COVID 19 နှင့်
က ာျားမရရျားရာ

သက့်ရရာက့်မမ
ှု ာျား

ရမတ္တာရပ့်ခံခ က့်
ကက ျေးဇျေးပ ြု၍ ကင်မရာ ခလုတ်ကု ဖွင်ထာျေးက ျေးပ ျေး မု က်ခရုဖုန်ျေးကု
တ်ထာျေးက ျေး ါ။

ရများခွန့်ျားရများမမန့်ျားလိုပါက
Chat Box ထဲတွင် မမ ကမျေးပမန်ျေးလုသည် ကမျေးခွန်ျေးကု ကရျေးသာျေးက ျေး ို့ု ါ။
သင်ခန်ျေးစာ အဆုျေးတွင် ကျွန်ု ်တုို့မှ သင်ကမျေးခွန်ျေးအာျေး ပ န်လည်ကပဖဆုက ျေး ါမည်။

မမကိုယ့်ကိုယ့် မတ့္်ဆက့်မခင့်ျား
အမည့်၊ ရာထျား တ္ာဝန့်၊ လိုပ့်ငန့်ျားခွင့် နယ့်ပယ့်

အရမခခံ စည့်ျားမ ဉ့်ျားမ ာျား

1
2
3
4

သတင်ျေး အခ က် အ လက် လု ခခြုမှု
အပ န် အ လှ န် ကလျေးစာျေးမှု
ါဝင် ကဆွျေး ကနွျေး မှု

မ မ အပမင် မ ာျေးအာျေးတင် ပ ပခင်ျေး

ကကြိုဆိုနှုတ့္်ဆက့်မခင့်ျား
ရမ ာ့်လင့်ခ က့်မ ာျား နှင့်
ရည့်ရွယခ
့် က့်မ ာျား

သင့်ယမှုရည့်ရွယ့်ခ က့်မ ာျား
1

က ာျေး၊ မကရျေးရာနှင် ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှုဆုင်ရာ အသ ညာ ဗဟုသုတမ ာျေး တုျေးပမြှင်ရန်

2

က န်ျေးမာကရျေးနှင် စျေး ွာျေးကရျေး ကဏ္ဍမ ာျေးတွင် က ာျေးမကရျေးရာနှင် Covid-19 ၏
သက်ကရာက်မမ
ှု ာျေးကု ကလလာကဆွျေးကနွျေးရန်

3

ထကရာက်ကသာ Covid – 19 တုို့ပ န်ကဆာင်ရွက်မအ
ှု တွက် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး
ပငမ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးနှင် လုခခြုကရျေး၊ နှင် လမှု သဟဇာတ မျှတကရျေးအာျေး ထည်သွငျေး် ပခင်ျေး၏
အကရျေး ါမှုနှင် တ်သက်ပ ျေး အသ ညာ ပမြှင်တင်ရန်

4

Covid-19 ဆုင်ရာ စျေး ွာျေးကရျေးကုစာျေးမှုအစအစဉ် နှင် က ာျေး၊ မကရျေးရာ ရှုကထာင်
မ ာျေးမှ မည်သုို့ တုို့ပ န်ရမည်နှင် က်သက်သည် အသ ညာ ဗဟုသုတမ ာျေး
ရရှရန်

က ာျားမရရျားရာ
နှင့်
ဖွွံ့ံ ဖဖြိုျားမှု

က ာျားမရရျားရာနှင့်ဖံွံ့ွ ဖဖြိုျားမှု
ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှုဆုတာ ဘာလဲ?

ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှု နယ် ယ်မ ာျေး

ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှု ညွှန်ျေးကန်ျေးမ ာျေး

စဉ်ဆက်မပ တ် ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှုအတွက် က ာျေး၊မ ကရျေးရာ

ဖွွံ့ံ ဖဖြိုျားတ္ျားို တ္က့်မှုဆိုတ္ာ ဘာလဲ?

