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|| ျပဳစုေရးသားသူ - ႏူးစယ္(န္)မြန္းျပဳစုေရးသားသူ - ႏူးစယ္(န္)မြန္း

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ အနီးဆံုးမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ 
ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါ ကူးစက္ ျပန္႔ပြားႏုိင္ေခ် အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္တယ္လုိ႔ ပညာရွင္
 ေတြက ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလက္ရိွ ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈႏႈန္းက 
အတည္ျပဳပိုးေတြ႔လူနာ ၄၄၉ ဦးရွိၿပီး ေသဆံုးသူ ၇ ဦး သာရွိတဲ့အတြက္        
ကူးစက္မႈအနည္းဆုံး ႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရရဲ႕ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္တာျဖစ္     
ပါတယ္။

b,fvkdvkyfief;pOfawG csrSwfNyD; BudKwifumuG,frIawG 
vkyfaqmifcJhovJ/ 
ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးကို အျခား 
ႏိုင္ငံေတြထက္ အေစာဆံုး စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ႔ရတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ 
ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွာ အမည္မသိ ဗိုင္းရပ္စ္စတင္ ျဖစ္ပြားတဲ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ
ကစၿပီး တရုတ္နဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြကေန ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့     
ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံသားေတြအားလံုးကို စိစစ္၊ စစ္ေဆးတာေတြ 
ျပဳလုပ္ၿပီး မိမိ ေနအိမ္တြင္းမွာ (၁၄) ရက္ ကန္႔သတ္ေနထိုင္ေစခဲ့တယ္။ 

ကန္႔သတ္ေနထိုင္တဲ့သူေတြရဲ႕ အေျခအေနကို က်န္းမာေရးဌာနတာဝန္ရွိသူ     
ေတြက အနည္းဆံုး တစ္ရက္ နွစ္ႀကိမ္နဲ႔အထက္ ဖုန္းနဲ႔ဆက္သြယ္ၿပီး အခ်က္   
အလက္ရယူပါတယ္။ ကန္႔သတ္ေနထိုင္တဲ့ (၁၄) ရက္အတြင္း ေန႔စဥ္အသံုး   
စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ နဲ႔ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ အစုိးရကေန
 ေထာက္ပ့ံခ့ဲတယ္။ ကန္႔သတ္ေနထိုင္ဖုိ႔ ျငင္းဆန္သူေတြနဲ႔ စည္းကမ္း မလုိက္နာ 
တဲ့သူေတြကို အစိုးရက ဒဏ္ေၾကးျမင့္ျမင့္သတ္မွတ္ ေပးေဆာင္ေစခဲ့တယ္။

လက္ရွိအတည္ျပဳလူနာ အေရအတြက္ လက္ရွိအတည္ျပဳလူနာ အေရအတြက္ 
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ဒါ့အျပင္ ထိုင္ဝမ္ အစိုးရအေနနဲ႕ ကူးစက္မႈႏႈန္းျမန္တဲ့ အမည္မသိ ဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔
 က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ WHO ကိုအသိေပး အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ WHO ကေတာ့ အေစာပိုင္းမွာ    
တစံုတရာ တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ့ ထိုင္ဝမ္နိုင္ငံဟာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢကေန အသိအမွတ္   
ျပဳထားတဲ့ ႏိုင္ငံမဟုတ္တဲ့အတြက္ WHO က လစ္လ်ဴရႈခဲ့တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္ဝမ္အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမပါပဲ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ 
ကို အသံုးျပဳၿပီး ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈႏႈန္း မတိုးလာေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆံုးျဖတ္စီမံႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ta&;ay:umvrSm b,fvkdpDrHaqmif&GufaevJ/ 
ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံဟာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တုန္းက ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ SARS လုိ႔ေခၚတ့ဲ ေရာဂါဆုိးရဲ႕ 
ဒါဏ္ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ အဲလိုေရာဂါဆိုးမ်ဳိး ထပ္ျဖစ္လာရင္      
အဆင္သင့္တုံ႔ျပန္ႏုိင္မယ့္ National Health Command Center (NHCC) ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ   
ျဖစ္တယ္။ 

