွးရနွးသည်။
ချြ်ချင်းအရေးယူရဆာင်ေေြ်ေန်လို

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ေ နဂိုံးချုပအ်မှာစေားရမပာကေားောတငွ ်ရဒသအလိေု်
လိုအပ်ချေ်များအား အချနိ်နှင့်တစ်ရမပးညီသိေှိေန်လို
အပ်ပပီး ချေ်ချင်းအရေးယူရဆာင်ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ 
တစ်နိုင်ငံလုံးေှိရအာေ်ဆီဂျင်စေ်ရုံများ၊ တပ်မရတာ်
ရဆးရုမံျား၊ အေပေ်ေရ်ဆးရုမံျား၊ ပဂု္ဂလေိရဆးရုမံျား
ေှိ ရအာေ်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအရမခအရနများအား သိေှိ
ရအာင် ရဆာင်ေွေ်ထားေန်လိုအပ်ပပီး လိုအပ်ချေ်များ
ေှိသည့် ရနောများသို့  အ မမန်ဆုံး ပို့ ရဆာင်နို င် ရေး
ရဆာငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ လရူနမှုထထူပသ်ည့ ်ေနေ်နု်
ပမို့နှင့် မန္တရလးပမို့များတွင် ေူးစေ်မှုများအား မျေ်မခည် 

မမပတက်ေည့ရ်ှု၍ အမမနဆ်ုံး ထနိ်းချုပန်ိငုရ်ေး ရဆာငေ်ေွ်
ေန်လိုရကောင်း၊ Community COVID Positive Centre 
များထားေှိမခင်းသည် အေျ ိုးေှိသည့်ရဆာင်ေွေ်ချေ်
မဖစရ်ကောင်း၊ အဆိပုါရနောများတငွ ်တာေနထ်မ်းရဆာင်
ကေသည့ ်ရစတနာေ့နထ်မ်းများအတေွလ်ည်း ရေျွးရမွး
မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ရထာေ်ပံ့ရငွများရပးအပ်နုိင်ရေးစီစဉ်
ရဆာင်ေွေ်ေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ ေိုဗစ် − ၁၉ ရောဂါ
ောေယွရ်ေးအတေွလှ်ူဒါန်းလုိသည့် အလှူေှင်များထံမှ 
အလှူရငွများ၊ ေျန်းမာရေးဆိုင်ော ပစ္စည်းများနှင့် စား
ရသာေ်ဖွယ်ောများ လေ်ခံနိုင်ရေး ရဆာင်ေွေ်ေန်လို
ရကောင်း၊ မပည်ပတွင်ရောေ်ေှိရနသည့် မိမိတို့နိုင်ငံသား
များအား မပန်လည်ရခါ်ယူနိုင်ရေးအတွေ် ရဆာင်ေွေ်
လျေ်ေိှရကောင်း၊ အဓိေအားမဖင့် အိမ်နီးနားချင်း နိငုင်မံျား
တွင် ရောေ်ေှိရနသူများအား မပန်လည်ရခါ်ယူသွားမည် 
မဖစရ်ကောင်း၊ မပနလ်ညရ်ောေေ်ှသိမူျားအား ေိဗုစ ်− ၁၉ 
စည်းေမ်းချေ်များနှင့်အညီ တိတိေျေျရဆာင်ေွေ်
ေန်လိုရကောင်း၊ ရေးလံသည့်နိုင်ငံများတွင် ရောေ်ေှိရန
သူများေိုလည်း မပန်လည်ရခါ်ယူေန်လိုရကောင်း၊ မိမိတို့
နိငုင်သံားများ မမိတိိုန့ိငုင်အံတငွ်းရနထိငုမ်ခင်းသညသ်ာ 
အရောင်းဆုံး မဖစ်ရကောင်း ရမပာကေားသည်။
ပဖတ်သန်းခွင့်ရြးဖို့လို

ထိုရ့နာေ ်ညမထေွေ်သတမ်တှထ်ားသည့ ်နယရ်မမ
ရဒသများတငွ ်ေျန်းမာရေးေစိ္စနငှ့ပ်တသ်ေပ်ပီး အချနိမ်ီ
ရဆာင်ေွေ်ရပးနုိင်ရေးအတွေ် ရမပာကေားောတွင် “ရနာေ် 
တစ်ခုေ ရစာရစာေ တွဲဖေ်အတွင်းရေးမှူးရဆွးရနွး
သွားတ့ဲ ညမထွေ်ေပမို့ရတွေ အရေးရပါ်သွားလာမှုနဲ့ 
ပတ်သေ်ပပီး တစ်ချေ်ပါလာတာေှိတယ်။ အဲ့ဒါလည်း 
မနှတ်ယ။် ညမထေွေ်ပမို့ရတေွျရတာလ့ည်း လုခံခုံရေး
အဖဲွ့အစည်းရတွေ ဟုိတားဒီတား တားမှာလည်း ရကောေ် 
ေတယ်။ ရနာေ်တစ်ခုေလည်း ဒီအရပါ်မှာ မဟုတ်ေ 
ဟုတ်ေ အမမတ်ထုတ်ပပီး မဟုတ်တာလုပ်မှာလည်း 
ရကောေေ်တယ။် နစှဖ်ေခ်ျနိေ်တာရပါ။့ အဒဲရီတာ ့ဒါေို
လည်း ေျွန်ရတာ်တို့ေ အရေးရပါ်လူနာ သွားလာရေး
နဲ့ ပတသ်ေပ်ပီးရတာ ့အတားအဆီးမေှသိွားလိုေ့ရအာင်
လုပ်ေမယ်။ ရဆးရံုရတွ သွားနုိင်ဖ့ုိအတွေ်။ ဥပမာအားမဖင့် 
သူသည် ပမို့နယ်မှာပဲသွားတာလည်းမဖစ်မယ်။ တမခား
ပမို့နယရ်ေျာသ်ွားတာလည်း ေှေိငေ်ှမိယ။် အဒဲါေိရုတာ ့
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စိစစ်ပပီးရတာ့ တစ်ခါတည်းစိစစ်။ တစ်ခါတည်း ခွင့်မပုဖို့
လုိမယ်။ မဖတ်သန်းခွင့်ရပးဖ့ုိလုိမယ်။ တချ ိ့ု ရနောမှာလည်း 
Check လုပ်တာရတာ့ ေှိေင်ေှိမှာရပါ့။ Check လုပ်တာ 
နစှမ်နိစရ်လာေေ်ှေိင ်ေှမိှာရပါ။့ စေ္ကန့် ၃၀ ရလာေက်ော
ေင် ကောမှာရပါ့။ လူနာမပ။ ဟုတ်ပပီ။ ဆောေန်ပါလား။ ဒါ
မမှဟတု ်ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းပါလား။ ဟတုပ်ါတယဆ်ိ ု
ချေ်မခင်းလွှတ်လိုေ်ရပါ့။ ပပီးတာပါပဲ။ လုံခခုံရေးအဖွဲ့
အစည်းအချင်းချင်း Contact ေှဖိိုလ့ိတုယ။် အဒဲလီိလုည်း 
လုပ်လို့ေေင်လည်း ညမထွေ်ေမဖစ်လာတဲ့ ေိစ္စေပ်ရတွ
မှာလည်း ရေျာလ်ွှားလိုေ့တယ ်ဆိတုာရလး ေျွနရ်တာ်
ရမပာလိုပါတယ်” ဟု ရမပာကေားသည်။
မီေီယာရတွ မှန်မှန်ြန်ြန်ရေးဖို့လို

ဆေလ်ေပ်ပီး မဒီယီာများအရနမဖင့ ်အများမပညသ်ူ
အေျ ိုးေှရိစမည့ ်သတင်းများ နငှ့ ်မနှမ်နှေ်နေ်န ်ရဖာမ်ပ
ေနလ်ိအုပသ်ည့ ်အရမခအရနများနငှ့ ်ပတသ်ေ်၍ “ရနာေ် 
တစ်ခါရတာ့ မီဒီယာများေိစ္စပါ။ ဒါ ခုနေ ရဆွးရနွးတဲ့
ထဲမှာ ပါတာရပါ့။ မီဒီယာရတွေရတာ့ တေယ်လည်း 
အဖျေအ်ရမှာင့ ်လပုင်န်းနဲ့။ နိငုင်ရံေးအေရမပာေင ်တမခား
ေစိ္စနဲ့ ရမပာေငရ်မပာရပါ။့ ဒ ီCovid နဲ့ ပတသ်ေပ်ပီးရတာ။့ 
ဒါ အများမပညသ်နူဲ့ဆိငုတ်ဲေ့စိ္စမဖစတ်ယ။် အစိုးေ ထခိိေု်
တဲ့ ေိစ္စမဟုတ်ေူး။ အများမပည်သူထိခိုေ်တဲ့ ေိစ္စမဖစ်
တယ်။ မီဒီယာရတွေရတာ့ မှန်မှန်ေန်ေန်ရေးရပးဖို့။ 
ထတုမ်ပနဖ်ိုလ့ိတုယ။် မဒီယီာရတေွရနပပီးရတာ ့ရေးသား
တာလည်း မနှမ်နှေ်နေ်န ်မဖစဖ်ိုလ့ိတုယ။် အမပုသရော
နဲ့ရေးတာရတာ့ ေျွန်ရတာ်တို့ ောမှလေ်မခံနိုင်စော 
အရကောင်းမေှပိါေူး။ သိုရ့သာ ်အချ ို့ေ အဖျေသ်ရော
နဲ့ လုပ်တာရတွ ရေးတာရတွ ရတွ့တယ်။ ဒါရတာ်ရတာ်
ကေီးေို ဒီေေ်ပိုင်းအတွင်းမှာ များလာတာရတွ့တယ်။ 
ေယသ်ရူသရသ၊ ငရတမာေငပ်ပီးရောဆိတုဲ ့ဟာမျ ိုးရပါ။့ 

ဒီလိုမျ ိုးစိတ်နဲ့လုပ်တာေရတာ့ ရတာ်ရတာ်ရလးေို 
အငမ်တနေ်ိ ုရတာရ်တာဆ်ိုးေွားပါတယ။် ေျွနရ်တာတ်ို ့
လမူျ ိုးရတေွ ဗဒု္ဓောသာအများစေုိုးေယွတ်ဲသ့ရူတပွါ။ 
ေယ်ောသာမှလည်း လေ်မခံေူး ဒီဟာေို။ သူများ
ဒေု္ခရောေမ်ယ့ေ်စိ္စမျ ိုးေိ ုေယေ်ာသာမလှည်း လေမ်
ခံေူး။ အထူးသမဖင့် ေျွန်ရတာ်တို့ ဗုဒ္ဓောသာ။ ဒါနဲ့ 
ပတ်သေ်ပပီး ပုိပပီးအရလးထားတ့ဲရနော၊ နုိင်ငံမဖစ်ပါတယ်။ 
လမူှုရေးစတိဓ်ာတန်ဲ့ ပတသ်ေေ်ငလ်ည်း ေျွနရ်တာတ်ို ့
မမနမ်ာလမူျ ိုးရတဟွာ ပိပုပီးရတာမ့ ှအလှူ အတန်းလည်း 
စိတ်ေှိကေတယ်။ Volunteer စိတ်လည်း ေှိကေတယ်။ ဒီ
လိုရနောမျ ိုးမှာ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရတွေို ပျေ်မပားရအာင်
လုပ်တာမျ ိုးေရတာ့ ဒါ မမဖစ်သင့်ေူး။ အသိတေားနဲ့ရော၊ 
သတိတေားနဲ့ရော။ အားလုံးေရန လုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ 
ေျွန်ရတာ်ရမပာလိုပါတယ်” ဟု ရမပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ ်မမိတိိုအ့ရနမဖင့ ်လေေ်ယတ်ငွေ်ှသိည့ ်
စွမ်းအားစုများအား ေုိဗစ် − ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ 
ေုသရေးအတွေ် ထိထိရောေ်ရောေ်အသုံးချ ရဆာင် 
ေွေ်ေန်လိုရကောင်း၊ ရအာေ်ဆီဂျင်များလုံရလာေ်စွာ
ေေှရိအာင ်ရဆာငေ်ေွမ်ခင်း၊ ရောဂါောေယွရ်ေးပစ္စည်း
များ၊ ရဆးေါးပစ္စည်းများ လုရံလာေစ်ွာေေှရိအာင ်ထတု ်
လပုမ်ခင်းနငှ့ ်မပညပ်မတှငသ်ငွ်းမခင်းများအား မနှမ်နှေ်န်
ေနန်ငှ့ ်မမနမ်မနဆ်နဆ်န ်ေေှရိအာင ်ရဆာငေ်ေွန်ိငုေ်နလ်ို
ရကောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအား မှန်မှန်ေန်ေန် 
ရဆာင်ေွေ်မည်ဆိုပါေ နိုင်ငံအတွေ်အရထာေ်အေူ 
မပုမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထိုရ့ကောင့ ်သေဆ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာန
များအရနမဖင့် အချနိ်နှင့်တစ်ရမပးညီ တင်မပရဆာင်ေွေ်
ကေေန်လိုပပီး ေျန်းမာရေးေန်ကေီးဌာန၏ လိုအပ်ချေ်
များအား အားလုံးေိငု်းေန်းပံပ့ိုး ေညူရီဆာငေ်ေွရ်ပးကေ
ေန်လိုအပ်ရကောင်း မှာကေားသည်။
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ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေး
လုပ်ငန်းများေို ရဆာင်ေွေ်ောတွင် အားလုံးပူးရပါင်း
ပါေင်ရဆာင်ေွေ်ကေေန်လိုအပ်မည်မဖစ်ပပီး ေုသရေး
လုပ်ငန်းသည် အများနှင့်ဆိုင်သည့် ေိစ္စေပ်မဖစ်သမဖင့် 
ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများသာမေ မပင်ပမှ ေျွမ်းေျင်
သူများအရနမဖင့်လည်း ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်ကေေန် 
လိအုပမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများသည ်
အနီးေပဆ်ုံး၊ လေရ်တွ့အေျဆုံးတာေနယ် ူရဆာငေ်ေွ်
ရနကေေသူများမဖစ်သမဖင့် လိုအပ်သည့် ေူညီရထာေ်ပံ့
မှုများ၊ အားရပးမှုများနငှ့ ်ရစာင့ရ်ေှာေမ်ှုများ ရဆာငေ်ေွ်
ရပးကေေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်းမဖင့် နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဗုိလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်
ေ ဇူလိုင်လ ၁၈ ေေ် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရနမပည်ရတာ်ေှိ 
ောေယွရ်ေး ဦးစီးချုပရ်ုံး(ကေည်း)၊ အစည်းအရေးခန်းမ၌ 
ေျင်းပသည့် ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသ 
ရေးဆိုင်ော တတိယအကေိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးသို့ 
တေရ်ောေ် အမှာစေားရမပာကေားစဉ် ထည့်သွင်းရမပာကေား 
သည်။
တြ်ရောြ်

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောင်စီ
အဖဲွ့ေင် ဗုိလ်ချုပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး 
စိုးထွဋ် ၊  ေျန်းမာရေးနှင့်  အားေစားေန်ကေီးဌာန 
မပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ရဒါေ်တာသေ်ခုိင်ေင်း၊ ောေယွရ်ေး 

ေုိဗစ် − ၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ေုသတေးဆုိင်ော
ေေိယအကေိမ်ညိှနှိုင်းအစည်းအတေးေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၁၈ - ၇ - ၂၀၂၁ )

ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကေည်း)မှ တပ်မရတာ်အောေှိ ကေီးများ၊ 
သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ရေျးမှုေန်ကေီးဌာန ဒုတိယေန်ကေီး
နငှ့ ်တာေနေ်ှသိမူျားတေရ်ောေက်ေပပီး တိငု်းရဒသကေီး
နှင့် မပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌများေ 
Video Conferencing မဖင့် တေ်ရောေ်ကေသည်။
တတိယလှိုင်းတွင် ပဖစ်ြွားမှုနှုန်းများပြား

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ အဖွင့်အမှာစေား 
ရမပာကေားောတွင် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ေူးစေ်မဖစ်ပွား
မှုသည ်ပထမလှိုင်းနငှ့ ်ဒတုယိလှိုင်းမဖစရ်ပါ်ခဲစ့ဉ ်မသသိာ
ခဲ့ရသာ်လည်း လေ်ေိှတတိယလှိုင်းတွင် မဖစ်ပွားမှုနှုန်း 
များမပားမမန်ဆန်လာသည်ေုိ ရတွ့ေိှေရကောင်း၊ လေ်ေိှ
အချန်ိအထိ ေမ္ဘာ့ နိငုင်မံျားတငွ ်ရောဂါမဖစပ်ွားမှုအရနမဖင့ ်
လူဦးရေသန်း ၁၉၀ ရေျာ်ေှိပပီမဖစ်ပပီး မိမိတို့နိုင်ငံတွင် 
ဇလူိငုလ် ၁၇ ေေရ်န့အထ ိ၂၂၄၂၃၆ ဦးေှပိပမီဖစရ်ကောင်း၊ 
ေိုဗစ်-၁၉ တတိယလှိုင်းသည် မိမိတို့နိုင်ငံ၌ ဇွန်လမှ 
စတင်မဖစ်ပွားလာခဲ့ပပီး ဇူလိုင်လ ၁ ေေ်မှစ၍ ေူးစေ်
မဖစ်ပွားမှုနှုန်း မမင့်တေ်လာသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ 
ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ပထမလှိုင်း၊ ဒတုယိလှိုင်းနငှ့ ်တတယိ
လှိုင်းတို့၏ ရောဂါေူးစေ်မဖစ်ပွားမှုနှုန်းများေို သုရတ 
သနမပု နှိုင်းယှဉေ်ာတွင် များစွာေွာမခားမှုေှိပပီး တတိယ
လှိုင်းတငွ ်ေူးစေမ်ဖစပ်ွားမှုနှုန်းများသညေ်ိ ုဆတိုးမဖင့ ်
ေူးစေ်မပန့်ပွားလျေ်ေှိသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း။ 
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ြန့်သတ်ချြ်မထားေှိေဲ ခွင့်ပြုရြးထား
ောေွယ်ရဆးထိုးနှံပပီးစီးမှုအရနမဖင့် ၁ ဒသမ ၆ 

သန်းရေျာ်ေို ောေွယ်ရဆးထိုးနှံပပီးမဖစ်ပပီး ဒုတိယ
အကေိမ်ထုိးနံှမှုများေုိ ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ မပည်သူ 
လူထုအားလံုးေုိ ောနှုန်းမပည့် ထုိးနံှနုိင်ရေးအတွေ် ောေွယ် 
ရဆးများေိ ုလှူဒါန်းေေှမိှုများ၊ မှာယမူှုများမဖင့ ်အဆေ ်
မမပတ်တင်သွင်းလျေ်ေှိပပီး ဇူလိုင် ၂၂ ေေ်တွင် တရုတ်
နိငုင်မံ ှောေယွရ်ဆး ၇ သနိ်းခွ ဲထပမ်ရံောေေ်ှမိညမ်ဖစ ်
ရကောင်းနငှ့ ်၂၃ ေေန်ငှ့ ်၂၄ ေေတ်ိုတ့ငွလ်ည်း ဆေတ်ိေု်
ရောေေ်ှလိာမည ်မဖစရ်ကောင်း၊ ဩဂတုလ်ပထမအပတ်
အတွင်း၌လည်း ောေွယရ်ဆးများ ဆေ်လေ်ရောေ်
ေှိလာမည်မဖစ်သမဖင့် ယခုနှစ်အတွင်း လူဦးရေ၏ ၅၀ 
ောခိုင်နှုန်းေို ောေွယ်ရဆးထိုးနှံရပးနိုင်ေန် ရမျှာ်မှန်း
ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေိှရကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိေေုမ္ပဏီများေုိလည်း 
ရဆးေါးတင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သေ်၍ ေန့်သတ်ချေ် 
မထားေှိပဲ ခွင့်မပုရပးထားရကောင်း။
ြူးစြ်မှုရလျာ့ြျနိုင်ရေးြိုအဓိြထား