ဖွံွံ့ဖဖြိုျားတ္ိုျားတ္က့်မှု အဆငမ
့် ာျား

တစ်ဦျေးခ င်ျေး

မသာျေးစု

လမှုအဖွွံ့ဲ

အဖွဲွံ့အစည်ျေး/

အစည်ျေး

အသင်ျေးအဖွွံ့ဲ

နုငင
်

ဖွွံ့ံ ဖဖြိုျားတ္ျားို တ္က့်မှု ညွှန့်ျားကန့်ျားမ ာျား
တစ်ဦးချင်း်း

မိသ းစု

လူမှုအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း/ အသ်း်းအဖွဲ့

နိ်း
ု ်း
် ံ

ပည ရ း၊ အသိပည

ပည ရ း

ပည ရ းကဏ္ဍတ်း်

အဖွဲ့အစည်းဆိ်း
ု ်

ဗဟုသတ
ု / သတ်း်း

ဝ်း်ရ်း

ရယ ကင ်ရလးမင းနှ်း ်

လုပ်ထးံု လုပ်နည်း

တဦးချင်း်း ဝ်း်ရ်း ဖမ်းတ
် က်လ ဖချ်း်း

အချငက်အလက်

ရဆးကုသမှု ဆိ်း
ု ်

မိန်းကရလးမင း၏ ပါဝ်း်မှု

ဖွဲ့စည်းတည်ရဆ က်ပံု

ပျှမ်းမျှ အသက် တိးု ဖမ်းလ
် ဖချ်း်း

ကျွမ်းကင်း်မှုမင း

ဝန်ရဆ ်း်မှုမင း

အ ယ်မတိ်း
ု ချ
် ်း်

အ ်း်းအဖမစ်မင း

ကရလး်းယ်န်း
ှ ် မိချ်း် ရသဆံးု မှုနန
ှု ်း

အိမ်ရထ ်း်ကငဖချ်း်း

လုပ််းန်းချ်း် ဝန်းကင်း်

ရလင ကငလ ဖချ်း်း

ရလင နည်းလ ဖချ်း်း

အဖွဲ့အစည်းဆိ်း
ု ်

လုပ်သ းအ်း်အ း

လှုပ်ရှ းမှုမင းတ်း်

လူမှုရ း လှုပ်ရှ းမှုမင းတ်း်

တန်ဖိုးထ းမှုမင းနှ်း ်

အမငိြုံးသမီးမင းအ း အကြညကမ်းဖက်နန
ှု ်း

ပါဝ်း်ဖချ်း်း

အမငိြုံးသမီးမင း၏ ပါဝ်း်မှု

စံနန
ှု ်းမင း

ရလင ကငလ ဖချ်း်း

မိသ းစုဝ်း် အ းလံးု ကို

သ းလ လှုပ်ရှ းဖချ်း်း

ကျွမ်းကင်း်ထရ
ိ

တန်းတူညမ
ီ ျှ ဆက်ဆဖံ ချ်း်း

အရဖချချံအရဆ က်အဦးမင း

လူစမ်းအ း အ ်း်းအဖမစ်

ဆက်ဆရ
ံ းရှိဖချ်း်း

ပို်းဆ
် ်း
ုိ မ
် ှု၊ အရမမင း

ဖံ ွဲ့ ဖဖိ ြုံးတိးု တက်လ ဖချ်း်း

စီမံချန်ချမှု

-တ

မိသ းစု၏ လက်ချံမှု

ပူးရပါ်း်းရဆ ်း် က်ဖချ်း်း

အသ်း်းအဖွဲ့စတ
ိ ဓ
် တ်

မိမိကယ
ို က
် ယ
ို ယ
် ကြညံု ကည်မှု လူမှုရ းနှ်း ်
ရ းချငယ်မှု
ယဉ်ရကငးမှုဆ်း
ုိ ်
ဝ်း်ရ်း