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ကူးစက္မႈႏႈန္းျမႇင့္လာတာနဲ႔အမွ် ထိုင္ဝမ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေရာဂါကူးစက္   
ျပန္႔ပြားမႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မဲ့ အေရးေပၚဗဟိုစင္တာ (Central 

Emergency Command Center) ဖြဲ႔စည္းဖို႔ National Health Command Center (NHCC)ကို ညႊန္ၾကားခဲ့
တယ္။ NHCC ဆုိတာ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေရာဂါကပ္ဆိုးေတြျဖစ္တဲ့ ဆား၊ H1N1၊ ဇီကာ ဗိုင္းရပ္စ္    
ႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားကိုလည္း အဓိကတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဌာနတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔       
က်န္းမာေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါတဲ့ ေဒါက္တိုင္ ဆိုလည္းမမွားပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလ အေစာပိုင္းမွာ
ပဲ NHCC ကေန ဦးေဆာင္ၿပီး လူအေယာက္ ၁၀၀ ပါဝင္တဲ့ Central Epidemic Command Center (CECC)  
ျပန္လည္အသက္ သြင္းခဲ့တယ္။

CECC အဖြဲ႔ထဲမွာ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန သာမက အျခားဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ SARS ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး
 အေတြ႔အႀကံဳရွိတ့ဲ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကိုပါ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။  ဒီ Covid-19 ေရာဂါ ကာကြယ္တား
ဆီးေရးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး သမၼတ ဆိုင္ အင္ ဝမ္ (Tsai Ing Wang) မွ CECC ကို အဓိက ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ      
အျဖစ္နဲ႔ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အဓိကတာဝန္ရိွသူအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္တကြ ေၾကျငာ 
ခဲ့တယ္။ ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္မႈႏႈန္းကို တားဆီးဖို႔ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါ အျမန္ဆံုးတံု႔ျပန္ႏိုင္ဖုိ႔ CECC မွ    
နည္းပညာကို အဓိကအသံုးျပဳခဲ့တယ္။ 

Big Data လို႔ေခၚတဲ့ ေဒတာထုထည္ႀကီးေတြကေနတစ္ဆင့္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္အေျဖရွာ သံုးသပ္ အသံုးျပဳ 
ႏုိင္ခ့ဲတယ္။ Big Data ဆုိတာ ေဒတာအခ်က္အလက္ အမ်ားႀကီးကုိ တစ္စုတစ္စည္းထဲသိမ္းဆည္းထားၿပီး အခ်ိန္ 
တုိအတြင္းမွာ ရိွရင္းစြအဲခ်က္အလက္နဲ႔ ထပ္မံျဖည့္စြက္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေပါင္းစည္းရပါတယ္။ ေပါင္းစည္း
ထားတ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း သုံးသပ္ၿပီးရလဒ္ထုတ္ေပးႏုိင္တ့ဲ စနစ္ကုိ ဆုိလိုျခင္းျဖစ္တယ္။ 

ဥပမာေပးရမယ္ဆိုရင္ က်မတို႔ ေန႔စဥ္သံုးေနတဲ့ Facebook မွာ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ေဒတာေတြကို Facebook မွျပဳ
စုထားပါတယ္။ Facebook အသံုးျပဳတဲ့သူအေနနဲ႔ စိန္တလုံး သရက္သီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္
ရွာေဖြမႈေတြ ျပဳလုပ္ခ့ဲပါက မိမိအသုံးျပဳတ့ဲ account မွာ သရက္သီးနဲ႔  သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္အတုိင္း
အတာတစ္ခုအထိ ေၾကာ္ျငာမ်ား ခဏခဏေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ ရွိရင္းစြဲေဒတာ အခ်က္အလက္ နဲ႔ Facebook  
အသုံးျပဳသူေတြရဲ႕ ရွာေဖြမႈအေၾကာင္းအရာ အသစ္ေပၚမူတည္ၿပီး အခ်ိန္တုိအတြင္းသုံးသပ္ အေျဖရွာေပးႏုိင္တဲ့   
နည္းစနစ္ကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။



3သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

ထို႔နည္းတူ နည္းပညာနဲ႔ အကၽြမ္းတဝင္ျဖစ္ေနတဲ့ ထိုင္ဝမ္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခ်က္အလက္အေျမာက္
အမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျပဳစုထားႏိုင္ခဲ့တယ္။ ထိုျပဳစုထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ယခုလိုကပ္ေရာဂါဆိုးတိုက္
ဖ်က္ရာမွာ အလြန္အသံုးဝင္ခဲ့တယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆိုရင္ ထိုင္ဝမ္အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းက်န္းမာေရးဝန္
 ေဆာင္မႈရရိွဖုိ႔ က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္ (National Insurance Card) မ်ားကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေပးေဝခ့ဲတယ္။ 
ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကေနစၿပီး ၂၀၂၀ အထိ ႏိုင္ငံသားတိုင္းရဲ႕ က်န္းမာေရးမွတ္တမ္းေတြကို            
က်န္းမာေရးကဒ္ကေနတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူသိရွိႏိုင္တယ္။  ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ခရီးသြားရာဇဝင္မ်ားကိုလည္း
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနကေန ထို႔နည္းတူအလြယ္တကူရွာ ေဖြႏိုင္တယ္။ 

CECC မွ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ထပ္မံစုေဆာင္းရရွိထား 
အခ်က္အလက္ေတြ (Big Data) ကိုသံုးသပ္ၿပီး အခ်ိန္အတိုအတြင္း Covid-19 အတည္ျပဳလူနာေတြနဲ႔ ထိေတြ႔
 ခဲ့တဲ့သူေတြကို ေျခရာခံ (Contact Tracing) တဲ့ နည္းလမ္းအျဖစ္အသံုးျပဳၿပီး ရွာေဖြမႈေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ 
တယ္။ ဒီလိုရွာေဖြႏိုင္ခဲ့တာလဲ ကူးစက္မႈ ႏႈန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏုိင္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း 
တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။  

CECC ကို က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး Chen Shih-Chung ခ်န္ရွင္းခ်ဳန္ မွ ဦးေဆာင္ၿပီး    
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္တာကို ေတြ႔ရတယ္။ လုပ္ရမယ့္ တာဝန္ေတြကိုလည္း Tsai Ing-Wang မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေၾကျငာေပးခဲ့တယ္။ CECC ရဲ႕ အဓိကတာဝန္အေနနဲ႔ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္ႏွင့္    
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းသံုးသပ္ 
သတင္းပံ့ပို႔ေပးရန္ႏွင့္ အျခားေသာ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္။

CECC ရဲ႕ ယခုလက္ရိွ အေျခအေနမွာ လုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲ အရာေတြကေတာ့ Masks 

ေစ်းႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ Masks ထုတ္လုပ္ေရးအား
တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ ေဒတာအခ်က္အလက္ေပၚအေျခခံၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ခြဲေဝ     
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔၏ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္       
အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ေန႔စဥ္ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ သတင္းအစီရင္ခံျခင္း 
အစရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ထင္ထင္ရွားရွားမီဒီယာမ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ေနရတယ္။ 

ပံု ၁။ ကပ္ေရာဂါအတြင္း ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထားပံု



ပထမဆံုး အတည္ျပဳပိုးေတြ႔လူနာကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ စေတြ႔ခဲ့တယ္။ ယင္းလူနာဟာ   
ဝူဟန္ေဒသကျပန္လာတဲ့ လူနာျဖစ္တာေၾကာင္ ့ CECC က ခရီးသြားလာျခင္း ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ တိုးျမႇင့္      
လုိက္တယ္။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ မကာအုိနဲ႔ ေဟာင္ေကာင္စတ့ဲေဒသက ေရာက္လာတ့ဲ  ခရီးသည္ေတြကုိ
လည္ပတ္တာေတြကုိေရွာင္ရွားဖုိ႔ အသိေပးခ့ဲတယ္။ ကူးစက္မႈႏႈန္းျမင့္မားလာတ့ဲ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြက ခရီးသည္ 
ေတြကိုလဲ CECC က ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြတိုးျမႇင့္ဖို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ 

ပိုးေတြ႔လူနာစေတြ႔ၿပီး တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ေန႔ တိုးမ်ားလာတာရွိေပမယ့္ စားသံုးကုန္ေတြကို အလုအယက္ တိုးေဝွ႔      
ဝယ္ျခမ္းတာ (panic buying)၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ရပ္နားတာ၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းေတြ ပိတ္တာ၊  ပုိ႔ေဆာင္
ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔တာ (Lock down) မရွိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါေတြအားလံုးပံုမွန္      
အတုိင္းလည္ပတ္ႏုိင္တ့ဲ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့  ျပည္သူလူထုေတြကုိ အထိတ္တလန္႔ မျဖစ္ေစဖုိ႔ သမၼတက 
သတိေပး ေၾကျငာတာေတြ အလ်င္အျမန္ လုပ္ခဲ့တယ္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ တကၠသုိလ္ေတြ၊ စာသင္ေက်ာင္းေတြ လုိက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္ေပးခဲ့ 
တယ္။ သန္႔ရွင္းမႈစံႏႈန္း (cleaning standards) သတ္မွတ္တာေတြ၊ အေဆာက္အအံု တိုင္းမွာ အပူခ်ိန္တုိင္း   
စက္ေတြ ထားေပးတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ အစိုးရက သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စံႏႈန္းေတြကို လုိက္နာဖို႔      
ပ်က္ကြက္ပါက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရဲေတြက ဒဏ္ေငြနဲ႔ အျပစ္ေပး၊ အေရးယူတာ လုပ္ပါတယ္။

ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရးမွာ လိုအပ္တဲ့ မ်က္ႏွာဖံုး masks ေတြကို နိုင္ငံသားတိုင္း ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာ
စြာနဲ႔ လံုေလာက္စြာ ဝယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ အစိုးရက masks ေတြအားလံုးကို ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု (၆၀) 
ကေန အကုန္ဝယ္ယူလိုက္ၿပီး ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့တယ္။ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ အခါမွာလည္း ေဆးဆိုင္မ်ားနဲ႔ စတိုးဆိုင္   
အမ်ားစုကို ေဒတာေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျဖန္႔ျဖဴးတာေတြ႔ရတယ္။ ဥပမာ CECC မွ ေဒတာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ
 ေဆးဆိုင္ရွိ ႏွာေခါင္းစည္းအေရအတြက္ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏွာေခါင္းစည္းျပတ္လတ္မႈမရွိေအာင္ အခ်ိန္မွီ 
ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္တာကို ေတြ႔ရတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏိုင္ေအာင္ ATM ကဲ့သို႔ေသာ Masks ထုတ္ေပးတဲ့စက္ (Internet-based 

Masks Vending Machine) ေတြ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းမွာ ထားေပးတဲ့အျပင္ စတိုးဆိုင္ေတြမွာလည္း အကန္႔အသတ္
နဲ႔ ေရာင္းခ်ေအာင္ အစိုးရက စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္။ ယခုလက္ရွိေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ         
သတင္းအရ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံဟာ တစ္ရက္ကို ႏွာေခါင္းစည္း ၁၀ သန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ပုိလွ်ံေနေသာ     
ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားအား အေမရိကန္၊ အီးယူႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။
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ပုံ ၂။ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံရွိအဆင္သင့္ ႏွာေခါင္းစည္း ထုတ္ယူႏိုင္သည့္စက္



