
 

 

 

 

 
 

ြြန်ြာနိငု်ငဳရိှ ြြညသ်ူလူထုအာဵလုဳဵသည် ယခုအချနိ်တွင ် COVID-19 ကြေ်ရာဂါဆိုဵ ကကီဵ၏ 

ရိုက်ခတ်ြှုအာဵ အလူဵအလဲ ခဳစာဵေနရသည်ကိ ု ေတွ့ြြင်ရသညြ်ှာ အလွန်ြင် စိတ်ြချြ်ဵြသာ ြြစ်ရြါ 

သည်။ ယခုကဲသဴို့ COVID-19 ကြေ်ရာဂါဆုိဵ တတိယလှိုင်ဵ ေရာကရ်ှလိာြည်ကို ကကိုတင်ြှန်ဵ ဆြခိဲဴေသာ 

ေ ကာငဴ် အြျ ို ဵသာဵညီညွတ်ေရဵအစိုဵရ ကျန်ဵြာေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည ် ြြည်သူလူထု၏ အသက်၊ အိုဵအိြ်၊ 

စည်ဵစိြက်ို ကာကယွ်နိုင်ရန်အတွက် တတ်စွြ်ဵသြျှ အြကြ်က်က ကကိုဵြြ်ဵေဆာင်ရွက်ခဲဴြါသည်။ ထိုသို့ 

ေဆာငရ်ွကရ်ာတငွ် CRPH ယာယီအစိုဵရ ြွဲ့ သညဴ်အချနိ်ြစှ၍ ကျန်ဵြာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏  ကာဵကာလ 

ကျန်ဵြာေရဵစီြဳချက်တွင ်COVID-19 ေရာဂါ ကာကယွ်၊ ထိန်ဵ ချုြ၊် ကုသေရဵကို စီြကဳိန်ဵတစ်ရြ်အေနြြင်ဴ 

ထည်ဴသွင်ဵေရဵဆဲွ အေကာင်အထည်ေြာ်ေဆာင်ရွက်ခဴဲြါသည်။ ကာကွယ်ေဆဵထုိဵြည်ဴ အစီအစဉ်ြျာဵကို 

ြြညန်ယ်၊ တိုင်ဵ၊ မြို့နယ်၊ ရြ်ကွက၊် အဆငဴဆ်ငဴအ်ထိ ြြငဆ်င်ေရဵဆွဲေဆာင်ရွက်ြှုြျာဵ ြြုလုြခ်ဲဴသည်။  

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧမြီလ (၁၆) ရက်တွင် အြျ ို ဵသာဵညီညွတ်ေရဵအစိုဵရ ြွဲ့ စည်ဵ မြီဵေနာက် ြြစ်ေြါ် 

လာြည်ဴ အခက်အခဲြျာဵကို ကကိုတင်ြှန်ဵ ဆြိသြြငဴ် ယခင် ြြညသ်ူ့အစိုဵရနှငဴ ် COVID-19 ကာကယွ်ေဆဵ 

ရရှိရန် ြူဵေြါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ခဲဴသညဴ် Gavi, The Vaccine Alliance – Covax Facility သို့ အြျ ို ဵသာဵ 

ညညီွတေ်ရဵအစိုဵရ၊ ကျန်ဵြာေရဵဝန်ကကီဵဌာနက COVID-19 ကာကယွ်ေဆဵထိုဵြခင်ဵ လုြ်ငန်ဵစဉြ်ျာဵကို 

ေြြာင်ဵ လဲေနေသာ နိုင်ငေဳရဵအေြခအေနနှငဴ ် ကုိက်ညီေအာင် ြြန်လည်ြြင်ဆင်၍ ေြဵြိုတ့င်ြြခဲြဴါသည်။ 

ထိုလုြ်ငန်ဵစဉ်ြျာဵ အေကာငအ်ထည်ေြာ် ေဆာင်ရကွ်နိုငေ်ရဵအတွက ် နိုင်ငတဳကာြိတ်ြက ် အြွဲ့အစည်ဵ 

ြျာဵ၊ ြြညတ်ွင်ဵ၊ ြြညြ်ြှ အသိြညာရှင်၊ အတတ်ြညာရငှ်ြျာဵနှငဴ် ြြညတ်ွင်ဵ ရှိ တိငု်ဵရင်ဵသာဵေဒသအြွဲ့ 

အစည်ဵ အသီဵသီဵနှငဴ ် ေဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵြှုြျာဵ အကကိြ်ကကိြ် ြြုလုြ်မြီဵ အကကဳဉာဏ်ြျာဵ၊ အကူအညြီျာဵကိ ု

လည်ဵ စဉ်ဆကြ်ြြတ် ရယခူဲဴသည်။  

ထိုညှိနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵေဆာင်ရကွ်ချက်ြျာဵအေြါ်တွင် အေြခခလဳျက် ြြညသ်ူြျာဵ COVID-19 

ကာကယွ်ေဆဵ ထိထိေရာကေ်ရာက ် ရရှိနိုငရ်န်အတွက်  Gavi, The Vaccine Alliance သို့ ေအာကြ်ါ 

