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COVID-19 ှင့်အမျိးသမီးများ/ကျား၊မေရးရာ သက်ေရာက်မများ 
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သင်ုိး ေဖာ်ြပချက်  

 

ဤ သင်ုိးတွင် ဖံွဖိးမ အပါအ၀င် ကျန်းမာေရး က၊ စီးပွားေရးက၊ အမျိးသမီး၊ ငိမ်းချမ်းေရး၊လုံြခံေရးှင့် လူမသဟ ဇာတ 

မတေရး ေထာင့်မှ အမျိးသမီးများ/ကျား၊မေရးရာအေပ COVID-19 ၏ သက်ေရာက်မများကုိ မိတ်ဆက် တင်ြပ ထားပါသည်။  

 

ြမန်မာုိင်ငံတွင် ရိှေနှင့်ပီး ြဖစ်ေသာ ကျား၊မေရးရာှင့် ဆက်ွယ်ေသာ ကျန်းမာေရး ြပဿနာများစွာှင့်အတူ   ကျန်းမာေရး ှင့် 

စီးပွားေရးက အပါအ၀င် ကအမျိးမျိးတွင်ရိှေနေသာ အမျိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးငယ်များအေပ COVID-19 ကပ်ေရာဂါက 

ပုိမုိဆုိးရွားစွာ ထိခုိက်ေစပါသည်။ COVID-19 သည် ကျန်းမာေရး ကတွင်းရိှ ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာင်မကုိ 

ရှာေဖွအသုံးြပေနသူများသာမက ဝန်ေဆာင်မေပးသူများကုိပါ ထိခုိက်ေစသည်။ တည်ရိှေနဆဲ ကျား၊ မ ေရးရာ ေထာင့်အရ 

မညီမမများ၊ ကန်သတ်ချက်များှင့်အတူ အမျိးသမီးများ/ ကျား၊ မ ေရးရာအေပ အေရးကီးေသာ ကျန်းမာေရး 

လုိအပ်ချက်များသာမက COVID-19 တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ချက်များေကာင့် တုိးလာေသာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိးများှင့် ပတ်သက်ေသာ 

အတ်သေဘာေဆာင်သည့် အကျိးဆက်များ ြဖစ်ေပေစုိင်ပါသည်။  

 

ြမန်မာုိင်ငံသည် ၂၀၁၇ ခုှစ်တွင် ဆင်းရဲမဲွေတမန်း ၂၄.၇ ရာခုိင်န်းရိှခ့ဲပီး ၄င်းသည် ၂၀၀၅ ခုှစ်တွင်ရိှခ့ဲေသာ ၄၈.၂ ရာခုိင်န်းမှ 

ကျဆင်းလာြခင်းြဖစ်သည်။ ၂၀၂၀ခုှစ်တွင်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားပီး ေရာဂါကုိ ထိန်းချပ်ဟန်တားသည့် အစီအစဥ်များေကာင့် 

စီးပွားေရးကတွင် ကီးမားေသာထိခုိက်မရိှခ့ဲပါသည်။ ဝင်ေငွကျဆင်းြခင်းှင့် ထိခုိက်ခံစားလွယ်သည့် အိမ်ေထာင်စုများတွင် 

ြပသနာကုိေြဖေလျာ့ေပးုိင်သည့် အစီအစဥ်များ နည်းပါးြခင်းေကာင့် ၂၀၂၀ှစ်ကုန်ပုိင်းတွင် ဆင်းရဲမဲွေတမန်းသည် ၆ ရာခုိင်န်းမှ ၁၀ 

ရာခုိင်န်းသုိ တုိးလာခ့ဲသည်။ ေရာဂါထိန်းချပ်ဟန်တားသည့် အစီအစဥ်များသည် အထူးသြဖင့် အေသးစားလုပ်ငန်းများှင့် မိသားစုပုိင် 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများကုိ ထိခုိက်ခ့ဲပီး ထုိလုပ်ငန်းများကုိ ပုိင်ဆုိင်ေသာမိသားစုများတွင် ပုိမုိ ထိခုိက်ခံစားခ့ဲရပါသည်။ စီးပွားေရး 

ကပ်ဆုိက်မတွင် အမျိးသမီးများှင့် အမျိးသမီးဦးေဆာင်ေသာ အိမ်ေထာင်စုများသည် အများဆုံး ထိခုိက်ုိင်ေြခရိှခ့ဲသည်။ 

အဘယ်ေကာင့်ဆုိေသာ် အမျိးသမီးများကုိ အလုပ်ခန်ထားေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမျိးအစားများသည် COVID-19 ေကာင့် 

တုိက်ုိက်ထိခုိက်ခ့ဲသည့်အြပင်၊ ကပ်ေရာဂါအချန်ိတွင် အိမ်တွင်းအလုပ်များသည် အမျိးသမီးများအေပအချိးမညီမစွာ ပုိမုိ 

ဝန်ပိေစေသာေကာင့် ြဖစ်သည်။  

 

ထုိေကာင့် COVID-19 ဆုိင်ရာ စီးပွားေရး ကုစားမ အစီအစ် (CERP) ေဖာ်ေဆာင်ရာတွင် အမျိးသမီးများ/ ကျား၊ မေရးရာ၏ 

ေလးနက်ေသာ ပူးေပါင်းပါဝင်မ အလုိငှာ ဤသင်ုိးထဲတွင် လက်ရိှ တည်ရိှေနဆဲ ကျန်းမာေရးှင့် စီးပွားေရးက၌ COVID-19 ၏ 

သက်ေရာက်မ များအေပ ကျား၊ မေရးရာ သုံးသပ်ချက် ြဖစ်စ်ပါဝင်သည်။ ဤသင်ုိးတွင် လက်ရိှ အေြခအေနှင့် ကျန်းမာေရးှင့် 

စီးပွားေရးကအတွင်း အမျိးသမီး များ/ ကျား၊ မ ေရးရာအေပ ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမ၏ သက်ေရာက်မှင့် ပတ်သက်သည့် အေတွ 

အြကံများကုိ သုံးသပ်ြခင်း၊ CERP ၏ ကျား၊ မ ေရးရာ ြပဿနာများအေပ တုံြပန်ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်မည့် ကျန်းမာေရးစနစ်အား 

ြမင့်တင် ြခင်းှင့် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အထိေရာက်ဆုံးှင့် ြဖစ်ုိင်ေြခအရိှဆုံး နည်းလမ်းများကုိ ထည့်သွင်းစ်းစား 

