လက်ရှိဖြစ်ပောွားနေန

ော COVID-19 ကမ္ောာ့ကပ်နရောဂါ ည် အဓိကထုတက
် ုန်မ ောျားနှင် ဝန်ဆ

အကိင
ု ်မ ောျားနင
ှ ်သက်ဆများဝမ်ျားဆ ကောင်ျားမ ောျားကိြ
ု ြိုျားဆြျားဆနသည် IFC၏ ဆထောက်ြဝန်ဆ

ောင်မှုမ ောျားအပြင် လုြ်သောျားမ ောျားနှင်ယင်ျားတိ၏
ုို့ မိသောျားစမ
ု ောျားကို အလုြ်

ောင်မှုမ ောျားကရ
ို ရှိသူမ ောျားအြါအဝင် ကမဘောနှင် အဝှမ်ျားအတက် စိမ်ဆ ေါ်မှုမ ောျားစော

ကို ပြစ်ဆြေါ်ဆစသည်။
မိမိတ၏
ှိုို့ လုပင
် ေ်ွားလည်ြတ်မှုမ ောွားနင်ာ့ ထှိုလုပင
် ေ်ွားမ ောွားတည်ရှိရောနေ

၏ရပ်ရောလူထအ
ု တင်ွား COVID-19 ဗှိင
ု ်ွားရပ်စ်ကူျားစက်ြ ျံ့ြောျားမှုကို တောွားဆွား ကောကယ်ဖြင်ွား

ကုမပဏအောွားလုွားနင်ာ့ လူူ့အြွဲ့အစည်ွားတစ်ြုလွားု အတက် အနရွားအကကွားဆုွားကှိစစဖြစ် ည်။ ဗှိုငွား် ရပ်စ်ကွားူ စက် ြ ျံ့ပောွားမှုန ကောင်ာ့ နှိုငင
် မ ောွားစော
ရမည်ာ့ အစအမမ ောွားကှို ြ မတ်နဆောင်ရက်နေ က

ည်ဖြစ်ရော စမကှိန်ျားနင်ာ့ဆက်စပ်နေ

အဖပြု

န

ောဆက်ဆနရွားမ ောွား ဆက်လက်ထှိေ်ွား

ှိမွား် နှိုငန
် ရွား ကကှိြုွားပမ်ွားနဆောင်ရက်မှုအနပေါ်

မ ောွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်ဖြင်ွား ည် IFC ၏ လုပ်နဆောင်မစ
ှု
ပတ် က်ဆက်နယ်

ွားအနတရောယ်ကင်ွားရင်ွား၍ ထှိနရောက်န

ျားု ရှုျားနင
ို ်ဆပ မ ောွားကှို စမြေ်ြ
ို့ ရေ်နင်ာ့ ထှိနရောက်န ော

က်နရောက်မှုမ ောွားရှိမည်ဖြစ် ည်။ စမကှိေ်ွားနင်ာ့ပတ် က်ဆက်နယ်
ောန ကောင်ာ့

ောင်မှုမ ောျားကရ
ို ယူထောျားသူမ ောျားအတက် အနရွားပါလ

ူ

က်ဆင
ှို ်ရော စမကှိေ်ွားနင်ာ့
ောင်ရွက်နင
ို ်သည်

ည်။ အဆှိုပါြ တ
ှိ ဆ
် က် နဆောင်ရက်

ောလမ်ွားန ကောင်ွားမ ောွားမတစ်ဆငာ့်နဆောင်ရက် င်ာ့ ည်။ ထှို ှိန
ုို့ ဆောင်ရက်ရောတင်

က်ဆှိုင်ရော နှိင
ု ်င

နတရအောဏောပှိင
ု ်မ ောွား ထုတ်ဖပေ် ည်ာ့ က ေ်ွားမောနရွားဆှိုင်ရော ညန် ကောျား က်မ ောွားကလ
ှို ည်ွား လှိုက်ောရေ်ဖြစ် ည်။

ဤ ကောွားကောလအကကဉောဏ်၏

အဓှိကရည်ရယ်ြ က်မော

ကောကယ်ဆြျားရန် ပြစ်နင
ို ်သည်အ

င်အောျားလုျားတက
ိုို့ ို ဆ

ှိုို့ စမကှိေ်ွားဆင
ှို ်ရော

လုြ်ငန်ျားစဉ်မ ောျားတင်ြါဝင်ဆ

ောင်ရွက်သူမ ောျား၏

ောင်ရွက်ရင်ျား စမကှိေ်ွားနင်ာ့ပတ် က်ဆက်နယ်

တင်ွားအြ က်အလက်မ ောွား နပွားပဆ
ှိုို့ က် ယ်ဖြင်ွား ၊ လူထု၏

န

က န်ျားမောဆရျားနှငဆ
်

ဖြစ် ည်။ COVID-19 ဖြစ်ပောွားမှုန ကောင်ာ့ ကုမဏ
ပ မ ောွားအနေနင်ာ့

ကင်ျားရှငျား် ဆရျားကို

ောထောွားမတ်ြ က်မ ောွား လက်ြရယူဖြင်ွားမ ောျား လုြဆ
်

ောင်

ောင်မှုမ ောျားကို ရယူထောျားသူမ ောျားအောျား ကူညရေ်

ောမေ်အနဖြအနေမ ောွားတင် နဆောင်ရက်နှိုင် ည်ာ့ စမ ကိန်ျားမ ောျားနင်ာ့ ပတ် က် ဆက်နယ် ူမ ောွားနင်ာ့

ြတ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်မှုပုစမ ြုှိ ွားကှို နဆောင်ရက်ရေ်ဖြစ်နှိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအကကဆြျားစောတမ်ျား
အပ ောျား ကိစစမ ောျားအတက် အကကဥောဏ်မ ောျားဆြော်ပြထောျားကော စမကှိေွား် နင်ပ
ာ့ တ် က်ဆက်နယ်
မ ောွား နြော်ထတ
ု ်ရေ် မူန

ျားအနတရောယ်

မ
ူ ောွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်ဖြင်ွား၊ စီမကိန်ျားေယ်ဆပမရှိ

နိုင်ရန်အတက် အဖြောွားနရွားြ ယ်စရောြ ဉ်ွားကပ်ေည်ွားမ ောွားနင်ာ့ လုပင
် ေ်ွားစဉ်မ ောွားနြော်ထုတ်ရောတင် IFC ၏ ဆထောက်ြဝန်ဆ

န

မ
ူ ောွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်၍

မ
ူ ောွားနင်ာ့ ဆက်လက် ဆက် ယ်နဆောင်ရက်နင
ှို ်နရွားအတက် ကပွဲ ြောျားပ ောျားန ျားဆသော ြ ဉ်ွားကပ်ေည်ွားမ ောွားနင်ာ့ အပ ောျားဆ

ည်ာ့ လုပ်ငေ်ွားစဉ်ကှို န

ရပ်ရောလူထထ
ု

ထိ ိုက်

တ်မတ်ြ က်မ ောွား၏ အဓှိကအနစ် ောရလည်ွားဖြစ်န

ေည်ွားလမ်ွားမ ောွားကှို စူွားစမ်ွားရှောဆြပ င်ျားသည် IFCနင်ာ့ ယင်ွား၏ဆထောက်ြဝန်ဆ
အဆင်ာ့နင်ာ့ နေ

ည် မဖြစ်မနေ လှိုက်ော

ညာ့် ရပ်ရောလူထုမ ောွား၊ အဖြောွားပတ် က်ဆက်နယ်

ယင်ွားတှိုို့၏လုပ်ငေ်ွားမ ောျား ဆက်လက်လည်ပတ်နှိုငန
် ရွားအတက် ပတ်ဝေ်ွားက င်နင်ာ့လူမှုဆင
ှို ်ရော

ည်

ည်

ျားု ပြတ် က် မှတ်ပ င်ျားအတက် အဓိကအ က်မ ောျားနှင်

မ
ူ ောွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ဆ
် က်နဆောင်ရက်နှိုငန
် ရွားအတက် အဖြောွား ြ ဉ်ွားကပ်ေည်ွား

ောင်တစ်ရပ်နင်ာ့ ထိ ိုက်နစ်န မှုမ ောျား တိင
ု ် ကောျားဆပြရှင်ျားဆရျားလုပင
် ေ်ွားစဉ်မ ောွားကှို လက်လမ်ွားမနစနရွားအတက် နဆွားနနွား နြော်ဖပ ထောွား

ည်။

ွားအနတရောယ်ကင်ွားရင်ွားစောပါဝင်နဆောင်ရက်ဖြင်ွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်ဖြင်ွား လုပ်ငေ်ွားစဉ်တစ်ရပ် နရွားဆြန
ု ြော်ရေ်အတက်

စဉ်ွားစောွားစရောမ ောွား
လူတစ်ဦွားနင်ာ့တစ်ဦွား
မ ောျားတင်

တ်မတ်အကောအနဝွားတစ်ြဖု ြောွားကော နဖပောဆှိုလုပက
် င
ှို ်ရေ်ထုတဖ် ပေ်ထောွား

ောွားလောမှုမ ောွားနင်ာ့ လူစုလန
ူ ဝွားမ ောွားကှို ကေ်ို့ တ်မှုမ ောွားန ကောင်ာ့ IFC ၏ ဆထောက်ြဝန်ဆ

တင် လုပန
် ဆောင်ြ က်မ ောွားစော ကေ်ို့ တ်ပ င်ျားြနေရ
ဆှိုင် ည်ာ့ကှိစစမ ောွား၊ စမကှိေ်ွားအ

ည်ာ့ မဖြစ်မနေလှိုက်ောရ

ောင်မှု ရယူထောျားသူမ ောျားနှင် ထှိုသူမ ောွား၏ လုပ်ငေ်ွားလည်ပတ်မှုမ ောွား

ည်။ ထှိုလုပန
် ဆောင်ြ က်မ ောွားတင် စမကှိေွား် နင်ာ့ပတ် က်ဆက်နယ်

စ် နင်ာ့ လက်ရှိစမကှိေွား် မ ောွားနင်ာ့စပ်လ ဉ်ွား

ည်ာ့ ညွှေ် ကောွားြ က်မ ောွားနင်ာ့ အ ိ ျံ့ဆနရော
မ
ူ ောွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်ဖြင်ွားနင်ာ့

ည်ာ့ တှိုင်ပင်နဆွားနနွားဖြင်ွားလုပ်ငေ်ွားစဉ်မ ောွား၊ ရပ်ရောြွဲ့ဖြှိြုွားနရွားစမကှိေ်ွားမ ောွား၊ နဆောင်ရက်ဆ

ဖြစ် ည်ာ့ နရွဲ့နဖပောင်ွားနေရောြ ထောွားဖြင်ွားနင်ာ့ အနလ ော်နပွားဖြင်ွားအစအစဉ်မ ောွား၊ အဖြောွားဝင်နငရရရ
ှိ ော လုပန
် ဆောင်ြ က်မ ောွား (ဥပမော - IFC ၏ ဆထောက်ြဝန်ဆ

ောင်မှု

ရယူထောျားသူမ ောွား၏ လုပင
် ေ်ွားလည်ပတ်မှုမ ောွားတင် နေ

ိုင်ရော

နတရ ဝေ်နဆောင်မှုမ ောွား နြော်နဆောင်နပွားနေဖြင်ွား) နင်ာ့ ထိ ိုက်နစ်န မှုမ ောျားကို တိုင် ကောျားဆပြရှင်ျားဆရျား