ရအာေဆ်ဂီျငန်ငှ့ ်ပတသ်ေ၍် လအူများစတိေ်ငစ်ား
လျေ်ေှိပပီး ရအာေ်ဆီဂျင်ရပး၍ ေုသသည်ဆိုရသာ် 
လည်း လိုအပ်သည့်သူများေိုသာ ရအာေ်ဆီဂျင်ရပး 
ေုသေသည်မဖစ်ရကောင်း၊ သို့ရသာ်လည်း မပည်သူလူထု
အရနမဖင့် ရောလာဟလ သတင်းများရကောင့် စိုးေိမ်
ပူပန်ပပီး ရအာေ်ဆီဂျင်များေို ေယ်ယူသိုရလှာင်မခင်း၊ 
တစဆ်င့ခ်ရံောင်းချမခင်းများ လပုရ်ဆာငရ်နကေသညေ်ိ ု
ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ ရအာေ်ဆီဂျင်ေို ရဆးရုံများနှင့် 
ေျန်းမာရေးဆိုင်ော တာေန်ေှိသူများ၏ အကေံမပုချေ်
များမဖင့် အသုံးမပုမခင်းသာ အရောင်းဆုံးမဖစ်မည် မဖစ် 
ရကောင်း၊ မပည်သူ့ရဆးရုံများ၊ တပ်မရတာ်ရဆးရုံများ၊ 
စေ်ရု၊ံ အလပုရ်ုမံျားေှ ိOxygen Plant များမ ှရအာေ်ဆီ
ဂျင်များ ထုတ်လုပ်ရပးလျေ်ေှိသည့်အမပင် ထိုင်းနိုင်ငံ
နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှလည်း Liquid ရအာေ်ဆီဂျင်နှင့် 
ရအာေ်ဆီဂျင်အိုးများေို နယ်စပ်ေုန်သွယ်ရေး စခန်း
များမှတဆင့် တင်သွင်းရပးလျေ်ေှိရကောင်း၊ တတိယ
လှိုင်းတွင် မိမိတို့သာမေ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၌လည်း 
အလားတ ူအခေအ်ခမဲျားမဖစရ်ပါ်ခဲပ့ပီး မမိတိိုအ့ရနမဖင့ ်
အတတ်နိုင်ဆုံး အရောင်းဆုံးမဖစ်ရအာင် ရဆာင်ေွေ်
ရပးလျေ်ေိှော ေူးစေ်မှုရလျာ့ေျနုိင်ရေးေုိ အဓိေထား 

ရဆာင်ေွေ်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း။
လေ်ေှိအချနိ်တွင် ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါမဖစ်ပွားမှုနှင့် 

ပတသ်ေ၍် သရုတသနမပုထားသညမ်ျားေိ ုရလလ့ာမှု
များနှင့် Mobility Pattern အေ လူစုလူရေးမပုလုပ်မှု၊ 
လူအများစုရံုးရနမှုများ ရလျာ့နည်းလာသည်ေုိ လေ်ရတွ့ 
ရတွ့မမငေ်ပပီး မပညသ်လူထူ ုပူးရပါင်းပါေငမ်ှုမှာ မမင့တ်ေ်
လာသညေ်ိ ုရတွ့ေှေိော သတမ်တှထ်ားသည့ ်စည်းေမ်း 
များေုိ အရလးထားလုိေ်နာလျေ်ေိှသည့်အတွေ် မပည်သူ 
လထူေုိ ုရေျးဇူးတငေ်ှပိါရကောင်း၊ ထတုမ်ပနထ်ားေှသိည့ ်
သွားလာရနထိငုမ်ှု အရမခခစံည်းေမ်းများေိ ုတစဦ်းချင်း 
တာေန်သိစွာမဖင့် လုိေ်နာရဆာင်ေွေ်ပပီး အားလံုးပူးရပါင်း 
ရဆာင်ေွေ်မည်ဆိုပါေ မဖစ်ပွားမှုနှုန်းေို ထိန်းချုပ်နိုင်
မညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ထနိ်းသမိ်းကေပမ်တေ်န ်တာေနေ်ှသိမူျား
အရနမဖင့်လည်း စနစ်တေျမဖင့် ကေပ်မတ်ရဆာင်ေွေ်
ကေေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ ရောဂါမဖစ်ပွားမှုနှုန်းမမင့်
တေ်လျေ်ေိှရသာ်လည်း ေုန်စည်စီးဆင်းမှုလွယ်ေူ
လျင်မမန်ရစရေးနှင့် ေုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ အခေ်အခဲ 
မေှရိစရေးအတေွ ်ပိုရ့ဆာငဆ်ေသ်ယွရ်ေးဆိငုေ်ာ ရလ 
ရကောင်း၊ ေထားလမ်း၊ ေားလမ်းများေုိ ဖွင့်လှစ်ရပးထား 
လျေေ်ှပိပီး ပိုရ့ဆာငဆ်ေသ်ယွရ်ေး တာေနထ်မ်းရဆာင်
ရနသည့ ်ေနထ်မ်းများ၏ ေျန်းမာရေး၊ လုခံခုံရေးဆိငုေ်ာ
တို့နှင့်ပတ်သေ်၍လည်း ရစာင့်ရေှာေ်ရပးေန် လိုအပ်
မညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ မကောမေီေပ်ိငု်းအတငွ်း ရောေေ်ှလိာ
မည့် ရောဂါောေွယ်ရဆးများေို အများနှင့်ထိရတွ့
ဆေဆ်ရံနေရသာ ပိုရ့ဆာငဆ်ေသ်ယွရ်ေး တာေနထ်မ်း
ရဆာင်ရနသည့်ေန်ထမ်းများအား ဦးစားရပးထိုးနှံရပး
သွားနိုင်ရေး စီစဉ်ေန်လိုရကောင်း။
စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများနှင့်အညီ ြျင်းြ

မကောမီေေ်သတ္တပတ်အတွင်း ေျရောေ်မည့် 
အာဇာနညရ်န့၊ ေါဆိလုမပည့ ်ဓမ္မစကောအခါရတာရ်န့နငှ့ ်
အဒီလုအ်ဿဟွာ(ေေ်ုောနအီီးဒ)်ရန့ အခမ်းအနားများ 
သည် မမဖစ်မရန ေျင်းပမပုလုပ်ေန်လိုအပ်သည့် အခမ်း 
အနားများမဖစ်ရသာ်လည်း ေျန်းမာရေးဆိုင်ော ထိခိုေ်
မှု တစစ်ုတံစေ်ာမေှရိစရေးအတေွ ်သတမ်တှစ်ည်းမျဉ်း 
စည်းေမ်းများနငှ့အ်ည ီေျင်းပသွားေန ်လိအုပမ်ညမ်ဖစ ်
ရကောင်း ရမပာကေားသည်။
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ြူးရြါင်းရဆာင်ေေြ်ရြးကြ
ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊

ေ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါောေွယ်ောတွင် မပည်သူလူထု
တစ်ေပ်လုံး ပူးရပါင်းပါေင်ရဆာင်ေွေ်ေန် လုိအပ်သည့် 
အရမခအရနများနှင့် ပတ်သေ်၍ ရမပာကေားောတွင် “ေို
ဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ရေးနှင့် ပတ်သေ်လို့ ထိခိုေ်
မှုမေှရိအာင ်ရဆာငေ်ေွေ်န ်လိပုါတယ။် အဓေိောလဆဲို
ရတာ့ မပည်သူလူထု ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်မှုေ ပိုပပီး
အရေးကေီးပါတယ်။ ဒီရောဂါေ ေယ်လိုမှ တားဆီးလို့
ေတာလဲ မဟုတ်ပါေူး။ မမင်လည်း မမမင်ေေူး၊ ကေား
လည်းမကေားေေူး၊ အနံ့လည်းမေေူး၊ ဒီလုိအရမခအရန
မျ ိုး မှာ ေျွန်ရတာ်တ့ုိအရနနဲ့  အားလံုးေ ပူးရပါင်း
ရဆာင်ေွေ်မှု ပုိအရေးကေီးတယ်ဆုိတာ ေျွန်ရတာ်ရမပာလုိ
ပါတယ်။ အဓိေေ ေုသရေးပုိင်းဆုိင်ောမှာ တာေန်ထမ်း
ရဆာငရ်နတဲ ့ေနထ်မ်းရတေွဲ့ေစိ္စ၊ ေနထ်မ်းရတမွှာလည်း 
နိုင်ငံ့ေန်ထမ်းရတွေှိသလိုပဲ၊ ရနာေ်တစ်ခါ အမပင်မှာေှိ
ရနတဲ့ ေျွမ်းေျင်တဲ့လူရတွ ေှိပါတယ်။ ရဆးေေ်
ပညာေှင်ရတွေှိပါတယ်။ အများနဲ့ပတ်သေ်တဲ့ေိစ္စ မဖစ်
လို့ အားလုံးပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်ရပးေန် လိုပါတယ်လို့ 
ရမပာလိုပါတယ်။ သူတို့ေဲ့ေျန်းမာရေးဆိုင်ော အော 
အေယွေ်ိလုည်း ောေယွရ်ပးဖိုလ့ိတုယ။် သတူို ့ဖျားနာ
ရနလို့မေေူး။ သူတို့ေိုလည်း ပိုပပီးရတာ့ ဂရုစိုေ်ဖို့လို
တယ်။ သူတို့ေဲ့ေုသရပးမှုေ လူအများေိုရဆာင်ေွေ်
ရပးတာ။ လူတစ်ရယာေ်ေ လူအများေိုရဆာင်ေွေ်
ရပးတာ မဖစ်တယ်။ လူအများေ သူ့ေိုရဆာင်ေွေ်ရပး
တာမဟုတ်ေူး။ ဒါရကောင့် သူတို့ေ ပိုပပီးအရေးကေီးပါ
တယ်။ ဦးစားရပးပါ။ သူတို့ေို မပန်ပပီးရတာ့ ဦးစားရပးဖို့ 
လုိပါတယ်။ ဒါရတွေလည်း အုပ်ချုပ်မှုပုိင်းဆုိင်ော တာေန် 
ေှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ဆင့်ေလည်း အထူးအရလးထားပပီး
ရတာ့ရဆာင်ေွေ်ရပးဖ့ုိ ရမပာလုိပါတယ်။ တစ်ဖေ်ေလည်း 
ရစာရစာေ ေျွနရ်တာရ်မပာတဲ ့နိငုင်ေံနထ်မ်းရတွနဲ့ ေျွမ်း 
ေျင်သူများေလည်း အမပင်မှာေိှတ့ဲေျွမ်းေျင်သူအားလုံး
ေလည်း ဒီဟာေ နုိင်ငံေဲ့နုိင်င့ံအရေးမဖစ်တ့ဲအတွေ်ရကောင့် 
ေယ်လိုနည်းနဲ့မဖစ်မဖစ် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်ရပးဖို့လို
တယ်လို့ ေျွန်ရတာ်ရမပာလိုပါတယ်။ ရစတနာ့ေန်ထမ်း
များရခါ်ရနတာ ေှိပါတယ်။ တချ ို့လည်း လာရောေ်
သတင်းပိုက့ေတာေှပိါတယ။် ဒါရပမယ့လ်ည်း အရကောင်း

အမျ ိုးမျ ိုးရကောင့် ဟိုေလည်း ပခိမ်းရမခာေ်၊ ဒီေလည်း 
ပခိမ်းရမခာေ်ဆိုရတာ့ မလာေဲ၊ မမပုေဲနဲ့ လုပ်ကေတာေှိ
တယ။် တချ ို့လည်း အမပငရ်ောေရ်နတဲသ့ရူတ ွလာချင်
ရသာ်လည်း အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့် အခေ်အခဲ
မဖစ်ရနတာေို ရတွ့ေတယ်။ ဒါရတွေိုကေိုဆိုတယ်လို့ 
ေျွန်ရတာ်ရမပာထားပပီးသား မဖစ်ပါတယ်။ ကေိုဆိုတယ်
လို ့ရမပာထားပပီးသားမဖစတ်ာရကောင့ ်ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေွ်
ရပးမှု လိအုပတ်ာဆိတုာ ရမပာလိပုါတယ။် ရနာေတ်စခ်ါ 
လိအုပသ်ည့ ်ပစ္စည်းနငှ့ပ်တသ်ေပ်ပီး လှူရနတာရတွေိှပါ
တယ်။ မရန့ေတင်မပတ့ဲ ေိန်းဂဏန်းအေဆုိလျှင် မပည်နယ် 
နှင့် တိုင်းအသီးသီးမှာ ရတာ်ရတာ်ေိုများကေပါတယ်။ 
ေျွန်ရတာ်တို့ မမန်မာလူမျ ိုးရတွေ လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်
ရတေွှကိေတယလ်ို ့ေျွနရ်တာရ်မပာခဲပ့ါတယ။် အခေအ်ခ ဲ
အကေပအ်တည်းရတေွှတိဲက့ေားထေဲ သနိ်းရပါင်းများစွာ 
မပည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးမှာ လာရောေ်လှူဒါန်းတဲ့ 
ပုဂ္ဂို လ်များေုိလည်း အလှူေှင်အသီးသီးေုိလည်း ေယ်လုိ 
နည်းနဲ့မဖစ်မဖစ် လှူတယ်ဆုိေတည်းေ ေမ်းသာစောေိစ္စ 
မဖစ်ပါတယ်။ အလှူေှင်အားလုံးေိုလည်း ရေျးဇူးတင်
ရကောင်း ေျွနရ်တာရ်မပာလိပုါတယ။် ဆေလ်ေပ်ပီးရတာ့
လည်း တတန်ိငုသ်ည့အ်ဖွဲ့အစည်းရတ၊ွ အသင်းအဖွဲ့ရတွ
ေလည်း ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်ရပးကေပါလ့ုိ ရမပာလုိပါတယ်။”

လေ်ေှိအချနိ်တွင် ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ

မဖစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သေ်၍

သုရတသနမပုထားသည်များေို

ရလ့လာမှုများနှင့် Mobility Pattern အေ 

လူစုလူရေးမပုလုပ်မှု၊ လူအများစုရုံးရနမှုများ 

ရလျာ့နည်းလာသည်ေို လေ်ရတွ့

ရတွမ့မင်ေပပီး မပည်သူလူထု ပူးရပါင်းပါေင်မှုမှာ 

မမင့်တေ်လာသည်ေို ရတွ့ေှိေော

သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းေမ်းများေို 

အရလးထားလိုေ်နာလျေ်ေှိသည့်အတွေ် 

မပည်သူလူထုေို ရေျးဇူးတင်ေှိ။
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အြျယ်တေင့် ေှင်းလင်းတင်ပြ
ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ

ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ၊ မပည်ရထာင်စု
ေနက်ေီးများ၊ တပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများနငှ့ ်တေရ်ောေ ်
လာကေသမူျားေ ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ 
ေုသရေးအတွေ် ရဆာင်ေွေ်ရနမှု၊ တိုင်းရဒသကေီး၊ 
မပည်နယ်နှင့် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလိုေ် Oxygen Plant 
များ၊ ရအာေဆ်ဂီျငအ်ိုးများမှာယရူောေေ်ှရိနမှု၊ ရဆးေါး
နှင့်ေျန်းမာရေးဆိုင်ော လေ်ေားရဆးဆုိင်ကေီးများ၏ 
မဖန့်ရေရောင်းချရနမှုနှင့် သံုးသပ်ချေ်များ၊ ေုန်စည်စီးဆင်း
မှုနှင့် ရောဂါောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေးလုပ်ငန်းများ 
အေိှန်အဟုန်မမပတ်ရစရေးအတွေ် ပ့ုိရဆာင်ဆေ်သွယ်
ရေးလုပ်ငန်းများေို သတ်မှတ်စည်းေမ်းများနှင့်အညီ 
ဆေ်လေ်ရဆာင်ေွေ်ရပးရနမှု၊ ေျန်းမာရေးဆိုင်ော 
အသိပညာရပးနှိုးရဆာ်မခင်းနှင့် ရောဂါမဖစ်ပွားမှုဆုိင်ော၊ 
ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေးလုပ်ငန်း ရဆာင်ေွေ်ရနမှုများ
ေိ ုသတင်းထတုမ်ပနရ်ပး၊ ပညာရပး၊ လှုံ့ရဆာရ်နမှု၊ ယရန့
အချနိ်အထိ မမန်မာနိုင်ငံအတွင်းေှိ အေျဉ်းရထာင်များ
တွင် ရောဂါပိုးအတည်မပုလူနာ ၃၁၅ ဦး ေှိသည့်အနေ် 
ရဆးရုံဆင်းလာသူ ၁၂၀၊ ေုသဆဲ ၁၉၀ မဖစ်ပပီးရသဆုံး
သူ ၅ ဦးေှိော ၎င်း ၅ ဦးသည်လည်း မူလရောဂါအခံေှိမှု

ရကောင့်ရသဆုံးခဲ့ေသည့် အရမခအရနများနှင့် အေျဉ်း
စခန်းများေှ ိရောဂါပိုး အတညမ်ပုသမူျားေိ ုသေ်ဆုိင်ော
အေျဉ်းစခန်း၊ အချုပ်စခန်းများတွင် ရဆးခန်း၊ ရဆးေသု
မှုရနောများမဖင့ ်စနစတ်ေျေသုမှုများ ရဆာင ်ေေွရ်ပး
လျေေ်ှမိှုရကောင့ ်အရမခအရနထနိ်းချုပထ်ားနိငုမ်ှု၊ မမဖစ်
မရနေျင်းပမပုလုပ်ေန် လိုအပ်သည့်အခမ်းအနားများ
အား အနည်းဆုံးရသာအငအ်ားမဖင့ ်သတမ်တှစ်ည်း မျဉ်း
စည်းေမ်းများနှင့်အညီ ေျင်းပမပုလုပ်နိုင်ရေး စီမံ
ရဆာငေ်ေွထ်ားေှမိှုအရမခအရနများ၊ ရအာေဆ်ဂီျငမ်ျား
လိုအပ်ချေ်များမေှိရစရေးအတွေ် တပ်မရတာ်စေ်ရုံ
အလုပ်ရုံများ၊ ပုဂ္ဂလိေစေ်ရုံများမှ ရန့စဉ်ထုတ်လုပ်၍ 
ရဆးရုမံျားသို ့ရန့စဉမ်ဖန့်ရေရပးရနမှု၊ မပညပ်မမှှာယတူင်
သွင်းရပးရနမှုနှင့် ရအာေ်ဆီဂျင်များ လုံရလာေ်စွာေေှိ
ရေး စမီရံဆာငေ်ေွရ်နမှု၊ ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများအား 
လိုအပ်သည့် ေူညီရစာင့်ရေှာေ်မှုများ ရဆာင်ေွေ်ရပး
နိငုရ်ေး စမီရံဆာငေ်ေွရ်နမှု၊ တပမ်ရတာ ်စေရ်ုအံလပုရ်ုံ
များ၊ ပုဂ္ဂလိေစေ်ရံုများမှ ရအာေ်ဆီဂျင်များ ရန့စဉ်ထုတ် 
လပုရ်ဆာငေ်ေွရ်ပးရနမှု၊ ရောဂါေူးစေမ်ပန့်ပွားမှု ရလျာ့ 
ပါးရစရေးအတွေ် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်း 
ေမ်းများနငှ့အ်ည ီရနထိငုသ်ွားလာမှုေှရိစရေး ကေပမ်တ်
ရဆာင်ေွေ်ကေေန်လုိအပ်မှု အရမခအရနများနှင့်ပတ်သေ်၍ 
သေ်ဆုိင်ောေဏ္ဍအလုိေ် အေျယ်တေင့် ေငှ်းလင်းတငမ်ပ
ကေသည်။
ထိမိစွာ သတိရြးနှိုးရဆာ်