ဆံးု ဖဖတ်ချငက် ချငမှတ ်
ပို်းချ
် ်း ်

ရှိဖချ်း်းနှ်း ်

ဆံးု ဖဖတ်ချငက်မင း
ချငမှတ ် န်
အ ည်အချင်း်းရှိဖချ်း်း

လံဖု ချံြုံမှုရှိရှိသ းလ
ရနထိ်း
ု ဖ် ချ်း်း
မငိြုံးဆက်ပ းဆိ်း
ု ်
အချ်းအ
် ရ းမင း

ပူးရပါ်း်းရဆ ်း် က်ဖချ်း်း
မိသ းစု စီမံကန
ိ ်း

လံဖု ချံြုံစ ရနထိ်း
ု မ
် ှု

မူဝါဒနှ်း ်

က်ရသ

ပည သ်း်ကြညက းနိ်း
ု မ
် ှုနန
ှု ်း ဖမ်းတ
် က်လ ဖချ်း်း

အဖချ း တိ်း
ု း် ဖပည်မင းနှ်း ် ရက ်း်းမန်ရသ
းမျှတမှုလက်လမ
ှ ်းမှီဖချ်း်း

ဖွွံ့ံ ဖဖြိုျားတ္ိုျားတ္က့်မှု
•

ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှုသည် မဖစ့်စဉ့် တခုပဖစ်သည်

•

အပ ြုသကဘာကဆာင်ကသာ အရမပာင့်ျားအလဲမ ာျား (တုျေးတက်ပခင်ျေး)

•

အခ င့်ျားခ င့်ျား ဆက့်စပ့်ရနဖပှီျား အမပန့်အလှန့် အမှသ
ှီ ဟဲမပြိုရနသည့်

•

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနင
ှ ် အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေး၊ မန်ျေးကကလျေးမ ာျေးနှင် ကယာက ာ်ျေးကလျေးမ ာျေး၊ မသန်စမ
ွ ်ျေးသမ ာျေး၊ လင်တခ စ်သမ ာျေး၊
သက်ကကျေးရွယ်အုမ ာျေး၊ လနည့်ျားစမ
ို ာျား တ္ရမပျားညှီ ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်ရန် လုအ ်သည်။

စဉ့်ဆက့်မမပတ့္် ဖွွံ့ံ ဖဖြိုျားတ္ိုျားတ္က့်မှု (SDGs)
•

အနာဂတ်မ ြုျေးဆက်မ ာျေးအကနပဖင် ၎င်ျေးတုို့၏ ကယ
ု ် ုင်လုအ ်ခ က်မ ာျေးကု ပ ည်မနုငရ
် န်အတွက် ၎င်ျေးတုို့၏
အရည်အခ င်ျေးကု အက ျေးအယမလု ်ဘဲ လက်ရှလုအ ်ခ က်မ ာျေးကု ပ ည်မသည် ဖွွံ့ပဖြုျေးတျေးု တက်မှု

•

က ာျေးမကရျေးရာတန်ျေးတညမျှမှုနှင် စွမ်ျေးကဆာင်ရည်ပမြှင်တင်ပခင်ျေးသည် စဉ်ဆက်မပ တ်ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှု န်ျေးတုင် (SDGs)
၁၇ ခုထမ
ဲ ှ ၁ခု ပဖစ်သည်။ သုို့ကသာ်လည်ျေး အာျေးလုျေး ါဝင်ပ ျေး ကရရှည်တည်တကသာ ဖွွံ့ပဖြုျေး တျေးု တက်မှု
ရှုကထာငအ
် ာျေးလုျေးအတွက် အကရျေး ါသည်။

•

SDGs မ ာျေးအာျေးလျေးု သည် “က ာျေး၊မ တန်ျေးတညမျှကရျေး ရှကစရန်နှင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနင
ှ ် မန်ျေးကကလျေးမ ာျေးအာျေး