ုိင်ရန် ကျား၊ မေရးရာ ဆုိင်ရာ သီးြခား လုိအပ်ချက်များအား ေဖာ်ထုတ်ြခင်းတုိ ပါဝင်သည်။  

 

ကမာတဝှမ်း အနည်းဆုံး လူေပါင်း သန်းေပါင်း ၂ ေထာင်တုိသည် ထိရှလွယ်မ၊ ပဋိပကှင့် အကမ်းဖက်မများ၏ သက်ေရာက် 

မခံေနရေသာ ေဒသများတွင် ေနထုိင်ေနကသည် (UNOHCHR)။ COVID-19 သည် ပဋိပက ဒဏ်ခံေနရေသာ ေဒသများရိှ 

လူေပါင်းများစွာ၏ အသက်များကုိ ပုိ၍ အကာအကွယ်မ့ဲေစသည်။ ပဋိပကဒဏ်သင့် အေြခအေနများတွင် အမျိးသမီးများအေပ 

ပဋိပက၏ သက်ေရာက်မသည် အထူးသြဖင့် စုိးရိမ်စရာ ြဖစ်သည်။ ယင်းက့ဲသုိ ဆုိးရွားေသာ အေြခအေနများတွင် အမျိးသမီးများသည် 

လိင်ပုိင်းဆုိင်ရာှင့် မျိးဆက်ပွားဆုိင်ရာကျန်းမာေရး၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း ှင့် အြခားအေရးကီးေသာဝန်ေဆာင်မများ ရရိှမှင့် 

ပတ်သက်ပီး အြပင်းအထန်ကန်သတ်ခံထားရသည်။ အမျိးသမီးများ ၏ တန်းတူ ညီမရရိှပီး ေလးနက်ေသာ အြပည့်အဝ ပါဝင်မသည် 

ကပ်ေရာဂါ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်မှင့် ကုစားမ အပါအဝင် ငိမ်းချမ်းေရး တည်ေဆာက်ရာတွင် ေရရှည်တည်တ့ံေသာ နည်းလမ်းများ 

ေအာင်ြမင်ရန် အတွက် အဓိကကျပါသည်။ (ကုလသမဂ အမျိးသမီးများအဖဲွ)။ ဤသင်ုိးတွင်အထူးသြဖင့် အမျိးသမီးများ 

ငိမ်းချမ်းေရး၊လုံြခံေရးှင့် လူမသဟဇာတ မတေရး ေထာင့်မှ အမျိးသမီးများ/ ကျား၊မေရးရာအေပ COVID-19 ၏ သက်ေရာက်မကုိ 

နားလည်သေဘာေပါက် ေစရန် ရည်ရွယ်သည်။ ုိင်ငံတကာှင့် ြမန်မာုိင်ငံတွင် အမျိးသမီးများ/ ကျား၊မ ေရးရာအေပ ကပ်ေရာဂါ၏ 
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သက်ေရာက်မ၊ အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရး ှင့် လုံြခံေရး၊ ှင့် လူမသဟဇာတမတေရးကများတွင် အမျိးသမီးများ/ ကျား၊ မေရးရာ 

အေပ COVID-19 ၏ သက်ေရာက်မ၊ အစုိးရ၏ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်မများတွင် ကျား၊မေရးရာ ထည့်သွင်း စ်းစားြခင်း လုိအပ် ေကာင်း 

ပုိမုိ နားလည်သေဘာေပါက်ေစရန် ြဖစ်ပါသည်။ COVID-19 အတွက် လူမ စီးပွားဆုိင်ရာ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်မသည် တုိင်းြပည်၏ 

လူမသဟဇာတြဖစ်မှင့် လူမအသုိက်အဝုိင်း၏ ခံုိင်ရည်ရိှမအေပ အကျပ်အတည်းြဖစ်ေပေစသည့် ြပင်းထန်ေသာ 

ခိမ်းေြခာက်မများကုိ အြပည့်အဝထည့်သွင်းစ်းစားရမည် (ကုလသမဂ၊ ြမန်မာုိင်ငံ)။  

အချပ်အားြဖင့် ကျန်းမာေရးက၊ စီးပွားေရးက၊ အမျိးသမီး၊ ငိမ်းချမ်းေရး၊ လုံြခံေရး ှင့် လူမသဟဇာတမတေရး ေထာင့်မှ 

အမျိးသမီးများ/ ကျား၊မေရးရာ အေပ COVID-19 ၏ သက်ေရာက်မများကုိ သိရိှပီး COVID-19 ကပ်ေရာဂါကုိ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် ဤသင်ုိးကုိ ရည်ရွယ်ပီး ြပစုထား ပါသည်။  

 

ကျားမေရးရာ၊ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် လူအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကိစရပ်များကုိ ေဆာင်ရွက်ေနကေသာ အမျိးသမီး အုပ်စုများှင့် 

အဖဲွအစည်းများ အပါအ၀င် အရပ်ဖက်လူမအဖဲွအစည်းများ အေနြဖင့် ကျားမေရးရာ /အမျိးသမီးများ အေပ COVID-19 

ကပ်ေရာဂါသက်ေရာက်မ ှင့် COVID-19 ကပ်ေရာဂါကုိ တုံြပန် ေဆာင်ရွက်မများကုိ သင်တန်းများေပးသည့်အခါ ဤသင်ုိးကုိ အသုံးြပ 

ေဆွးေွးုိင်ပါသည်။ 

  

ဤသင်ုိးတစ်ခုလုံးတွင် ေဆွးေွးမည့်အေကာင်းအရာများကုိ ပါ၀ါပိွင့်များ၊ အုပ်စုလုိက်ေဆွးေွးရန်အတွက် အေထာက်အကူြပ 

မှတ်တမ်းများှင့် သင်တန်းဆရာ/အကျိးေဆာင်အတွက် လမ်းန်ချက်များ ထည့်သွင်း ထားပါသည်။ သင်တန်းဆရာ/ 

အကျိးေဆာင်အတွက် လမ်းန်ချက်တွင်  သင်တန်းပုိချရန် သင်ခန်းစာတစ်ခုစီကုိ အချန်ိခဲွေဝြခင်းမှ အစ အဆင့်ဆင့် အေသးစိတ် 

ရှင်းလင်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ အသုံးြပမည့်သူမှ အဖဲွအစည်းှင့် သင်တန်းတွင် ပါဝင်တက်ေရာက်မည့်သူများလုိအပ်ချက်အရ 

သင်ုိးတွင် ပါဝင်သည့် အချက်အလက်များကုိ ညိိုင်းြပင်ဆင်ုိင်ပါသည်။  

 