ေငှ်းလင်းတငမ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌေ ပို့ရဆာင်ဆေ်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း
များသည ်ေျန်းမာရေးေဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးေဏ္ဍတိုအ့တေွ ်
မေှိမမဖစ် အရေးပါပပီး ေပ်တန့်သွား၍မေသည့်အတွေ် 
သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများေို တိတိ 
ေျေျလိုေ်နာေျေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ ရဒသ
အလုိေ် မမဖစ်မရနခေီးသွားေသည်များေိှသည်မဖစ်၍ RBE 
ေထားများရမပးဆဲွရပးေန်လုိရကောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား   
မေေိှပါေ ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေးလုပ်ငန်းများေို 
ထိရောေ်စွာ ရဆာင်ေွေ်နိုင်မည်မဟုတ်ရသာရကောင့် 
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမပတ်ရတာေ်မှု မေှရိစရေးအတွေ်လည်း 
အရလးထားရဆာင်ေွေ်ကေေန်နှင့် လျှပ်စစ်ေန်ထမ်းများ
ေို လုံခခုံရေးအေ အောအေွယ်ရပးေန်လိုအပ်မည်

ေျွန်ရတာ်တို့ မမန်မာလူမျ ိုးရတွေ

လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်ရတွေှိကေတယ်လို့

ေျွန်ရတာ်ရမပာခဲ့ပါတယ်။ အခေ်အခဲ 

အကေပ်အတည်းရတွေှိတဲ့ကေားထဲေ

သိန်းရပါင်းများစွာ မပည်နယ်နှင့်တိုင်း

အသီးသီးမှာ လာရောေ်လှူဒါန်းတဲ့

ပုဂ္ဂို လ်များေုိလည်း အလှူေှင်အသီးသီးေုိလည်း

ေယ်လိုနည်းနဲ့မဖစ်မဖစ်

လှူတယ်ဆိုေတည်းေ ေမ်းသာစောေိစ္စ

မဖစ်ပါတယ်။ အလှူေှင်အားလုံးေိုလည်း

ရေျးဇူးတင်ရကောင်း

ေျွန်ရတာ်ရမပာလိုပါတယ်။
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မဖစ်ရကောင်း၊ ရုပ်မမင်သံကေား၊ ရေဒီယိုနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း
များမှတစ်ဆင့် မပည်သူများသ့ုိ ေျန်းမာရေးဆုိင်ော 
အသိပညာရပးမခင်းများေုိ ရဆာင်ေွေ်ောတွင် ထိမိစွာမဖင့် 
သတရိပးနှိုးရဆာက်ေေမညမ်ဖစပ်ပီး တိငု်းေင်းသားောသာ 
စေားများမဖင့လ်ည်းထတုလ်ွှင့ေ်နလ်ိရုကောင်း၊ ပညာရပး
အစအီစဉမ်ျား၊ ရဆာင်းပါးများ၊ သတင်းများေိ ုလတူိငု်း
နားလညရ်အာင၊် ထမိရိအာင ်ရေးသား၊ ထတုလ်ွှင့ေ်နလ်ို
ရကောင်း၊ နှိုးရဆာ်ချေ်၊ လှုံ့ရဆာ်ချေ်များေို လူထုနား
ထဲအရောေ် အသံချဲ့စေ်များသံုး၍ ပညာရပးေန်၊ လှုံ့ရဆာ် 
ေန်လုပ်ရဆာင်နိုင်ရကောင်း၊ ောေွယ်ရဆးထိုးနှံမှုနှင့်
ပတသ်ေ၍် ထိုးနှေံမည့သ်အူားလုံးေိ ုမပျေမ်ေေွထ်ိုး
နှရံပးနိငုရ်ေး ရဆာင်ေွေ်ေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ ေျန်းမာရေး
ေန်ထမ်းများ၏ တာေနထ်မ်းရဆာငမ်ှုေိ ုစတိရ်ောေိယု်
ပါ အားရပးကေေမည်မဖစ်ပပီးလုိအပ်သည့် ေူညီရထာေ်ပ့ံ
မှုများေုိ ရဆာင် ေွေ်ရပးသွားမည်မဖစ်ရကောင်း၊ လိုအပ်
သည့် ရထာေ်ပံ့ရကေးများေိုလည်း ခွင့်မပုထားသည့်
အမပင် ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများ၏ စိတ်ဓာတ်မမှင့်တင်
ရေးေုိ တာေန်ေိှသူအားလံုးေ လုိအပ်သည်များရဆာင်ေွေ် 
ရပးေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ ရေးလံရခါင်ဖျားသည့်ရဒသများ၏ 
ရအာေ်ဆီဂျင်လိအုပခ်ျေမ်ျားေိ ုမဖည့ဆ်ည်းရပးနိငုရ်ေး၊ 
အရေးရပါ်လုိအပ်ပါေ တပ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်၊ ရလယာဉ် 
များ အသုံးမပုနိငုရ်ေးစမီခံန့်ခွထဲားပပီး အချနိန်ငှ့တ်စရ်မပး
ညီ လုပ်ရဆာင်ရပးေန်လိုရကောင်း မဖည့်စွေ်ရဆွးရနွး
ရမပာကေားသည်။
နှိုးရဆာ်ကြြ်မတ်ရဆာင်ေေြ်

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ေ နိဂံုးချုပ်အမှာစေား ရမပာကေားောတွင် ရဆွးရနွးမှု
များ၏ အဓေိေညေ်ယွခ်ျေသ်ည ်ရောဂါေူးစေမ်ပန့်ပွား
မှုရလျာ့ေျရစရေးပင်မဖစ်ပပီး ရောဂါပုိးေူးစေ်မှုရကောင့် 
မပည်သူများစုိးေိမ်ပူပန်ရနေမှုများေိ ုရမဖရလျာရ့ပးနိငုရ်ေး 
ကေိုးပမ်းလုပ်ရဆာင်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ သတိရပး
နှိုးရဆာ်မှုများေုိ ဆေ်တုိေ်ရဆာင်ေွေ်ခ့ဲသမဖင့် လှုပ်ေှား
သွားလာမှုများ ရလျာ့ေျလာသည်ေုိရတွ့ေိှေပပီး ရံုးပိတ်ေေ်
ေှည်ောလအတွင်း၌လည်း သွားလာမှုများေိ ုစနစတ်ေျ
ေှိ ရစရေး  နှိုး ရဆာ် ကေပ်မတ်ရဆာင်ေွေ်ကေေမည်
မဖစ်ရကောင်း၊ ေါတွင်းောလ ေါဆိကုေမည့ ်ေဟန်း၊ သဃံာ၊ 
သလီေငှမ်ျား၏ ေျန်းမာရေး၊ ဆမွ်းေွမ်းေိစ္စမလစ်ဟင်း

ရစရေး ရဆာင်ေွေ်ရပးေန်လုိရကောင်း၊ ထိုမ့ပင် ေိုးေွယ်
ောောသာများအလိုေ် ေုေားသွားရေျာင်းတေ်မခင်း၊ 
ေတမ်ပုမခင်းများေိ ုရဆာင ်ေေွက်ေမညမ်ဖစေ်ာ စည်းေမ်း
နှင့်အညီမဖစ်ရစရေး ကေပ်မတ်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း။
ြုန်ထုတ်လုြ်ငန်းများ

ေုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်ရနရစရေးနှင့်    
ေိုဗစ်ောလ သွားလာမှုေန့်သတ်ချေ်အချ ို့ရကောင့် 
စိေုပ်ျ ိုးေနုမ်ျား၊ ရမွးမမူရေးထတုေ်နုမ်ျား ပိုရ့ဆာငမ်ဖန့် 
ချမိှုခေခ်လဲာလျှင ်ေညူရီမဖေငှ်းရပးေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ရတာငသ်လူယသ်မားများ စိေုပ်ျ ိုးစေတိန်ငှ့ ်သင့ရ်လျာ်
ရသာ အမမတရ်ငေွေှေိန ်ရဆာငေ်ေွရ်ပးေမညမ်ဖစ်ရကောင်း၊ 
အရမခခံစားေုန်သဖွယ် မဖစ်ရနရသာ ကေေ်ဥ ရေးနှုန်းနငှ့ ်
ပတ်သေ်ပပီး ရောလာဟလမဖစ်ရအာင် ရေးနှုန်းမမင့်
တေ်ရအာင် လုပ်ရဆာင်ရနမှုများေို ရတွ့ေှိေပပီး ဥစား
ကေေ်ရမွးမမူရေးေို မိမိတို့အရနမဖင့် လွန်ခဲ့သည့် ၆ နှစ် 
၇ နှစ်ေတည်းေပင် အားသွန်ခွန်စိုေ်လုပ်ခဲ့ရကောင်း၊ 
ယခင်ေပင် တပ်မရတာ်ေမပည်သူလူထုေို ရောင်းချ
ရပးရနသညေ်ိရုတွ့နိငုမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ စိုးေမိစ်ောမေှိ
ရကောင်း၊ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါမဖစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ 
မပည်သူလူထုတစ်ေပ်လုံး၏ စိုးေိမ်ရကောင့်ကေမှုများေို 
ရလျာ့ပါးရအာင် ရဆာင်ေွေ်ရပးနိုင်ေမည်မဖစ်ရကောင်း 
ရမပာကေားသည်။
Center ၁၉၃၄ ရနောမှာ ပြင်ဆင်

ထို့ရနာေ် ရောဂါောေွယေ်ုသထိန်းချုပ်ရေး စီမံ
ရဆာင်ေွေ်ထားေှိမှုနှင့်ပတ်သေ်၍ ရမပာကေားောတွင် 
“Quarantine Center နဲ့ ပတ်သေ်၍ မပင်ထားတာေှိပါ
တယ်။ တပ်မရတာ်နဲ့ အေပ်ေေ်ရဆးရံုရတွ၊ ရနော၊ ဌာန 
ရတေွိ ုအားလုံးရပါင်း ၆၉၈၀၀ ဦးရေခန့်အတေ်ွ Center 
၁၉၃၄ ရနောမှာ မပင်ဆင်ထားပါတယ်။ လေ်ေှိ ၂၅ 
ောခိုင်နှုန်းပဲ Quarantine Center များတွင် ေှိပါတယ်။ 
အလားတူ Positive လူနာများနဲ့ပတ်သေ်ပပီး ရနောရပါင်း 
၁၁၁၄ ရနောမှာ ၄၅၉၀၀ ၊ ၄၆၀၀၀ ခန့် ေငဆ်ံတ့ဲ ့အငအ်ား
ေှိပါတယ်။ ရလာရလာဆယ် ၆၂ ောခိုင်နှုန်းပဲ Postive 
လူနာထားတ့ဲရနောမှာေိှပါတယ်။ ေုသရေး Center ရပါင်း 
၅၆၀ လုပ်ထားတဲ့ရနောမှာ ေင်ဆံ့တာေ ၂၅၅၀၀ ခန့်ေှိ
ပါတယ်။ ၉၂ ဒသမ ၂ ောခိုင်နှုန်း ေှိပါတယ်။ သူေရတာ့ 
ပိုများပါတယ်။ ေုသရေး Center မှာေှိတဲ့ လူနာများနဲ့
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ပတ်သေ်၍ တချ ို့ေလည်း Postive လူနာထားတဲ့ 
ရနောေေ်သို့ရေှေ့သင့်ေင် မပန်ရေှေ့ေမှာပဲ။ ဒါေရတာ့ 
လေေ်ှအိရမခအရနမှာ မမဖစရ်သးပါေူး။ သိုရ့သာလ်ည်း 
ကေိုတငပ်ပီးစဉ်းစားထားဖိုလ့ိတုယ။် ေယလ်ိမုဖစလ်ာလို့
ေှေိင ်ေယရ်နောမှာ Shift လပုမ်လဆဲိတုာ အဲမ့ှာစမီခံန့် 
ခွရဲေးလပုဖ်ို ့အရေးကေီးပါတယ။် သတူိုေ့ဲ့ စားရေး၊ ရသာေ်
ရေးအရေးကေီးပါတယ်။ သူတို့ စားရေး၊ ရသာေ်ရေး၊ 
ရေျွးရမွးရေးရပါ့။ တပ်မရတာ်ေရတာ့ တပ်မရတာ်မှာ 
တေရ်နတဲ ့ရဆးရုရံတမွှာ ရနော ၃ ရနောမှာ အေနုလ်ုံး 
ရေျွးရမွးထားပါတယ်။ ထို့အတူပဲ ရဆးရုံရတမွှာလည်း 
တတ်နိုင်သရလာေ် ရေျွးရမွးရနတယ်။ အလှူေှင်ရတွ
နဲ့လုပ်ရပးထားတာ ေိှတယ်။ ဒါရတွလည်း မျေ်ရမခမမပတ် 
ကေည့ရ်နဖို ့လိပုါတယ။် လနူာရတေွလည်း အာဟာေေှိ
ဖို့ လိုပါတယ်။ ေိုဗစ်နဲ့ပတ်သေ်ပပီး ခံနိုင်ေည်ေှိရအာင် 
အာဟာေေိှရအာင် ရဆာင်ေွေ်ရပးဖ့ုိလုိတယ်။ စားနုိင်တ့ဲ 
လနူာရတေွှသိလိ ုမစားနိငုတ်ဲလ့နူာရတေွှမိယ။် မျေရ်မခ 
မမပတက်ေည့ဖ်ို ့လိပုါတယ။် ဆင်းေခဲျမ်းသာမဟတုပ်ါေူး။ 

ဆင်းေဲလို့ မလုပ်နိုင်ေူး၊ မရေျွးနိုင်ေူး၊ မစားနိုင်ေူးဆို
တာ မမဖစပ်ါရစနဲ့။ အားလုံးေိ ုေျွနရ်တာတ်ိုေ့ လသူား
တစရ်ယာေအ်ရနနဲ့ေသင့ေ်ထိေုတ်ဲဟ့ာရတေွိ ုရပးလို့
ေရအာင်ရဆာင်ေွေ်ရပးဖ့ုိ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ ရမပာလုိပါတယ်။” 
အရလးထားရဆာင်ေေြ်

ဆေ်လေ်ရမပာကေားောတွင် ရောဂါ ောေွယ်၊
ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ တိုင်းရဒသကေီးနှင့် 
မပညန်ယမ်ျားအလိေု ်အခေအ်ခမဲျားေှပိါေ သေဆ်ိငုေ်ာ
ေနက်ေီးဌာနများနငှ့ ်တိငု်းစစဌ်ာနချုပမ်ျားသို ့ဆေသ်ယွ ်
၍ ရပါင်းစပည်ှနိှိုင်းရဆာငေ်ေွရ်ပးကေေမညမ်ဖစရ်ကောင်း
နှင့် ေုသရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ အရလးထားရဆာင်ေွေ်ရပး 
ကေေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရောဂါ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသု 
ရေးတငွ ်ပါေငရ်ဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့ ်စမီခံန့်ခွသဲမူျား၊ 
ပူးရပါင်းပါေင်သူများ၏ လံုခခုံရေးထိခုိေ်မည့်ေိစ္စေပ်များ 
အရပါ် မပည်သူလူထုေ ေုိင်းေန်းပူးရပါင်းဆန့်ေျင် ရဆာင် 
ေွေ်ေန်လိုပပီး ပါေင်သည့် မပည်သူလူထုေိုလည်း အသိ 
အမှတ်မပုေန်လုိအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း ရမပာကေားသည်။
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ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေး
လုပ်ငန်းများေို ဗဟိုမှ အင်တိုေ်အားတိုေ်ကေိုးပမ်း
ရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိပပီး မပည်သူလူထုအရနမဖင့်လည်း 
စိုးေိမ်လွန်ေဲမှုမမဖစ်ရစေန် အသိသတိမဖင့် ထိန်းသိမ်း
ရဆာင်ေွေ်ကေေန် လုိအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ ရောဂါလေ္ခဏာ 
မဖစ်ရပါ်လာသူများအရနမဖင့် ရဒသန္တေရဆးခန်း၊ ရဆး
ရပးခန်းများေှ ိေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများ၏ ညွှနက်ေားချေ်
နှင့်အညီ သေ်ဆိုင်ောရဆးရုံများ၊ ရစာင့်ကေည့်လူနာ 
လေခ်စံငတ်ာများ၊ အတညမ်ပုလနူာလေခ်စံငတ်ာများ
သို ့သွားရောေမ်ပသကေေန ်လိအုပမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်းမဖင့ ်
နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကေီး 
မင်းရအာင်လှိုင်ေ ဇူလိုင်လ ၂၃ ေေ် နံနေ်ပိုင်းတွင် 
ရနမပညရ်တာေ်ှ ိေေုင့ရ်နာငေ်ပိသ်ာ အစည်းအရေးခန်းမ၌ 
ေျင်းပမပုလုပ်သည့်  ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ 
ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးဆိုင်ော စတုတ္ထအကေိမ်ညှိနှိုင်း
အစည်းအရေးသ့ုိ တေ်ရောေ် အမှာစေားရမပာကေားစဉ် 
ထည့်သွင်းရမပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး  စိုးေင်း၊ ရောင်စီ
အဖဲွ့ေင် ဗုိလ်ချုပ်ကေီးတင်ရအာင်စန်း၊ ဒုတိယဗုိလ်ချုပ်ကေီး 
စိုးထွဋ် ၊  ေျန်းမာရေးနှင့်  အားေစားေန်ကေီးဌာန 
မပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ရဒါေ်တာ သေ်ခုိင်ေင်း၊ စီမေံိန်း
နှင့် ေဏ္ဍာရေးေန်ကေီးဌာန မပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေင်းေိှန်၊ 

ေုိဗစ် − ၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ေုသတေးဆုိင်ော
စေုေ္ထအကေိမ်ညိှနှိုင်းအစည်းအတေးေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂၃ - ၇ - ၂၀၂၁ )

ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရံုး(ကေည်း)မှ တပ်မရတာ် အောေှိ
ကေီးများနှင့် တာေန်ေှိသူများတေ်ရောေ်ကေပပီး တိုင်း
ရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ
များ၊ တာေန်ေိှသူများေ Video Conferencing မဖင့် တေ်
ရောေ်ကေသည်။
အဖွင့်အမှာစြားရပြာကြား

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ အဖွင့်အမှာစေား 
ရမပာကေားော၌ လေ်ေှိအချနိ်တွင် ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ 
တတိယလှိုင်းေူးစေ်မှုသည် မမင့်မားလာသည့်အရန  
အထားတွင်ေှိပပီး ရောဂါဗီဇ ၂ မျ ိုး၊ ၃ မျ ိုးေွဲမပားလျေ်ေှိ
သည်ေို ရတွ့ေှိရနေရကောင်း၊ ေူးစေ်မပန့်ပွားမှုနှုန်း
အရနမဖင့လ်ည်း ၂ ဆမ ှ၄ ဆ၊ ၄ ဆမ ှ၈ ဆအထ ိမမနဆ်န်
မှုေှိရနသည်ေို ရတွ့ေှိေရကောင်း၊ ရောဂါ ောေွယ်
ထိန်းချုပ်ေုသရေးလုပ်ငန်းများေို ဗဟိုမှ ရဆာင်ေွေ်
လျေ်ေှိသေဲ့သို့ တိုင်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်အသီးသီး
တွင်လည်း အင်တိုေ်အားတိုေ် ကေိုးပမ်းရဆာင်ေွေ်
လျေေ်ှရိကောင်း၊ လဦူးရေ ထထူပသ်ပိသ်ည်းသည့ရ်ဒသ
များတွင် အထူးဂရုမပု အရလးထားရဆာင်ေွေ်ကေေန် 
လုိအပ်မည်မဖစ်ရသာ်လည်း အစိုးေမိလ်နွေ်မဲှုမမဖစရ်စေန ်
အသိသတိ မဖင့်  ထိန်းသိမ်းရဆာင်ေွေ် ကေေမည်
မဖစ်ရကောင်း။