စမြေ်ြ
ို့ ဖြင်ွားတလ
ှိုို့ ည်ွား ပါဝင် ည်။
COVID-19ကောလတင် စမကှိနျား် နင်ာ့ပတ် က်ဆက်နယ်
ကှို န

မ
ူ ောွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ဆ
် က်နဆောင်ရက်ဖြင်ွားနင်ာ့ ထိ ိုက်နစ်န မှုမ ောျားကို တိုင် ကောျားဆပြရှင်ျားဆရျား

ွားအနတရောယ်ကင်ွားရင်ွားကော ထှိနရောက်စောနြော်နဆောင်ဖြင်ွား

ည် ဆက် ယ်မှုလုပ်ငေ်ွားစဉ်ကှို ဆက်လက်ထှိေ်ွား

အလက်မ ောွား အြ ေ
ှိ ်နင်တ
ာ့ စ်နဖပွားညနပွားအပ်ဖြင်ွားလုပ်ငေ်ွားတ၏
ှိုို့
အနရွားပါန
1

င
ို ်ရော စမြေ်ြ
ို့ ဖြင်ွား

ှိမ်ွားပ င်ျားနင်ာ့ ရပ်ရောလူထအ
ု ောွား

ော အစှိတအ
် ပှိုငွား် တစ်ရပ်ဖြစ် ည်။ ဆက် ယ်နဆောင်ရက်မှု နင်ာ့

တင်ွားအြ က်
တင်ွားအြ က်

အလက်မျှနဝမှုကုှိ အနထောက်အကူဖပြုရေ်

ိုင်မောန

ော စီမကိန်ျားနှင်ြတ်သက်

က်နယ်သမ
ူ ောျားနှင်

နရွားဆဖပြုစုစဉ်စဉ်ွားစောွားရမည်ာ့ အဓှိကအြ က်မ ောွားတင် နအောက်ပါတှိလ
ုို့ ည်ွား ပါဝင် က

တ
ိ ်

က်ဆ

ောက်ရက
ွ ်ပ င်ျား ကောျားပြတ်လုပင
် ေ်ွားစဉ်တစ်ရပ်

ည် -

ဖပင်ပနင်ာ့ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်မှုမ ောွားအတက် ရင်ွားလင်ွား ည်ာ့ လုပ်ထုွားလပ
ု ်ေည်ွားြ မတ်ပါ။ ဆက် ယ်ရမည်ပုဂ္ှိြုလ်ကုှိ

တ်မတ်နပွားပါ - ကုမပဏ၏ လက်ရှိ

လုပ်ထုွားလုပ်ေည်ွားမ ောွားနင်ာ့ ဆက် ယ်နဆောင်ရက်မှုဆှိုင်ရော အဆရျားဆြေါ်အစအမမ ောွားအနပေါ် အနဖြြ၍ နဆောင်ရက်ရေ် ဖြစ် ည်။

က ေ်ွားမောနရွားဆှိုင်ရော အကကဖပြုြ က်မ ောွားနင်ာ့ လမ်ွားညွှေ်ြ က်မ ောွားကှို မ က်နဖြမဖပတ်နစောင်ာ့ ကည်ာ့နလာ့လောပါ ြတ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်မှု ည် နှိုငင
် အဆင်ာ့နင်ာ့နေ

ှိမ
ုို့

ော စမကှိေ်ွားနင်ာ့ ပတ် က်ဆက်နယ် ူမ ောွား နင်ာ့

နတရအဆင်ာ့ စည်ွားမ ဉ်ွားစည်ွားကမ်ွားမ ောွားအဖပင် နှိုင်ငအဆင်ာ့ နင်ာ့ အဖပည်ဖပည်ဆှိုင်ရောက ေ်ွားမောနရွား အောဏောပှိုင်

အြွဲ့အစည်ွားမ ောွား၏ အကကဉောဏ်နင်ာ့ လမ်ွားညေ
ွှ ်ြ က်မ ောွားနင်ာ့ ကှိက
ု ်ညမည်ဖြစ် ည်။ COVID-19 ၏ အနဖပောင်ွားအလဖမေ်ဆေ် ည်ာ့
ှိရေ
ှိ ာွားလည်လ က် ကုမဏ
ပ မ ောွား ည် အ

စ်

မ
ှိုို့ ဟုတ် ထြ်မပြင်

င်ထောျားသည်

န

ော

ောဝကှို

တ်မတ်ြ က်မ ောွားနင်ာ့ လှိုက်နလ ောညနထစော ယင်ွားတှိ၏
ုို့ ြ ဉ်ွားကပ်ေည်ွားမ ောွား

ကှို ဖပင်ဆင်နဖပောင်ွားလနှိင
ု ် င်ာ့ ည်။

COVID-19 န ကောင်ာ့ ပှိုမှို ိုျားဝါျားသောျားနင
ှို ် ည်ာ့ ကုမပဏ၏လုပ်ငေ်ွားနဆောင်ရက်မှုမ ောွားနင်ာ့စပ်လ ဉ်ွား၍ အဆရျားြါဆသော ပတ်ဝေ်ွားက င်နင်ာ့လူမဆ
ှု ှိုင်ရော ထိ က
ို ် ုျားရှုျားနိုင်ဆပ
မ ောွားကှို နြော်ထုတ် တ်မတ်ပါ - စမကှိေ်ွားနင်ာ့ပတ် က်ဆက်နယ် မ
ူ ောွားအနပေါ် ှိုို့ က နရောက်မည်ာ့ အဆှိုပါထိ ိုက် ုျားရျားှု နိင
ု ်ဆပ မ ောွားနင
ှ ် ယင်ျားတိုို့ကုှိ ကှိင
ု ်တယ်
နဖြရင်ွားမည် ထှိြှိုက်မန
ှု လျှောာ့ြ နရွားအစအမမ ောွားကို စီမကိနျား် နှင်ြတ်သက်

က်နယ်သူမ ောျားထသိုို့ အဆ ကောင်ျား ကောျားြါ။ အဆရျားယဆ
ူ

ောင်ရွက်မည် အစီအမမ ောျား၏

ဥပမောမ ောျားမှော - လုပ် ောွားမ ောွားနင်ာ့ အေွားပတ်ဝေ်ွားက င်ရှိ ရပ်ရောလူထုကုှိ ကောကယ်ရေ်၊ လုပ် ောွားမ ောွား အလွားု အရင်ွားနင်ာ့ဝင်နရောက်လောမှုန ကောင်ာ့ ဖြစ်နပေါ်နှိုင် ည်ာ့
အနဖြအနေမ ောွားကှို ကှိင
ု ်တယ်နဖြရင်ွားရေ်၊

ောွားလောမှုကေ်ို့ တ်ရေ် စည်ွားမ ဉ်ွားစည်ွားကမ်ွားတင်ွား ကပ်နှိုင်နရွားနဆောင်ရက်ရောမ လုခြြုနရွားအင်အောွား အလေ်အက

မှု ဖြစ်လောနှိုင် ည်ာ့အနတရောယ်မ ောွားကှို ကှိင
ု ်တယ်နဖြရင်ွားရေ်နင်ာ့ လုပ် ောွားမ ောွား
မ ောွား ရပ်ဆင
ှို ်ွားြရမှုအနပေါ် ကေ်က
ို့ က် ည်ာ့ဖြစ်ရပ်၌ အမ ောွားဖပည်

ှိမ
ုို့ ဟုတ်

ောမေ်ရပ်ရော

ောွားမ ောွားက ယင်ွားတှိ၏
ုို့ စွားပောွားနရွား အ

ုွားစ

က်နမွားဝမ်ွားနက ောင်ွား

ူ၏ နစောင်ာ့ ကည်ာ့နထောက်လမ်ွားမှုမ ောွားနင်ာ့ လက်တဖုို့ ပေ်မှုမ ောွား ဖမင်ာ့တက်လောနှိင
ု ်ဆပ ကှို ကှိင
ု ်တယ်

နဖြရင်ွားရေ် အစအမမ ောွား ြ မတ်နဆောင်ရက်ရန်တှိုို့ ပါဝင် ည်။

စမကှိေ်ွားနင်ာ့ပတ် က်ဆက်နယ် ူမ ောွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက် ည်ာ့ အနရွားပါန ောလုပ်ငေ်ွားမ ောွားကှို နြော်ထုတ် တ်မတ်ပါ- ဗှိုင်ွားရပ်စ်ပ ွဲ့နို့ ဖြစ်ပောွားမှု မတှိင
ု ်ြင်
က စမနရွားဆထောွားြန
ာ့
ြဖြောွား

ော

မ
ှိုို့ ဟုတ် နဆောင်ရက်ဆဖြစ်န

ော လုပန
် ဆောင်ြ က်မ ောွားကှို အနရွားကကီျားဆသောလုြ်ငန်ျားမ ောျားနင
ှ ် အဆရမကကီျားဆသောလုြ်ငန်ျားမ ောျားဟူ၍

တ်မတ်ရေ်ဖြစ် ည်။ စီစဥ်ထောျားဆသောလုြင
် န်ျားမ ောျားကို

က်လက်ဆ

မ ောျား မှတ်ရောတင် ရြ်ရွောလူထုအြါအဝင် ကုမပဏီ၏ဝန်ထမ်ျားမ ောျား၊ အ
မ ောျားနှင် စီမကိနျား် နင
ှ ်ြတ်သက်

ြ
ို ါ

ောင်ရွက်မည်နင
ှ ် (သိမ
ုို့ ဟုတ်) လုြ်ငန်ျားအသစ်မ ောျားစတင်မည်ဟူသည်
တ
ိ ်

က်ဆ

ောင်ရွက်မှုမ ောျားဆ

က်နယ်သူမ ောျားအဆြေါ် ထိဆတျံ့နိုင်ဆပ အနတရောယ်ကုိ အဆသအ ောန ျားလည်မှုကုအ
ိ ဆပ

ြတ်သက်နိုင်ဆပ ရှိဆသော ြတ်သက်

ုျားပြတ် က်

ောင်ရွက်ရန် ကုမပဏမ
ီ ှတောဝန်ဆြျားသည် အတိင
ု ်ြင်

က်နယ်သမ
ူ ောျား၊ ရြ်ရောွ လူထန
ု ှင် ယ ုအ န
ိ ်တင် ထိုလုြင
် န်ျားမ ောျားကို မဆ

၍ ဆ

ောင်ရွက်သငသ
် ည်။ ထိအ
ုို့ ပြင်

ောင်ရွက်ရဆသျားဆသောကုမပဏအ
ီ ဆြေါ် ထိဆတျံ့

နိုင်ဆပ မ ောျားသည်လည်ျား ထြ်တူ ထြ်မျှ အဆရျားြါဆ ကောင်ျား န ျားလည်ထောျားရန်လိုအြ်သည်။

ဖပင်ပ ှိုို့ ဆက် ယ်နဆောင်ရက်နင
ှို ် ည်ာ့လမ်ွားန ကောင်ွားမ ောွားစောကှို ဒီဇိုင်ျားဆပါ