စွမ်ျေးကဆာင်ရည်ပမြှင်တင်ရန်” ဆုသည် န်ျေးတုင် န ါတ် ၅ ကအာင်ပမင်ပဖစ်ကပမာက်မှုအက တွင် မတည်သည်။

ဖွံွံ့ဖဖြိုျားတ္ျားို တ္က့်မှုတ္ွင့် အဘယ့်ရ ကာင့် က ာျား၊ မ ရရျားရာသည့် အရရျားပါသနည့်ျား
▪ ကမဘာတွင် လဦျေးကရ၏ တစ်ဝက်ကု ကယ
ု စ
် ာျေးပ ြုကနပခင်ျေး (ထက်ဝက်၏ ကပ ာဆုမှု အသမ ာျေး )
▪ ခွဲပခာျေးဆက်ဆမှုသည် ဥ ကေမ ာျေးနှင် လမှုစနှုန်ျေးမ ာျေးတင
ွ ် ဆက်လက် အသက်ဝင်ကနဆဲပဖစ်သည်
▪ နုငင
် ကရျေးရာ ကခါင်ျေးကဆာင်မှု အဆင်တုင်ျေးတွင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ ကယ
ု စ
် ာျေးပ ြု ါဝင်မှု နည်ျေးကနဆဲပဖစ်သည်

၇၇ မပာျား

၁၃%

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးသည် အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေးနှင်
တညသည် အလု ် လု က
် ုငက
် သာ်လည်ျေး
အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေး တစ်ကေ လာရလျှင်
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးသည် ၇၇ပ ာျေးသာ ရရှသည်

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးသည် စုက် ြုျေးကရျေး
ကပမ ုင်ရှင်မ ာျေး၏ ၁၃% ခနို့် သာ
ကုယ်စာျေးပ ြုသည်

၃ဦျားလ င့်
တ္စ့်ဦျား

၂၄ %

၃၅ ရာခုင်နှုနျေး် ကသာ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးသည်
ရု ် ုင်ျေးဆုင်ရာနှင် လင် ုင်ျေးဆုင်ရာ
အကကမ်ျေးဖက်မှုမ ာျေး ကကြုကတွွံ့ခစာျေးရဖျေးသည်
၂၀၁၈ နုဝင်ဘာမှစ၍ လွှတ်ကတာ် အမတ် ၂၄
ရာခုင်နှုနျေး် သာလျှင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးပဖစ်သည်

က ာျား၊ မ ရရျားရာ တ္န့်ျားတ္ညှီမ မှုကို မည့်သိုို့ တ္ိုင့်ျားတ္ာမည့်နည့်ျား
က ာျား၊ မ ရရျားရာ ဖွွံ့ံ ဖဖြိုျားတ္ိုျားတ္က့်မှု ညွှန့်ျားကန့်ျား (GDI)
▪ GDI သည် လသာျေး ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှု၏ အကပခခ ရှုကထာင် ၃ခု ကအာင်ပမင်ပဖစ်ကပမာက်မတ
ှု ွင် က ာျေး၊ မ ကရျေးရာ
မညမျှမှုမ ာျေးကု တုင်ျေးတာသည်
➢ က န်ျေးမာကရျေး (ကမွျေးဖွာျေးခ န်တွင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေး၏ သက်တမ်ျေးပဖင် တင
ု ျေး် တာသည်)

➢ ညာကရျေး (ကကလျေးမ ာျေးအတွက် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေး၏ ခနို့်မှန်ျေးကပခ ညာသင်ကကာျေးမည်
နှစ်မ ာျေးနှင် အသက် ၂၅နှစ်နှင် အထက် လကကျေးမ ာျေးအတွက် ျှမ်ျေးမျှနှစ်မ ာျေးပဖင် တင
ု ျေး် တာသည်)
➢ စျေး ွာျေးကရျေး အရင်ျေးအပမစ်မ ာျေးအက