တစ်နုိင်ငံလံုးေိှ ရောဂါေူးစေ်မဖစ်ပွားမှုများ၊ ောေွယ် 
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ထိန်းချုပ်ေုသရေးလုပ်ငန်း ရဆာင်ေွေ်ရနမှုများေို 
ရန့စဉ်သတင်းထုတ်မပန်ရပးလျေ်ေှိပပီး သေ်ဆိုင်ော 
တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်မပညန်ယအ်သီးသီးမလှည်း ရောဂါေူး
စေ်မဖစ်ပွားမှု၊ ေူးစေ်ခံေမှု၊ ရသဆံုးမှု၊ ောေွယ်ထိန်းချုပ် 
ေသုရေးလပုင်န်းများ ရဆာငေ်ေွရ်ပးရနမှုတိုေ့ိ ုမဖစစ်ဉ်
အမှန်အတိုင်းရဒသခံလူထုသိေှိရအာင် အချနိ်နှင့်တစ်
ရမပးညီ မပန်ကေားရပးနုိင်ေမည်မဖစ်ော သတင်းအမှန်များ
ေုိ သေိှေိမခင်းမဖင့ ်စိုးေမိရ်ကောင့က်ေမှုများေိ ုရလျှာခ့ျရပး
နိုင်ေမည်မဖစ်ရကောင်း။

မပည်သူလူထုအရနမဖင့် ရအာေ်ဆီဂျင်နှင့်ပတ်သေ်၍ 
စိုးေိမ်ပူပန်မှုများေှိရနပပီး ရဒသန္တေ ရဆးခန်းများ၊ ရဆး
ရပးခန်းများ၊ ရဆးရုံများသို့ မသွားရောေ်ေဲ မိမိတို့၏ 
အိမ်တွင်း၌ပင် ကေိတ်၍ေုသမှုများပင် ေိှရနရကောင်း၊ ထုိသ့ုိ 
မပုလုပ်မခင်းသည် ရောဂါ၏အတိမ်အနေ်ေုိ မသိေိှနုိင်ေဲ 
အန္တောယ်မဖစ်ရပါ်လာနုိင်သည့်အတွေ် ရဒသန္တေ ရဆးခန်း၊ 
ရဆးရပးခန်းများမှ ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများ၏ ညွှန်ကေား 
ချေန်ငှ့အ်ည ီသေဆ်ိငုေ်ာရဆးရုမံျား၊ ရစာင့က်ေည့လ်နူာ
လေခ်စံငတ်ာများ၊ အတညမ်ပုလနူာလေခ် ံစငတ်ာများ
သို ့သွားရောေမ်ပသကေေန ်လိအုပမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ေို
ဗစရ်ောဂါပိုးသည ်တစရ်နောနငှ့တ်စရ်နော ရောဂါမဖစပ်ွား
ပုံမခင်း တူညီမှုေှိမည်မဟုတ်ေဲ အေင်းရသမည့် ရောဂါ
မဟုတ်ရကောင်း သိေှိေသမဖင့် သုရတသနလုပ်ငန်းများ
ရဆာငေ်ေွပ်ပီး ရေေညှစ်ဉ်းစားရဆာငေ်ေွက်ေေန ်လိအုပ်
မည်မဖစ်ရကောင်း၊ သုရတသနမပုလုပ်ောတွင်လည်း ေျန်းမာ 
ရေးနှင့် အားေစားေန်ကေီးဌာန၊ တပ်မရတာ်ရဆးေန်ထမ်း 
တပ်ဖွဲ့တို့ေှိ သုရတသနဌာနများမှသာလျှင် research 
လပုန်ိငုမ်ညမ်ဟတုေ် ဲရဆးရုအံသီးသီးများမလှည်း မဖစ်
ရပါ်ပုံအဆင့်ဆင့်ေို စနစ်တေျမှတ်တမ်းတင်ထားေန် 
လိအုပပ်ပီး လပုရ်ဆာငန်ိငုသ်ည့ ်နယပ်ယမ်တှစဆ်င့ ်တတ် 
နုိင်သရေွ့ ေုိင်းေန်းလုပ်ရဆာင်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း။
မိမိတို့နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုြ်နိုင်

ေိုဗစ်ရောဂါသည် ရေေှည်မဖစ်ရပါ်ရနနိုင်သည့် 
ရောဂါမဖစ်သမဖင့် ရောဂါောေွယ်ရဆးေို မိမိတို့နိုင်ငံ
တွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးလုပ်ရဆာင်ရနမခင်းမဖစ်ပပီး မိမိ၏ 
ရုေှားခေီးစဉ်၌ ရဆွးရနွးခဲ့ရကောင်း၊ ယခင်ေမဖစ်ရပါ်ခဲ့
သည့် အသည်းရောင်အသားေါပိုး၊ ငှေ်ဖျားရောဂါပိုးတို့
ေုိ မိမိတ့ုိနုိင်ငံ၌ ောေွယ်ရဆး ထုတ်လုပ်ရဆာင်ေွေ်နုိင် 

ခဲသ့ေဲသ့ို ့ယခလုည်း လပုရ်ဆာငန်ိငုေ်မညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
မိမိတို့နိုင်ငံနှင့်ေိုေ်ညီသည့် ောေွယ်ေုသရဆးများ
ေိ ုသရုတသနမပုလပုထ်တုလ်ပုန်ိငုရ်ေး ကေိုးပမ်းရဆာင ်
ေေွက်ေေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရဆးရုမံျားသည ်ေိဗုစရ်ောဂါ
ေိုသာမေ အမခားရောဂါများေိုလည်း ေုသရနကေေ
ရကောင်း၊ ေိုဗစ်ရောဂါသည် အရေးကေီးသည်မဖစ်ရသာ် 
လည်း အမခားရေေှည်ေုသရပးေမည့် ရောဂါများ ေုသ
ောတွင် လစ်ဟင်းမှုမေှိရစရေးအတွေ်လည်း စဉ်းစား
လုပ်ရဆာင်ရပးေမည်မဖစ်ရကောင်း ရမပာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ၊
ေ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေး
လုပ်ငန်းများသည် အမျ ိုးသားရေးေိစ္စေပ်မဖစ်သမဖင့် 
အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့ ်လပုင်န်းခငွမ်ျားမ ှပျေေ်ေွ်
ရနကေသည့် ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ရမပာကေားောတွင် “တစ်ဖေ်ေ ေျန်းမာရေးဆိုင်ော 
ပဂု္ဂိုလတ်ချ ို့ေလည်း CDM လပုထ်ားတဲအ့တေွရ်ကောင့ ်
မလာကေေူး။ ေျွနရ်တာလ်ည်း အကေမိက်ေမိအ်ခါခါ ဖတိ်
ရခါ်တယ်။ ခင်ဗျားတ့ုိလာကေပါ။ ဒါ လူမှုရေးေိစ္စမဖစ်တယ်၊ 
နိငုင်ံအ့ရေးေစိ္စမဖစတ်ယ၊် အမျ ိုးသားရေးေစိ္စမဖစတ်ယ၊် 
ေူညီေရအာင်ရမပာတယ်။ တချ ို့လည်းလာကေတာေှိ
တယ်။ တချ ို့လည်းအရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့် မလာ
နုိင်တာလည်းေိှပါတယ်။ ေျွန်ရတာ် ထပ်ပပီးရမတ္တာေပ်ခံ
ပါတယ…် ဒဟီာနဲ့ပတသ်ေပ်ပီးရတာ ့ေျန်းမာရေးဆုိင်ော
ပုဂ္ဂို လ်အားလံုး တစ်နုိင်ငံလံုး ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်ကေဖို့ 
ရမပာလိတုယ။် ရဆးရုရံတမွှာ ေျန်းမာရေးနဲ့ ေျန်းမာရေး
ေနက်ေီးဌာနတို ့ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေွက်ေဖို ့ေျွနရ်တာရ်မပာ
လိုပါတယ်” ဟု ရမပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် အရေးရပါ်လူနာများေုိ အချန်ိမီပ့ုိရဆာင် 
နိုင်ရေး လိုအပ်မည်မဖစ်သမဖင့် လူနာတင်ယာဉ်များ၏ 
ကေံ့ခိုင်မှုေိုလည်း တာေန်ေှိသူများေ ကေပ်မတ်ရဆာင် 
ေွေ်ရနေန်လုိအပ်မည်မဖစ်ရကောင်းနှင့် တာေန်ေုိ ခဲွရေရပး 
ထားေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိတိိုအ့ရနမဖင့ ်ရအာေဆ်ဂီျင ်
လုရံလာေစ်ွာေေှရိေးအတေွ ်ကေိုးပမ်းရဆာငေ်ေွလ်ျေ်
ေှိပပီး မပည်ပမှလည်း အထူးအစီအစဉ်တစ်ေပ်အရနမဖင့် 
မှာယူတင်သွင်းလျေ်ေှိသမဖင့် စနစ်တေျသုံးစွဲေန်နှင့် 
သိရုလှာငမ်ှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍်လည်း ထနိ်းသမိ်းရဆာင်ေွေ်
ကေေန ်လိအုပမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရမမာေဥ်ေ္ကလာပရဆးရုံ
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တွင် ရအာေ်ဆီဂျင်ပိုေ်လိုင်းများ ဖျေ်ဆီးခံေသည်ဟု
ကေားသိေပပီး ဟုမ္မလင်းရဆးရုံတွင်လည်း အရကောင်းမ့ဲ
လုပ်ငန်းခွင်ပျေ်ေွေ်ခ့ဲသည့် ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းအချ ိ့ု ေ 
ရအာေ်ဆီဂျင်အိုးများေို သိုေှေ်ထားခဲ့သည်ဟုသိေှိေ
ရကောင်း၊ ထိေုဲသ့ိုလ့ပုေ်ပမ်ျားသည ်အရတွးအရခါ်မဲပ့ပီး 
စာနာမှုေင်းမဲ့သည့်လုပ်ေပ်များပင်မဖစ်ပပီး ရဆးရုံများ
အရနမဖင့လ်ည်း လနူာများ၏ ေျန်းမာရေးအတေွ ်လုခံခုံ 
ရေးတင်းကေပ်စွာလုပ်ရဆာင်ကေေန် လုိအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း။
လိုြ်နာမှုအားရြာင်းလာ

ရောဂါမဖစ်ပွားမှုလေ္ခဏာသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး
တူညီမှုမေှိသမဖင့် ေျန်းမာရေးဆိုင်ော ပညာရပးမှုများ
ေိ ုရပုမ်မငသ်ကံေား၊ ရေဒယီိတုိုမ့ ှထတုလ်ွှင့သ်ညသ်ာမေ 
ထုတ်မပန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းေမ်းများနှင့်အညီ 
ရဟာရမပာမှုများ၊ လေ်ေမ်းစာရစာင်များမဖင့်လည်း 
ေျန်းမာရေးအသိပညာရပးရဆာင်ေွေ်ကေေမည်မဖစ် 
ရကောင်း၊ ထုိေ့ဲသ့ုိ အသိပညာရပးရဆာင်ေွေ်မှုများရကောင့် 
မပညသ်လူထူအုရနမဖင့ ်လိေုန်ာမှုအားရောင်းလာသည်
ေို ရတွ့ေှိေပပီး ၁၇ ေေ်ရန့အထိ အများနှင့်သေ်ဆိုင်
သည့ရ်နောများ၊ လပုင်န်းခငွမ်ျားသို ့သွားလာမှုများ သသိိ
သာသာရလျာေ့ျလာသညေ်ိ ုရလလ့ာရတွ့ေှေိမညမ်ဖစ ်
ရကောင်း၊ တစဦ်းချင်းအသစိတိမ်ဖင့ ်သွားလာလှုပေ်ှား ရန 
ထုိင်ကေရစရေး ပညာရပးရဆာင်ေွေ်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ 
လွန်ခဲ ့သည့်ေေ်ပိ ုင်းတွင် ရဆးပညာေှင်တစ်ဦးေ 
ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနှင့် ပတ်သေ်၍ ရထာေ်မပမှုများေို 
ရတွ့ေှေိပပီး ေူးစေမ်ှုမှာ လမူတှစဆ်င့သ်ာ ေူးစေမ်ခင်း
ေှပိပီး ၎င်း၏ရမပာကေားချေသ်တင်းစေားေိ ုတိငု်းရဒသ
ကေီးနှင့်မပည်နယ်များသို့ ထပ်ဆင့်မဖန့်ရေရပးသွားမည်
မဖစရ်ကောင်း၊ မနှေ်နသ်ည့အ်သပိညာများ ေေှရိစလိမုခင်း
မဖစ်ပပီး စိုးေိမ်ပူပန်မှုေို ရလျာ့ေျရစလိုမခင်းရကောင့်မဖစ်
ပါရကောင်း၊ အသေအ်န္တောယန်ငှ့ဆ်ိငုသ်ည့ ်ေစိ္စေပမ်ျား
မဖစသ်မဖင့ ်ရောလာဟလရေးသားမခင်းများမမပုလပုက်ေ
ေန် မည်သ့ုိပင်ရမတ္တာေပ်ခံလျေ်ေိှရသာ်လည်း ရောလာ 
ဟလသတင်းများ ဆေ်လေ်မပန့်ပွားလျေ်ေှိသမဖင့် 
အရမခအရနမနှမ်ျားေိ ုသေိှေိန ်လိအုပမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ရအာေရ်မခသတင်းအမနှ၊် အရမခအရနမနှမ်ျားေိ ုအချနိ်
နှင့် တစ်ရမပးညီတင်မပမှသာလျှင် ဗဟုိမှရမဖေှင်းရဆာင်ေွေ် 
နိုင်မည်မဖစ်ရသာရကောင့် တိုင်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်

တ့ုိတွင် မဖစ်ရပါ်ရနသည့်အရမခအရနမှန်များေုိ သိေိှရအာင် 
ရဆာငေ်ေွပ်ပီးတငမ်ပကေေနလ်ိအုပမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ မမိိ
တ့ုိအရနမဖင့် အမခားလုိအပ်ချေ်မှန်သမျှေုိ တတ်စွမ်းသရေွ့ 
ကေိုးပမ်းမဖည့်ဆည်း ရဆာင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိရကောင်း 
ရမပာကေားသည်။
အပမန်ဆုံးထိုးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရြးြါမယ်

ထိုရ့နာေ ်ရောဂါောေယွရ်ဆးများ ရောေေ်ှမိှုနငှ့ ်
အမခားရဆးရံုသံုးပစ္စည်းများ ရောေ်ေိှမှု၊ ထုိးနံှရပးနုိင်ရေး 
စမီရံဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှမိှု အရမခအရနများနငှ့ ်ပတသ်ေ၍် 
ရမပာကေားောတွင် “တရုတ်နိုင်ငံေရန လှူဒါန်းတဲ့ရဆး 
၇၃၆၀၀၀ မရန့ေ ရောေလ်ာပါတယ။် အဲဒ့ါေိဒုရီန့ေ
စပပီး မဖန့်ပပီးရတာ့ ရဆးထိုးဖို့ ရဆာင်ေွေ်ရနပါတယ်။ 
ဒီရန့လည်းရောေ်ပါမယ်။ မနေ်မဖန်လည်း ရောေ်ပါ
မယ်။ ဩဂုတ်လပထမပတ်အထိ ၄ သန်းရောေ်ဖို့ေှိပါ
တယ်။ ရတာေ်ရလျှာေ် ေျွန်ရတာ်တ့ုိရပးပါမယ်။ အဓိေ 
လေေ်ယရ်ောေလ်ာလိုေ့ှေိင ်ဒါရတေွိအုမမနဆ်ုံးထိုးနိငု်
ဖို့အတွေ် ကေိုးစားရပးပါမယ်။ ေျွန်ရတာ်တ့ုိေ နှစ်ပတ်
မခားပပီးမှ ထုိးေတ့ဲအတွေ်ရကောင့် ရနာေ်ထပ်နှစ်ပတ်မခား
တ့ဲ အချနိ်မှာ ရဆးေရအာင် ေျွန်ရတာ်ကေိုးစားပါမယ်။ 
လေ်ထဲမှာ Risk ယူပပီးရတာ့မှ အေံချန်ထားတာရတွ
ောရတ ွသပိမ်လပုေ်နဲဲ့ များများ First Doseေိ ုထိုးနိငု်

ေိုဗစ်ရောဂါပိုးသည်

တစ်ရနောနှင့်တစ်ရနော

ရောဂါမဖစ်ပွားပံုမခင်း တူညီမှုေိှမည်မဟုတ်ေဲ 

အေင်းရသမည့် ရောဂါမဟုတ်ရကောင်း

သိေှိေသမဖင့် သုရတသနလုပ်ငန်းများ

ရဆာင်ေွေ်ပပီး

ရေေှည်စဉ်းစားရဆာင်ေွေ်ကေေန်

လိုအပ်မည်မဖစ်။
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ဖို့လိုတယ်။ ဒါရလးရတွလည်း ဥေ္ကဋ္ဌများေို ေျွန်ရတာ်
ရမပာလိပုါတယ။် ေျွနရ်တာတ်ို ့အရနနဲ့ ေိဗုစန်ဲ့ပတသ်ေ်
လို့ေှိေင် ရငွရေးရကေးရေးေိစ္စေပ်ေအစ ောေန့်သတ် 
ချေ်မှ မထားပါေူး။ ဆိုလိုတာေ ရဆးရုံတေ်ေုသဖို့
အတေွ ်ရဆးတိုေ့ာတိုေ့ယတ်ာအမပငေ်ိ ုရဆးရုအံတေွ ်
လိုအပ်တဲ့ အမခားပစ္စည်းရတွပါတယ်။ ဥပမာအားမဖင့် 
Mask လိုဟာမျ ိုးရတွ၊ လေ်အိတ်လိုဟာမျ ိုးရတွ၊ PPE 
လိုဟာမျ ိုးရတွ၊ ရနာေ်ဆုံးစားစောရသာေ်စောရတွ
ေအစ လူနာေို စိတ်အားငယ်ရစေရအာင် ောမှမမဖစ်
ပါရစနဲ့။ သူတို့ အတတ်နုိင်ဆံုး တစ်ရန့တစ်ရန့မှာရတာ့ 
သူတ့ုိအရပါ်မှာ ေိုယ့်ေိုယ်ေိုယ် စိတ်ချမ်းသာေိုယ်
ချမ်းသာနဲ့ ရဆးေါးေသုတာေိခုဖံိုအ့တေွ ်ရမျှာမ်နှ်းပပီး 
ရဆာင်ေွေ်ဖို့လိုပါတယ်၊ အဲဒီရတာ့ ဒါနဲ့ပတ်သေ်ပပီး 
ောေန့်သတခ်ျေမ် ှေျွနရ်တာတ်ိုမ့ထားေူးဆိတုာေိ ု
အားလုံးေိုအသိရပးလိုပါတယ်” ဟု ရမပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ၊ မပည်ရထာင်စု
ေနက်ေီးများ၊ တပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများနငှ့ ်တေရ်ောေ ်
လာကေသူများေ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါမဖစ်ပွားမှုအရနမဖင့် 
စတငမ်ဖစပ်ွားချနိမ် ှလေေ်ှအိချနိအ်ထ ိ၂ သနိ်း ၅ ရသာင်း
ရေျာ်ေှိပပီမဖစ်ပပီး ရသဆုံးသူ ၆၁၀၀ ရေျာ်ေှိပပီမဖစ်သည့်