သင်ုိးတစ်ခုလုံး၏ ရည်ရွယ်ချက်များ 

ကျား၊ မေရးရာှင့် ဖံွဖိးတုိးတက်မဆုိင်ရာ အသိပညာ ဗဟုသုတများ တုိးြမင့်ရန်  

Þ ကျန်းမာေရးှင့် စီးပွားေရး ကများတွင် ကျားမေရးရာှင့် COVID-19 ၏ သက်ေရာက်မများကုိ ေလ့လာ ေဆွးေွးရန်   

ထိေရာက်ေသာ COVID–19 တုံြပန်ေဆာင်ရွက်မအတွက် အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် လုံြခံေရး၊ ှင့် လူမ သဟဇာတ 

မတေရးအား ထည့်သွင်းြခင်း၏ အေရးပါမှင့် ပတ်သက်ပီး အသိပညာ ြမင့်တင်ရန် 

Þ COVID-19 ဆုိင်ရာ စီးပွားေရးကုစားမအစီအစ်ှင့် ကျား၊မေရးရာ ေထာင့်များမှ မည်သုိတုံြပန်ရမည်ှင့် ပက်သက်သည့် အသိပညာ 

ဗဟုသုတများ ရရိှရန် 

 

သင်ကားမ အပုိင်းများ   

အပုိင်း ၁ အမျိးသမီးများှင့် ကျားမေရးရာှင့် ဖံွဖိးမအေပ COVID-19 ၏ အကျိးသက်ေရာက်မများ 

အပုိင်း ၂ ကမာလုံးဆုိင်ရာှင့် ုိင်ငံေတာ်အဆင့် ကျန်းမာေရးကှင့် စီးပွားေရးကတုိတွင် အမျိးသမီးများ အေပ 

COVID-19 ၏ အကျိးသက်ေရာက်မများ 

အပုိင်း ၃ ထိေရာက်ေသာ COVID–19 တုံြပန်ေဆာင်ရွက်မအတွက် အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် လုံြခံေရး၊ ှင့် လူမ 

သဟဇာတ မတေရးအား ထည့်သွင်းြခင်း 

အပုိင်း ၄ COVID-19 ဆုိင်ရာ ကုစားမအစီအစ်တွင် ကျား၊ မေရးရာ ေထာင့် များမှ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်မ 
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အပုိင်း(၁) - အမျိးသမီးများှင့် ကျားမေရးရာှင့် ဖံွဖိးမအေပ COVID-19 ၏ အကျိးသက်ေရာက်မများ 
လုိအပ်ေသာ သင်ေထာက်ကူပစည်းများ -  ပါ၀ါပိွင့် တင်ြပချက်များ 

အချန်ိ  - ၁နာရီ 

 

အပိ$ငး် (၁) ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

ကျားမေရးရာှင့် ဖံွဖိးမ ဆက်စပ်မကုိ ပုိမုိနားလည်ရန် 

အမျိးသမီးများှင့်အမျိးသားများအေပ COVID-19 က ကဲွြပားေသာ နည်းလမ်းများြဖင့် အကျိးသက်ေရာက် ေနသည်ကုိ သိရိှရန်  

အစအီစဥ ်

 

လုပ်ငန်းစ် သင်ခန်းစာ (၁) - ဖံွဖိးမ န်းကိန်းများှင့် ြမန်မာုိင်ငံ၏ ကျားမေရးရာများ (ပါဝါပိွင့် အမှတ် ၇ မှ ၂၃ အထိ)  

 

အဆင့်(၁)   အပုိင်း(၁) ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကုိ အကျဥ်းချပ်ရှင်းြပပါ။ 

 အဆင့်(၂) ပါ၀င်ေဆွးေွးသူများကုိ “ ဖံွဖိးမဆုိတာ ဘယ်လုိနားလည်ပါသလဲ ( ဖံွဖိးမဆုိတာဘာလဲ) “ေမးပါ။ ၅- ၆ ဦးခန် 

၄င်းတုိ၏ အြမင်ကုိ ေဆွးေွးေစပါ။ ၄င်းတုိ၏အြမင်ကုိ ချေရးထားကာ အြခားသူများကုိလည်း ကဲွြပား 

ြခားနားေသာအြမင်များ ရိှပါက မ ေဝရန် အားေပးပါ။ 

 အဆင့် (၃) ဖံွဖိးမ အဆင့် (၅)ဆင့် ကုိရှင်းြပပါ။ (၁) တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်း၊ (၂) မိသားစု၊ (၃) အဖဲွ၊ (၄) အဖဲွအစည်း၊ (၅) ုိင်ငံ 

တုိြဖစ်ေကာင်း ရှင်းြပပါ။  

(၁) အြပသေဘာေဆာင်ေသာ အေြပာင်းအလဲများြဖစ်လာေသာအခါ ဖံွဖိးမ ြဖစ်ပါ ေကာင်း၊  

(၂) ဖံွဖိးမနယ်ပယ်များသည် တစ်ခုှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်ေနသည်မျိး အြပန်အလှန် မီှခုိေန သည်မျိး ရိှပါေကာင်း၊  

(၃) သုိပါ၍ မသန်စွမ်းအပါအ၀င် အမျိးသမီး၊ အမျိးသား၊ မိန်းကေလးှင့် ေယာကျားေလး ၊အြခား 

တုိင်းရင်းသားများ၏ ဖံွဖိးမ အေရးကီးပါေကာင်း ရှင်းြပပါ။  

1.  

အဆင့်(၄) ဖံွဖိးမ၏ မည်သည့်နယ်ပယ်များက မည်သုိ ကုိယ်စားြပေနသည်ကုိ ၄င်းတုိ၏ ေဆွးေွးချက်အေပ အေြခြပပီး 

အှစ်ချပ်ပါ။ 

 

အပုိင်း ကာချန်ိ သင်ခန်းစာ နည်းလမ်းှင့် အသုံးြပမည့် 

သင်ေထာက်ကူ ပစည်းများ 

၁ မိနစ် ၃၀ ဖံွဖိးမ န်းကိန်းများှင့် ြမန်မာုိင်ငံ၏ ကျားမေရးရာများ တင်ြပေဆွးေွးြခင်း 

ေမးခွန်းေမးြခင်း 

၂ မိနစ် ၃၀ COVID-19 ကပ်ေရာဂါ၊ စဥ်ဆက်မြပတ် ဖံွဖိးတုိးတက်မှင့် 

ကျားမေရးရာတန်းတူညီမမ 

တင်ြပေဆွးေွးြခင်း 

• အြပန်အလှန်ေဆွးေွးြခင်း 
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အဆင့် (၅) နယ်ပယ်များ၏ အြပသေဘာေြပာင်းလဲမများ (သုိ) တုိးတက်မများကုိ ြပသရန် န်းကိန်းများအေကာင်း ရှင်းြပပါ။ 