ှိမ
ုို့ ဟုတ် လှိုကန
် လ ောညနထနဆောင်ရက်ပါ - နေ နတရ အနဖြအနေ (ဖမှိြုွဲ့ဖပ

ှိုို့ ဟုတ် နက ွားလက်)၊ လက်ရအ
မ
ှိ နဖြအနေနင်ာ့ စမကှိေ်ွားလုပ်နဆောင်ြ က်အမ ြုှိ ွားမ ြုှိ ွားတှိက
ုို့ ှို ထင်ဟပ် ည်ာ့ ထိ ိုက်နစ်န မှုမ ောျား တိင
ု ် ကောျားဆပြရှင်ျားဆရျား လုပ်ငေ်ွား
စဉ်ကှို လက်လမ်ွားမ၍ ဖပင်ပ ဆ
ှိုို့ က် ယ်နဆောင်ရက်ရေ်ဖြစ် ည်။ တစ်ြ ေ
ှိ ်တည်ွားမောပင် ထှို ှိုို့ ဆက် ယ် နဆောင်ရက်ရ ည်ာ့ ဝေ်ထမ်ွားမ ောွား၊ အတှိုင်ပင်ြမ ောွား၊
စမကှိေ်ွားနင်ာ့ပတ် က်ဆက်နယ် ူမ ောွား၊ ရပ်ရောလူထုမ ောွား၏ န
လုြ်ငန်ျားအ

င်အောျားလုျားကို နဆောင်ရက်ရေ်ဖြစ် ည်။

မ ြုှိ ွားစုမ တစ်ဆင်ာ့မျှနဝရေ်အတက် အ
ည်ာ့

ွားအနတရောယ်ကင်ွားရင်ွားနရွား နင်ာ့ လျှှိြုွဲ့ဝက်ြ က်မ ောွားကှို ကောကယ်နပွားရေ်အတက် ဖြစ်နှိုင်ဆပ ရှိ ည်ာ့

တင်ွားအြ က်အလက်မ ောျားကို အဆသစိတန
် ပွားနိုင်ရေ်နင်ာ့ ရနှိုင် မျှဆသော ဆက် ယ်နရွားလမ်ွားန ကောင်ွား

ုွားဖပြုနှိင
ု ် ည်ာ့ေည်ွားလမ်ွားမ ောွားမော- နရေယှိုမ န ကညောဖြင်ွားမ ောွား၊ မှို

ုတ်မ ောွား တင်န ကော်ဖငောဖြင်ွားတဖှိုို့ ြစ် ည်။ အြ ြုှိ ွဲ့အနဖြအနေမ ောွားတင် အ

လုခြြုနရွားတပ်ြွဲ့မ ောွား

မ
ှိုို့ ဟုတ် အဖြောွား

နစောင်ာ့ ကည်ာ့မှုမ ောွား၊ အ ကမ်ွားြက်မှု
ည် ပှိုမှိုလခု ြြု န

ောွားအလောပှိတ်ထောွားစဉ်အတင်ွား လုြြ
် ိုင် ငမ
် ောျားြိုမိုရရှလ
ိ ောနိင
ု သ
် ည် အစှိုွားရမ ောွား၊

ူမ ောွား၏ ကပ်မတ်နဆောင်ရက်မှုမ ောွားန ကောင်ာ့ လုပ် ောွားမ ောွား၊ ရပ်ရောလူထအ
ု ြွဲ့အစည်ွားနင်ာ့ ရပ်ရော ောွားမ ောွားအနပေါ်

မ
ှိုို့ ဟုတ် ြမ်ွားဆွားမှုမ ောွားဖမင်တ
ာ့ က်လောမည်ကုှိ စှိွားု ရှိမ်ပူပေ်လောနှိုင် ည်။ လခု ြြုစှိတ်ြ ရ

မ ောွား ြန်တီျားပ င်ျား ဥပမော- ကုတ်ေပါတ်မ ောွားဖြင်ာ့ လခု ြြုစောစမထောွား
မ ြုှိ ွား)

ှိုငွား် ြုေ်ွားဆက် ယ်မမ
ှု ောွားနင်ာ့ စောဆစောင်မ ောျားကပ်နလာ့ရှိ

ည်ာ့ Application မ ောွား (WhatsAppကာ့ ှိုို့ လုခ ဆရျားအ

ော ဆက် ယ်နရွားလမ်ွားန ကောင်ွားမ ောွားကှို နြော်နဆောင်နပွား

ည်ာ့ ဆက် ယ်နရွားလမ်ွားန ကောင်ွား
င်နှစ်

ငထ
် ောျားဆသော Application

ည်။

ြ မတ်ထောွားန ော နှိုငင
် အဆင်ာ့/ဖပည်ေယ်၊တှိုငွား် အဆင်ာ့/နေ နတရအဆင်ာ့ ဆက် ယ်နရွားအြင်ွားအက င်ွား အစအမမ ောွား ကို အသုျားပြ ြါ။ နပါင်ွားစပ် ညှိနှိှုင်ွားနဆောင်ရက်
ပါ - ဆက် ယ်နရွားြှိုရမ်မ ောွား အဖြစ်နင်ာ့ COVID-19 ြုြကောကယ်နရွား အြင်ွားအက င်ွားအစအမအဖြစ် လတ်တနလော အ ုွားဖပြုနေ ည်ာ့ အြွဲ့အစည်ွားမ ောွား၊ အစအစဉ်
မ ောွားကအ
ို သုျားပြ ၍ နပါင်ွားစပ်ညှိနင
ှိှု ်ွားရေ်ဖြစ် ည်။ ကုမဏ
ပ မ ောွား
အ

ည် ဤလမ်ွားန ကောင်ွားမ ောွားကှို ယင်ွားတှိုို့ စမကှိေ်ွားမ ောွားအတက် လှိုက်နလ ောညနထဖြစ်နအောင်

ုွားဖပြု နဆောင်ရက်နင
ှို ် ည်။

လက်ရှိလမ်ွားန ကောင်ွားမ ောွားနင်ာ့ လူမဆ
ှု င
ှို ်ရော ြွဲ့စည်ွားမပ
ှု ုစမ ောွားကှို နြော်ထတ
ု ် တ်မတ်ပါ (ဥပမော - ရပ်ရောနြါင်ွားနဆောင်မ ောွား၊ ရပ်ရောအနဖြဖပြု အြွဲ့ အစည်ွားမ ောွားနင်ာ့
အမ ြုှိ ွား

မွားမ ောွားနင်ာ့ြွဲ့စည်ွားထောွား

ည်ာ့

ဖြင်ွားနင်ာ့ ေည်ွားပညောလက်လမ်ွားမမှု
2

မဝါယမအစုအြွဲ့မ ောွား)၊ ရပ်ရောလူထုအတင်ွားရှိ အုပ်စုတစ်ြု ည် ဆက် ယ်နဆောင်ရက်နင
ှို ်မှု အကေ်ို့အ တ် ောရှိနေ
မ
ှိုို့ ဟုတ် စောတတ်နဖမောက်မှုဆင
ှို ်ရောအြက်အြန ကောင်ာ့ ဆက် ယ်နဆောင်ရက်မှုဆှိုင်ရော အကေ်အ
ို့
တ်ရှိနေ

ည်ာ့

အနဖြအနေမ ောွားအတင်ွား လက်ရှိဆက် ယ်နဆောင်ရက်မလ
ှု မ်ွားန ကောင်ွားမ ောွားနင်ာ့ လူမှုဆင
ှို ်ရောြွဲ့စည်ွားမှုပုစမ ောွားကှို နြော်ထတ
ု ်ရေ်ဖြစ် ည်။ လက်ရှိ လူမှုဆင
ှို ်ရော
ြွဲ့စည်ွားပုမ ောွားကှို အ

ုွားြ ၍ ရည်ညေ
ွှ ်ွား

ုွားစမည်ာ့ ဆက် ယ်နရွားေည်ွားလမ်ွား (မ ောွား) ကှို နြော်ထုတ် တ်မတ်ဖြင်ွား

အလက်မ ောွားကှို ဖြေ်န
ို့ ဝရေ် ဦျားတည်ထောွား
ကင်ွားရင်ွားနရွား၊ လူစလ
ု ူဆဝျားအဆရအတက်

ည်ာ့ လူထုပရှိ တ်ဆ

ည် ကုမပဏမ ောွားအနေနင်ာ့

တင်ွားအြ က်

ှိုို့ ဆက် ယ်နဆောင်ရက်နှိုငမ
် ည်ဖြစ် ည်။ ထှို ှိန
ုို့ ဆောင်ရက်ရောတင် န

တ်မတ်ြ က်နင်ာ့ တစ်ဦွားနင်ာ့တစ်ဦွား

တ်မတ်အကောအနဝွားတစ်ရပ်ြော၍ လုပ်ကုင
ှိ န
် ဆောင်ရက်ရေ် စ

ွားအနတရောယ်

ည်ာ့

က်ဆှိုင်

ရော အစှိွားု ရ ညွှေ် ကောွားြ က် မ ောွားကလ
ှို ည်ွား လှိုက်ောနဆောင်ရက်ရေ်ဖြစ် ည်။

အင်အောျားနည်ျားထိ ိုကလ
် ယ် ူမ ောွား၊ ဆင်ွားရ ူမ ောွားနင်ာ့ အနဖြြအနဆောက်အအုမ ောွား၊ ဝေ်နဆောင်မှုမ ောွားနင်ာ့ အလမ်ွားကောနဝွား ည်ာ့ လူတေ်ွားစောွားအုပ်စု မ ောွားကှို ဂရုစှိုက်
နပွားပါ - COVID-19 အနဖြအနေတင် အဆှိုပါလူတေ်ွားစောွားအုပ်စုမ ောွားနင်ာ့ တှိုင်ပင်နဆွားနနွားရေ် ရနှိုင် ည်ာ့ေည်ွားလမ်ွားမ ောွား
နဆောင်ရက်မဖှု ြစ်နစနရွားအတက် အဟေ်အ
ို့ တောွားမ ောွားကန
ှို ြော်ထတ
ု ် တ်မတ်ဖြင်ွား (ဥပမော - အှိမအ
် တင်ွား
တှိန
ုို့ ကောင်ာ့ ပူွားနပါင်ွားပါဝင်နဆောင်ရက်ရေ် အကေ်ို့အ

တ်ရန
ှိ ှိုင်ဖြင်ွား

ှိမ
ုို့ ဟုတ် ကှိယ
ု ်အဂဂါ မ

ေ်စမ်ွား

ုွား

ပ်ရော၌၊ ထှိနရောက်န ော ြ တ
ှိ ်ဆက်

ွားဖြောွားြ နေထှိုင်ရဖြင်ွားနင်ာ့ က ောွား/မဆှိုင်ရော ဖြစ်တည်မှု
ူမ ောွားပါဝင်နဆောင်ရက်ရေ် အကေ်အ
ို့

တ်ရှိနေဖြင်ွား) နင်ာ့

ယင်ွားတ၏
ှိုို့
လက်လမ်ွားမမှုနင်ာ့ ပူွားနပါင်ွားပါဝင်နဆောင်ရက်မှုကုှိ အနထောက်အကူ ဖပြုမည်ာ့ က ယ်က ယ်ဖပေ်ဖို့ ပေ်ို့ ြ တ
ှိ ဆ
် က်နှိုင်မည်ာ့ ြ ဉ်ွားကပ်ေည်ွားတစ်ရပ်
ေဇှိုင်ွားနရွားဆပါ။ တှိုငွား် ရင်ွားသောျားလူမ ိ ျားမ ောျားနေထှိုင်နေ