ကကျေးကက ်ကွ ်ကဲပခင်ျေး (လတစ်ဦျေးခ င်ျေးအက

အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေး၏ ခနို့်မန
ှ ်ျေးတွကခ
် က်ထာျေးသည် GNI ပဖင် တင
ု ျေး် တာသည်)

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင်

က ာျား၊ မ ရရျားရာ တ္န့်ျားတ္ညှီမ မှုကို မည့်သို့ို တ္ိုင့်ျားတ္ာမည့်နည့်ျား
က ာျား၊ မ ရရျားရာ မညှီမ မှု ညွှန့်ျားကန့်ျား (GII)
1.

မ ြုျေးဆက် ွာျေး က န်ျေးမာကရျေး (မျေးဖာွ ျေးစဉ်ကသဆုျေးမှု အခ ြုျေးနှင် ဆယ်ကက ာ်သက်မ ာျေး မျေးဖွာျေးမှုနှုန်ျေး )

2.

စွမ်ျေးကဆာင်ရည်ပမြှငတင်
်
မှု (အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးရယထာျေးသည် လွှတ်ကတာ်အမတ်ကနရာမ ာျေး အခ ြုျေးနှင်
အနည်ျေးဆုျေး အလယ်တန်ျေးကအာင်ပမင်ထာျေးပ ျေး အသက် ၂၅နှစ်နှင် အထက် အရွယ်ကရာက်ပ ျေး
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် အမ ြုျေးသာျေး မ ာျေး၏ အခ ြုျေး)

3.

စျေး ွာျေးကရျေး အကပခအကန (အသက် ၁၅နှစ်နှင် အထက် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏
လု သ
် ာျေးအင်အာျေးတွင် ါဝင်မှုနှုန်ျေး)

➢ GII ညွှန်ျေးကန်ျေး ပမင်ကလ၊ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေးအကကာျေး ကွာဟခ က်မ ာျေးကလ ပဖစ်ပ ျေး
လသာျေးဖွံ့ွ ပဖြုျေးတုျေးတက်မတ
ှု ွင် ဆုျေးရှုျေးမှု ုမ ာျေးကလ ပဖစ်သည်
➢ GII - နုငင
် က ါင်ျေး ၁၆၂ နုင်ငတွင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ အဆင် ( position အကနအထာျေး)

လု ်နုင်စွမ်ျေးရည်ပမင်မာျေးပခင်ျေး(
က န်ျေးမာကရျေး

ညာကရျေး

(ဆုျေးပဖတ်ခ က်ခ မှတ်သည်
ကနရာတွင် ကယ
ု ်စာျေးပ ြု
ါ၀င်ကနပခင်ျေး))

လု ်သာျေး

အင်အာျေး ါဝင်မှု

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး
အက
အကကမ်ျေးဖက်မှု

ဉာဏ့်စမ့်ျားရများခွန့်ျား - မမန့်မာနိုင့်ငံရှ က ာျား၊ မရရျားရာ ကန့်ျားဂဏန့်ျားအခ က့်အလက့်မ ာျား
• က ာျေး၊ မ ကရျေးရာ ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှု ညွှန်ျေးကန်ျေး GDI - ပမန်မာနုငင
်
• က ာျေး၊ မ ကရျေးရာ မညမျှမှု ညွှန်ျေးကန်ျေး GII - ပမန်မာနုင်င
• က န်ျေးမာကရျေး
•

ညာကရျေး

• လု ်နင
ု ်စွမ်ျေးရည်ပမင်မာျေးပခင်ျေး (ဆျေးု ပဖတ်ခ က် ခ မှတ်သည်ကနရာမ ာျေးတွင် ကုယ်စာျေးပ ြု ါ၀င်ကနပခင်ျေး)
• လု ်သာျေးအင်အာျေး ါဝင်မှု
• အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးအက

အကကမ်ျေးဖက်မှု

က န့်ျားမာရရျား
ပမန်မာနုင်ငတွင် ကမွျေးမခင် ကသနှုန်ျေးမှာ (က)၂၈၂
(ခ) ၁၅၆
(ဂ) ၁၂၀
MMR in
Lao: 220
Cambodia: 170

Vietnam: 49
Thailand: 26
Singapore: 6

ပည ရ း
• ၂၀၁၄ ခုနှစ် လဥျေးကရနှင် အမ်အကကကာင်ျေးအရာ သန်ျေးကခါင်စာရင်ျေးအရ ပမန်မာနုငင
် တွင် အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေး
စာတတ်ကပမာက်မန
ှု ှုန်ျေးမှာ (ပ ည်ကထာင်စုအဆင)် ၉၃% ပဖစ်ပ ျေး အမ ျေးသမျေးမ ာျေး စာတတ်ကပမာက်မှုနှုန်ျေးမှာ
(က) ၇၈
(ခ) ၈၇
(ဂ) ၉၅

လိုပ့်နင
ို ့်စွမ့်ျားရည့်မမငမ
့် ာျားမခင့်ျား
(ဆံျားို မဖတ့္်ခ က့် ခ မှတ္သ
့် ည့်ရနရာမ ာျားတ္ွင့် ကိုယ့်စာျားမပြို ပါ၀င့်ရနမခင့်ျား)

• ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပ ည်ကထာင်စုလွှတက
် တာ်တင
ွ ် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ ကယ
ု စ
် ာျေးပ ြု ါ၀င်မှုမှာ ( ) % ပဖစ်သည်။
(က) ၁၈
(ခ) ၁၂
(ဂ) ၄၃

လိုပ့်နင
ို ့်စွမ့်ျားရည့်မမငမ
့် ာျားမခင့်ျား
(ဆံျားို မဖတ့္်ခ က့် ခ မှတ္သ
့် ည့်ရနရာမ ာျားတ္ွင့် ကိုယ့်စာျားမပြို ပါ၀င့်ရနမခင့်ျား)

• ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ရ က
် ွက်/ကက ျေးရွာက ါင်ျေး ၁၇၀၀၀ နျေး ါျေး ရှသည်အနက် အမ ြုျေးသမျေးရ ်/ကက ျေးအု ်ခ ြု ်ကရျေးမှ ျေး
အကရအတွက်မှာ - ( ) ပဖစ်သည်။
(က)၁၀၁
(ခ) ၁၀၃

(ဂ) ၁၁၅

လိုပသ
့် ာျားအင့်အာျား ပါ၀င့်မှု
၂၀၁၄ ခုနှစ် လဥျေးကရနှင် အမ်အကကကာင်ျေးအရာ သန်ျေးကခါင်စာရင်ျေးအရ ပမန်မာနုင်င၏ လု ်သာျေးအင်အာျေး ါ၀င်မန
ှု ှုန်ျေး (
labor force participation) တွင် အမ ြုျေးသာျေးလု ်သာျေး အင်အာျေး ါ၀င်နှုန်ျေး သည် ၈၅.၂ % ပဖစ်သည်။
အမ ြုျေးသမျေးလု သ
် ာျေး အင်အာျေး ါ၀င်နှုန်ျေးမှာ -

(က) ၄၃
(ခ) ၅၁
(ဂ) ၆၀

တန်းတူညမ
ီ ျှမှု

တန်းတူညမ
ီ ျှမှု
နှ်း ်
အဓိပပ ယ်ဖပည၀
် ရသ
တန်းတူညမ
ီ ျှမှု

အဓိပပ ယ်ဖပည၀
် ရသ
တန်းတူညမ
ီ ျှမှု
?