ဖံွဖိးမ နယ်ပယ်၏ မည်သည့် န်းကိန်းက မည်သည်တုိကုိ ကုိယ်စားြပေကာင်း အေလးထား ေဆွးေွးပါ။  

 

အဆင့်(၆) ပါ၀င်ေဆွးေွးသူများကုိ ဖံွဖိးမနယ်ပယ်တစ်ခုစီအတွက် န်းကိန်း ှစ်ခုကုိ ေဖာ်ထုတ်ရန် ေြပာြပပါ။ ကျန်းမာေရး၊ 

ပညာေရး၊ အလုပ်အကုိင်ှင့် ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်း စေသာ ေရွးချယ်ထားသည့် ကများအတွက် အရည်အေသွး ှင့် 

အေရအတွက်ဆုိင်ရာ န်းကိန်းများ ရိှေကာင်း ရှင်းြပပါ။  

 

အဆင့်(၇) ကဲွြပားြခားနားေသာ ကျားမအခန်းကများ၊လူမဆုိင်ရာစံန်းများ၊ ုိးရာဓေလ့များ၊ယဥ်ေကျးမ၊ တန်ဖုိးထား မ၊  

တရား၀င်ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ြခင်း၊ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းစသည်တုိေကာင့် အမျိးသားများှင့် အမျိးသမီး များ 

အေတွအြကံများ ကဲွြပားြခားနားသွားေကာင်းရှင်းြပပါ။ ၄င်းအချက်များသည်  ပါ၀ါ ဆက်သွယ်ေရးတွင် 

မညီမေစမများ၊ ရင်းြမစ်များကုိ အသုံးချုိင်မှင့် စီမံခန်ခဲွုိင်မများှင့် အမျိးသားများှင့် အမျိးသမီးများအကား 

မညီမမ ရလဒ်များကုိ ြဖစ်ေပလာေစေကာင်း၊ ကျားမေရးရာတန်းတူညီမမှင့် အမျိးသမီးများ၊ မိန်းကေလး 

များအားစွမ်းေဆာင်ရည် ြမင့်တင်ေစြခင်းသည် စဥ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးမကုိ အရိှန်အဟုန်ြဖင့် တုိးတက်ေရးတွင် 

အေရးပါ ေကာင်း၊ အမျိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးများအေပ ခဲွြခား ဆက်ဆံမေပါင်းစုံမှ ပေပျာက်ေရးသည် 

အေြခခံလူအခွင့်အ ေရးတစ်ခုသာမက ဖံွဖိးမနယ်ပယ်အမျိးမျိးတွင်လည်း အဆေပါင်းများစွာ အကျိး 

သက်ေရာက်မရိှေနပါေကာင်း ရှင်းြပပါ။  

 

အဆင့်(၈)   1. ကျားမေရးရာတန်းတူညီမမကုိ တုိင်းတာရန် ကျား၊ မ ေရးရာ ဖံွဖိးတုိးတက်မ န်းကိန်း (GDI) ှင့် ကျား၊ မ ေရးရာ 

မညီမမ န်းကိန်း (GII) ကုိ ရှင်းြပပါ၊ ကျားမေရးရာတန်းတူညီမမှင့် အမျိးသမီးများ စွမ်းေဆာင်ရည် 

ြမင့်တင်မတုိအတွက် အေလးေပးရမည့် နယ်ပယ် (၅) ခု - ၁) ကျန်းမာေရး၊ ၂) ပညာေရး၊ ၃) စွမ်းေဆာင်ရည် ( 

ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်း)၊ ၄) လုပ်သားအင်အားထုတွင် ပါ၀င်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ၅) အမျိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက် မ 

တုိြဖစ်ပါေကာင်း ရှင်းြပပါ။  

အဆင့်(၉)  စဥ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်မအတွက် ကျားမေရးရာတန်းတူညီမမ အေရးပါပုံကုိ ပုိမုိလက်ခံ ယုံကည် လာေစရန် 

အမျိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးများ၏ အေြခအေနကုိ ပုိမုိနားလည်လာပီး ေဆွးေွးုိင်ေစရန်  

ေမးခွန်းများေမးြခင်းြဖင့် ကူညီေပးပါ။ ဥာဏ်စမ်းေမးခွန်းများကုိလည်း ေမးြမန်းုိင်ပါသည်၊ 

ဥာဏ်စမ်းေမးခွန်းများအတွက် အေြဖများကုိ ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

အဆင့်(၁၀) ပါ၀င်ေဆွးေွးသူများကုိ ၄င်းတုိ၏ အြမင်များ ေဆွးေွးရန် ဖိတ်ေခပီး အှစ်ချပ်ပါ။  

 

ဥာဏ်စမ်းေမးခွန်း အေြဖများ 

ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၁၈- 

အေြဖမှန် ၂၈၂ 

ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၁၉- 

အ ေြဖမှန် ၈၇% 

ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၂၀- 

အ ေြဖမှန် ၁၂% 

ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၂၁- 

အ ေြဖမှန် ၁၀၁ 

ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၂၂- 

အ ေြဖမှန် ၅၁% 
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လုပ်ငန်းစ် သင်ခန်းစာ (၂ ) -  COVID-19 ၊ စဥ်ဆက်မြပတ် ဖံွဖိးတုိးတက်မှင့် ကျားမေရးရာတန်းတူညီမမ 

( ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၂၄ မှ ၃၄ အထိ)  

 

အဆင့် ၁ ကျားမေရးရာတန်းတူညီမမေဒါင့်မှ စဥ်ဆက်မြပတ်ဖံွဖိးတုိးတက်ှင့် COVID-19 တုိကုိ မိတ်ဆက်ေပးပါ။ 

အဆင့် ၂ ပါ၀င်ေဆွးေွးသူများကုိ COVID-19 မှ အမျိးသမီးများှင့် ကျားမေရးရာအေပ မည်သုိ အကျိး သက်ေရာက် သည်ကုိ 

ေဆွးေွးေစပါ။ 

အဆင့် ၃ စီးပွားေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ အခေကးေငွမရေသာ ြပစုေစာင့်ေရှာက်မအလုပ်၊ ေရေြပာင်းလုပ်သားများှင့် 