လုပ္ငန္းအမ်ားစုက ပံုမွန္လည္ပတ္ေနႏုိင္ေပမယ့္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ ေခတၱရပ္နားထားရပါတယ္။ 
စီးပြားေရးအရ ဆုံး႐ံႈးနစ္နာမႈေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အေသးစား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ 
ေနသူေတြ၊ ဝင္ေငြနည္းပါးတဲ့ အေျခခံလူတန္းစားေတြကို သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက အေရးေပၚ ဘတ္ဂ်က္ေတြ
ခြဲေဝေပးဖို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

သတ္မွတ္ထားတ့ဲ အေရးေပၚ ဘတ္ဂ်က္အမ်ားဆုံး ရရိွတ့ဲ ဝန္ႀကီးဌာနကေတာ့ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါတယ္။      
ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလမွာ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ထပ္တိုးေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့အျပင္ 
စီးပြားေရးက႑ ပံုမွန္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း ဘတ္ဂ်က္ေတြ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

CECC အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြအတြက္ပါမက ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား 
မ်ားအတြက္ ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ိဳးနဲ႔ 
အသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ႔ရတယ္။ ဗမာဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားေသာ    
ပညာေပးဗီဒီယုိမ်ားကိုလည္း CECC page မွာေတြ႔ရတယ္။ 

ထို႔အျပင္ ေန႔စဥ္သတင္း အစီရင္ခံတာေတြျပဳလုပ္ရံုသာမက ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားေတြကိုလည္း မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွာ     
ျဖစ္ပ်က္ ေနတ့ဲအရာေတြကုိ သတင္းေပးပုိ႔ႏုိင္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္း ေတြဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ သတင္းတု၊ သတင္း
အမွားေတြကုိအခ်ိန္တုိအတြင္း ေျဖရွင္းႏုိင္ခ့ဲတယ္။ ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံသား ေတြကလည္း လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာရံု
သာမက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိုက္ရိုက္ေပးပို႔ေပးျခင္းျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏႈန္း နည္းသထက္နည္း      
ေအာင္ ပါဝင္ကူညီၾကတာကို ေတြ႔ရတယ္။

tcskyftm;jzifhqkd&if xkdif0rfEkdifiH[m

5သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

1/ ႀကိဳတင္ကာ
ကြယ္တာ၊ ႀကိဳတင္ 
ျပင္ဆင္တာေတြကို 
အေစာဆံုး လုပ္
ေဆာင္ခဲ့တယ္။

2/ နည္းပညာက္ိ ု
ထိထိေရာက္ေရာက္ 
အသံုးခ် ႏိုင္တယ္။

3/ ရွိၿပီးသား ေဒတာအခ်က္အလက္ 
ေတြနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ေဒတာအခ်က္    
အလက္ေတြကို စုစည္းၿပီး ရွင္းလင္း 
တိက်တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ျမန္ျမန္  
ဆန္ဆန္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္။

4/ ကူးစက္ေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ 
အသိပညာေပးတာကုိလည္း ထိုင္ဝမ္ 
ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ    
အတြက္ ဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔   
ထုတ္ျပန္ႏိုင္တယ္။ 

5/ ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္၊ 
ျပည့္စုံတ့ဲ surgical masks ေတြကုိ အေမရိကန္ 
ႏုိင္ငံ၊ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ကို     
ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းတာေတြ လုပ္ႏုိင္ခဲ့တာဟာ     
ေလးစားအတုယူ စရာေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ
ထဲက တခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ 

6/ ျပည္သူလူထုေတြ CECC ကို     
တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ သတင္းေပးတာ၊ 
အႀကံေပးတာေတြ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ လမ္း    
ေၾကာင္းေတြ ဖန္တီးထားေပးတ့ဲအတြက္ 
သတင္းမွား (misinformation) နဲ႔  
သတင္းတု (fake news) ေတြကုိ အခ်ိန္
မီွ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တယ္။