နည်ဵလြ်ဵ (၃) သွယ်ကို ဧမြီလဆန်ဵြိုင်ဵြှစ၍ အဆိုတငသ်ွင်ဵခဲဴြါသည်။ ၎င်ဵအဆိကုို အြခာဵ နုိငင်ဳတကာ 

အြွဲ့အစည်ဵ  အသီဵသီဵြျာဵနှငဴ်လည်ဵ ေဆွဵေနွဵ၍ ြြညသ်ူြျာဵ အချနိ်ြ ီ ကာကယွ်ေဆဵရရိှရန်အတွက် 

ေဆာငရ်ွက်လျက်ရှြိါသည်။  

အမျ ို းသားညီညွတ်ေရးအစိုးရ 

ကျန်းမာေရးဝန်ကကီးဌာန၏ 

COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရး လုပ်ေဆာင်မှုများကို ြပည်သူသို့ အစီရင်ခံြခင်း 

(၁၇-၇-၂၀၂၁) 
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ထိုနည်ဵလြ်ဵ (၃) သွယြ်ှာ - 

နည်းလမ်း (၁) နည်းလမ်း (၂) နည်းလမ်း (၃) 

နိုငင်ဳတကာြှ ရရိှေသာ 
ကာကွယ်ေဆဵြျာဵကို -  

NUG CDM ကျန်ဵြာေရဵ 
ဝန်ထြ်ဵ ြျာဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ 
ကျန်ဵြာေရဵအြွဲ့အစည်ဵြျာဵက  
ထိုဵ ေြဵြခင်ဵ၊ 
 

စစ်ေကာင်စီလက်ေအာကရ်ှိ 
ဝန်ထြ်ဵ ြျာဵက ထိုဵ ေြဵြခင်ဵ 
 

(ထိသုို့ ထိုဵေနချန်ိတွင် UN ကဲဴသို့ 
 ကာဵခဳအြဲွ့အစည်ဵြျာဵက 
ကာကွယ်ေစာငဴ်ေရာှက်ေြဵရန်) 

UN ကဲဴသို့  ကာဵခဳ အြဲွ့အစည်ဵ 
ြျာဵြှ သင်တန်ဵေြဵ၍ ငှာဵရြ်ဵ 
ထာဵေသာ ကျန်ဵြာေရဵ ဝန်ထြ်ဵ 
ြျာဵက ထိုဵ ေြဵြခင်ဵ 

 

 

 

နယစ်ြဧ်ရယိာြှတစ်ဆင်ဴ ရရိှ 
ေသာ ကာကွယ်ေဆဵြျာဵကို - 

NUG CDM ကျန်ဵြာေရဵ 
ဝန်ထြ်ဵ ြျာဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ 
ကျန်ဵြာေရဵ အြွဲ့အစည်ဵြျာဵ 
က ထိုဵ ေြဵြခင်ဵ 

 

 

အထက်ြါ ကာကယွ်ေဆဵရရှိေရဵ လုြ်ငန်ဵြျာဵအြြင ် ေအာကြ်ါလုြ်ငန်ဵစဉ်ြျာဵကိုလည်ဵ 

ေဆာငရ်ွကခ်ဲဴြါသည်။ 

1) ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇) ရကတ်ွင ် ယာယီသြ္မတ ဦဵေဆာင်၍ အြျ ို ဵသာဵညီညတွ်ေရဵအစိုဵရ 

ဝန်ကကီဵဌာနြျာဵ၊ တိငု်ဵရင်ဵသာဵကျန်ဵြာေရဵအြွဲ့အစည်ဵ  ကိုယ်စာဵလှယ်ြျာဵ ြါဝင်ေသာ 

အြျ ို ဵသာဵအဆငဴ ် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်ဵချုြ၊် ကုသေရဵ ေကာ်ြရှင်ကိ ု ြွဲ့စည်ဵခဲဴြါသည။် 

ေကာ်ြရှင်ဉက္ကဌ ယာယီသြ္မတကကီဵက အိြ်နီဵချင်ဵနိုင်ငြဳျာဵ၊ ကြ္ဘာဴအင်အာဵကကီဵနိုင်ငဳြျာဵနှငဴ် 

နိုင်ငတဳကာ ြိတ်ြက်အြွဲ့အစည်ဵ  အသီဵသီဵ သို့ ြြန်ြာနိုင်င၏ဳ အလွန်အေရဵကကီဵေနေသာ 

အေြခအေနအာဵ တင်ြြမြီဵ ကူညေီထာကြ်ဳြဴှုြျာဵ ရရှိရန် သဳတြန်စာြျာဵ ေြဵြို့ခဲဴြါသည်။ 

2) တုိင်ဵရင်ဵသာဵကျန်ဵြာေရဵအြွဲ့ အစည်ဵ  အာဵလုဳဵ၏ ကိုယ်စာဵလှယ်ြျာဵနှငဴ် ကျန်ဵြာေရဵဝန်ကကီဵ 

ဌာနသည ် ြုဳြှနေ်ဆွဵေနွဵညှိနှိုင်ဵ၍ Taskforce ြွဲ့ စည်ဵ ကာ COVID-19 ေရာဂါ တိကု်ြျက်ေရဵ 