ည်ာ့ အနဖြအနေမ ောွားတင် COVID-19နင်ာ့ ဆက်စပ်နေ ည်ာ့ သက်ဆရောက်မှုမ ောွား

ောွားနှိုင် ည်ဖြစ်ရော ပှိုမှို တှိထောွား ကှိင
ု ်တယ်နဆောင်ရက် င်ာ့
ထုတ်နြော်နဖပော ကောွား
ဖြင်ွား
န

ူမ ောွား

ည်။ အြ ြုှိ ွဲ့အနဖြအနေမ ောွားတင် စမကှိေ်ွားအနပေါ် စှိုွားရှိမ်ပူပေ်မှုမ ောွား

ည် လက်တဖုို့ ပေ်ပ င်ျားြရနိင
ု ်ဆပ ပှိုမှိုဖမင်ာ့မောွားနှိုင် ည်။ ဥပမော -

ှိမ
ုို့ ဟုတ် ကေ်က
ို့ က်မှုမ ောွား

ောွားလောမှုကေ်ို့ တ်ဖြင်ွား၊ နစောင်ာ့ ကည်ာ့နထောက်လမ်ွားမှုမ ောွား တှိုွားဖမင်ာ့

ှိုို့ ဟုတ် လုခြြုနရွားတပ်ြွဲ့မ ောွား ထောျားပ င်ျားမ ောျား ပြ လုြ်လောနိုငသ
မ
် ည်။ လုပ် ောွားမ ောွားနင်ာ့ ထိ ိုက်နစ်န မှုမ ောျားကို တင်ဖပ

ွားအနတရောယ်ကင်ွားရင်ွား

ည်ာ့ နေရောမ ောွား ထောျားရဆ
ှိ ြျား

လက်လမ်ွားမရေ် စစဉ်ထောွား

ူ ရပ်ရော ောွားမ ောွားအတက်

င်ာ့ဖပွား ယင်ွားတှိ၏
ုို့ နေထှိင
ု ်မှုအနဖြအနေကှို ဆက် ယ်နမွားဖမေ်ွားဖြင်ွားနင်ာ့ ထှိန
ု ေရောမ ောွား

ှိုို့ အလယ်တကူ

င်ာ့ ည်။

လုပ်ငေ်ွားဆှိုင်ရော စှိေ်နြေါ်မှုမ ောွား ောွားလည်နအောင်ဖပြုလုပ်ပါ - အနရွားပါန ော
ေည်ွားပညောဆှိုင်ရော ဗဟု

ည် ပှိုမှိုကကွားမောွားက ယ်ဖပေ်ို့

တင်ွားစကောွားမ ောွား ဆက် ယ်နပွားပှိဖုို့ ြင်ွား၊ ဆက် ယ်မန
ှု င်ာ့

တင်ွားအြ က်အလက်

ုတရှိမ၊ှု နဝွားလနြါင်ြ ောွားနေရော၌တည်ရှိမှု၊ ပုဂ္ှိြုလ်နရွားလျှှိြုွဲ့ဝက်ြ က်မ ောွား ြ ြုှိ ွားနြောက်မှု၊ လက်တဖုို့ ပေ်ြရမှုကှို န ကောက်ရွဲ့မှု၊ ယု ကည်မှု

ကှိစစရပ်မ ောွား၊ နစောင်ာ့ ကည်ာ့နထောက်လမ်ွားမှုအနပေါ်စှိုွားရှိမ်မှုမ ောွားနင်ာ့ အဆှိုဖပြု အပ ောျားေည်ွားလမ်ွားမ ောွားကှို မြှိုအောွားထောွားရေ် တေ်ဆ
ို့ တ
ု ်နေမှုတှိအ
ုို့ ပါအဝင် အနရွားပါန
တင်ွားစကောွားမ ောွား ဆက် ယ်နပွားပန
ှိုို့ ှိုင်ရေ် ဆက် ယ်နဆောင်ရက်မှုဆင
ှို ရ
် ော စှိေန
် ြေါ်မှု မ ောွားကှို

ော

ှိောွားလည်ထောွားရေ်ဖြစ် ည်။

ြတ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်ရေ် ြ ဉ်ွားကပ်ေည်ွားမ ောွားအနပေါ် ုွား ပ်၍ လိုအြ်သလို ပြင် င်ြါ- COVID-19 ကောလအနဖြအနေအနဖပောင်ွားအလမ ောွားနင်ာ့ နှိုင်ငအဆင်ာ့နင်ာ့
နေ

နတရအဆင်ာ့ စည်ွားမ ဉ်ွားစည်ွားကမ်ွားမ ောွားကှို ထင်ဟပ်ရေ် ြ တ
ှိ ဆ
် က်နဆောင်ရက်မှုေည်ွားလမ်ွားမ ောွားကှို ဖပေ်လည်

ြတ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်မှုလုပင
် ေ်ွားစဉ်နင်ာ့ ထိ ိုက်နစ်န မှုမ ောျားတိုင် ကောျားဆပြရှင်ျားဆရျား

ုွား

ပ်၍ လှိုအပ် လှို ဖပင်ဆင်နဖပောင်ွားလပါ။

ိုင်ရော စမြေ်ြ
ို့ နဆောင်ရက်မှု၏ ရည်ရယ်ြ က်မ ောွားကှို ပှိုမန
ှို ကောင်ွားမေ်စော

ဖပည်ာ့မနစရေ် ြ ဉ်ွားကပ်ေည်ွားမ ောွားကှို ဖပင်ဆင်နဖပောင်ွားလရေ်နင်ာ့ ထှိန
ု ဖပောင်ွားလမှုမ ောွားနင်ာ့ အည တဖုို့ ပေ်နဆောင်ရက်ရေ် ဖပြုလယ်နဖပောင်ွားလယ်ဖြစ်မှုကုှိ ထှိေွား် ထောွားပါ။

စမကှိေွား် နင်ာ့ပတ် က်ဆက်နယ် ူမ ောွားနင်ာ့

န

ွားအနတရောယ်ကင်ွားရင်ွားစော

ြတ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်ဖြင်ွားနင်ာ့

တင်ွားအြ က်

အလက် မ ောွား ထုတ်ပြန် အသိဆြျားပ င်ျား
ကုမပဏမ ောွား

ည် (က) ကောွားကောလစမကှိေ်ွားနင်ာ့ပတ် က်ဆက်နယ် ူမ ောွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်မည်ာ့ လုပ်ငေ်ွားစဉ်တစ်ရပ် ေဇှိုင်ွားနရွားဆဖြင်ွားနင်ာ့ (ြ) ြ တ
ှိ ်ဆက်

နဆောင်ရက်ရေ် အဖြောွားေည်ွားလမ်ွားမ ောွားကှို စဉ်ွားစောွား

င်ာ့ ည်။ နအောက်ပါလမ်ွားညေ
ွှ ်ြ က် ည် COVID-19 အနဖြအနေတင်

ိုင်မောဆသော ဆက် ယ်နဆောင်ရက်မှု

လုပ်ငေ်ွားစဉ်တစ်ရပ်နင်ာ့ ထိ ိုက်နစ်န မှုမ ောျားကို တိင
ု ် ကောျားဆပြရှင်ျားဆရျားလုပင
် ေ်ွားစဉ် နရွားဆမှုအတက် သတင်ျားအ က်အလက်မ ောျားဆြျားရန် ရည်ရယ် ည်။ ထှိုနရွားဆမှု
ည် (၁) အဖပေ်အလေ်ဆက်

ယ်မှု ဖပြုလုပ်နှိုင် ည်၊ (၂) ဦွားစောွားနပွားဆက် ယ်နဆောင်ရက်မည်ာ့ကှိစစမ ောွား နြော်ထုတန
် ဆောင်ရက်နှိုင် ည်၊ (၃) နောက်ဆုွား ရ အြ က်

အလက်မ ောွားကှို အြ ေ
ှိ ်နင်တ
ာ့ စ်နဖပွားည နပွားပှိန
ုို့ င
ှို ် ည်၊ (၄) လူတေ်ွားစောွားအုပ်စုအမ ြုှိ ွားမ ြုှိ ွားထသိုို့ လက်လှမ်ျားမဆ
ှီ ရောက်ရိန
ှ ိုင်
က်ဆှိုင်ရောအနဖြအနေနင်ာ့ကှိုက်ညန
မ ောွားမ ကောကယ်နပွား

ည်။

က်ဆက်နယ်

ူမ ောွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်မှု လုပ်ငေ်ွားစဉ်တစ်ရပ် ေဇှိုင်ွားနရွားဆဖြင်ွား

ည် လက်ရှိစေ်စ
ို့ ောွားရမှုအတှိုင်ွားအတော၊ စမကှိန်ျား၊ စမကှိေွား် နင်ာ့ပတ် က်ဆက်နယ် ူမ ောွားနင်ာ့ ရပ်ရောမ ောွားမှ တင်ပြလော

လှိုက်နလ ောညနထဖြစ် ည်ာ့ ကောွားကောလလုပင
် ေ်ွားစဉ်တစ်ရပ်ကုှိ ေဇှိုင်ွားနရွားဆ

င်ာ့ ည်။

ဖပေ်လည်မမ်ွားမဖပင်ဆင် င်ာ့ ည်။ နမျှော်မေ်ွားြ က်မ ောွားကှို စမြေ်ြ
ို့ ရေ် ကုမပဏမ ောွား
အကေ်ို့အ

တ်နင်ာ့ မည် ည်ာ့ရည်မေ်ွားြ က်ပေ်ွားတှိုင်မ ောွားကှို ကုမဏ
ပ က
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ှိနပွားနဆောင်ရက်ရေ် အကကဖပြုအပ်ပါ ည်။

ည်ာ့ စှိွားု ရှိမ်ပပ
ူ ေ်မှု မ ောွားနင်ာ့

ှိမ
ုို့ ဟုတ် လက်ရအ
ှိ စအစဉ်တစ်ရပ်ကုှိ လှိုက်နလ ောညနထ ဖြစ်နအောင်

ည် ကောွားကောလြ ဉ်ွားကပ်ေည်ွားမ ောွားဖြင်ာ့ နဆောင်ရက်နှိုင် ည်ာ့ အတှိုင်ွားအတော

မည် ည်ာ့အတှိုင်ွားအတောအထှိ ဖြည်ာ့ဆည်ွားနပွားနင
ှို ်န ကောင်ွားနင်ာ့ မည် ည်ကုှိ

မူလလုပ်ငေ်ွားလည်ပတ်နဆောင်ရက်မအ
ှု နဖြအနေမ ောွားအတှိုငွား် ဖပေ်လည် လုပ်ငေ်ွားလည်ပတ်နဆောင်ရက်နှိုင်ဖြင်ွားမရှိန
အ

ော

ော ဆက် ယ်နဆောင်ရက်မှုပုစဖြစ် ည်။ ထှိအ
ုို့ ဖပင် (၆) တှိင
ု ် ကောွားမှုမ ောွားကို အြ ေ
ှိ ်နင်တ
ာ့ စ်နဖပွားည ဆုွားဖြတ်၍ လက်တဖုို့ ပေ်မှု