7/ တိက်၊ မွန္ကန္တဲ့ သတင္း     
အခ်က္အလက္ေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ 
တေျပးညီ သိရွိဖို႔ CECC ေျပာေရး  
ဆိုခြင့္ ရွိသူက ေန႔စဥ္သတင္း 
အစီရင္ခံတာ လုပ္ႏုိင္တယ္။
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ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အစုိးရအေနနဲ႔ ဒီကူးစက္ေရာဂါကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္   
ႏုိင္ဖို႔ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္မႈေတြ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ျမန္မာ့အသံ၊ သတင္း      
မီဒီယာ ေတြမွာတင္မကဘဲ ၿမိဳ႕နယ္ေတြ၊ ေက်းရြာေတြ အမ်ားစုမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မွဴးေတြကဦးေဆာင္ၿပီး ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ဖို႔ လက္ေဆးဖို႔၊ မလိုအပ္ဘဲ အျပင္      
မထြက္ဖို႔၊ အျပင္ထြက္ရင္လဲ မ်က္ႏွာဖံုး masks ေတြ တပ္သြားဖို႔နဲ႔ တျခားလိုအပ္တဲ့ 
အကာအကြယ္ေတြယူၾကဖို႔ တလမ္းဝင္ တလမ္းထြက္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ သတိ     
ေပးေနေပမယ့္လည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိေနပါေသးတယ္။ 

ဥပမာ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးဌာနနဲ႔ ေဆးရံုေတြမွာ ကာကြယ္   
ေရး ဝတ္စုံေတြ၊ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္ေတြ၊ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းေတြ        
လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရိွေသးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေရာဂါပုိးရွာေဖြစစ္ေဆးႏိုင္တ့ဲစက္လဲ 
ကန္႔သတ္မႈရွိပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ထုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံလို ေကာင္းမြန္ထိေရာက္တဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံု   
ေတြ မရွိေပမယ့္ ရွိတဲ့အရာေတြနဲ႔လည္း တုံ႔ျပန္ကာကြယ္ တားဆီးႏုိင္ပါတယ္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံဟာ အေျခအေနခ်င္း ကြာျခားၿပီး၊ လက္ရွိ အရင္းအျမစ္ေတြ၊   
အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ မတူေပမယ့္လည္း ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္        
ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ 

၁။ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာၿပီး  ျပည္သူလူထုကုိ အသိပညာျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ထုတ္ျပန္   
ေၾကျငာတဲ့ အခါမွာလည္း ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူကို အတည္တက် သတ္မွတ္ေပးသင့္    
ပါတယ္။

၂။ လူထုအသိပညာေပး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့
 အသံ (သို႔) ေရဒီယိုမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၃။ က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္ တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးေတြမွာတင္
မကဘဲ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ ျပည္နယ္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေဆးရံုေတြမွာလဲ 
ကာကြယ္ေရးဝတ္စံု၊ မ်က္ႏွာဖံုး၊ လက္ေဆးဂ်ယ္နဲ႔ အပူခ်ိန္တိုင္း ကိရိယာေတြ အပါ    
အဝင္ လိုအပ္တဲ့ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းေတြ ကိရိယာေတြကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ပါတယ္။ 

၄။ မျဖစ္မေန ျပန္ဖြင့္ရမယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳတ့ဲ သယ္ယူ 
ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အႏၱရာယ္ကင္းကင္းနဲ႔ ျပန္လည္ လည္ပတ္ႏုိ္င္ဖို႔       
လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းေတြကို ကန္႔သတ္ေပးႏုိ္င္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊          
ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆန္းစစ္ျခင္းညႊန္းကိန္း Risk 