လုြ်ငန်ဵစဉြ်ျာဵကိ ုလကတ်ွလဲုြ်ေဆာင်ေနြါသည်။ 

3) ကာကွယ်ေရးလုပင်န်းစဉ်များ - COVID-19 ေရာဂါ ကာကယွ်ေရဵ ြညာေြဵအစီအစဉ်ြျာဵကို 

ကျန်ဵြာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ Website (https://moh.nugmyanmar.org)၊ Facebook (https:// 

facebook.com/MoHNUGMyanmar) အြါအဝင ် လူြှုကွန်ရက်ြျာဵြတှစ်ဆငဴ် ြြန့်ေဝေြဵြခင်ဵ၊ 

“ြပညသ်ူက ြပညသ်ူကို ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းြခင်း COVID-19 ေရာဂါကို အနိငု်ယူပါ” Campaign 

အစီအစဉ်ြြငဴ် ဇူလုိငလ် (၁၂) ြှ (၁၈) ရက်ေန့အထိ COVID-19 ေရာဂါဆုိင်ရာ အသိြညာေြဵ 

ြိစုတာနှငဴ် ရုြသ်ဳဗဒီီယိုြျာဵ ြြန့်ေဝြခင်ဵ ြြည်သူ့လှုြရ်ှာဵြှုတစ်ခုကို လုြ်ေဆာင်ခဲဴြါသည်။ 

ဇူလိုင်လ (၁၈) ရက်ေန့ြှစတင်၍ “လွတလ်ပ်စွာ အသက်ရှုခွင့”် Campaign ကိုလည်ဵ  ေဆာင်ရွက် 

သွာဵြည်ြြစ်ြါသည။် 

https://moh.nugmyanmar.org/


3 

4) ကုသေရးလုပင်န်းစဉ်များ - (၁၉-၆-၂၀၂၁) ရက်ေန့ြှစ၍ တယ်လီကျန်ဵြာ (https://facebook. 

com/telehealthmm) အစီအစဉ်ြြငဴ ်COVID-19 နှငဴ ် အြခာဵေရာဂါေဝဒနာရှင်ြျာဵကိ ုအွန်လိုင်ဵြှ 

တစ်ဆင်ဴ ကုသေြဵြခင်ဵ၊ ကုိဗစ်-၁၉ ဗဟုသုတစင်တာ (https://facebook.com/ckcmohnugmm) 

ြှတစ်ဆငဴ် ြြညသ်ူြျာဵ သိလိုသည်ြျာဵကို ေြြ ကာဵေြဵြခင်ဵ၊ ြြညန်ယ်၊ တိငု်ဵအသီဵသီဵရှိ 

ကုသေရဵလုြင်န်ဵြျာဵကို ေဆာငရ်ွက်ေနေသာ ကျန်ဵြာေရဵဝန်ထြ်ဵြျာဵအာဵ COVID-19 ေရာဂါ 

ကုသြှုလြ်ဵ ညွှန်ြျာဵကိ ု ြျှေဝေြဵြခင်ဵ၊ COVID-19 ေရာဂါ ကုသနည်ဵ  Webinar ြျာဵ 

ထုတ်လွှငဴ်ြခင်ဵတိုက့ို ေဆာငရ်ွကလ်ျက်ရှိြါသည်။ ေရာဂါကာကယွ်ေရဵြစ္စည်ဵြျာဵနှငဴ် ေဆဵဝါဵ 

လိုအြခ်ျက်ြျာဵ၊ Oxygen Concentrator ြျာဵကို လိုအြသ်ညဴ်ေဒသြျာဵသို့ ေထာကြ်ဳေဴြဵြို့လျက် 

ရှြိါသည်။ 

အြျ ို ဵသာဵညီညွတေ်ရဵအစိုဵရသည် ြြန်ြာြြညသ်ူြျာဵ ေအဵချြ်ဵသာယာ၊ ဝေြြာေရဵကိုသာ 

အထူဵေရှဵရှု၍ “ြပညသ်ူ့ကျန်းမာေရးသညသ်ာ ပထမ၊ ြပညသ်ူလူထုကိ ုပွငး်လင်းြမင်သာစွာ အသိေပးပပီးမှ 

ေဆာင်ရွက်မည်” ဟူေသာ ြူဝါဒြျာဵကို လက်ကိုင်ထာဵ၍ ြြညသ်ူအာဵလုဳဵ ေြျှာ်ြှန်ဵေနသညဴ် ြကဒ်ရယ် 

ဒီြိုကေရစီနိုင်ငဳေတာသ်စ်ကို ေရာကရ်ှိနိုငေ်ရဵအတွက် “ြပညသ်ူနှင့အ်တ”ူ ကြ်ေရာဂါဆိုဵဒဏ်ကိ ု ကကဴဳကကဳခဴဳ 

ေကျာလ်ွှာဵကာ အာဵြာန်အြြည်ဴ ဆက်လက်ကကိုဵစာဵချတီက်သွာဵြည်ဟု ကတိသစ္စာြြုအြြ်ါသည။် 

https://facebook.com/ckcmohnugmm