(က) ကောွားကောလအတင်ွား စမကှိေ်ွားနင်ာ့ ပတ်
ကုမပဏမ ောွား

ည်၊ (၅) ယဉ်နက ွားမအ
ှု ရဆနလ ော်န

ွားလျှင် မရန
ှိ

မူ

ွားန ကောင်ွား ရင်ွားရင်ွားလင်ွားလင်ွား

စမကှိေ်ွားနင်ာ့ ပတ် က်ဆက်နယ်

ူမ ောွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်ဖြင်ွား၊

တင်ွားအြ က်အလက်မ ောွား ထုတ်ပြန်အသိဆြျားပ င်ျားနင်ာ့

ထိ ိုက်နစ်န မှု မ ောျားကို တိုင် ကောျားဆပြရှင်ျားဆရျားလုပ်ငေ်ွားစဉ်

ြတ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်ဖြင်ွားနင်ာ့

န

ဆက်စပ်လပ
ု ်ငေ်ွားစဉ်မ ောွားအနပေါ်

ွားအနတရောယ်ကင်ွားရင်ွားစော
တ
ိ ်

က်ဆ

တင်ွားအြ က်အလက်မ ောျား

ောင်ရွက်ပ င်ျား

ထိ ုက
ိ ်နစ်န မှုမ ောျားတင
ို ် ကောျားဆပြ

ထုတပ် ြန်အသိဆြျားပ င်ျား

ရှင်ျားဆရျား စမြေ်ို့ြဖြင်ွား

COVID-19 ကောလတင်

ထုတပ် ြန်အသိဆြျားပ င်ျားနင
ှ ်

ထိ ုက
ိ ်နစ်န မှုမ ောျားတင
ို ် ကောျားဆပြ

စမကှိေ်ွားနင်ာ့ ပတ် က်ဆက်နယ်

ထိုသအ
ိုို့ သိဆြျားမည်

ရှင်ျားဆရျား စမြေ်ို့ြမှုဆှိုင်ရော အဖြောွား

COVID-19၏ သက်ဆရောက်မမ
ှု ောွား
COVID-19

ည် ရပ်ရောလူထု

နင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်မှု
အနပေါ်နင်ာ့ အဖြောွားအနရွားပါန

ော

ူမ ောွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်

မ
ှိုို့ ဟုတ် အြ ှိေ်ကောလ

မည်ာ့ သီျားသနို့ေ
် ည်ွားလမ်ွားမ ောွားကှို

အတှိမွား် အနစောင်ွား မြနှိုငန
်

ော

တ်မတ်နြော်ဖပပါ။ ကုမပဏ၏

တင်ွားအြ က်အလက်

လက်တို့ုဖပေ်မှုမ အကောအကယ်

န

နပွားရေ် လုပ်ထုွားလုပ်ေည်ွားမ ောွား

ွားအနတရောယ်ကင်ွားရင်ွားစော

ကှိစစရပ်မ ောွားကှို မည် ှိုို့

လုပ်ငေ်ွားနဆောင်ရက်မှု အနဖြ

ပြနို့်ဆဝနိင
ု ်မည် ေည်ွားလမ်ွားမ ောွား

သက်ဆရောက်နေပါ

အနေမ ောွား၊ အြ ြုှိ ွဲ့ဖြစ်ရပ်မ ောွားတင်

နြော်ထုတ် တ်မတ်ပါ။

ေည်ွား။

လက်တို့ုဖပေ်နှိုင်ဆပ (ဥြမော လှမ်ျားပ င်ျား၊ လုခ ဆရျားတြ်မ ောျား

မ ောွားကှို ကုမဏ
ပ မှ ရြ်ရွောလူထုသိုို့

ရှိပ င်ျား) ပှိုမုဖှိ မင်ာ့တက်နေဖြင်ွားကှို

ဆက်

ထည်ာ့စဉ်ွားစောွား၍ နဆောင်ရက်နင
ှို ်

ယ်အ ှိနပွား ပါ

လောွား။

ည်ာ့ ေည်ွားလမ်ွားမ ောွား ဖြစ်

တ်မတ်ပါ။
ပင်ာ့ပင်ာ့လင်ွားလင်ွား ြင်ာ့ဟ တှိင
ု ်
ကောွားမှုမ ောွားကှို မည် ှိုို့ ကှိုငတ
် ယ်

အစိုျားရ၏ ဆစောင် ကည်ဆထောက်
အဆှိုပါ ဟေ်တ
ို့ ောွားနနာင်ာ့ယက်မှု

လမ်ွားန ကောင်ွားမ ောွား စဉ်ွားစောွားပါ။

အမ ြုှိ ွားအစောွားနင်ာ့

မည်ဖြစ်န ကောင်ွားတင
ှို ် ကောွား ူမ ောွား
ကှို ဆက် ယ်အ န
ှိ ပွားပါ။
အပြစ်ဆြျား ရမည်ကှို န ကောက်ရွဲ့
စရောမလှို

ည်။

အနတရောယ်ကင်ွားစော

ပြင် ကှိစစရပ်မ ောွားကှို ထို က
ို ်နစ်
န မှုမ ောျား တိင
ု ် ကောျားဆပြရှင်ျားဆရျား
လုပ်ငေ်ွားစဉ်မတစ်ဆင်ာ့ နြော်ဖပ
နှိုင်စမ်ွားရှိရေ် စမကှိေ်ွားနင်ာ့
ပတ် က်ဆက်နယ် ူမ ောွားကှို
စှိတ်ဓါတ်ြေ်အောွားဖြည်ာ့နပွားပါ။

ဥပမောမ ောွား - ရပ်ရောြွဲ့ဖြှိြုွားနရွား၊

ဥပမောမ ောွား - online ဖြင်ာ့ အနဝွားမ

ဥပမောမ ောွား - online platforms

ဥပမောမ ောွား -

နရွဲ့နဖပောင်ွားနေရော

ဆက်

မ ောွား၊ အလက်ထနရောေစ်

ထို ိက်နစ်န မှုမ ောျား

ြ ထောွားနရွား/အနလ ော်နပွားနရွား

ဥပမော- online မှ

ပုစမဟုတ် ည်ာ့ အဖြောွား

တှိင
ု ် ကောွားစော မ ောွား လက်ြဖြင်ွားနင်ာ့

အစအစဉ်မ ောွားနင်ာ့စပ်လ ဉ်ွား ည်ာ့

အနတရောယ်ကင်ျားစော

ဆက် ယ်နဆောင်ရက်မှု

ဆုွားဖြတ်နပွားဖြင်ွားတို့အ
ှို တက်

ြတ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်မှုမ ောွားကှို

ဆက်

လမ်ွားန ကောင်ွားမ ောွား

လုခြြုစှိတ်ြ ရ ည်ာ့ online နင်ာ့

ဆက်လက် နဆောင်ရက်မှု

စ်မ ောွား၊ အ

မဖပြုဖြင်ွား၊ နက ွားရောမ ောွား ှိုို့

ဆက်

ဝင်ထက်မှုကှို ကေ်ို့ တ်ဖြင်ွား၊

နရွားြ ယ်စရောမ ောွား၊ offline

နေ ြမ ောွားထမ

ဆက်

ကုေ်စည်ဝေ်နဆောင်မှု

လမ်ွားန ကောင်ွားမ ောွား

ယ်နဆောင်ရက်မပ
ှု ုစမ ောွား၊

ယ်နဆောင်ရက်မေ
ှု ည်ွားစေ
ဖြင်ာ့

ိုင်ရော

offline လမ်ွားန ကောင်ွားမ ောွား

ယ်နဆောင်ရက်ရေ်
ယ်နဆောင်ရက်မှု

နပွား င်ွားမှုမ ောွားကှို ရပ်ဆှိုင်ွားဖြင်ွား

(ြ) ဆက်

ယ်နဆောင်ရက်နိုင်မည် အဖြောွားြ ဉ်ွားကပ်ေည်ွားမ ောွား - online/အလက်ထနရောေစ်ပုစဖြင်ာ့ ဆက်

တက်နရောက်
•
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ည်ာ့ လုပ်ငေ်ွားစဉ်မ ောွားကို ေဇှိုင်ွားနရွားဆမှုမဖပြုမ ကုမပဏမ ောွား

စမကှိေ်ွားနင်ာ့ပတ် က်ဆက်နယ်

ူမ ောွားနင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်ရ

ည် နအောက်ပါတှိက
ုို့ ှို နဆောင်ရက်
ည်ာ့ အနရွားပါန

ယ်နဆောင်ရက်မှုနင်ာ့ အနဝွားမ ပါဝင်
င်ာ့ ည် -

ောလုြ်ငန်ျားမ ောွား (ဥပမော - နေ

ပတ်ဝေ်ွားက င်နင်ာ့လူမှုဆှိုင်ရောဆေ်ွားစစ်မှု

ှိုို့ ဟုတ်
မ

နတရ အစှိုွားရနင်ာ့ က ေ်ွားမော

နရွားအောဏောပှိုင်အြွဲ့အစည်ွားမ ောွားနင်ာ့

နပါင်ွားစပ်ညှိနှိှုင်ွားဖြင်ွား၊

ထှိြှိုက်မှုနလျှောာ့ြ နရွား

အဆကောင်အထည်ဆြော်ရောတင် ြုမှန်

က်သယ်ပ င်ျားမ ောျားဆနှ င်ဆနှျားပ င်ျား၊ ပတ်ဝေ်ွားက င်နင်ာ့ လူမှုဆှိုင်ရောထှိြှိုက်မှုဆေ်ွားစစ်ရေ် တှိုင်ပင်နဆွားနနွား

မှုမ ောွား၊ နရွဲ့နဖပောင်ွားနေရောြ ထောွားမှုလုပ်ငေ်ွားစဉ်မ ောွားနင်ာ့ ထိ ိုက်နစ်န မှုမ ောျားတိုင် ကောျားဆပြရှင်ျားဆရျားစမြေ်ြ
ို့ မှုမ ောွား နဆောင်ရက်ဖြင်ွား)ကှို နြော်ထုတ်
တ်မတ်ပါ။ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်မှု မ ောွား၏ ရည်ရယ်ြ က်နင်ာ့ လှိုအြ်
•

အနရွားပါန

ော ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်မှုမ ောွားကှို ဦွားစောွားနပွား

ည်ာ့ တှိုက်ရုက
ှိ ်

တ်မတ်ပါ။ (ဥပမော - ပတ်ဝေ်ွားက င်နင်ာ့လူမှုဆှိုင်ရော ထှိြှိုက်မှုဆေ်ွားစစ်မှု ဖပွားစွားဖြင်ွား