အမျိးသမီးများအေပ အကမ်းဖက်မများကုိ အေလးထားေလ့လာသည့် ကမာလုံးဆုိင်ရာှင့် ြမန်မာုိင်ငံ ဆုိင်ရာ 

စာရင်းအင်း အချက်အလက်များအေပ အေြခခံ၍ COVID-19 အကျိးသက်ေရာက်မကုိ တက်ေရာက်သူများကုိ 

ေဆွးေွးေစပါ။ 

အဆင့် ၄ စဥ်ဆက်မြပတ် ဖံွဖိးတုိးတက်မ အေပ COVID-19  အကျိးသက်ေရာက်မကုိ အကျဥ်းချံးတင်ြပပါ။ 

(ကျားမတန်းတူညီမေရး၊ အမျိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးများ၊ အခေကးေငွမရေသာ ြပစုေစာင့်ေရှာက်မ အလုပ်၊ 

အိမ်တွင်း အကမ်းဖက်မှင့် အကူအညီေတာင်းခံသည့် အြပအမူများ)  
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အပုိင်း(၂) - ကမာလုံးဆုိင်ရာှင့် ုိင်ငံေတာ်အဆင့် ကျန်းမာေရးကှင့် စီးပွားေရးကတုိတွင် အမျိးသမီးများ 

အေပ COVID-19 ၏ အကျိးသက်ေရာက်မများ 
 

လုိအပ်ေသာ သင်ေထာက်ကူပစည်းများ -  ပါ၀ါပိွင့် တင်ြပချက်များ 

အချန်ိ  - ၁နာရီ 

 

အပိ$ငး် (၂) ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

ကမာလုံးဆုိင်ရာှင့် ြမန်မာုိင်ငံ ရိှ ကျန်းမာေရးက ှင့် စီးပွားေရး ကတုိ တွင် အမျိးသမီးများှင့် ကျားမေရးရာ အေပ COVID-19 

၏ အကျိးသက်ေရာက်မများ နားလည်လာေစရန် 

COVID-19 ၏ အကျိးသက်ေရာက်မများေလာ့ချရန် ကျားမေရးရာှင့် အမျိးသမီးများသည် ကျန်းမာေရး ှင့် စီးပွားေရး 

တုံြပန်ေဆာင်ရွက်မများတွင် အားလုံးအကျံး၀င်သည်ကုိ သိရိှေစရန် 

အစအီစဥ ်

 
 

လုပ်ငန်းစဥ် သင်ခန်းစာ (၁)- ကျန်းမာေရးကတွင် အမျိးသမီးများှင့် ကျားမေရးရာ အေပ COVID-19 ၏ 

အကျိးသက်ေရာက်မများ ှင့် ဆက်စပ်သည့် လက်ရိှ ြဖစ်ေပေနေသာ အေြခအေနများှင့် အခက်အခဲ ြပသနာများ 

(ပါ၀ါပိွင့် အမှတ်  ၃၆ မှ ၄၃ အထိ) 

 
အဆင့် ၁ ကျားမေရးရာှင့် COVID-19 အကျိးသက်ေရာက်မ - ကမာလုံးဆုိင်ရာှင့် ေဒသဆုိင်ရာ အေြခအေနများ တင်ြပပါ။ 

အဆင့် ၂ ကျားမေရးရာှင့် COVID-19- “ြမန်မာုိင်ငံရိှ ကျန်းမာေရးက အေပ အကျိးသက်ေရာက်မ” ကုိ တင်ြပပါ။ 

ြမန်မာုိင်ငံ၏ ကျန်းမာေရးရာ ကိန်းဂဏန်းများ၊ ကျန်းမာေရး၀န်ေဆာင်မ သုံးစဲွရရိှုိင်မ၊ ကျန်းမာေရး အေဆာက်အအုံ၊ 

ကျားမ စံန်းများ၊ ကျားမအေြခြပ အကမ်းဖက်မများ၊ အမျိးသမီးများအေပ ၀န်ထုပ်၀န်ပုိး ှစ်ဆ ြဖစ်ြခင်း  

အေကာင်းတုိကုိ ေဆွးေွးပါ။ 

အဆင့် ၃ ◌ါ၀င်ေဆွးေွးသူများအား ၄င်းတုိ၏ အေတွအြကံများကုိ မ ေဝရန် ဖိတ်ေခပါ။  

 

 

အပိုင်း ကာချနိ် သင်ခန်းစာ နည်းလမ်းငှ့် အသံးုြပမည့် 

သင်ေထာက်က ူပစည်းများ 

၁ မနိစ် ၃၀ • ကမာလံးုဆိုင်ရာငှ့် ြမန်မာိုင်ငံရှိ ကျန်းမာေရးကတငွ် အမျိးသမးီများငှ့် 

ကျားမေရးရာ အေပ COVID-19 ၏ အကျိးသက်ေရာက်မများ တင်ြပြခင်း  

တင်ြပေဆးွေးွြခင်း 

မေဝြခင်း 

 

၂ မနိစ် ၃၀ • ကမာလံးုဆိုင်ရာ ငှ့် ြမန်မာိုင်ငံရှိ  စးီပာွးေရးကတငွ် အမျိးသမးီများငှ့် 

ကျားမေရးရာ အေပ COVID-19 ၏ အကျိး သက်ေရာက်မများ တင်ြပြခင်း  

တင်ြပေဆးွေးွြခင်း 

မေဝြခင်း 
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လုပ်ငန်းစဥ် သင်ခန်းစာ (၂)- ကမာလုံးဆုိင်ရာှင့် ုိင်ငံေတာ်အဆင့်တွင် အမျိးသမီးများအေပ COVID-19 

သက်ေရာက်မှင့် စီးပွားေရးအကျိးသက်ေရာက်မများ  ( ပါ၀ါပိွင့်အမှတ် ၄၅ မှ ၅၅)  

အဆင့် ၁ ကမာလုံးဆုိင်ရာ COVID-19 သက်ေရာက်မှင့် စီးပွားေရးက အကျိးသက်ေရာက်မများ  ေယဘုယျ  အေြခအေနကုိ 

စတင်မိတ်ဆက်ပါ။ 

အဆင့် ၂ COVID-19 သက်ေရာက်မေကာင့် အမျိးသမီးများ၏ စီးပွားေရးှင့် ၀င်ေငွရှာေဖွမ ဘ၀ အေြခအေနများကုိ အလုပ်အကုိင် 

ဆုံးံးမများှင့် လူမကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရး စသည့် သတင်း၊ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ ြဖင့် ရှင်းြပပါ။ 