အရမခအရန၊ ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများ၊ ရစတနာေ့နထ်မ်း
များမဖင့ ်ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှပိပီး မပညသ်လူထူမုှ
လည်း ပိမုိပုူးရပါင်းရဆာငေ်ေွလ်ာသည့အ်တေွ ်ရနာေ်
ေေ်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အကောတငွ ်ရောဂါေူးစေမ်ှုနှုန်း 
ရလျာေ့ျလာနိငုမ်ည့ ်အရမခအရန၊ ောေယွရ်ေးလပုင်န်း
တွင် မေှိမမဖစ်လိုအပ်သည့် ောေွယ်ရဆးထိုးနှံမှုေို 
စနစ်တေျ မဖစ်ရစရေးအတွေ် အိုင်တီနည်းပညာမဖင့် 
စာ ေ င်း သွ င်း မပု စု နို င် ရေး အ တွ ေ်  တ ပ် မ ရတာ် မှ  
ေွန်ပျူတာပညာေှင်များမဖင့် ရဆာ့ေဲလ်မပုလုပ်လျေ်ေှိ
ပပီး လွယ်လွယ်ေူေူမဖင့် သုံးစွဲနိုင်ရေးလုပ်ရဆာင်ထား
ေှိော မပည်နယ်နှင့် တိုင်းများေှိ ရောဂါတုံ့မပန်ရေးအဖွဲ့
များသို့လည်း ဆေ်လေ်မဖန့်ရေရပးသွားမည့်အရမခ 
အရန၊ ထိုသို့ောေွယ်ရဆးထိုးနှံောတွင် ရသဆုံးမှုေို
ရလျှာခ့ျနိငုရ်ေး ဦးစားရပးအပုစ်၊ု ရောဂါေူးစေမ်ပန့်ပွား
မှုေိ ုတားဆီးရေးအတေွ ်လိအုပသ်ည့်အုပ်စု၊ ေုိဗစ် - ၁၉ 
ရကောင့် နုိင်င့ံစီးပွားရေးထိခုိေ်မှုေုိ မဖစ်ပွားရစနိုင်မည့် 
ဦးစားရပးအုပ်စုဟူ၍ ခွဲမခား၍ ဦးစားရပးထိုးနှံရပးသွား
မည့ ်အရမခအရန၊ ရောဂါ ောေွယ၊် ေသု၊ထနိ်းချုပရ်ေး
အတွေ် ရစာင့်ကေည့်လူနာထားေှိရေးစင်တာများနှင့် 
အတည်မပုလူနာထားေှိရေးစင်တာများေို ထပ်မံတိုးချဲ့ 
လေ်ခံေုသနိုင်ရေး စီစဉ်ရဆာင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိသည့် 
အရမခအရန၊ ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ ောေွယေ်သုထနိ်းချုပ်
ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးမပုနိုင်ရေးေန်ပံုရငွမှ သံုးစဲွ
ထားေိှမှုအရမခအရန၊ ရလရကောင်းလုိင်းများ၊ နယ်စပ်ရဒသ
များ၊ ဆိပ်ေမ်းများ၊ နယ်စပ်ဂိတ်များမှတစ်ဆင့ ်ရောဂါ
ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေးဆိုင်ော ပစ္စည်းများေို 
တင်သွင်းလျေ်ေှိသည့်အရမခအရနနှင့် လူ့ေျန်းမာရေး
နှင့် သေ်ဆိုင်ရသာပစ္စည်းများမဖစ်၍ အချ ို့ရသာ FDA 
ခွင့်မပုချေ်မေှိသည့်ပစ္စည်းများေို စိစစ်ေန်လိုအပ်သည့် 
အရမခအရန၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင်လည်း ေူးစေ်
မပန့် ပွားမှုနှင့် ရအာေ်ဆီဂျင်လုိအပ်ချေ် မမင့်တေ်လာ
သည့အ်တေွ ်မပညတ်ငွ်းေှ ိOxygen Plant များတငွ ်တိုး
ချဲ့ထတုလ်ပုန်ိငုမ်ည့အ်ရမခအရန၊ ရေးလရံခါငဖ်ျား ရဒသ
များတွင် ရအာေ်ဆီဂျင်လိုအပ်ချေ်များေို မဖည့်ဆည်
ရဆာင်ေွေ်ရပးလျေ်ေှိမှု အရမခအရန၊ ပို့ရဆာင်ဆေ်
သယွရ်ေးနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ရလရကောင်းလိငု်း၊ ရေရကောင်း
လုိင်း၊ မီးေထားနှင့် ေုန်းလမ်းပ့ုိရဆာင်ရေးတ့ုိေုိ ပုမံနှရ်မပး

တရုတ်နိုင်ငံေရန လှူဒါန်းတဲ့ရဆး

၇၃၆၀၀၀ မရန့ေ ရောေ်လာပါတယ်။

အဲဒါေိုဒီရန့ေစပပီး မဖန့် ပပီးရတာ့

ရဆးထိုးဖို့ ရဆာင်ေွေ်ရနပါတယ်။

ဒီရန့လည်းရောေ်ပါမယ်။ မနေ်မဖန်လည်း

 ရောေ်ပါမယ်။ ဩဂုတ်လပထမပတ်အထိ

ရလးသန်းရောေ်ဖို့ေှိပါတယ်။

 ရတာေ်ရလျှာေ် ေျွန်ရတာ်တို့ရပးပါမယ်။

 အဓိေလေ်ေယ်ရောေ်လာလို့ေှိေင်

ဒါရတွေိုအမမန်ဆုံးထိုးနိုင်ဖို့အတွေ်

ကေိုးစားရပးပါမယ်။
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ဆွဲရပးလျေ်ေှိပပီး ခေီးသည်ရလျာ့ပါးမှုအရပါ် မူတည်၍ 
အရခါေ်ရေရလျာ့ချရမပးဆွဲလျေ်ေှိသည့် အရမခအရန၊ 
ေျန်းမာရေးဆိုင်ော အသိပညာရပးမှုများေို နိုင်ငံပုိင် 
ရုပ်မမင်သံကေား၊ ရေဒီယုိတ့ုိအမပင် ပုဂ္ဂလိေ ရုပ်သံလုိင်း များ
မှလည်း အသိပညာရပးလျေ်ေှိသည့် အရမခအရန၊ မီဒီ
ယာအချ ို့၏ ေိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါေိုအသုံးချ၍ သတင်း
မှား ထုတ်လွှင့်ရနမှုနှင့် သတင်းမှန်မပန်ကေားနိုင်ရေး 
အချနိန်ငှ့တ်စရ်မပးည ီရဆာငေ်ေွရ်နမှုအရမခအရန၊ ထပမ်ံ
ရောေေ်ှလိာသည့ ်ောေယွရ်ဆးများထိုးနှရံေးအတေွ ်
လထူအုား အသပိညာရပး လှုရံဆာရ်ဆာငေ်ေွသ်ွားမည့ ်
အရမခအရန၊ ေျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာေ်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် 
ရောဂါောေွယ်ေုသထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် 
တပ်မရတာ်ရဆးတပ်ဖဲ့ွေင်များ ပါေင်ထမ်းရဆာင်ရနမှု အရမခ 
အရန၊ ောေွယ်ရဆးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ရေုှားနိငုင်နံငှ့ ်ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေွရ်နမှု အရမခအရနများ၊ 
တိုင်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်ရောင်စီများအရနမဖင့် 
ရအာေ်ရမခတွင် မဖစ်ရပါ်လျေ်ေှိသည့် အရမခအရနမှန်
များေိ ုအချနိန်ငှ့တ်စရ်မပးညတီငမ်ပေန၊် သတင်းအချေ် 
အလေမ်ျား မနှေ်နစ်ွာေေှရိစရေးအတေွ ်သေဆ်ိငုေ်ာ
ဌာနများနငှ့ ်ပူးရပါင်းရဆွးရနွးရဆာငေ်ေွက်ေေနလ်ိအုပ်
သည့်အရမခအရန၊ ရဒသအလုိေ် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ရစာင့် 
ကေည့်လူနာလေ်ခံစင်တာများနှင့် အတည်မပုလူနာလေ်ခံ 
စင်တာများ၏လုိအပ်ချေ်များေုိ ရစာင့်ကေည့်မဖည့်ဆည်း 
ရဆာငေ်ေွရ်ပးေနလ်ိအုပသ်ည့ ်အရမခအရန၊ ေျန်းမာရေး
နငှ့ ်ရစတနာေ့နထ်မ်းများ၏ လိအုပခ်ျေမ်ျားအား မဖည့ ်
ဆည်းရပးနုိင်မည့်အရမခအရနများနှင့် ပတ်သေ်၍ အေျယ် 
တေင့် ေှင်းလင်းတင်မပကေသည်။
ထိန်းချုြ်ရဆာင်ေေြ်ေန်လို

ေငှ်းလင်းတငမ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌေ ပို့ရဆာင်ဆေ်သွယ်ရေးနှင့်
ပတ်သေ်၍ ေပ်တန့်၍ မေေဲ မပတ်ရတာေ်မှုမေိှရစရေး
အတွေ် ရဆာင်ေွေ်ကေ ေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ ေုန်စည်စီး
ဆင်းမှုနငှ့ ်ပိုရ့ဆာငဆ်ေသွ်ယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါေင်
ရနသည့် အရမခခံေန်ထမ်း များ၏ ေျန်းမာရေးဆုိင်ောေိစ္စ
ေပ်များေုိလည်းဦးစားရပး ရဆာင်ေွေ်ရပးေမည်
မဖစရ်ကောင်း၊ ရောလာဟလ သတင်းများထတုလ်ွှင့ရ်န
မှုများေို သတင်းမှန်မပန်ကေားရုံသာမေ သတင်းမှား

ထတုလ်ွှင့သ်ည့သ်တင်းဌာနများေိပုါ မပင်းထနစ်ွာ တုံမ့ပန်
ေန့်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ ရေးေွေ်
အတွင်း ရဆးေါးများအား ပုံမှန်ထေ် ပိုမို၍ရေးတင်
ရောင်းချရနသည့်  အရမခအရနများေို  ထိန်းချုပ်
ရဆာငေ်ေွေ်နလ်ိရုကောင်း၊ မပညပ်မေှငရ်ောေလ်ာသည့ ်
Oxygen များေိ ုစနစတ်ေျထနိ်းသမိ်း၍ မဖန့်ရေရပးနိငု်
ရေးအတွေ် စီမံရဆာင်ေွေ်သွားေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ 
ေခိုင်မပည်နယ်၊ ရမမာေ်ဦးပမို့တွင် လိုအပ်ရနသည့် Test 
Kit များေို တပ်မရတာ်ေဟတ်ယာဉ်မဖင့် အမမန်ဆုံး
ပိုရ့ဆာင ်ရပးသွားေနလ်ိရုကောင်း၊ ဟိတုယ ်Quarantine 
များအတွေ် လိုအပ်သည့် SOP ေို တိတိေျေျ ထုတ်
မပနရ်ပးသွားေနန်ငှ့ ်လုရံလာေသ်ည့ ်ရဆးအောအေွယ်
နှင့် ရအာေ်ဆီဂျင်ေေိှရေးအတွေ် ဌာနများအချင်းချင်း 
ရပါင်းစပ်ရဆာင်ေွေ်ရပးေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ 
ရောေ်ေိှလာသည့် ောေွယ်ရဆးများထုိးနံှရေး ရဆာငေ်ေွ်
ောတငွ ်First Dose ေိ ုအမမနဆ်ုံးထိုးနှပံပီး ထပမ်ရံောေ်
ေှိလာမည့် ောေွယ်ရဆးများေိုလည်း အချနိ်မီ ထိုးနှံ
ရပးနိငုရ်ေး စမီရံဆာငေ်ေွရ်ပးသွားေနလ်ိရုကောင်း၊ ၂၀၂၁ 
ခနုစှအ်တငွ်း လဦူးရေ၏ ၅၀ ောခိငုန်ှုန်းေိ ုထိုးနှရံပးနိငု်
ရေး ေညမ်နှ်းရဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှရိသာလ်ည်း ၇၀ ောခိငု ်
နှုန်းအထိ တိုး မမှင့်ထိုးနှံနိုင်ရေးအတွေ် ကေိုးပမ်း   
ရဆာငေ်ေွက်ေေမညမ်ဖစရ်ကောင်းမဖင့ ်မဖည့စ်ေွရ်ဆွးရနွး
ရမပာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ေ နိဂံုးချုပ်အမှာစေား ရမပာကေားောတွင် ေိုဗစ်-၁၉ 
ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေးလုပ်ငန်းများတွင် လူမှုရေး
အဖဲွ့အစည်းများ၊ နုိင်ငံရေးပါတီများသည် လူထုနှင့် ထိ
ရတွ့သည့်အဖွဲ့အစည်းများ မဖစ်သ မဖင့်  နို င် ငံ ရေး
ေညမ်နှ်းချေမ်ပါေ ဲပေဟတိစတိဓ်ာတမ်ဖင့ ်ပါေငေ်ညူီ
ရဆာင်ေွေ်ကေေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ပပီး အမခားလူမှုရေး
အဖွဲ့အစည်းများအရနမဖင့်လည်း ရောဂါောေွယ်ရေး
ဆိုင်ောများ၊ အသိပညာရပးမှုဆိုင်ောများတွင် ေိုင်းေန်း
ပါေငရ်ဆာငေ်ေွမ်ညဆ်ိပုါေ ပိမုိထုရိောေ်စွာ ရဆာင်ေွေ်
နုိင်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ ရောဂါောေွယ် ေုသရေးနှင့်  
ပတ်သေ်၍ အချ ို့ရသာ ေုသရေးစင်တာများ၊ ရဆးရုံ
ရဆးခန်းများနငှ့ ်ဆေသ်ယွန်ိငုရ်ေး ရကေညာထားသည့ ်
ဖုန်းနံပါတ်များသည် အရကောင်းအမျ ိုးမျ ိုးရကောင့်  
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အေူအညီလိုအပ်၍ဆေ်သွယ်ပါေ ဆေ်သွယ် ၍ မေ
ရကောင်းသေိှေိသမဖင့ ်တာေနေ်ှသိမူျားအရနမဖင့ ်ကေပမ်တ်
ရဆာင်ေွေ်ကေေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း။

Quarantine စင်တာများနှင့် ပတ်သေ်၍ တပ်မရတာ် 
နှင့် အေပ်ေေ်တို့တွင် စုစုရပါင်း ၂၃၂၇ ရနောဖွင့်လှစ်
ရဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှပိပီး ထပမ်၍ံလည်း တိုးချဲ့လပုရ်ဆာင်
လျေ်ေှိရကောင်း၊ အဆိုပါ Quarantine စင်တာများတွင် 
ေျန်းမာရေးနှင့် အားေစားေန်ကေီးဌာနမှ ေျန်းမာရေး
ေန်ထမ်းများသာမေ တပ်မရတာ်မှရဆးမှူးပါေဂူများ
အပါအေင် ေျန်းမာရေးေန်ထမ်း စုစုရပါင်းအင်အား ၃၀၀၀၀ 
ရေျာ်မဖင့် ရဆးအောအေွယ်ရပးရဆာင်ေွေ်လျေ်ေှိ
ရကောင်း၊ ရဒသအလိေ်ု Quarantine စငတ်ာများ ထပမ်ံ
ဖငွ့လ်စှေ်နလ်ိအုပပ်ါေလည်း ဗဟိသုိုတ့ငမ်ပရဆာငေ်ေွ်
သွားေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ အတည်မပုလူနာများထားေိှသည့် 
ရနောများေိလုည်း မပညသ်မူျားမ ှအလယွတ်ေသူေိှရိစ
ေန်အတွေ် တာေန်ေှိသူများေ လမ်းညွှန်ရပးရနေန်လို
အပ်ရကောင်း၊ ေုိဗစ် ပထမလှိုင်းနှင့် ဒုတိယလှိုင်းေူးစေ် 
မဖစပ်ွားမှုတိုတ့ငွ ်လရူသဆုံးမှု ၂ ောခိငုန်ှုန်းရေျာခ်န့်သာ
ေှိခဲ့ပပီး လေ်ေှိ မဖစ်ပွားလျေ်ေှိသည့် တတိယလှိုင်းတွင် 
၂ ဒသမ ၃၄၆ ောခုိင်နှုန်းမျှသာေိှသည်ေုိ ရတွ့ေိှေပါရကောင်း၊ 
ရောဂါရကောင့ ်ေယွလ်နွသ်ွားသမူျားေိလုည်း စနစတ်ေျ 

သပဂဂုဟ်ရပးသွားေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ သပဂဂုဟ်ရေးလုပ် 
ရဆာငေ်သည့ ်ေနထ်မ်းများ၊ ေျန်းမာရေး ေနထ်မ်းများ၊ 
ရစတနာ့ေန်ထမ်းများအရနမဖင့်လည်း ောေွယ်ရေးပစ္စည်း 
များေိ ုမပည့စ်ုစံွာေတဆ်င၍် ရောဂါထပမ်ေံူးစေမ်ပန့်ပွား
မှုမေှရိစရေး အရလးထားရဆာငေ်ေွသ်ွားေနလ်ိရုကောင်း။

လမူှုေနွေ်ေစ်ာမျေန်ှာများတငွ ်ေိဗုစရ်ကောင့ ်မဖစ်
ရပါ်ရနမှုများေို နိုင်ငံရေးအေ အသုံးချမှုများေှိရနသည့် 
အတေွ ်သင့ရ်လျာမ်ှုမေှသိညေ်ိ ုရမပာကေားလိရုကောင်း၊ 
ရဆးရံုအသီးသီးတွင် ရအာေ်ဆီဂျင်လံုရလာေ်မှု ေိှရနေန် 
လုိအပ်မည်မဖစ်ပပီး ရအာေ်ဆီဂျင်များ အပမဲရပးရေနုိင်ရေး 
လည်ပတ်ရဆာင်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ ရဆးရုံ
အသီးသီးေှရိအာေဆ်ဂီျငအ်ိုးများ၊ Oxygen Plant များ၏ 
System များေိလုည်း အပမမဲမပတ ်စစရ်ဆးရဆာငေ်ေွ်
ရနေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်းမဖင့် ရမပာကေားသည်။