နင်ာ့ ထှိြှိုက်မှုနလျှောာ့ြ နရွား ေဇှိုင်ွားနရွားဆဖြင်ွား)။ စမနရွားဆထောွားန

ော လုပ်နဆောင်ြ က်မ ောွား၏ ရည်ရယ်ြ က်မ ောွားကှို အနကောင်ွားဆုွား ဖပည်ာ့မမည်ာ့

online/အလက်ထနရောေစ်ပုစဖြင်ာ့ ြ တ
ှိ ်ဆက်နဆောင်ရက်မှုနင်ာ့ အနဝွားမ ဆက်
•

ဆက်

ယ်ြ တ
ှိ ်ဆက်နှိုင်မှုနင်ာ့ ဆက်

ယ်မှု၏ အရည်အန

အင်တောနက်ရရှိနိုင်မှု၊

မှို

အဖြောွားြ တ
ှိ ်ဆက်နှိုင်န

ော လမ်ွားန ကောင်ွားမ ောွား စ

ယ်ဝှိုက်ရလေ်မ ောွားအနပေါ် ဆေ်ွားစစ်ပါ။

ယ်နဆောင်ရက်န

ွား၊ လူမှုမေယော Platforms အ

ှိုင်ွားကေ်ရက်ဝေ်နဆောင်မှုဆြျားသူမ ောွား၊

ော

ော အဖြောွားေည်ွားလမ်ွားမ ောွားကှို စဉ်ွားစောွားပါ။
ုွားဖပြုမှု၊ မှို

ောစကောွားအြက်အြမ ောွားနင်ာ့

ှိုင်ွားြုေ်ွားကေ်ရက် လွှမ်ွားခြြုမှု၊

အလက်ထနရောေစ်ပုစမဟုတ်

ည်ာ့

ည်ာ့ အြ က်မ ောွားကှို ဆေ်ွားစစ်၍ စမကှိေ်ွားနဆောင်ရက် ူ အမ ြုှိ ွားမ ြုှိ ွားတ၏
ှိုို့ လှိုအပ်ြ က် မ ောွား

ဖပည်ာ့မရေ် နရွားြ ယ်စရော အစုအလင်ကှို နြော်ဖပနပွားရေ်အတက် အ က်အလက်မ ောျားကို စိတ်ပြောဆလလောြါ။
•

တှိုင် ကောွားမှုမ ောွားအနပေါ် လက်တပုို့ ြန်နိုင်ဆပ ကို ကောကယ်ရေ် ထိ ိုက်နစ်န မှုမ ောျားတိုင် ကောျားဆပြရှင်ျားဆရျားနှင်ြတ်သက်၍ အဖြောွား လုခြြုစှိတ်ြ
ရ

ည်ာ့ လမ်ွားန ကောင်ွားမ ောွားနြော်နဆောင်နပွားနှိုင်နရွားအတက် နရွားြ ယ်စရောမ ောွားကှို စှိစစ်အကဖြတ်ပါ။ ထှိုနရွားြ ယ်စရောမ ောွားတင် အဓှိကအြ က်

မ ောွားဖြစ် က

ည်ာ့ လက်လမ်ွားမနှိုင်မှု၊ လျှှိြုွဲ့ဝက်စော ထှိေ်ွား

ှိမ်ွားထောွားရှိမှု၊ ပုဂှိ္ြုလန
် ရွား

အကောအကယ်မ ောွားနင်ာ့ အလက်ထနရောေစ်ပုစနင်ာ့ အလက်ထနရောေစ်ပုစမဟုတ်
ကောကယ်ထောွားန

ော application မ ောွား) အောွားဖြင်ာ့ လုခြြုစှိတ်ြ

ည်ာ့ ဆက်

ွား

ည်ာ့ ေည်ွားလမ်ွားမ ောွား (ဥပမော - ကုတ်ေပါတ်မ ောွားဖြင်ာ့

ယ်နဆောင်ရက်မှုတှိုို့ကှို ထည်ာ့စဉ်ွားစောွား

အဆှိုပါစဉ်ွားစောွားမှုမ ောျားကှို အနဖြြ၍ ဆက်

ယ်နရွား ေည်ွားလမ်ွားနင်ာ့ ပုစအမ ြုှိ ွားမ ြုှိ ွားတက
ှိုို့ ှို အ

နရွားဆရေ် ကုမပဏမ ောွားအောွား အကကဖပြုအပ်ပါ

ည်။

online/အီလက်ထဆရောနစ်ြုစနှင် အီလက်ထဆရောနစ်ြုစမဟုတ်ဆသော

Online

က်သယ် ဆ

ောင်ရက
ွ ်

Online

ည်။

ုွား နိင် ည်ာ့ အစအစဉ်တစ်ရပ်ကှို လှိုအပ်

က်သယ်ဆ

ောင်ရွက်မှု လမ်ျားဆ ကောင်ျားမ ောျား

အီလက်ထဆရောနစ်ြုစ မဟုတ်

အင်အောျားနည်ျားထိ က
ုိ ်လယ်ဆသော၊

လမ်ျား ဆ ကောင်ျားမ ောျား- စီမကိန်ျားနှင်

သည်

ြယ်က ဥ် ထောျားရဆသောအုြ်စု

အ က် အလက် ပြန်ို့ဆဝပ င်ျား

ြတ်သက်

ြုစမ ောျား

က်ဆ

ောင်ရွကမ
် ှု

င်ာ့

မှု လမ်ျားဆ ကောင်ျားမ ောျား - သတင်ျား

တ
ိ ်

က်သယ်ဆ

ေ်ို့ပြစ်မှု၊ အမည်မဆြါက် ကောျားမှု၊ ေစ်ဂ စ်တယ်

က် နယ်သူမ ောျားနင
ှ ်

က်သယ်ဆ

ောင်ရွက်မှု

မ ောျားအတက်အထူျားစဉ်ျား စောျား

ောင်ရွက် ပ င်ျား

ဆြျားမှုမ ောျား

ဒစ်ဂ စ်တယ် Platforms မ ောျား၊

စီမကိန်ျားနှင်ြတ်သက်

ထုတပ် ြန်အသိဆြျားပ င်ျားနင
ှ ်

ထိ ုက
ိ ်နစ်န မှုမ ောျားတင
ို ် ကောျားဆပြ

လူမှုမဒ
ီ ီယောနှင် သတင်ျားစကောျား

သူမ ောျားကို online မှတစ်

င်

ထိသ
ုို့ အ
ိုို့ သိဆြျားမည်

ရှင်ျားဆရျား စမြေ်ို့ြမှုဆှိုင်ရော အဖြောွား

ြါဝင်ဆစသည်အလုြ်ရု ဆ

ျားဆနျား

က်သယ်နိုင်သည် Platforms

က်နယ်

တင်ွား

အြ က်အလက် အမ ြုှိ ွားအစောွား

လမ်ွားန ကောင်ွားမ ောွား စဉ်ွားစောွားပါ။

မ ောျား (Facebook, Twitter,

ြွဲ မ ောျား၊ တိက
ု ရ
် ိုက်ထတ
ု ်လွှင်

နင်ာ့ န

ွားအနတရောယ်ကင်ွားရင်ွားစ

လက်တို့ုဖပေ်မှုမ အကောအကယ်

WhatsApp)၊ ကုမပဏီ အင်တော

နိုင်ဆသော အင်တောနက်

ပြနို့်ဆဝ

ည်ာ့ ေည်ွားလမ်ွားမ ောွား

နပွားရေ် လုပ်ထုွားလုပ်ေည်ွားမ ောွား

နက်လိြစ
် ောမ ောျားနှင် online

လမ်ျားဆ ကောင်ျားမ ောျား အသုျားပြ သည်

နြော်ထုတ် တ်မတ်ပါ။

လူထုြရ
ို မ်မ ောျားတင် စီမကိန်ျား၏

webinar မ ောျား (ဥြမော - You

ြတ်ဝန်ျားက င်နှင် လူမဆ
ှု ရျား နှင်

Tube, Vimeo)

အဓိကလုြ်ငန်ျားရြ်မ ောျားနှင်
ိုင်သည် သတင်ျားအ က်
အလက်မ ောျား တင်ထောျားရန်

တ်မတ်ပါ။
ပင်ာ့ပင်ာ့လင်ွားလင်ွား ြင်ာ့ဟ တှိင
ု ်
ကောွားမှုမ ောွားကှို မည် ှိုို့ ကှိုငတ
် ယ်
မည်ဖြစ်န ကောင်ွားတင
ှို ် ကောွား ူမ ောွား
ကှို ဆက် ယ်အ န
ှိ ပွားပါ။
အပြစ်ဆြျား ရမည်ကှို န ကောက်ရွဲ့
စရောမလှို

အနတရောယ်ကင်ွားစော

ပြင် ကှိစစရပ်မ ောွားကှို ထို က
ို ်နစ်
န မှုမ ောျား တိင
ု ် ကောျားဆပြရှင်ျားဆရျား
လုပ်ငေ်ွားစဉ်မတစ်ဆင်ာ့ နြော်ဖပ
နှိုင်စမ်ွားရှိရေ် စမကှိေ်ွားနင်ာ့
ပတ် က်ဆက်နယ် ူမ ောွားကှို
စှိတ်ဓါတ်ြေ်အောွားဖြည်ာ့နပွားပါ။

5

လှို

သတိဆြျားနိှုျားဆ

ော်ရန် မို

ိုင်ျား

သဆ

ကန်ရက်မ ောျားနင
ှ ် မိတြ
် က်
တ
ိ ်

က်ဆ

ောထောျားအကကဉောဏ်မ ောျား

အမ ောျားပြည်သူသိရှိရန် ဆ ကညော

ဆတောင်ျား ရန် e-mail မှ တစ်

ောင်ရွကမ
် ှု (ဥြမော

တိင
ု ်ြင်ဆ

င်

ပ င်ျား (ဥြမော - ရြ်ရွော၏

ျားဆနျားပ င်ျား၊ စောတို

သတင်ျားအ က်အလက်

သတင်ျားစကောျားမ ောျား ဆြျားြပိုို့ င်ျား၊

မ ောျား၊ တီဗ၊ီ ဆရဒီယ၊ို သတင်ျား

online ဆြေါ်တင်သည်အ ါနှင်

စီမကိန်ျားအင်တောနက်စောမ က်နှ

စောနှင် စောြိုို့

online

တင် အကကပြ လွှောြုစမ ောျား

တ
ိ ်

က်ဆ

ောင်ရက
ွ ်

မှုမ ောျား ပြြူလုြမ
် ည် ဆနို့ရက်

ဆြော်ပြဆြျား၍

/အ န
ိ ်)။ ပြန်လည်ထူဆထောင်

ရွက်ပ င်ျား

ဆရျားနှင်

က်သယ် ဆ

မ ောျား (ဥြမော - Video/
Conference Calls မ ောျားတင်

ုတ်

- သတင်ျား အ က်အလက်မ ောျားကို

က်သယ်ရန် ဆရွျား ယ်စရော

စောတမ်ျားမ ောျား ထိုျားဆြျားပ င်ျား

က်သယ်ပ င်ျား)

သိမ
ုို့ ဟုတ် အစည်ျားအဆဝျားမ ောျား
တင် ကိုယ်အမူအယော အဆန

ောင်
ြုပြလက်ကမ်ျားစောဆစောင်မ ောျား၊

အထောျား ပြင် န ျားလည်ဆအောင်

ြုနှိြ်ထောျားဆသော စောရွက်

ိုင်သည် ဆလလောမှုမ ောျား

သိမ
ုို့ ဟုတ် ဆများ န်ျားလွှောြုစမ ောျား

စောတမ်ျားမ ောျား (စီမကိန်ျား သတင်ျား

စသည်)

အ က်အလက်မ ောျား ဆရျားသောျား

က်သယ်ဆြော်ပြသည် စနစ်
မ ောျား၊ အသြိင
ု ်မ ောျား တင်ပြပ င်ျား
နှင် ဂရြ်ြမ
ု ောျား အသုျားပြ ပ င်ျား