အဆင့် ၃ COVID-19 သည်  အလွတ်တန်းက ှင့် စက်ုံလုပ်သားကများတွင် အလုပ်လုပ်ေနကေသာ အမျိးသမီး များ အေပ 

မည်သုိုိက်ခတ်သည်ကုိ ရှင်းြပြခင်း၊ COVID-19 ေကာင့် ကျားမအေြခြပ အကမ်းဖက်မများ တုိးလာြခင်းကုိလည်း 

ရှင်းြပပါ။ 

အဆင့် ၄ မဲေခါင်ေဒသရိှ ကစုံတွင် အလုပ်လုပ်ေနေသာ အမျိးသမီးများကုိ COVID-19 က မည်က့ဲသုိ ြပင်းထန်စွာ 

ခိမ်းေြခာက်ေနသည်ကုိ တင်ြပပါ။ 

အဆင့် ၅ World Bank ၏ ြမန်မာုိင်ငံ စီးပွား ေရးကုိ ေစာင့်ကည့်ေလ့လာြခင်း အစီရင်ခံစာ တွင်  ေဖာ်ြပထားသည့် 

အေြခအေနအရပ်ရပ်တွင် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေပ ဖိအားများှင့် ကူးစက်သွားုိင်သည့် လမ်းေကာင်း များကုိ 

မ ေဝပါ။ 

အဆင့် ၆ COVID-19 ၏ အမျိးသမီးများလူေနမဘ၀ှင့် အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်းများအေပ သက်ေရာက်မကုိ ေဖာ်ြပပီး 

အမျိးသမီးများ၏ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ ေယဘုယျ ြခံငုံတင်ြပပါ။ 

အဆင့် ၇ ြမန်မာုိင်ငံရိှ COVID-19 ကျားမေရးရာ ေလ့လာဆန်းစစ်ချက်များ၏ ေတွရိှချက်များအေပ အေြခြပပီး 

အကပ်အတည်းများသည် အမျိးသမီးများအား အချိးအဆမညီစွာ မည်သုိထိခုိက်ေနသည်ကုိ ေဆွးေွးပါ။.  

အဆင့် ၈ ပါ၀င်ေဆွးေွးသူများ၏ အြမင်၊ ေမးခွန်းများ ေဆွးေွးရန် ဖိတ်ေခပါ။၏ 
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အပုိင်း(၃)- ြမန်မာုိင်ငံှင့် ကမာတလားတွင် အမျိးသမီးများ/ကျားမေရးရာအေပ COVID-19 အကျိးသက်ေရာက်မ 

ငိမ်းချမ်းေရး/လုံြခံေရးှင့် လူမသဟဇာတြဖစ်မ   

 

လုိအပ်ေသာ သင်ေထာက်ကူပစည်းများ -  ပါ၀ါပိွင့် တင်ြပချက်များ 

အချန်ိ  - ၃၀ မိနစ်  

အပိ$ငး် (၃) ရညရွ်ယခ်ျက ် 

ထိေရာက်ေသာ COVID-19 တုံြပန်ေဆာင်ရွက်မအတွက် အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် လုံြခံေရး၊ ှင့် လူမ သဟဇာတ မတေရးအား 

ထည့်သွင်းြခင်း၏ အေရးပါမှင့် ပတ်သက်ပီး အသိပညာ ြမင့်တင်ရန် 

 
အစအီစဥ ်

 
လုပ်ငန်းစဥ် သင်ခန်းစာ (၁)- အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရး ှင့် လုံြခံေရး၊ ှင့် လူမသဟဇာတ မတေရး၏ အဓိကကျေသာ 

အစိတ်အပုိင်းများှင့် ပတ်သက်သည့်  တင်ြပေဆွးေွးြခင်း (ပါ၀ါပိွင့်အမှတ် ၅၆ မှ ၇၀ အထိ) 

 
အဆင့် ၁ ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှတ်ြခင်းှင့် ငိမ်းချမ်းေရး ြဖစ်စ်တွင် အမျိးသမီးများ၏ အခန်းကကုိ ပုိမုိ နားလည်သေဘာ 

ေပါက်ေစရန် ဉာဏ်စမ်း ပေဟဠိ ြပလုပ်ပါ။ 

အဆင့် ၂ "အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရး ှင့် လုံြခံေရး၊ ှင့် လူမသဟဇာတ မတေရး အေပ နားလည်သေဘာေပါက်ြခင်း" ှင့် 

ပတ်သက်ပီး ပါဝင်တက်ေရာက်သူများအား ေမးြမန်းပီး အေြဖများကုိ စုစည်းထားပါ။ အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် 

လုံြခံေရး၊ ှင့် လူမ သဟဇာတ မတေရး၏ အဓိကကျေသာ အစိတ်အပုိင်းများ အေပ နားလည် သေဘာေပါက်ြခင်း၏ 

အေရးပါမှင့် ေရရှည် တည်တ့ံေသာ ငိမ်းချမ်းမကုိ ြမင့်တင်ရန် ၎င်း၏ ဆက်ွယ်မအား ပါဝင် တက်ေရာက်သူ များကုိ 

ရှင်းလင်းတင်ြပပါ။ 

အဆင့် ၃ "အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရး ၊ လုံြခံေရး ှင့် လူမသဟဇာတ မတေရး၏ အဓိကကျေသာ အစိတ်အပုိင်းများ" အား 

တင်ြပပါ။ (ထုိအထဲတွင် အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရး၊ လုံြခံေရး ှင့် ပတ်သက်ေသာ ကာကွယ်မှင့် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်မ 

၃ ခု၊ ကုစားမ ၁ ခု ပါဝင်ပီး လူမ သဟဇာတ မတမ အစိတ်အပုိင်း ၃ ခု (လူမေရးရာ ဆက်ဆံေရးများ၊ 

ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်မ၊ အားလုံးအတွက် ေကာင်းမွန်ေသာ တန်းတူညီမမှင့် ပတ်သက်ပီး မိတ်ဆက်ြခင်း) တုိ 

ပါဝင်သည်။ ) 

 

အပိုင်း ကာချနိ် သင်ခန်းစာ နည်းလမ်းငှ့် အသံးုြပမည့် 

သင်ေထာက်က ူပစည်းများ 

၁ ၁၅ မနိစ် အမျိးသမးီများ ငမိ်းချမ်းေရး ငှ့် လံြုခံေရး၊ ငှ့် လမူသဟဇာတ မတေရး၏ 

အဓကိကျေသာ အစတိ် အပိုင်းများငှ့် ပတ်သက်သည့်  တင်ြပ ေဆွးေွးြခင်း 

တင်ြပ ေဆွးေွး ြခင်း 

ဉာဏ်စမ်းပေဟဠ ိ

•  

၂ ၁၅ မနိစ်  ြမန်မာိုင်ငံရှိ  အမျိးသမးီများ ငမိ်းချမ်းေရး ငှ့် လံြုခံေရး၊ ငှ့် လူမသဟဇာတ 