Assessment Index သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါျပန္႔ပြားႏိုင္မႈ အႏၱရာယ္ ဆန္းစစ္ျခင္းညႊန္းကိန္း 
Infection Risk Index ဟာ နားလည္ရ လြယ္ကူၿပီး ရိုးရွင္းတဲ့ လမ္းညႊန္ျဖစ္တဲ့      
အတြက္ အလြယ္တကူ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ နည္းနာျဖစ္ပါတယ္။ အေသး  
စိတ္ကုိ “စက္ရုံအလုပ္ရုံမ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေရာဂါ  
ျပန္႔ပြားႏုိင္မႈ အႏၱရာယ္ ဆန္းစစ္ျခင္း ညႊန္းကိန္း - ဗီယက္နမ္  ႏုိင္ငံအေတြ႔အႀကံဳ”   
ေဆာင္းပါမွာ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ 

၅။ ကန္႔သတ္ေနထုိင္မႈအတြက္ အသံုးစာရိတ္ေတြ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔ အိမ္မွာကန္႔သတ္       
ေနထိုင္ဖို႔ အေျခအေန ရွိတဲ့သူေတြကိုလည္း home quarantine ေနထိုင္ခြင့္ျပဳႏုိင္ 
ပါတယ္။ 

၆။ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ ့အလွမ္းေဝးတဲ့ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းလက္ေဒသနဲ႔ ရြာေတြမွာ အသိ
ပညာေပးတာေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း   
ေတြန႔ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကုိ ေငြေၾကးနဲ႔ လုိအပ္တ့ဲ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းေတြ   
ေထာက္ပ့ံ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

၇။ အစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြကို လုိက္နာမႈ ရွိ/မရွိ ေစာင့္ၾကည့္၊ ၾကပ္မတ္
 ေပးၿပီး လုိက္နာမႈ မရွိ တဲ့သူေတြကို လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိ  
သည့္ ႀကိမ္ဒါဏ္ေပးျခင္းအစား ဒါဏ္ေငြနဲ႔  အေရးယူႏိုင္ပါတယ္။  

၈။ အမ်ားျပည္သူအေနနဲ႔လည္း ပိုးေတြ႔လူနာအေရအတြက္ေတြ တိုးမ်ားလာတာနဲ႔အမွ် 
သတိနဲ႔ သြားလာလႈပ္ရွား ေနထုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီအေနနဲ႔      
ကူးစက္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားမႈ နည္းႏုိင္သမွ် နည္းေအာင္ အစုိးရက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့      
စည္းကမ္းေတြကို ကိုယ့္အသိစိတ္နဲ႔ကို္ယ္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၿပီး ကူးစက္ေရာဂါ 
ကာကြယ္ တားဆီးမႈမွာ ပါဝင္ႏုိင္ပါတယ္။

ကိုးကားစားရင္းမ်ားကိုးကားစားရင္းမ်ား
https://focustaiwan.tw/society/202004185001

https://focustaiwan.tw/politics/202003140012

https://www.cdc.gov.tw/En/Category/MPage/
gL7-bARtHyNdrDq882pJ9Q

https://www.dw.com/en/taiwan-
coronavirus/a-52724523

https://thediplomat.com/2020/04/covid-19-in-
asia-a-country-by-country-guide/

https://jamanetwork.com/journals/jama/
fullarticle/2762689

https://ispmyanmarspecialseries.com/
special-series-no-1/

သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (Salween 
Institute) သည္ လူမႈတရားမႈတေရး (social justice)၊ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ တာဝန္သိမႈ (environmental 
responsibilities) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ က္ုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ 
ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးအေရးမ်ားကို အေျခခံသည့္ ျပည္သူ႔   
ေရးရာ မူဝါဒမ်ားေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ယထာဘူတက်
သည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ နည္းပညာ အေထာက္ 
အကူျပဳျခင္းမ်ားေရာစပ္ၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားကို        
စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးေနသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

www.salweeninstitute.org

@thesipp
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