ဆြော်ပြပ င်ျားနှင် ရုြ်ပြမ ောျား
ဆြော်ပြပ င်ျား)
စီမကိန်ျား အင်တောနက်စောမ က်နှ

မှတတ
် မ်ျားတင်ထောျားဆသော သတင်ျား

အ က်အလက်မ ောျား မျှဆဝရန်

အင်အောျားနည်ျားထိ က
ုိ ်လယ်သူ

သီျားပ ောျားတည်ဆ

စကောျား မ ောျားကို အင်တောနက်စော

ဆရဒီယိုအစီအစဉ်၊ တိက
ု ်ရက
ို ်

မ ောျားလည်ျား ြါဝင်နင
ို ်ရန်နင
ှ ် ယင်ျား

မ က်နှ ဆြေါ်တင် တင်ပ င်ျား၊ လူမှု

လက် ထုတလ
် င
ွှ ်မှုအြိင
ု ်ျားမ ောျား

တိို့၏
ု ထိ က
ုိ ်နစ်န မှုမ ောျား တင်ပြ

မီဒယ
ီ ော မှတစ်

တင် ဆများ န်ျားနှင် အဆပြမ ောျား

ောက် စီမကိန်ျား

ိုင်ရောအ က်အလက်မ ောျားနှင်
ထုတပ် ြန်ထောျားသည် ဆ ကပငော
က်မ ောျားကို မျှဆဝရန်

င် မျှဆဝပ င်ျား၊

နိုင်ရန် လက်လှမ်ျားမီနင
ို ်ဆသော

ထိုသိုို့ မျှဆဝရောတင် ဆများ န်ျားမ ောျား

အတက် ကောျားပြတ် ြုန်ျားဆ ေါ်

ို

က်သယ်ဆရျားလမ်ျားဆ ကောင်ျား

နှင် အကကပြ က်မ ောျား တင်ပြနိင
ု ်

နိုင်သည် အစီအစဉ်မ ောျားနင
ှ ်

မ ောျား (ဥြမော - လုခ

ရန်ြါ စီစဉ်ထောျားပ င်ျား

အကကပြ က် မ ောျား ဆြျားပ င်ျား

ဆသော သီျားပ ောျားြုန်ျားလိုင်ျားမ ောျား

စိတ် ရ

သိမ
ုို့ ဟုတ် ယု ကည်ရဆသော

က်

သယ်ရမည် ဆဒသ ြုဂ္ိ လ် မ ောျား)
တိင
ု ် ကောျားသူထမှအ က်အလက်

အထူျားသပြင် အစိုျားရ၏ ဆစောင်

မ ောျား မှတတ
် မ်ျားယူပ င်ျား၊ ဆပ ရော

ကည် ဆထောက်လှမ်ျားမ/ှု လက်တုို့

ပ င်ျားနှင် တိက
ု ရ
် ိုက်

ပြန်မှု ပမင်မောျားလောမည်ကို

ဆ

က်သယ်

ောင်ရက
ွ ်ပ င်ျားတို့အ
ို တက်

ဆ ကောက်ရွျံ့သည် အဆပ အဆန

လုခ စိတ် စော သတင်ျား ဆြျားြိုို့

မ ောျားတင် ကုတစ
် နစ်ပြင် သတင်ျား

တိင
ု ် ကောျားနင
ို ်သည် Web Portal

စကောျား မ ောျားကို တိျားု ပမြှင်ကောကယ်

တစ် ု တည်ဆ

ထောျားသည် Application မ ောျား

ောက် ဆြျားြါ။

(WhatsApp) ပြင် သတင်ျား
အ က်အလက်မ ောျား မျှဆဝရန်နှင်
စီမကိန်ျား/လုြ်ငန်ျားနှင် ြတ်သက်
က်နယ်သူမ ောျားနှင်

တ
ိ ်

က်

ရန်၊ ပြစ်သည်။

Covid-19 ကောလတင် စမကှိေ်ွား/စီမကိနျား် နငာ့် ပတ် က်ဆက်နယ်
COVID-19 အနဖြအနေမ ောျားဆ ကောင် ကုမပဏ၏လုပ်ငေ်ွားအနဖပောင်ွားအလမ ောွား
ရေ် အသိဆြျားအဆ ကောင်ျား ကောျားသင်

•

ည်။ ထှိုဆက်

ူမ ောွားနငာ့် အထူွားဆက် ယ် နဆောင်ရက်ဖြင်ွား

ည် ရပ်ရောလူထုအနပေါ်

က်နရောက်မှုမ ောွားရှိနင
ှို ် ည်ဖြစ်ရော ယင်ွားတက
ှိုို့ ှို

ှိောွားလည်

ယ်အဆ ကောင်ျား ကောျားမမ
ှု ောျားတင် နအောက်ပါတှိုို့ ပါဝင်နှိုငဖ် ပွား ယင်ွားတန
ှိုို့ င်ာ့ ော ကေ်ို့ တ်မထောွားပါ -

စမကှိေ်ွားလုြ်ငန်ျား အနဖပောင်ွားအလမ ောွား - COVID-19 အနဖြအနေန ကောင်ာ့ စမကှိေ်ွားလုြ်ငန်ျားမ ောွား - တည်နဆောက်နရွား နင်ာ့(

ှိမ
ုို့ ဟုတ)် လုြ်ငန်ျားလည်ပတ်နရွား

လုပ်ငေ်ွားမ ောွားဆင
ှို ်ရော အနဖပောင်ွားအလမ ောွား၊
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•

ရပ်ရောြွဲ့ဖြှိြုွားနရွားအစအစဉ် နဆောင်ရက်မှုအနဖပောင်ွားအလမ ောွား၊

•

နရွဲ့နဖပောင်ွားနေရောြ ထောွားဖြင်ွားနင်ာ့ အ က်နမွားဝမ်ွားနက ောင်ွား ဖပေ်လည်ထူနထောင်နရွား အစအစဉ်မ ောွား အနကောင်အထည်နြော်မအ
ှု ြ ေ
ှိ ်ဇယောွားမ ောွား အနဖပောင်ွားအလ ၊

•

အလုပ်အကှိင
ု ်၊ နေ

ြလုပ်ငေ်ွားမ ောွားမ ကုေ်စည်/ဝေ်နဆောင်မရ
ှု ယူဖြင်ွားမ ောွား စ

ည်တှိအ
ုို့ နပေါ် အနဖပောင်ွားအလမ ောွား၊

•

စမကှိေ်ွားလခု ြြုနရွားအစအမမ ောွားအနပေါ် အနဖပောင်ွားအလမ ောွား- ဥပမော - စမကှိေ်ွားဧရှိယောမ ောွားတင် အစှိွားု ရ လခု ြြုနရွားတပ်ြွဲ့မ ောွား နေရောယူမှု ပမင်မောျားလောပ င်ျား၊

•

ဆပြရှငျား် ရန်ရှိဆနဆသျားသည် တိင
ု ် ကောျားထောျားဆသော ထိ ိုက်နစ်န မှုမ ောျားကို နဖြရင်ွားဆွားု ဖြတ်မည်ာ့ အြ ေ
ှိ ်ကောလ

•

COVID-19 နင်ာ့ ဆက်စပ် ည်ာ့ က ေ်ွားမောနရွား ဗဟု
နပွားပှိုို့ ည်ာ့ လှုပ်ရောွားမှုမ ောွား။ ယင်ျားတသ
ိုို့ ည်

ုတအ

စ်မ ောွား

င်ထောျားသည် သတိပြ စရောအ က်အလက်မ ောျား၊ ဆက်

က်ဆှိုင်ရောအောဏောပှိင
ု ်အြွဲ့အစည်ွားမ ောွားနင်ာ့ နပါင်ွားစပ်ညှိနှိှုငွား် နဆောင်ရက်ဖြင်ွားနင်ာ့ အ

အဖမစ်မ ောွား ဥပမော - ကမ္ောာ့က ေ်ွားမောနရွားအြွဲ့အစည်ွား (WHO) ထမ
IFC ၏ ဆထောက်ြဝန်ဆ

မ
ှိုို့ ဟုတ် ထြ်မပြင်

တ်မတ်ြ က် အနဖပောင်ွားအလမ ောွား၊

ှိအမတ်ဖပြု

ယ်

တင်ွားအရင်ွား

တင်ွားအြ က်အလက်မ ောွားကှို အနဖြြဖြင်ွား

ောင်မှုမ ောျားကို ရယူထောျားသူမ ောျားနှင် ဤစောတမ်ျားကို အသုျားပြ သူမ ောျားသည် ယင်ျားတလ
ိုို့ ြ
ု ်ငန်ျားဆနရောမ ောျားရှိ လုြ်သောျားမ ောျားနှင် ရြ်ရွောလူထုအတင်ျား

COVID-19 ပြစ်ြောျားမှုကို ကောကယ်ပ င်ျားနှင် စီမ နို့် ွဲပ င်ျားတင် နိုငင
် အ

င်နှင် ဆဒသနတရအ

င်အောဏောြိုင်မ ောျား၊ အပြည်ပြည်

င
ို ်ရော က န်ျားမောဆရျားအြွဲျံ့အစည်ျားမ ောျား

(ဥြမော - ကမဘောက န်ျားမောဆရျားအြွဲျံ့အစည်ျား (WHO))မှ ထုတ်ပြန်သည် အစီအမမ ောျားကို လိုက်န ကမည်ဟု ဆမျှော်လင်ြါသည်။ COVID-19ဆရောဂါ ကောကယ် တောျား
ရန်အတက် အစီအမမ ောျားနင
ှ ်

ျားီ

ိုင်သည် သတင်ျားအ က်အလက် ပြန်ဆ
ို့ ဝမှုသည် ကုမပဏီ၊ ယင်ျား၏ ဝန်ထမ်ျားမ ောျား၊ လုြ်သောျားအင်အောျားနှင် အနီျားြတ်ဝန်ျားက င်

ရြ်ရွောလူထအ
ု ောျားလုျားအတက် ထိ ိုက်

ုျားရျားှု နိုငဆ
် ပ ကိဆ
ု လ ော ရန်အတက် ထိဆရောက်ဆသော နည်ျားလမ်ျားတစ်ရြ်ပြစ်သည်။

ဤ ကောွားကောလအကကဉောဏ်စောတမ်ျား ကှို နအောက်ပါ IFC ၏ COVID-19 စောတမ်ွားမ ောွား (www.ifc.org/sustainabilitypublications မ ရယူနှိုင် ည်) နင်ာ့
အတူတ ြတ်ရှု င်ာ့ ည်-

•

လုပ်ငေ်ွားြင်အတင်ျား COVID-19

င
ို ်ရော က န်ျားမောဆရျားအနတရောယ် တောွားဆွားကောကယ်ရန်နင်ာ့ စမြေ်ို့ရန်တှိန
ုို့ င်ာ့ စပ်လ ဉ်ွား၍ IFC ၏ ဆထောက်ြဝန်ဆ

ောင်မှုမ ောျားကို

ရယူထောျားသူမ ောျားအတက် ကောွားကောလအကကဉောဏ်မ ောွား၊

•

COVID-19 အနဖြအနေတင် လုပ် ောွား/ဝန်ထမ်ျားမ ောွားကှို ကူညီဆထောက်ြနပွားဖြင်ွားနင်ာ့စပ်လ ဉ်ွား