ထိုရ့နာေ ်ေျန်းမာရေးေနထ်မ်းများ၏ တာေနထ်မ်း
ရဆာင်မှုအရမခအရနများနှင့်ပတ်သေ်၍ ရမပာကေားော 
တငွ ်“ဒမီှာေှရိနတဲဆ့ောေနရ်တနွဲ့ပတသ်ေပ်ပီးရတာ ့သူ
တ့ုိလည်း စိတ်ဓာတ်ချမ်းရမမ့စွာ လုပ်နုိင်ဖ့ုိလည်းလုိပါတယ်။ 
သတူိုေ့ိလုည်း အားရပးပါတယ။် အသအိမတှလ်ည်း မပု
ပါတယ်။ တချ ို့ရဆးရံုရတွမှာကေရတာ့ ဆောေန်တစ်ရယာေ်
စ နှစ်ရယာေ်စေှိတယ်။ တချ ို့ရဆးရုံရတွမှာေျရတာ့ 
ဆောေန ်ရလးငါးရမခာေရ်ယာေေ်ှတိယ။် ဒေီေရ်ဆးရုံ
ေမဟုတ်ရတာ့ ဟိုေေ်ရဆးရုံေဆိုပပီး ေိုယ်နဲ့မဆိုင်
ေူးဆိပုပီး သွားလပုလ်ိုမ့ေေူး။ သေဆ်ိငုေ်ာမပညန်ယန်ငှ့ ်
တိုင်းေျန်းမာရေးမှူးရတွနဲ့ ညှိနှိုင်းပပီးရတာ့မှ သူတို့ေို 
ဒီရဆးရုံရတာ့သွားလုပ်ရပးပါ။ သွားလုပ်လို့ေပါတယ်။ 
မလုပ်နိုင်စောအရကောင်းလည်းမေှိေူး။ မငင်းမှာလည်း
မဟတုေ်ူး။ ေျွနရ်တာတ်ို ့စမီရံပးဖိုပ့လဲိပုါတယ။် တချ ို့
ရဆးရုရံတမွှာ လနူာများပပီး ဆောေနေ်နည်းရနတယ။် 
ဆောေန်မေှိေူးမဟုတ်ေူးေှိတယ်။ နည်းရနတယ်။ အဲ့
ဒီရတာ့ ဆောေန်များရနတဲ့ ရနောေရနပပီးရတာ့ မျှပပီး
ရတာ ့ထည့ရ်ပးတတဖ်ိုအ့တေွ ်စမီခံန့်ခွရဲေးနည်းလမ်း
အေ ရဆာင်ေွေ်ေမှာမဖစ်ပါတယ်။ အရေးအကေီးဆုံး
ေရတာ ့စမီခံန့်ခွမဲှုရောင်းမနွမ်ခင်းပါ။ စမီခံန့်ခွမဲှု ရောင်း
လိုေ့ှေိင ်လပုင်န်းတစခ်ေုိ ုအဆငရ်မပရမပရဆာငေ်ေွန်ိငု်
မယ။် စမီခံန့်ခွမဲှုရောင်းရအာင ်လပုန်ိငုမ်ခင်းဆိတုာလည်း 
စုရပါင်းတိုင်ပင်ပပီး လုပ်တာရောင်းပါတယ်။ တစ်

ဒီမှာေှိရနတဲ့ဆောေန်ရတွနဲ့

ပတ်သေ်ပပီးရတာ့ သူတို့လည်း

စိတ်ဓာတ်ချမ်းရမမ့စွာ လုပ်နိုင်ဖို့လည်း

လုိပါတယ်။ သူတ့ုိေုိလည်း အားရပးပါတယ်။ 

အသိအမှတ်လည်း မပုပါတယ်။
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ရယာေ်ထဲလုပ်ရနလ့ုိမေေူး။ စုရပါင်းတုိင်ပင်ပပီးလုပ်တာ
ပဲရောင်းတယ်။ ဒီေိစ္စသည်လည်း စီမံခန့် ခဲွမှုရောင်း
ရအာင် စုရပါင်းလုပ်ရုံတင်မဟုတ်ေဲ မပည်သူလူထုနဲ့
ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေွဖ့ုိ်လည်းလုိတယ်။ ဒီကေားထဲမှာလည်း 
ကေားမဖတ်လုပ်ေမ့ဲ  ဆေ်သွယ်ေမဲ့အဖွဲ့အစည်းေ ော
လဆဲိရုတာ ့ရစာရစာေေျွနရ်တာရ်မပာတဲ ့လမူှုရေးအဖွဲ့
အစည်းနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီရတွပဲ။ သူတို့ေရနပပီးရတာ့ 
မပည်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းရတွကေားထဲမှာ 
ရပါင်းစပ်ရပးဖို့လိုတယ်။ ဒီလုိ ရပါင်းစပ်ရပးမယ်ဆုိေင် 
လုပ်ငန်းေ များများ Function မဖစ်ပါတယ်။ ဒါေိုလည်း
အားရပးရဆာင်ေွေ်ကေဖို့ ရမပာလိုပါတယ်” ဟုရမပာ
ကေားသည်။

ဆေလ်ေပ်ပီး ယရန့မစှ၍ ေါတငွ်းောလသို ့ရောေ်
ေှိပပီမဖစ်သမဖင့် ေုန်းရတာ်ကေီးရေျာင်းများ၊ သာသနာ
နွယေ်င် သီလေှငရ်ေျာင်းများေိုလည်း တိုင်းရဒသကေီး
နှင့် မပည်နယ်အလိုေ် တာေန်ေှိသူများေ သွားရောေ်
ကေည့်ရှု၍ ဆွမ်း၊ ေွမ်းမှအစ အဆင်ရမပရအာင် မဖည့်ဆည်း 
ရဆာင်ေွေ်ရပးသွားေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ မိမိတ့ုိ၏ ောသာ 
သာသနာအား အဆေ်မမပတ်ရအာင် အရလးထား 
ရဆာင်ေွေ်ရပးေန်လိုအပ်သေဲ့သို့ အမခားောသာရေး
ရေျာင်းများ၏ လိအုပခ်ျေမ်ျားေိလုည်း ကေည့ရ်ှုရဆာင ်
ေွေ်ရပးသွားေန် လုိအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း ရမပာကေားသည်။
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ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေး
ဆိုင်ော ပဉ္စမအကေိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးေို ဇူလိုင်လ 
၂၆ ေေ် နံနေ်ပိုင်းတွင် ရနမပည်ရတာ်ေှိ ေုေင့်ရနာင်
ေိပ်သာ အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပမပုလုပ်ော နုိင်ငံရတာ် 
စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီဥေ္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူး ကေီး                
မင်းရအာင်လှိုင် တေ်ရောေ်အမှာစေား ရမပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောင်စီ
အဖဲွ့ေင် ဗုိလ်ချု ပ်ကေီး တင်ရအာင်စန်း၊ ဒုတိယဗုိလ်ချု ပ်ကေီး 
မိုးမမင့ထ်နွ်း၊ ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး စိုးထဋွ၊် ရောငစ်တီွဖဲေ ်
အတငွ်းရေးမှူး ဒတုယိဗိလုခ်ျုပက်ေီး ေေဲင်းဦး၊ ေျန်းမာရေး
နှင့် အားေစားေန်ကေီးဌာန မပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ရဒါေ်တာ 
သေ်ခိုင်ေင်း ၊  စီမံေိန်း နှင့်ေဏ္ဍာရေးေန်ကေီးဌာန 
မပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေင်းေိှန်၊ ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး 
(ကေည်း)မှ တပ်မရတာ်အောေှိကေီးများနှင့် တာေန်ေှိသူ 
များတေ်ရောေ်ကေပပီး တိုင်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ် 
စမီအံပုခ်ျုပရ်ေး ရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌများ၊ တာေနေ်ှသိမူျားေ 
Video Conferencing မဖင့် တေ်ရောေ်ကေသည်။
အဖွင့်အမှာစြားရပြာကြား

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ အဖွင့်အမှာစေား 
ရမပာကေားောတငွ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါ ောေယွထ်နိ်းချုပ်

ေုိဗစ် − ၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချုပ်၊ ေုသတေးဆုိင်ော
ပဉ္စမအကေိမ်ညိှနှိုင်းအစည်းအတေးေွင် တြပာကေားသည့် အမှာစေား

( ၂၆ - ၇ - ၂၀၂၁ )

ေုသရေးလုပ်ငန်းများရဆာင်ေွေ်ောတွင် လုိအပ်သည်များ 
ေိ ုအချနိန်ငှ့တ်စရ်မပးည ီမဖည့ဆ်ည်းရဆာငေ်ေွရ်ပးနိငု်
ရေး၊ ဆုံးမဖတခ်ျေမ်ျားေိ ုသေွလ်ေမ်မနဆ်နစ်ွာချမတှ်
ပပီး ေူးစေ်မဖစ်ပွားမှုများေို ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး၊ လိုအပ်
သည်မှန်သမျှေုိ လုပ်ရဆာင်ရပးနုိင်ရေးအတွေ် ညိှနှိုင်း
အစည်းအရေးများေို လုပ်ရဆာင်ရနမခင်းမဖစ်ရကောင်း၊ 
ဇလူိငုလ် ၂၅ ေေ်အထ ိေမ္ဘာတစေ်န်းလုံးတငွ ်ေိဗုစ-်၁၉ 
ရောဂါေူးစေမ်ဖစပ်ွားသရူပါင်း ၁၉၄ သန်းရေျာေ်ှပိပမီဖစ်
ပပီး မမိတိိုန့ိငုင်၌ံ ၂၆၀၀၀၀ ရေျာေ်ှပိပမီဖစရ်ကောင်း၊ ဇလူိငု ်
လအတငွ်း ေေအ်လိေုက်ေည့မ်ညဆ်ိပုါေ ေူးစေမ်ဖစ ်
ပွားမှုရလျာ့ေျလာသည်ဆုိရသာ်လည်း သွားလာမှုများေုိ 
ေန့်သတထ်နိ်းချုပထ်ားနိငုမ်သှာလျှင ်ေူးစေမ်ပန့်ပွား
မှုေုိ ဆေ်လေ်ထိန်းချုပ်နုိင်မည်မဖစ်ရကောင်းနှင့် မလုိအပ်
ေဲသွားလာမှုများမမပုလပုက်ေေန ်လိအုပမ်ညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ရောေ်ေှိလာသည့် ောေွယ်ရဆးများေို ဦးစားရပး 
သတ်မှတ်ချေ်များအလိုေ် အမမန်ဆုံးထိုးနှံရပးနိုင်ရေး 
ထိရောေ်မမန်ဆန်စွာ ရဆာင်ေွေ်ေန် ရမပာကေားလုိရကောင်း၊ 
မမိတိိုန့ိငုင်တံငွ်း၌ ောေယွရ်ဆးထတုလ်ပုန်ိငုရ်ေး လပု ်
ရဆာငရ်နမှုများေိ ုအမမနဆ်ုံးအရောငအ်ထညရ်ဖာပ်ပီး 
ောေွယ်ရဆးထုတ်လုပ်နုိင်ရေး ကေိုးပမ်းလုပ်ရဆာင်ကေ
ေမည်မဖစ်ရကောင်း။
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စနစ်တြျပဖစ်ရစရေး
ောေွယ်ထိန်းချုပ်ေုသရေးဆိုင်ော ရဆးပစ္စည်း

များနငှ့ ်အမခားအမိသ်ုံးအရမခခ ံရဆးပစ္စည်းများ ရောင်းချ
သည့် အချ ို့ရသာရဆးပစ္စည်းဆိုင်များသည် ရေးနှုန်း
တင ်ရောင်းချမခင်း၊ သိရုလှာငပ်ပီး ပစ္စည်းမပတလ်ပမ်ှုများ
မဖစရ်ပါ်ရစေန ်ဆိငုပ်တိမ်ခင်းများ မပုလပုလ်ျေေ်ှရိကောင်း 
သိေှိေသမဖင့် တိုင်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်အလိုေ်တွင် 
ရဆးပစ္စည်းရောင်းချမှုများနှင့်ပတ်သေ်၍ စနစ်တေျ
မဖစရ်စရေး စမီရံဆာငေ်ေွက်ေပမ်တရ်ပးေနလ်ိရုကောင်း၊ 
အစုိးေအရနမဖင့် လုိအပ်ရနသည့်ရဆးပစ္စည်းများေုိ မပည်ပ 
မတှစဆ်င့ ်တငသ်ငွ်းခငွ့မ်ပုရပးထားပပီး ရဆးေါးတငသ်ငွ်း
မှုနငှ့ပ်တသ်ေလ်ာပါေ မညသ်ည့ေ်န့်သတခ်ျေမ်ျှရပး
ထားမခင်းမေိှရကောင်း၊ တုိေ်ရုိေ်စီမံခန့် ခဲွသူများ၏ ေုိယ်ပုိင် 
စဉ်းစားရတွးရခါ်မှုများမဖင့ ်အချနိန်ငှ့တ်စရ်မပးညရီဆာင ်
ေွေ်ရပးေန်လိုအပ်ရသာရကောင့် သေ်ဆိုင်ောနယ်ရမမ
အသီးသီးေှိတာေန်ေှိသူများအရနမဖင့်လည်း မျေ်မခည်
မမပတ်ရစာင့်ကေည့်၍ အရလးထားရဆာင်ေွေ်ရပးကေေန် 
လုိရကောင်း၊ ရဆးပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သေ်လာပါေ မပည်သူ့ 
လေေ်ယသ်ို ့မမနမ်မနဆ်နဆ်နရ်ောေေ်ှေိမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
ရဆးပစ္စည်းတငသ်ငွ်းမှု ထရိောေမ်မနဆ်နရ်စရေး One-
stop-service များလည်း မပုလပုရ်ပးထားပပီးမဖစသ်မဖင့ ်
ရဆးပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သေ်လာပါေ တိုင်းရဒသကေီး
နငှ့မ်ပညန်ယဥ်ေ္ကဋ္ဌများ၊ ေနက်ေီးဌာနများေ အထူးအရလး 
ထား ကေပ်မတ်ရဆာင်ေွေ်ရပးကေေန်လုိအပ်မည် မဖစ်ရကောင်း။
စီမံရဆာင်ေေြ်ရြးေန်လိုအြ်

ရဆးရုံ၊ ရဆးခန်းများသို့ လာရောေ်မပသရသာသူ 
များေိ ု၎င်းတို၏့ ေျန်းမာရေးအရမခအရန စစရ်ဆးရတွ့
ေှိချေ်များအရပါ်မူတည်၍ ရဆးရုံတေ်ေုသမှုခံယူေန် 
လိအုပမ်ှု ေှ၊ိ မေှ ိဆုံးမဖတက်ေေပပီး ယင်းသိုဆ့ုံးမဖတေ်ာတငွ ်
စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းအေ ေူညီရဆာင်ေွေ်နိုင်ရေးနှင့် 
မနှေ်နမ်ှုေှရိစရေးအတေွ ်တာေနေ်ှသိမူျားေ ကေပမ်တ်
ရပးကေေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ ေုသမှုရပးေန်လို
အပ်ရနသည့်သူများေို မမဖစ်မရနေုသမှုလုပ် ရဆာင်
ရပးေန်လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း၊ လိုအပ်သည့် အုပ်ချုပ်
မှုဆိုင်ောေိစ္စေပ်များေို ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများသာ
မေ အမခားဌာနဆိုင်ောများမှလည်း ေိုင်းေန်းေူညီ 
ရဆာငေ်ေွန်ိငုရ်ေး တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်မပညန်ယ ်ရောငစ်ီ

အသီးသီးေ သင့်ရတာ်သလို တာေန်ခွဲရေရဆာင် ေွေ်
ရပးေန်လိုရကောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုရောင်းမွန်မခင်းအရပါ်
မူတည်၍ လုပ်ငန်းရအာင်မမင်မှုေို မဖစ်ရပါ်ရစမည်မဖစ် 
ရကောင်း၊ ရအာေဆ်ဂီျငလ်ိအုပခ်ျေမ်ျားေှသိညဟ် ုထေွ်
ရပါ်ရနမခင်းနှင့် ပတ်သေ်၍ လိုအပ်သည့်ရနောများေို 
စနစတ်ေျ မဖန့်ခွရဲပးေန ်စမီခံန့်ခွမဲှုအပိငု်းအားနည်းမခင်း
များေှိနိုင်သမဖင့် ရအာေ်ဆီဂျင် ထုတ်လုပ်မှု၊ မှာယူတင်
သွင်းမှု၊ မဖန့်ခွဲမှုတို့ေို စနစ်တေျမဖစ်ရစရေး စီမံရဆာင် 
ေွေ်ရပးေန် လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း။

ေိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါမဖစ်ပွားမှုရကောင့် တစ်ေမ္ဘာလုံး
တငွ ်အခေအ်ခမဲျားေင ်ဆိငုေ်လျေေ်ှပိပီး ေနုထ်တုလ်ပုမ်ှု
ေစိ္စေပမ်ျားနငှ့ပ်တသ်ေ၍် စား၍ေနုသ်ည့ပ်စ္စည်း၊ သုံး၍ 
ေုန်သည့်ပစ္စည်း၊ ရသာေ်၍ေုန်သည့်ပစ္စည်း စသည့် 
စားရသာေ်သံုးေုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သေ်၍ 
ေန့်သတ်မှုများမပုလုပ်မထားရကောင်း၊ စားရေးသည် 
အဓေိမဖစပ်ပီး အခေအ်ခမဲေှရိအာင ်လပုရ်ဆာငရ်ပးကေ
ေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ individual လပုေ်ိငုသ်ည့ ်ေနုထ်တု ်
လပုမ်ှုလပုင်န်းများေိ ုအဆေမ်မပတလ်ပု ်ေိငုက်ေေနလ်ို
ရကောင်း၊ ထိုမ့ပငေ်ျန်းမာရေးနငှ့ ်ပတသ်ေသ်ည့ ်လိေုန်ာ
ေမည့ ်အသရိပးချေ၊် သတရိပးချေမ်ျားေိလုည်း မပည်
သူများ သိေှိရစေန်၊ လိုေ်နာရစေန် မကောခဏရမပာဆို
သတိရပးရနေန်လိုအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း။
ကြိုတင်ရပမာ်ရတွးပြင်ဆင်

လေ်ေှိမိုးောသီတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး မိုးေွာသွန်းမှု
အားရောင်းလျေေ်ှပိပီး တစဖ်ေေ် စိေုပ်ျ ိုးရေးလပုင်န်း
အားရောင်းနိုင်သေဲ့သို့ တစ်ဖေ်ေလည်း မိုးေွာသွန်း
မှုရကောင့် မဖစ်ရပါ်လာနုိင်သည့် ရေကေီးရေလျှမံှုများအတွေ် 
ကေိုတင်ရမျှာ်ရတွး မပင်ဆင်ထားကေေန်လိုအပ်မည်မဖစ် 
ရကောင်း၊ တပ်မရတာ်၊ မမန်မာနုိင်ငံေဲတပ်ဖဲွ့၊ ကေေ်ရမခနီ၊ 
လူမှုအဖဲွ့အစည်းများမဖင့် ေုိင်းေန်းပူးရပါင်း၍ ရဆာင်ေွေ် 
ကေေမည်မဖစ်ပပီး လူမှုေန်ထမ်းေယ်ဆယ်ရေးနှင့် မပန် 
လညရ်နောချထားရေးေနက်ေီးဌာနနငှ့ ်ရပါင်းစပ၍်လည်း
ရဆာင်ေွေ်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ သောေရေးအန္တောယ် 
ေညူေီယဆ်ယရ်ေးအတေွ ်ေယယ်ထူားေှသိည့ ်ပစ္စည်း
များေိ ုလေရ်တွ့ေျေျအသုံးချကေေနလ်ိအုပမ်ည ်မဖစ ်
ရကောင်း ရမပာကေားသည်။
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ပမန်ပမန်ဆန်ဆန်ထိုးဖို့လို
ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ

ေ ောေွယ်ရဆးထိုးနှံရေး၊ စိုးေိမ်ရကောင့်ကေမှုများေို 
ရမဖရလျာ့ေန် စီမံရဆာင်ေွေ်ရပးနိုင်ရေး၊ သောေရေး 
အန္တောယ်များေုိ ကေိုတင်မပင်ဆင်ောေွယ်နုိင်ရေး စသည့် 
အရမခအရနများနှင့်ပတ်သေ်၍ ရမပာကေားောတွင် “အဓိေ 
ေရတာ ့မဖစပ်ွားမှုနှုန်းေ အရေအတေွအ်ားမဖင့ ်ရလျာ့
တာရပါ့၊ သို့ရသာ်လည်း ဒါ စိတ်ချေတဲ့အရနအထား မေှိ
ရသးေူးဆိတုာ ေျွနရ်တာရ်မပာလိပုါတယ၊် ဒါနပံါတတ်စ်
အချေ်ရပါ့။ နံပါတ်(၂) အချေ်ေရတာ့ ောေွယ်ရဆး
နဲ့ပတ်သတ်လို့ ထိုးဖို့အတွေ်ေ မမန်မမန်ဆန်ဆန်ထိုးဖို့
လိုပါတယ်။ ဒီရဆးထိုးရေးေို တာေန်ရပးမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်
များေိုလည်း သူတို့ ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရအာင် ေူညီရပးဖို့
လိပုါတယ။် ရနာေတ်စခ်ေုရတာ ့ရဆးများနဲ့ ပတသ်ေ်
ပပီး စိုးေွံ့ရကောင့က်ေမှုေှပိပီးရတာမ့ ှရဆးဆိငုရ်တမွှာ ထနိ်း 
သမိ်းထားတာရတ ွပတိထ်ားတာရတ ွဒါမျ ိုးမမဖစရ်အာင်
လို့လည်း စီမံခန့်ခွဲမှုလမ်းရကောင်းေရနပပီးရတာ့ သူတို့
ေိုလည်း ရဆးဆိုင်ရတွ ဖွင့်ရောင်းဖို့ေယ် ထိုေ်သင့်တဲ့
တနဖ်ိုးနဲ့ရောင်းဖိုေ့ယ ်ဒါရတေွိ ုအသစိတိဓ်ာတေ်ှေိှ ိလပု်
ရပးဖ့ုိပဲရမပာလုိတယ်။ ရနာေ်ဆံုးေရတာ့ ဒီသော၀ရေး 
အန္တောယ်နဲ့ပတ်သေ်လို့ဆိုေင်ရတာ့ သော၀ရေး 
အန္တောယ်ရတွေို ဒါကေိုတင်တွေ်ပပီးရတာ့လည်း လုပ်
ပါ။ မဖစမ်လှပုပ်ါမဟတုေ်ူး ကေိုတငပ်ပီးရတာ ့စဉ်းစားပပီး 
ရတာမ့ ှဒရီနောရတ ွဒရီနောရတရွတာ ့အေငမ်ဖစခ်ဲဖ့ူးတဲ ့
သာဓေရတွေိှတယ်၊ ဒီရနော ဒီရနောေရတာ့ မဖစ်တတ်တ့ဲ 
သာဓေရတွေှိတယ်၊ ဒါရကောင့် စီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်း
နဲ့ကေိုတငပ်ပီးရတာ ့ရဆာငေ်ေွသ်ွားမယဆ်ိေုငရ်တာ ့မဖစ ်
ပွားမယ်အချနိ်မှာ ေျွန်ရတာ်တို့ခံေမယ့်ဒဏ်ေရတာ့ 
ရလျာ့သွားတာရပါ့။ ဒါကေီးေ ေျွန်ရတာ်တို့တားလို့ဆီး
လို့လည်း ေတာမဟုတ်ပါေူး။ တားလို့ဆီးလို့မေတာ
ရကောင့် မဖစ်ပွားမယ့်ဟာေရတာ့ အပျေ်အစီးပိုနည်း
သွားမယ့်သရောေှိတယ်။ ဒါေိုလည်း ကေိုတင်စဉ်းစား
ပပီးရဆာင်ေွေ်သွားကေပါလို့ ေျွန်ရတာ်အဖွင့်အရနနဲ့ 
ရမပာလိုပါတယ်” ဟု ရမပာသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ ရောင်စီအဖွဲ့ေင်များ၊ မပည်ရထာင်စု
ေနက်ေီးများ၊ တပမ်ရတာအ်ောေှကိေီးများနငှ့ ်တေရ်ောေ ်

လာကေသမူျားေ ေမ္ဘာလုံးဆိငုေ်ာ ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါေူး
စေ်မပန့်ပွားမှုအရမခအရနများနှင့် မမန်မာနိုင်ငံအတွင်း 
ေူးစေမ်ပန့်ပွားမှုအရမခအရန၊ Test Center များ တိုးချဲ့
ဖွင့်လှစ်၍ ယရန့မှစတင်ော လူစုလူရေးမဖစ်ပွားမှုမေှိ
ရစရေး စနစတ်ေျကေပမ်တ၍် စစရ်ဆးရဆာငေ်ေွရ်ပး
သွားမည့ ်အရမခအရန၊ ထေွရ်ပါ်လာသည့ ်စစရ်ဆးချေ်
အရမဖများ အရပါ်မတူည၍် သေဆ်ိငုေ်ာ Center အသီး 
သီးသို ့လနူာတငယ်ာဉမ်ျားနငှ့ ်ပိုရ့ဆာငန်ိငုရ်ေးစမီရံဆာင ်
ေွေ်ထားေှိမှုအရမခအရန၊ စစ်ရဆးမှုများ ပိုမိုမပုလုပ်နိုင်
မခင်းရကောင့် အတည်မပုလူနာများ ပုိမုိများမပားလာနုိင်ပပီး 
၎င်းတိုအ့ားထားေှေိနအ်တေွ ်Center များ တိုးချဲ့တည ်
ရဆာေ်မခင်း၊ ရအာေ်ဆီဂျင်လိုအပ်ချေ်မဖစ်ရပါ်မှုမေှိ
ရစရေးအတွေ် ရဆာေ်ေွေ်လျေ်ေှိသည့်အရမခအရန၊ 
ရောေ်ေှိလာသည့်ောေွယ်ရဆးများေို ယရန့တွင် 
စတငထ်ိုးနှရံပးရနမှု အရမခအရနနငှ့ ်တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်
မပည်နယ်အသီးသီးသို့ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်၊ ေဟတ်ယာဉ်၊ 
ရလယာဉ်များမဖင့် ပ့ုိရဆာင်နုိင်ရေး ရဆာင်ေွေ်ထားေိှသည့် 
အရမခအရန၊ ောေွယရ်ဆး ထိုးနှရံေးအတေ်ွ နယပ်ယ ်
၁၂ ခ ုသတမ်တှထ်ားပပီး နယပ်ယမ်ျားအလိေု ်ဦးစားရပး 
ထုိးနံှနုိင်ရေး ရဆာင်ေွေ်ထားေိှသည့်အရမခအရန၊ ောေွယ် 

ရအာေ်ဆီဂျင်ေနိုင်သည့်

အေင်းအမမစ်ရနောများမှ

နီးစပ်သည့်ရဒသအသီးသီးသို့

လျင်မမန်စွာပို့ရဆာင်ရပးနိုင်ေန်အတွေ် 

ကေိုတင်မပင်ဆင်ထားေန်လိုအပ်၊ 

ောေွယ်ရဆးများထိုးနှံောတွင်

လိုအပ်လျေ်ေှိသည့် တပ်ေေ်၊ အေပ်ေေ်

ေျန်းမာရေးဆိုင်ောေန်ထမ်းများအား

ချတိ်ဆေ်၍ မဖည့်ဆည်း

ရဆာင်ေွေ်သွားေန်လိုအပ်။
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ရဆးထိုးနှံေန်အတွေ် SOP များ ရေးဆွဲ၍ စနစ်တေျ
ထုိးနံှရေး၊ မှတ်တမ်းတင်ရေး ရဆာင်ေွေ်ထားေိှသည့် အရမခ 
အရန၊ ေုိဗစ်- ၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ေုသရေး 
အတေွ ်ရဆးေါးများ၊ ရအာေဆ်ဂီျငမ်ျားနငှ့ ်အရထာေ ်
အေမူပုရဆးပစ္စည်းများေို အဆငရ်မပရချာရမွ့စွာ တင်
သငွ်းနိငုရ်ေးအတေွ ်ရဆာငေ်ေွထ်ားေှသိည့ ်အရမခအရန၊ 
ဆေ ်လေ၍် ေနု်းရကောင်း၊ ရေရကောင်း၊ ရလရကောင်း
မတှစဆ်င့ ်ထပမ်ေံငရ်ောေ်လာမည့ ်အရမခအရန၊ အများ
မပညသ် ူရုံးပတိေ်ေေ်ာလအတငွ်း ေဏမ်ျား ဖငွ့လ်စှ၍် 
ပငစ်ငလ်စာ နငှ့ ်လစာရငမွျား လယွေ်ရူချာရမွ့စွာထတု ်
ရပးနိငုရ်ေး ရဆာငေ်ေွရ်ပးရနသည့ ်အရမခအရန၊ ယရန့
မှစ၍ Stock Exchange ရောင်းချမှုအား Online မှတစ်ဆင့် 
ရဆာင်ေွေ်ရနသည့် အရမခအရန၊ မပည်သူလူထုအား 
ေိုဗစ-်၁၉ ရောဂါမဖစပ်ွားမှုနငှ့ပ်တသ်ေ်၍ သတင်းများ
ထုတ်လွှင့်မှု၊ အသိပညာရပးအစီအစဉ်များေုိ တုိင်းေင်းသား 
ောသာများမဖင့်ပါ ေျယ်မပန့်စွာရဆာင်ေွေ်ရနမှုအရမခ 
အရန၊ ဆပိေ်မ်းအသီးသီးတငွ ်ထတုယ်ေူနေ်ျနေ်ှသိည့ ်
ရဆးေါးများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အမမနဆ်ုံးလာရောေ ်ထတု ်
ယူ၍ မပည်သူလူထုအတွင်းသ့ုိ ရေးနှုန်းသေ်သာစွာမဖင့် 
မဖန့်ရေရပးနုိင်ရေး ရဆာင်ေွေ်သွားမည့်အရမခအရနများ
ေို အေျယ်တေင့် ေှင်းလင်းတင်မပကေသည်။
အချနိ်မီထိုးနှံရြးေန်လိုအြ်

ေငှ်းလင်းတငမ်ပမှုများအရပါ် နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပ်
ရေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌေ တိငု်းရဒသကေီးနငှ့ ်မပညန်ယမ်ျား
အလုိေ် လူရနထူထပ်သည့်ရဒသနှင့် ပမို့နယ်များေုိလည်း 
အရလးထား၍ ဂရုမပုရစာင့်ကေည့်သွားေန်လုိအပ်ရကောင်း၊ 
ရအာေ်ဆီဂျင်လုိအပ်ချေ် မဖစ်ရပါ်လာမှုမေိှရစရေးအတွေ် 
မျေမ်ခညမ်မပတ ်ရစာင့က်ေည့၍် လျှငမ်မနစ်ွာ မဖည့ဆ်ည်း
ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရေး ဌာနများအလိုေ် ချတိ်ဆေ်ရဆာင် 
ေေွထ်ားေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ ရအာေဆ်ဂီျငေ်နိငုသ်ည့ ်
အေင်းအမမစရ်နောများမ ှနီးစပသ်ည့ရ်ဒသအသီးသီးသို ့
လျငမ်မနစ်ွာပိုရ့ဆာငရ်ပးနိငုေ်နအ်တေွ ်ကေိုတငမ်ပငဆ်င်
ထားေနလ်ိအုပရ်ကောင်း၊ ောေယွရ်ဆးများထိုးနှေံာတငွ ်
လိအုပလ်ျေေ်ှသိည့ ်တပေ်ေ်၊ အေပေ်ေ်ေျန်းမာရေး
ဆိငုေ်ာေနထ်မ်းများအားချတိဆ်ေ၍် မဖည့ဆ်ည်းရဆာင ်
ေွေ်သွားေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ရောေ်ေှိ ပပီးမဖစ်သည့် 
ောေွယ်ရဆးများေို သတ်မှတ်ထားသည့် နယ်ပယ်

အလိေု ်ဦးစားရပးအဆင့်အတိုင်း အချနိ်မီထိုးနှရံပးေန် 
လုိအပ်ရကောင်း၊ အိန္ဒယိနုိင်ငံမှ မှာယူထားသည့် ောေွယ် 
ရဆးများေို လျင်မမန်စွာေေှိရေး ချတိ်ဆေ်ရဆာင်ေွေ်
သွားေနလ်ိအုပပ်ပီး အမခားမပညပ်နိငုင်မံျားမ ှမှာယမူှုများ
ေိုလည်း စဉ်ဆေ် မမပတ်ရအာင် ရဆာင်ေွေ်ကေေမည်
မဖစ်ရကောင်း၊ တိုင်းရဒသကေီးနှင့် မပည်နယ်များအလိုေ် 
ောေွယ်ရဆးထိုးနှံောတွင် ေျန်းမာရေးေန်ထမ်းများ
အားမဖန့် ခဲွ၍ တာေန်ရပးအပ်သွားေန်နှင့် စနစ်တေျစာေင်း 
မပုစုရဆာင်ေွေ်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ ဆိပ်ေမ်းများနှင့် 
ရလဆပိမ်ျားသို ့ရောေေ်ှရိနသည့ ်ေိဗုစ-်၁၉ ရောဂါော
ေယွထ်နိ်းချုပေ်သုရေးရဆးပစ္စည်းနငှ့ ်အမခားအရမခခံ
အိမ်သံုးရဆးေါးများအား အမမန်ဆံုးထုတ်ယူရစ၍ မပည်သူ 
လထူလုေေ်ယသ်ို ့သင့ရ်လျာသ်ည့ရ်ေးနှုန်းမဖင့ ်မဖန့်မဖူး
နိုင်ရေးကေပ်မတ် ရဆာင်ေွေ်သွားေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ 
မပညသ်လူထူ၏ု စိုးေမိပ်ပူနမ်ှုများေိ ုရလျှာခ့ျရပးနိငုရ်ေး
အတွေ် Center များေို အဆင့်မမှင့်တင်ေုသနိုင်ရေး 
ရဆာငေ်ေွသ်ွားေန ်လိအုပရ်ကောင်း၊ တာေနထ်မ်းရဆာင်
လျေ်ေှိသည့် ေန်ထမ်းများ၏ စားရသာေ်ရနထိုင်ရေး 
လိအုပသ်ည့ေ်စိ္စေပမ်ျားေိလုည်း ရောငစ်မီျားအလိေု်
မဖည့်ဆည်းရဆာင်ေွေ်ရပးေန် လိုအပ်ရကောင်း၊ လေ်ေှိ
ောလအတွင်း ရအာေ်ဆီဂျင်လုိအပ်မှုေုိ အဆေ်မမပတ် 
မဖည့ဆ်ည်းနိငုရ်ေးအတေွ ်လျှပစ်စမ်ီးမပတရ်တာေမ်ှုမ
ေှရိစရေး တာေနေ်ှသိမူျားေ မျေမ်ခညမ်မပတရ်စာင့က်ေည့ ်
၍ ရဆာင်ေွေ်သွားေန်လိုအပ်ရကောင်းမဖင့် မဖည့်စွေ်
ရဆွးရနွးရမပာကေားသည်။
တိုးပမှင့်ရဆာင်ေေြ်နိုင်ရေး

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ေ ရောဂါောေယွထ်နိ်းချုပေ်သုရေးလပုင်န်းများအား 
တိုးမမှင့်ရဆာင်ေွေ်နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ မဖည့်စွေ် 
ရမပာကေားောတွင် “အထူးသမဖင့် ေျွန်ရတာ်ရမပာချင်တာေ 
ေနေ်နုတ်ိငု်းပါပ၊ဲ ေနေ်နုတ်ိငု်းေ အခရုသဆုံးမှုေလည်း 
အများဆံုးမဖစ်ပါတယ်။ လူဦးရေလည်း အများဆံုးမဖစ်တယ်၊ 
သပိသ်ည်းမှုလည်းများတယ၊် ဒါမရန့ေအထ ိေျွနရ်တာ်
တို့ စာေင်းေထားတာ၊ ဒါအများဆုံး။ ဒုတိယေရတာ့ 
မန္တရလးတိုင်း အများဆုံးမဖစ်တယ်။ သို့ရသာ် ဒီလိုရမပာ
လို ့စတိပ်စူောရတာမ့ဟတုပ်ါေူး၊ စတိပ်ဖူိုရ့မပာတာလည်း 
မဟတုေ်ူး၊ သိုရ့သာ ်နည်းနည်းပိဂုရစုိေုဖ်ိုလ့ိတုယ။် အဒဲီ
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ရတာ့ ရအာေ်စီဂျင်လိုလို့ေှိေင်လည်း ရအာေ်စီဂျင်ေို 
Density များတဲအ့တေွရ်ကောင့ ်သေူများများရပးဖိုလ့ို
တယ ်မဖည့ဆ်ည်းရပးဖိုလ့ိတုာရပါရ့နာ။် အဒဲရီတာ ့ရဆးရုံ
ရတွဆို လူကေပ်တယ်လို့ ရမပာတာရပါ့၊ ဥပမာ-ေန်ေနု်
မပည်သူ့ရဆးရုံကေီး၊ ရနမပညရ်တာရ်ဆးရုံကေီး၊ ဒါလရူတွ
ကေပ်တယ်လို့ ရမပာတယ်။ အဲဒီရတာ့ ေျွန်ရတာ်တို့ေ 
ရဆးရုမံှာလေမ်ခနံိငုေ်ူးဆိေုင ်ရဆးရုေံဲသ့ို ့လပုန်ိငုတ်ဲ ့
ရနောမျ ိုးေရအာင် ဖန်တီးရပးဖို့ကေားမှာ ယာယီဖန်တီး
ရပးေမယ်၊ ေျွန်ရတာ်တ့ုိ Quarantine စင်တာရတွ လုပ်
ရပးထားတာရတွေိှတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သေ်ပပီးရတာ့ စင်တာ 
ဖွင့်ရုံနဲ့မေေူး ေျန်းမာရေးဆိုင်ောေန်ထမ်းရတွထားေ 
မယ်ဟ့ာရတ ွေှတိယ။် Quarantine စငတ်ာေယ ်ရနာေ်
တစ်ခါ Positive လူနာရတွထားမယ့်ရနောေယ် ေုသရေး 
စင်တာထားမယ့် ရနော၊ ေုသရေးစင်တာေရတာ့ ဒါမမဖစ်
မရန ဆောေန်ရတွထားေမှာရပါ့။ အမမင့်ဆံုးေရတာ့ ေုသ
ရေးစင်တာပဲ အဓိေ Density များတ့ဲ ေန်ေုန်တုိင်းလုိ 
မန္တရလးတုိင်းလုိဟာမျ ိုးမှာ ဒီေုသရေးနဲ့ ပတ်သေ်ပပီး
ရတာ့ စင်တာနဲ့ပတ်သေ်ပပီးရတာ့ ဒီထေ်တုိးချဲ့ လ့ုိေမယ် 
ဆုိေင် တုိးချဲ့မယ်။ တစ်ဖေ်ေလည်း လူထပ်ရပးဖ့ုိလုိလ့ုိ 
ေှေိင ်ထပပ်ပီးမျှေမယ်သ့ရောေှတိယ။် အဒဲါေိ ုRealtime 
လုပ်ပါ။ ဟုိတင်မပဒီတင်မပတာရတွေ ကောပါတယ်။ ချေ်ချင်း 

ဆုံးမဖတ်ပပီး ချေ်ချင်းအရေးယူရဆာင်ေွေ်တာ ရောင်း
ပါတယ်၊ အဲဒါရလးလုပ်ရပးပါလ့ုိ ေျွန်ရတာ်ေရတာ့ အကေံမပု
လုိပါတယ်” ဟု ရမပာကေားသည်။
နိဂုံးချုြ်အမှာစြားရပြာကြား