မတေရးအေပ စနိ်ေခမများငှ့် ြပဿနာများ   တင်ြပ ေဆွးေွးြခင်း 

တင်ြပေဆးွေးွြခင်း 

•  
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ဥာဏ်စမ်းေမးခွန်းအေြဖများ 

 

လုပ်ငန်းစ် သင်ခန်းစာ (၂) - ြမန်မာုိင်ငံရိှ  အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရး ှင့် လုံြခံေရး၊ ှင့် လူမသဟဇာတ 

မတေရးအေပ စိန်ေခမများှင့် ြပဿနာများ  (ပါ၀ါပိွင့်အမှတ် ၇၀ မှ ၇၅ အထိ) 

 

အဆင့် ၁ ကျား၊ မေရးရာ ကုိ ထည့်သွင်းစ်းစားေသာ COVID-19 - ြမန်မာုိင်ငံရိှ အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် လုံြခံ ေရးှင့် 

လူမသဟဇာတ မတေရး အား တင်ြပပီး အမျိးသမီးများှင့် မိန်းကေလးများအေပ မတူကဲွြပားစွာ သက်ေရာက်ေနေသာ 

ြပဿနာများ/ စိန်ေခမများအား အေလးထားေဖာ်ြပပါ။ 

အဆင့် ၂ အစုိးရ လက်မှတ်ထုိးတားေသာ ုိင်ငံတကာ ပဋိဉာ်စာချပ်များ၊ အစုိးရ ကတိကဝတ်ြပထားသည့် အမျိးသား အဆင့် 

အစီအစ်တုိှင့် သက်ဆုိင်သည့် အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် လုံြခံေရး၊ ှင့် လူမသဟဇာတ မတေရးကုိ ပုိမုိ 

နားလည်သေဘာေပါက်ေစရန် " အမျိးသမီးများ ငိမ်းချမ်းေရးှင့် လုံြခံေရးှင့်  ဆက်စပ်ေသာ ုိင်ငံတကာ 

ပဋိဉာ်စာချပ်များှင့် အမျိးသားအဆင့် အစီအစ်များ” အား တင်ြပပါ။ 

အဆင့် ၃ ပါဝင်တက်ေရာက်သူများထံမှ အြမင်ှင့် မှတ်ချက်များကုိ ေမးြမန်းပီး သင်ခန်းစာအား ေနာက်ဆုံး အကျ်း ချပ်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၅၉ - 

အ ေြဖမှန် ၁၂% 

ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၆၀ - 

အ ေြဖမှန် ၁၀% 

ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၆၁ - 

အ ေြဖမှန် ၃၀% 

ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၆၂ - 

အ ေြဖမှန် ၁၇% 

ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၆၃ - 

အ ေြဖမှန် ၃၃% 
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အပုိင်း (၄) Covid-19 ဆုိင်ရာ စီးပွားေရးကုစားမအစီအစ် ှင့် ကျား၊မေရးရာ ေထာင့်များမှ တုံြပန် 

ေဆာင်ရွက်ချက်များ  

လုိအပ်ေသာ သင်ေထာက်ကူပစည်းများ -  ပါ၀ါပိွင့် တင်ြပချက်များ 

အချန်ိ  - ၁နာရီ 

 

အပိ$ငး်(၄) ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

Covid-19 ဆုိင်ရာ စီးပွားေရးကုစားမအစီအစ် ှင့် ကျား၊မေရးရာ ေထာင့်များမှ မည်သုိတုံြပန်ရမည်ှင့် ပက်သက်သည့် အသိပညာ 

ဗဟုသုတများ ရရိှရန် 

 

အစအီစဥ ်

အပုိင်း ကာချန်ိ သင်ခန်းစာ နည်းလမ်းှင့် အသုံးြပမည့် 

သင်ေထာက်ကူ ပစည်းများ 

၁ ၁၅ မိနစ် ကမာတစ်လားှင့် ြမန်မာုိင်ငံတွင် COVID-19 ကပ်ေရာဂါကုိ မည်သုိ 

တုံြပန် ေဆာင်ရွက်ကသည်ကုိ တင်ြပေဆွးေွးြခင်း 

သင်ခန်းစာအား 

တင်ြပေဆွးေွးြခင်း 

•  

၂ ၄၅ မိနစ်  COVID-19 အေပတုံြပန်ေဆာင်ရွက်ကသည့် မူ၀ါဒ 

အစီအစဥ်များအေပ ကျားမေရးရာတုံြပန် ေဆာင်ရွက် 

ြခင်းအေကာင်းကုိ ြမန်မာုိင်ငံ၏ COVID-19 စီးပွားေရး ထိခုိက်မ 

သက်သာေရး စီမံချက် - COVID 19 Economic Relief Plan – CERP 

တွင် ပန်းတုိင်(၆) ြဖစ်ေသာ ကျန်းမာေရးကကုိ ဥပမာြပကာ 

အုပ်စုလုိက်ေဆွးေွးြခင်း 

သင်ခန်းစာအား 

တင်ြပေဆွးေွးြခင်း 
•  

 

လုပ်ငန်းစဥ် သင်ခန်းစာ (၁)- ကမာတစ်လားှင့် ြမန်မာုိင်ငံတွင် COVID-19 ကပ်ေရာဂါကုိ မည်သုိ 

တုံြပန် ေဆာင်ရွက်ကသည်ကုိ တင်ြပေဆွးေွးြခင်း (ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၇၇ မှ ၉၀ အထိ) 

 
အဆင့် ၁ ုိင်ငံများတွင် COVID-19 ကပ်ေရာဂါကုိ မည်သုိ တုံြပန် ေဆာင်ရွက်ကသည်ကုိ ရှင်းြပပါ။ 

အဆင့် ၂ ြမန်မာုိင်ငံတွင်  COVID-19 ကပ်ေရာဂါကုိ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်သည့် အစီအစဥ် ေရးဆဲွ အေကာင်အထည် ေဖာ်ခ့ဲပါေကာင်း 

( COVID-19 စီးပွားေရး ထိခုိက်မ သက်သာေရး စီမံချက် - COVID-19 Economic Relief Plan – CERP ကုိ ဥပမာ ေပးကာ 

ရှင်းြပရန် ြဖစ်ပါသည်။) 