ည်ာ့ IFC ၏ ဆထောက်ြဝန်ဆ

ောင်မှုမ ောျားကို ရယူထောျားသူမ ောျား

အတက် ကောွားကောလအကကဉောဏ်မ ောွား၊

•

COVID-19 ကောလ အနရွားနပေါ်အနဖြအနေ ကကှိြုတင်ဖပင်ဆင်နရွားနင်ာ့ တဖုို့ ပေ်နဆောင်ရက်နရွား စမြ က်တစ်ရပ် နရွားဆမှုနင်စ
ာ့ ပ်လ ဉ်ွား၍ IFC ၏ ဆထောက်ြ
ဝန်ဆ

•

ောင်မှုမ ောျားကို ရယူထောျားသူမ ောွားအတက် ကောွားကောလအကကဉောဏ်မ ောွား၊

ဆကော်ြိုရိတစ
် ီမအုြ် ြ်မှု၊ အက ြ်အတည်ျားဆပြရှင်ျားပ င်ျားနင
ှ ် စြ်လ ဥ်ျား၍ ကုမပဏီဆ ါင်ျားဆ

နောက်ဆက်တ-၁။

တင်ွားအရင်ွားအဖမစ်မ ောွားနင်ာ့ အ

ောင်ြိုငျား် အတက် လက်ဆတျံ့အကကဆြျားစော

ုွားဝင်န ော အင်တောေက်လှိပ်စောမ ောွား

European Union CDC COVID-19 page https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
United Nations – COVID-19 page: https://www.un.org/coronavirus
United States CDC – COVID-19 page https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_
refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fnovel-coronavirus-2019.html
United States OSHA (2020) Infectious Diseases Website https://www.osha.gov/SLTC/healthcarefacilities/infectious_diseases.
html#cdc_guidelines
WHO COVID -19 page: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
COVID-19. WHO (2020) Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Action Plan Guidance COVID-19.
Preparedness and Response. https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement(rcce)action-plan-guidance
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United Nations, The Inter-Agency Standing Committee, COVID-19: How to include marginalized and vulnerable people in risk

communication and community engagement. https://interagencystandingcommittee.org/covid-19-how-includemarginalizedand-vulnerable-people-risk-communication-and-community-engagement
WHO (2020) Risk communication and community engagement (RCCE) readiness and response to the 2019 novel coronavirus
(2019-nCoV). https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagementreadiness-and-initialresponse-for-novel-coronaviruses
WHO (2020) A guide to preventing and addressing social stigma associated with COVID-19. https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf

© ၂၀၂၀ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရရေး ရ

ာ်ြိုရရေးရှင်ေး။ ြိုင်ဆင
ို ်ခွင်အပြည်ရှ။

မသက် ိုင်ဆ ကောင်ျားရှင်ျားလင်ျား က်။ ဤအကကပြ စောတမ်ျားသည် COVID-19 ကြ်ဆရောဂါကို ရင် ိုင် ဆက ော်လွှောျားနိုင်ရန် IFC ၏ ဆထောက်ြဝန်ဆ ောင်မှုမ ောျားကို ရရှိထောျားသူမ ောျားအောျား ကူညီရန် ရည်ရွယ်သည်အကကပြ က်မ ောျား ြါဝင်သည်။ IFC ၏
ဆထောက်ြဝန်ဆ ောင်မမ
ှု ောျားကို ရရှိထောျားသူမ ောျားသည် ကမဘောက န်ျားမောဆရျား အြွဲျံ့အစည်ျား (WHO) နှင် အပ ောျားသက် ိုင်ရော အပြည်ပြည် င
ို ်ရောက န်ျားမောဆရျားနှင် ဆရောဂါထိန်ျား ြ်ဆရျားအြွဲျံ့အစည်ျားမ ောျား၏ COVID-19 နှင် ိုင်ဆသော သတင်ျားအ က်အလက်
မ ောျား၊ အကကပြ က်မ ောျားအပြင် ဆဒသနတရ၊ ပြည်နယ်တုင
ိ ်ျားနှင် ပြည်ဆထောင်စုအ င် အစိုျားရက န်ျား မောဆရျားအောဏောြိုင်မ ောျားထမှ သတင်ျားအ က်အလက်မ ောျားကိုလည်ျား ကိုျားကောျားသင်သည်။ ထိုသက
ိုို့ ိုျားကောျားရောတင် ဆြော်ပြြါ အကကပြ က်မ ောျားသည်
အဆပ အဆနအ န
ိ ်အ ါအလိုက် ဆပြောင်ျားလွဲနိုင်သည်ကို မှတသ
် ောျားထောျားသင်သည်။ IFC ၏ဆထောက်ြဝန်ဆ ောင်မှုမ ောျားကို ရရှိထောျားသမ
ူ ောျားအဆနနှင် ယင်ျားတို့၏
ို စီျားြောျားဆရျားလုြ်ငန်ျား ကဏ္ဍမ ောျားရှိ အပြည်ပြည် င
ို ်ရောအြွဲျံ့အစည်ျားမ ောျားထမှလည်ျား
သက် ိုင်ရော သတင်ျားအ က်အလက်မ ောျားရရှိနိုင်သည်။ ဤအကကပြ စောတမ်ျားကို ပြည်စုဆစလုဆလောက်စော ပြ စုရန် ရည်ရွယ်ထောျားပ င်ျားမဟုတြ
် ါ။ ဤစောတမ်ျားသ ည် ကဏ္ဍအလိုက် အထူျားလမ်ျားညွှန် က်မ ောျားအစောျား အမ ောျားနှင် ိုင်ဆသော
ဆယ ု

အ က်မ ောျားကိုသော ဆြော်ပြပ င်ျားပြစ်သည်။ ထို ိုက် ုျားရှုျားနိုင်ဆပ ပမင်မောျားဆသောကဏ္ဍမ ောျားတင် လုြက
် ိုင်ဆ ောင်ရွက်ဆနသည် IFC ၏ဆထောက်ြဝန်ဆ ောင်မှုမ ောျားကို ရရှိထောျားသူမ ောျားသည် ကဏ္ဍအလိုက် သက် ိုင်ရောလုြ်ထုျားလုြ်နည်ျားမ ောျား

နှင်စနှုန်ျားမ ောျားကိုလည်ျား ကိုျားကောျား သင်သည်။
ဤအကကပြ စောတမ်ျားြါ သတင်ျားအ က်အလက်မ ောျား၏ တိက မှု၊ ပြည်စုလုဆလောက်မှု၊ လတ်တဆလော အ က်အလက်ပြစ်မှုတဆ
ုို့ိ သ ောဆစရန် သင်ဆတော်ဆသောကကိ ျားြမ်ျားမမ
ှု ောျား ပြ လုြ်ထောျားဆသော်လည်ျား ြွဲ အဆပ အဆနမ ောျားသည် အဆပြောင်ျားအလွဲ ပမန် န်
နိုင်ပြီျား လက်ရှိပြစ်ဆြေါ်ဆနသည်အဆပ အဆနမ ောျားကို ထင်ဟြ်ပ င်ျားမရှိဆတောပ င်ျားလည်ျားပြစ်နိုင်ဆ ကောင်ျား မှ တ်သောျားထောျားြါ။ IFC သည် ဤအကကပြ စောတမ်ျားြါအ က်အလက်မ ောျား၏ တိက မှု၊ ပြည်စုလုဆလောက်မှု၊ လတ်တဆလော အ က်အလက် ပြစ်မှု
တိို့က
ု ို အ ိုင်အမောအတည်ပြ ပ င်ျား သိမ
ုို့ ဟုတ် အောမ ပ င်ျားမပြ ြါ။ IFC သည် ဤအကကပြ စောတမ်ျားြါ အ က်အလက်မ ောျားတင် အမှောျားအယင်ျားမ ောျား၊ ြယ် န်ထောျားမမ
ှု ောျား သိမ
ုို့ ဟုတ် လစ် ဟောမှုမ ောျား၊ အောျားနည်ျားမမ
ှု ောျားအတက် တောဝန်သိမည် သိမ
ုို့ ဟုတ်
တောဝန်ရှိမည်ဟ၍
ူ လည်ျား မယူ ြါ။ ဤအကကပြ စောတမ်ျားတင်ဆြော်ပြထောျားဆသော သတင်ျားအ က်အလက်မ ောျား၊ နည်ျားလမ်ျားမ ောျား၊ လုြင
် န်ျားစဉ်မ ောျား၊ ဆကောက် က် မှုမ ောျားနှင်
နှင်စြ်လ ဉ်ျား၍ တောဝန်သိမည် သိမ
ုို့ ဟုတ် တောဝန်ရှိမည်ဟူ၍လည်ျား မယူ ြါ။ ဤအကကပြ စောတမ်ျားြါစောရွက်စောတမ်ျားမ ောျားသည် ဥြဆဒ ိုင်ရော၊ စီျားြောျားဆရျားလုြ် ငန်ျား

င် န
ိ ် ုျားပြတ်မှုမ ောျားကို အသုျားပြ ပ င်ျား သိမ
ုို့ ဟုတ် ယု ကည်အောျားထောျားပ င်ျား
ိုင်ရော သိမ
ုို့ ဟုတ် ဆ ျားြညော ိုင်ရော အကကဉောဏ်တစ်ရြ် ပြစ်ဆြေါ်ဆစဆရျား

ြွဲျံ့စည်ျားထူဆထောင်ဆြျားရန် မရည်ရွယ်ြါ။ IFC၏ ဆထောက်ြဝန်ဆ ောင်မမ
ှု ောျားကို ရရှိထောျားသူမ ောျား၏ ြညောရြ် ိုင်ရော အကကဆြျားမ ောျား၏ အထူျားအကကဉောဏ်မ ောျားကို အစောျားထိုျားရန် ဤအကကပြ စောတမ်ျားကို ကိုျားကောျားပ င်ျား သိမ
ုို့ ဟုတ် အသုျားပြ ပ င်ျားကို မပြ လုြ်
သင်ြါ။
ပြန်ဆ
ို့ ဝပ င်ျား။ အပြည်ပြည် ိုင်ရော ဏ္ဍောဆရျားဆကော်ြိုဆရျားရှင်ျား (IFC) သည် ၄င်ျား၏ဆရျားသောျားဆြော်ပြမှုမ ောျား ပြန်ဆ
ို့ ဝပ င်ျားကို အောျားဆြျား၍ စောြတ်သူမ ောျားသည် IFC ၏ ဆရျားသောျားဆြော်ပြမှုမ ောျားအဆြေါ် သင်ဆလျှော်ဆသောဆလျားစောျားမှုဆြော်ပြ၍ မသက် ိုင်ဆ ကောင်ျား
ရှင်ျားလင်ျား က်ြါ ထည်သင်ျားဆြော်ပြလျှင် ထိုစောရွက်စောတမ်ျားမ ောျားကို ြညောဆရျား ိုင်ရောနှင် စီျားြောျားဆရျားမ န်ဆသောရည်ရွယ် က်မ ောျားအတက် မူြောျားကျားူ ယူပ င်ျားနှင် ပြနို့်ဆဝပ င်ျား ပြ လုြ်နိုင်ြါသည်။
IFC အဆ ကောင်ျား နှင် ြတ်ဝန်ျားက င်၊၊ လူမှုဆရျားနှင် စီမအုြ် ြ်မှု ိုင်ရော (ESG) အဆလအက င်မ ောျား တိျားု တက်ဆရျားအတက် လုြ်ဆ ောင်မှုမ ောျားကို ြိုမိုဆလလောသိရှိနိုင်ရန်အတက် ဤတင်ဆလလောရန် - ifc.org/sustainability
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