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ်ဦေ္ကဋ္ဌ
ေ နိဂံုးချုပ်အမှာစေားရမပာကေားောတွင် ရောဂါောေွယ် 
ေသုထနိ်းချုပရ်ေးအတေွ ်လိအုပသ်ညမ်ျားေိ ုရဆွးရနွး
ညှနိှိုင်းခဲက့ေရကောင်း၊ လနွခ်ဲသ့ည့ေ်ေပ်ိငု်းအတငွ်း တရတု်
နိငုင်နံငှ့ထ်ိငု်းနိငုင်တံိုတ့ငွ ်ရောေေ်ှရိနသည့ ်မမိတိိုမ့မနမ်ာ 
နိုင်ငံသားများ မပန်လည်ရောေ်ေှိေန်ေှိသည်ဟု သတင်း
များေေှခိဲရ့ကောင်း၊ မပညပ်သိုရ့ောေေ်ှပိပီး အခေအ်ခမဲျား 
မဖစ်ရပါ်ရနသည့် မိမိတို့နိုင်ငံသားများအား မည်သို့ပင် 
အခေအ်ခေဲှသိညမ်ဖစရ်စ မပနလ်ညရ်ောေေ်ှရိအာင ်ရခါ်
ရဆာငရ်ပးေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ရလရကောင်း၊ ရေရကောင်း၊ 
နယ်စပ်ဂိတ်များမှ ေင်ရောေ်လာမှုများေို မျေ်မခည်
မမပတ်ရစာင့်ကေည့်၍ လေ်ခံနုိင်ရေး ရဆာင်ေွေ်ရပးေမည် 
မဖစ်ပပီး ၎င်းတို့၏ရနေပ်ရဒသအသီးသီးသို့ အဆင်ရမပ
ရချာရမွ့စွာ မပန်လည်ရောေ်ေှိနိုင်ရေး စီစဉ်ရဆာင်ေွေ်
ရပးကေေမည်မဖစ်ရကောင်း။
ထုတ်လုြ်ရြးနိုင်ေမည်

ရဆးေါးတင်သွင်းရနေမှုများနှင့် ပတ်သေ်၍ မပည် 
တွင်း၌ လုိအပ်သည့် အရမခခံအိမ်သံုးရဆးေါးများေုိ မိမိတ့ုိ 
မပည်တွင်း၌ပင် ထုတ်လုပ်သုံးစွဲနိုင်ရေး လုပ်ရဆာင်ကေ
ေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ ယခေုဲသ့ို ့အရမခအရနမျ ိုးတငွ ်အများ
သံုးရဆးေါးများေုိ မပည်ပမှတင်သွင်းရနေမှုများေုိ သင်ခန်းစာ 
ယူ၍ မိမိတ့ုိနုိင်ငံေိှ စေ်မှုဇုန်များ၊ စေ်ရံု၊ အလုပ်ရံုများတွင် 
ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ရဆာင်ေွေ်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း၊ 
ထတုလ်ပုမ်ှုများေိလုည်း အားရပးကေေမညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ 
အေညအ်ရသွးရောင်းမနွပ်ပီး စမွ်းေညမ်မင့သ်ည့ ်ရဆးေါး
များေို ထုတ်လုပ်ရပးနိုင်ေမည်မဖစ်ရကောင်း။

စားရသာေေ်နုန်ငှ့ပ်တသ်ေပ်ပီး ေနုရ်ေးနှုန်းတေ်
မခင်းများေိ ုတစေ်မ္ဘာလုံး တငွရ်တွ့ကေုံေလျေေ်ှသိညမ်ှာ 
သောေပင်မဖစ်ရသာ်လည်း သောေမေျသည့် ေုန် 
ရေးနှုန်းကေီးမမင့်မှုများမဖစ်လာ၍ မေရကောင်း၊ Supply 
နှင့် Demand မမျှပါေ ေုန်ရေးနှုန်းတေ်မည်မဖစ်ပပီး 
ေနုက်ေမ်းများ ရေးမတေရ်စရေး၊ သယယ်ပူိုရ့ဆာငရ်ေး
စေိတ်များ မကေီးမမင့်ရစရေးလုပ်ရဆာင်ရပးေန်လုိရကောင်း၊ 

ရဆးေါးတင်သွင်းရနေမှုများနှင့်ပတ်သေ်၍

 မပည်တွင်း၌ လိုအပ်သည့်

အရမခခံအိမ်သုံးရဆးေါးများေို

မိမိတ့ုိ မပည်တွင်း၌ပင် ထုတ်လုပ်သံုးစဲွနုိင်ရေး

 လုပ်ရဆာင်ကေေမည်၊

ယခုေဲ့သို့ အရမခအရနမျ ိုးတွင်

အများသုံးရဆးေါးများေို

မပည်ပမှတင်သွင်းရနေမှုများေို

သင်ခန်းစာယူ၍ မိမိတ့ုိနုိင်ငံေိှ စေ်မှုဇုန်များ၊ 

စေ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး

ရဆာင်ေွေ်ကေေမည်။
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ရမွးမမူရေးလပုင်န်းနငှ့ပ်တသ်ေ၍် အစာရေးနှုန်းကေီးမမင့်
မှုမေှိရအာင်လုပ်ရဆာင်ေမည်မဖစ်ရကောင်း။
ခွင့်ပြုရြးထား

သွားလာမှုနငှ့ပ်တသ်ေ၍် ေန့်သတခ်ျေမ်ျားလပု ်
ရဆာင်ထားသည်မဖစ်ရသာ်လည်း မမဖစ်မရန သွားလာ
ေနလ်ိအုပသ်ညမ်ျားေိ ုခငွ့မ်ပုရပးထားရကောင်း၊ တစပ်မို့
နှင့်တစ်ပမို့ ေုန်စည်စီးဆင်းမှု၊ ေူးသန်းသွားလာမှုနှင့် 

ရောင်းေယ်ရဖာေ်ေားမှုများ မမပတ်ရတာေ်ရအာင်
လုပ်ရဆာင်ကေေန်လုိရကောင်း၊ ေုိဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်၊ 
ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေးလပုင်န်းများေိ ုအငတ်ိေုအ်ားတိေု ်
လပုရ်ဆာငရ်နကေသညမ်ဖစရ်သာလ်ည်း မဖစရ်ပါ်လာနိငု်
သည့် သောေရေးအန္တောယ် ေူညီေယ်ဆယ်ရေးနှင့် 
ပတ်သေ်၍ လုပ်ရဆာင်နိုင်သည်မှန်သမျှေို ကေိုတင်
မပင်ဆင်ထားကေေန် လုိအပ်မည်မဖစ်ရကောင်း ရမပာကေားသည်။
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ေိဗုစ ်- ၁၉ ရောဂါ ောေယွ၊် ထနိ်းချုပ၊် ေသုရေး
ဆိုင်ောများတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ မိတ်ရဆွနိုင်ငံများ
အပါအေင် နုိင်ငံတောနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်မှုများ တုိးမမှင့် 
လုပ်ရဆာင်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအရေးေို ဇူလိုင်လ 
၂၇ ေေ်၊ နံနေ်ပုိင်းတွင် ရနမပည်ရတာ်ေိှ ေုေင့်ရနာင်ေိပ်သာ 
အစည်းအရေးခန်းမ၌ ေျင်းပမပုလုပ်ော နိုင်ငံရတာ်စီမံ
အုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ ဗုိလ်ချု ပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင် 
တေ်ရောေ် အမှာစေားရမပာကေားသည်။

အစည်းအရေးသ့ုိ နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒုတိယဥေ္ကဋ္ဌ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး စိုးေင်း၊ ရောင်စီ
အဖွဲ့ေင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကေီး မိုးမမင့်ထွန်း၊ နိုင်ငံမခားရေး
ေန်ကေီးဌာန မပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေဏ္ဏရမာင်လွင်၊ 
အမပညမ်ပညဆ်ိငုေ်ာ ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေွရ်ေးေနက်ေီးဌာန 

ေုိဗစ်-၁၉ တောဂါ ောေွယ်၊ ေိန်းချု ပ်၊ ေုသတေးဆုိင်ောများေွင် အာဆီယံနုိင်ငံများ၊ 
မိေ်တဆွနိုင်ငံများအပါအေင် နိုင်ငံေောနှင့် ပူးတပါင်းတဆာင်ေွေ်မှုများ

ေုိးြမှင့်လုပ်တဆာင်နုိင်တေး ညိှနှိုင်းအစည်းအတေးေွင် တြပာကေားသည့်အမှာစေား
( ၂၇ - ၇ - ၂၀၂၁ )

မပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ဦးေုိေုိလှိုင်၊ ေျန်းမာရေးနှင့် အားေစား 
ေန်ကေီးဌာန မပည်ရထာင်စုေန်ကေီး ရဒါေ်တာသေ်ခုိင်ေင်း၊ 
ောေွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရု ံး (ကေည်း) ရဆးေန်ထမ်း 
ညွှန်ကေားရေးမှူး ဗိလုခ်ျုပ ်ေိေုိလုငွန်ငှ့ ်တာေနေ်ှသိမူျား 
တေ်ရောေ်ကေသည်။

ဦးစွာ နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ 
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကေီး မင်းရအာင်လှိုင်ေ အဖွင့်အမှာစေား 
ရမပာကေားော၌ ေိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ောေွယ်ထိန်းချုပ်
ေသုရေးဆိငုေ်ာများေိ ုအငတ်ိေုအ်ားတိေုရ်ဆာငေ်ေွ်
လျေ်ေှိောတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ မိတ်ရဆွနိုင်ငံများ၊ 
ေုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ 
အပါအေင် နိုင်ငံတောနှင့် ပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်မှုများ 
တိုးမမှင့်လုပ်ရဆာင်နိုင်ေန်လိုအပ်ရကောင်း၊ နိုင်ငံတော



နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီ ဥေ္ကဋ္ဌ42

နှင့် ဆေ်ဆံရဆာင်ေွေ်ောတွင် နိုင်ငံမခားရေးေန်ကေီး 
ဌာန၏ လုပရ်ဆာင်ချေ်များသည် နိုင်ငေံို ေိုယ်စားမပု
မခင်းပင်မဖစ်ရကောင်း၊ အာဆီယံတွင် ေိုဗစ်-၁၉ နှင့်ပတ် 
သေ၍် ေနပ်ုရံငထွရူထာငထ်ားေှပိပီး မမိတိိုန့ိငုင်မံလှည်း 
ထည့ေ်ငလ်ှူဒါန်းထားလျေေ်ှရိကောင်း၊ ရောဂါောေယွ်
ထနိ်းချုပေ်သုရေးဆိငုေ်ာများတငွ ်ပူးရပါင်းရဆာငေ်ေွ်
မှုများ၊ မမိတိိုန့ိငုင်သံို ့ေညူရီထာေပ်ံမ့ှုများ လပုရ်ဆာင်
လာမည့အ်ရမခအရနများနငှ့ပ်တသ်ေ၍် လပုရ်ဆာငေ်န ်
ေိှသည်များေုိ မမန်ဆန်စွာလုပ်ရဆာင်ေန် လုိအပ်မည်မဖစ် 
ရကောင်း၊ International community၊ Asean community 
တို့နှင့် လေ်တွဲပူးရပါင်းလုပ်ရဆာင်ောတွင် အချနိ်နှင့်
တစ်ရမပးညီဆုံးမဖတ်ေန် လိုအပ်သည်များေို မတုံ့ဆိုင်း
ရစလိုပဲ မမန်ဆန်စွာလုပ်ရဆာင်ကေရစလိုရကောင်း။
ရစာလျင်စွာထိုးနှံနိုင်ရေး

ောေွယ်ရဆးထိုးနှံပပီးစီးမှု တိုးတေ်မှုေှိရအာင် 
လုပ်ရဆာင်ေမည်မဖစ်ပပီး မပည်ပနုိင်ငံများမှ မှာယူတင်သွင်း 
ထားသည့၊် လှူဒါန်းေေှထိားသည့ ်ောေယွရ်ဆးများေုိ 
အမမန်ဆံုးရောေ်ေိှပပီး ရဆာလျင်စွာ ထုိးနံှနုိင်ရေးအတေွ် 
ချတိဆ်ေရ်ဆာငေ်ေွက်ေေနလ်ိရုကောင်း၊ ောေယွရ်ဆး 
ထုတ်လုပ်နုိင်ရေးရဆာင်ေွေ်ရနမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လုိအပ် 
သည့ ်ရဆးေါးအရထာေအ်ေမူပုပစ္စည်းများ အမမနဆ်ုံး 

ရောေေ်ှနိိငုရ်ေးေိလုည်း သေဆ်ိငုေ်ာေနက်ေီးဌာနများ၊ 
တာေန်ေှိသူများေ အမမန်ဆုံး အရောင်အထည်ရဖာ်
ရဆာင်ေွေ်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း ရမပာကေားသည်။

ယင်းရနာေ် နိုင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဒုတိယ ဥေ္ကဋ္ဌ၊ ရောင်စီအဖဲွ့ေင်များ၊ မပည်ရထာင်စုေန်ကေီး 
များနငှ့ ်တေရ်ောေလ်ာကေသမူျားေ ရောဂါ ောေယွ်
ထိန်းချုပ်ေုသရေးနှင့်ပတ်သေ်၍ အာဆီယံအဖွဲ့ေင်
နိုင်ငံများ၊ မိတ်ဖေ်နိုင်ငံများ၊ WHO တို့နှင့် ပူးရပါင်း
ရဆာငေ်ေွရ်နမှုအရမခအရန၊ ောေယွရ်ဆးများ ရောေ်
ေှိလာမှုနှင့် ထပ်မံေေှိနိုင်ရေး ေန်ကေီးဌာနအလိုေ် ချတိ် 
ဆေ်လုပ်ရဆာင်ရနသည့်အရမခအရန၊ ရောေ်ေိှလာသည့် 
ောေယွရ်ဆးနငှ့ ်ဆေစ်ပပ်စ္စည်းများေိ ုနိငုင်တံစေ်န်း
သို ့မဖန့်ရေလျေေ်ှပိပီး ောေယွရ်ဆးထိုးနှမံှုလပုင်န်းများ
ေို ရဆာင်ေွေ်ရနသည့်အရမခအရန၊ ရုေှားနိုင်ငံနှင့် ပူး 
ရပါင်း၍ ောေွယ်ရဆးထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ရဆာင်ေွေ်ော 
တွင် လုိအပ်သည့် အရမခခံအချေ်အလေ်များေို ရန့စဉ်
ရပးပို၍့ အရောငအ်ထညရ်ဖာရ်ဆာငေ်ေွလ်ျေေ်ှသိည့ ်
အရမခအရန၊ ောေွယ်ရဆးထုတ်လုပ်နိုင်ရေး အမခား
နိငုင်မံျားမလှည်း ေမ်းလမှ်းထားေှပိပီး လိအုပသ်ညမ်ျား 
စမ်းသပန်ိငုရ်ေး နမနူာပုစံမံျား မှာယထူားေှသိည့ ်အရမခ 
အရနများနှင့် ဆေ်လေ်လုပ်ရဆာင်သွားမည့် အရမခအရန၊ 
နိုင်ငံတောပူးရပါင်းရဆာင်ေွေ်မှုများ၊ ရထာေ်ပံ့ေူညီ
မည့ ်အစအီစဉမ်ျားနငှ့ပ်တသ်ေ်၍ လပုရ်ဆာငရ်နသည့်
အရမခအရန၊ ောေွယ်ရဆးများေို ပုဂ္ဂလိေအရနမဖင့် 
တငသ်ငွ်းပပီး ထိုးနှနံိငုရ်ေးလပုရ်ဆာငန်ိငုမ်ည့ ်အရမခအရန
နှင့်ပတ်သေ်၍ လုပ်ရဆာင်ရနမှုအရမခအရနနှင့် ဆေ်လေ် 
လုပ်ရဆာင်နိုင်မည့်အရမခအရနများေို အေျယ်တေင့် 
ေှင်းလင်းတင်မပကေော နုိင်ငံရတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရောင်စီ 
ဥေ္ကဋ္ဌေ လိုအပ်သည်များ မဖည့်စွေ်ရဆွးရနွးသည်။
မှာကြား

ထိုရ့နာေ ်နိငုင်ရံတာစ်မီအံပုခ်ျုပရ်ေးရောငစ် ီဥေ္ကဋ္ဌ
ေ နိဂံုးချုပ်အမှာစေားရမပာကေားောတွင် ရောဂါေူးစေ် 
မဖစ်ပွားမှုသည် နုိင်ငံတောတွင် ဆေ်လေ်မဖစ်ရပါ်လျေ် 
ေှိပပီး ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွေ်လုပ်ရဆာင်ောတွင် မပည် 
တွင်း၌ လုပ်ရဆာင်မှုများသာမေ နုိင်ငံတောနှင့် ပူးရပါင်း 
ရဆာင်ေွေ်မှုများေိုလည်း အမမန်ဆုံးရဆာင်ေွေ်ကေေ
မညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ အာဆယီနံိငုင်မံျားတငွလ်ည်း ေိယုစ်ီ

ေျန်းမာရေးထေ် အရေးကေီးသည်မှာ

မေှိသည့်အတွေ် လုပ်ရဆာင်ရပးနိုင်သည်

မှန်သမျှေို လုပ်ရဆာင်ရပးေမည်

မဖစ်ရကောင်း ယခင်ေတည်းေပင်

ရမပာကေားခဲ့ပပီး မပည်သူတို့၏

ေျန်းမာရေးေဏ္ဍမမှင့်တင်ရေးများေို 

အစဉ်တစိုေ် လုပ်ရဆာင်ရပးခဲ့။
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အခေအ်ခမဲျား ကေုံရတွ့ေလျေေ်ှပိပီး အာဆယီေံနပ်ုရံငွ
မှ ရဆာင်ေွေ်ရပးသည်များ၊ ေသင့်ေထိုေ်သည့် အခွင့် 
အရေးများေေှနိိငုရ်ေး တာေနေ်ှသိမူျားေ ကေိုးပမ်းရဆာင ်
ေွေ်ကေေန်လိုရကောင်း၊ ေျန်းမာရေးထေ် အရေးကေီး
သည်မှာမေှိသည့်အတွေ် လုပ်ရဆာင်ရပးနိုင်သည် မှန်
သမျှေို လုပ်ရဆာင်ရပးေမည်မဖစ်ရကောင်းမဖင့် ယခင်
ေတည်းေပင ်ရမပာကေားခဲပ့ပီး မပညသ်တူို၏့ ေျန်းမာရေး
ေဏ္ဍမမငှ့တ်ငရ်ေးများေိ ုအစဉတ်စိေု ်လပုရ်ဆာငရ်ပး
ခဲ့ရကောင်း၊ ထို့ မပင် ရဆးရုံတေ်လူနာများအရနမဖင့် 
အာဟာေမပည့်ေရနေန် အရေးကေီးသမဖင့်  ကေေ်ဥ၊ 
ငေှရ်ပျာသီးနငှ့ ်အမခားအာဟာေမပည့ ်မဖည့စ်ေွစ်ာများ
ေိ ုနီးစပေ်ာ တပစ်ခန်းများမတှစဆ်င့ ်ရဆးရု၊ံ ရဆးခန်း

များသို ့သွားရောေလ်ှူဒါန်းရစလျေေ်ှရိကောင်း၊ ေျန်းမာ 
ရေးနှင့်ပတ်သေ်လာပါေ မှန်မှန်ေန်ေန်လုပ်ရဆာင်
ရပးေန်အရေးကေီးပပီး ေုိယ်ေျ ိုးစီးပွားအတွေ် လုပ်ရဆာင် 
မခင်းမမဖစရ်စလိေု ဲတိငု်းမပညန်ငှ့ ်မပညသ်လူထူ၏ု ေျန်း 
မာရေးေိ ုရဖာရ်ဆာငရ်ပးနိငုေ်မညမ်ဖစရ်ကောင်း၊ မညသ်ို့
ရသာ အရမခအရနပငမ်ဖစရ်စ တိငု်းမပညန်ငှ့ ်မပညသ်လူထူု
ေျန်းမာရေးရောင်းမနွရ်စရေးအတေွ ်လပုရ်ဆာငရ်ပး
နုိင်သည်မှန်သမျှေုိ ကေိုးပမ်းလုပ်ရဆာင်ေမည်မဖစ်ရကောင်း 
နငှ့ ်နိငုင်တံောနငှ့ဆ်ေသ်ယွရ်ဆာငေ်ေွေ်ာတငွ ်သေွ ်
လေ်မမန်ဆန်စွာ ရဆာင်ေွေ်ကေေမည်မဖစ်ရကောင်း မှာ 
ကေားသည်။