အဆင့် ၃ ထုိသုိ COVID-19 ကပ်ေရာဂါကုိ တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်  COVID-19 စီးပွားေရး ထိခုိက်မ သက်သာေရး စီမံချက် - 

COVID-19 Economic Relief Plan – CERP ကုိ ဥပမာ ေပးကာ ကျား၊ မေရးရာ များကုိ တုံြပန် ေြဖရှင်း ုိင်မည့် 

အြကံြပတင်ြပချက်များ အေနြဖင့် ေယဘုယျ အြကံြပချက်များကုိ ရှင်းြပပါ။ 

အဆင့် ၄ COVID 19 ကပ်ေရာဂါအေပ ကျား၊ မေရးရာ များကုိ တုံြပန်ေြဖရှင်းုိင်မည့် အြကံြပတင်ြပချက်များ အေနြဖင့်  

ြမန်မာုိင်ငံ၏ COVID-19 စီးပွားေရး ထိခုိက်မ သက်သာေရး စီမံချက် - COVID-19 Economic Relief Plan – CERP ကုိ 

ဥပမာ ေပးကာ ပန်းတုိင်တစ်ခုစီကုိ ရှင်းြပပါ။ 
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လုပ်ငန်းစဥ် သင်ခန်းစာ (၂)- COVID-19 အေပတုံြပန်ေဆာင်ရွက်ကသည့် မူ၀ါဒအစီအစဥ်များ အေပ ကျားမေရးရာ 

တုံြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း အေကာင်းကုိ ြမန်မာုိင်ငံ၏ COVID-19 စီးပွားေရး ထိခုိက်မ သက်သာေရး စီမံချက် - COVID-19 
Economic Relief Plan – CERP တွင် ပန်းတုိင်(၆) ြဖစ်ေသာ ကျန်းမာေရးကကုိ ဥပမာြပကာ တင်ြပ ေဆွးေွးြခင်း ( 

ပါ၀ါပိွင့် အမှတ် ၉၂ ှင့် ၉၃)   

 
အဆင့် ၁ ြမန်မာုိင်ငံ၏ COVID-19 စီးပွားေရး ထိခုိက်မ သက်သာေရး စီမံချက် - COVID-19 Economic Relief Plan – CERP တွင် 

ပန်းတုိင်(၆) ြဖစ်ေသာ ကျန်းမာေရးကအတွက် ကျား၊ မေရးရာ များကုိ တုံြပန်ေြဖရှင်းုိင်မည့် 

အြကံြပတင်ြပချက်များကုိ ေဆွးေွးတင်ြပပါ။ (မှတ်ချက် - ဤေဆွးေွးမတွင် CERP ှင့် ကျန်းမာေရးကအား ဥပမာ 

အေနြဖင့် ေဆွးေွးြခင်းသာြဖစ်ပီး ကျန်းမာေရးကအစား  မိမိတုိေဒသလုိအပ်ချက်များကုိ အစားထုိး 

ေဆွးေွးုိင်သည်။) 

အဆင့် ၂ အုပ်စုလုိက် ေဆွးေွးြခင်းအတွက်  ပါ၀င်ေဆွးေွးသူများကုိ အုပ်စု (၄) စု ဖဲွပါ။  

အုပ်စု (၁) အတွက် အြကံြပချက် (ပန်းတုိင် ၁-၂) 

အုပ်စု(၂) အတွက် အြကံြပချက် (ပန်းတုိင် ၃-၄) 

အုပ်စု (၃) အတွက် (ပန်းတုိင် ၅-၆) 

အုပ်စု (၄) အတွက် (ပန်းတုိင်၇) စသြဖင့် ေဆွးေွးုိင်ရန် စီစဥ်ေပးပါ။ ေဆွးေွးချန်ိမှာ(၃၀)မိနစ် ြဖစ်သည်။  

ေဆွးေွးမည့် အေကာင်းအရာများမှာ -  အဆင့် (၅) တွင် ေဆွးေွးတင်ြပထားေသာ အြကံြပတင်ြပချက်များကုိ 

အေြခြပပီး ကျန်းမာေရးကအတွက်  

၁။ သင့်ြပည်နယ်အတွင်း လက်ရိှေဆာင်ရွက်ေနသည်များ၊  

၂။ ထပ်မံလုပ်ေဆာင်ရန် အေရးအကီးဆုံး လုိအပ်ချက်များ၊  

၃။ မည်သူတုိက မည်က့ဲသုိေဆာင်ရွက်မည်နည်းှင့်  

၄။ မည်သည့် ပ့ံပုိးမများ (အရင်းအြမစ်များ) လုိအပ်သနည်း တုိြဖစ်သည်။   

 

အဆင့် ၃ တင်ြပေဆွးေွးချက်ေပ အေြခြပပီး အြခားအုပ်စုများမှ ြဖည့်စွက်ေဆွးေွးလုိသည်များကုိ ဖိတ်ေခပီး ေဆွးေွးေစပါ။ 

အဆင့် ၁ အုပ်စုလုိက်ေဆွးေွးြခင်းအပီးတွင် တက်ေရာက်လာသူအားလုံးအား “ကျားမေရးရာကုိ ကအားလုံးတွင် 

ထည့်သွင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် မည်သူတွင် တာ၀န်ရိှသနည်း” ဟူေသာ ေမးခွန်းှင့် ပတ်သတ်၍ 

ေဆွးေွးေမးြမန်းကာ ေဆွးေွးချက်ေပ အေြခြပပီး ပါ၀င်ပတ်သက်သူအားလုံးက  မ ေဝယူထားသည့်တာ၀န်များ၊ 

အဆင့်ြမင့်ေခါင်းေဆာင်များ၏ ကတိက၀တ်များ၊ အစီအစဥ်၊ စီမံချက်များ၊ M&E မူ၀ါဒများ၊ ေလ့လာသုံးသပ်ြခင်း၊ 

အေကာင်အထည် ေဖာ်ြခင်း၊ ဒီဇုိင်းေရးဆဲွြခင်းတုိ အတွက် တာ၀န်ယူထားသူများ ၊ ကျားမေရးရာကုိ ကစုံတွင် 

ထည့်သွင်း ေဆာင်ရွက် ရန်အတွက် ရင်းြမစ်များ ( ဥပမာ - လူသားရင်းြမစ်၊ အချန်ိ၊ ဘာေရးဆုိင်ရာ) တာ၀န် 

တုိအေကာင်း ရှင်းြပပီး သင်ခန်းစာ ကုိ အှစ်ချပ်ပါ။ 
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