COVID-19
စဥ့်ဆက့်မမပတ့္် ဖွံွံ့ဖဖြိုျားတ္ိုျားတ္က့်မှုက ာျား၊ မ ရရျားရာ တ္န့်ျားတ္ညှီမ မှု

COVID-19 ကပ့်ရရာဂါ မဖစ့်ပွာျားမှု
စဥ့်ဆက့်မမပတ့္် ဖွံွံ့ဖဖြိုျားတ္ိုျားတ္က့်မှု - က ာျား၊ မရရျားရာ တ္န့်ျားတ္ညှီမ မှု
ပ ျေးခဲသည် ရာစုနှစ်မ ာျေးအတွင်ျေး ကတွွံ့ပမင်ခရသည်
ဲ
တျေးု တက်မှုမ ာျေး
▪ မန်ျေးကကလျေးမ ာျေး ပု ျေး ကက ာင်ျေးသုို့ သွာျေးလာကကသည်
▪ မန်ျေးကကလျေးမ ာျေးအာျေး အရွယမ
် တုင်ခင် အတင်ျေးအဓမမ လက်ထ ်ထမ်ျေးပမြှာျေးကစပခင်ျေး ကလ ာနည်ျေးလာသည်
▪ လွှတက
် တာ်ထဲနှင် ကခါင်ျေးကဆာင်မှု ရာထျေးကနရာမ ာျေးတင
ွ ် အမ ြုျေးသမျေး တာဝန်ယထမ်ျေးကဆာင်မှု မ
ု ာျေးလာသည်
▪ က ာျေး၊ မကရျေးရာ တန်ျေးတညမျှမှုကု တုျေးပမြှင်ရန် ဥ ကေမ ာျေးကု ပ ြုပ င်ကပ ာင်ျေးလဲမှု လု လ
် ာကနသည်
• Covid-19၏ သက်ကရာက်မှုမ ာျေးက က ာျေး၊ မကရျေးရာ တန်ျေးတညမျှမှုနှင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ အခွငအ
် ကရျေးမ ာျေးနှင်
တ်သက်ပ ျေး လက်ရှရရှထာျေးကသာ တုျေးတက်မှုတခ ြုွံ့ကု ကနာက်ကကကာင်ျေးပ န်လှည်ကစသည်

စဉ်ဆက်မဖပတ် ဖံ ွဲ့ ဖဖိ ြုံးတိးု တက်မှု ပန်းတိ်း
ု မ
် င းအရပေါ် သက်ရ
ဆင်းရဲမဲတေမှု ဆင်းရဲနမ်းပ ်းမှု
ေ်းေကလာခြင်း

က်မှုမင း

COVID-19မှ ရရှသညို့ စ်းပာ်းတရ်း အက ပအေည်းမ ာ်းတ ကာင ို့ လူတပ င်း သန်း ၄၀ မှ သန်း ၆၀သည အလန
အက ျွံ ဆင်းရဲမဲတေခြင်းထဲသ ို့ ေန်းပြျွံို့ တနရသည။
▪ တေဘေ အာ်းခြင ို့ အမ ်းသမ်းမ ာ်းသည နငငျွံ ၁၀၄ နငငျွံရှ က န်းမာတရ်း တစာငတရှ
ို့ ာကမှု ဝနထမ်း
မ ာ်း နှင ို့ လူမတ
ှု ရ်းရာ ခပ စတစာငတရှ
ို့ ာကမှု ကဏ္ဍ၏ ၇၀% အထက အမ ်းသမ်းမ ာ်း ကေစာ်းခပ ထာ်းသည။

က ာ်း၊မေန်းေူမျှမှု အမ ်းသမ်းမ ာ်းအတပေါ်

▪ COVID-19 ကပတရာဂ မခြစြငေင အမ ်းသမ်းမ ာ်းသည အမ ်းသာ်းမ ာ်းထက အြတ က်းတင မရ သညို့
ခပ စတစာငတရှ
ို့ ာကတရ်း အလပမ ာ်းနှင ို့ အမေင်းမှု အလပမ ာ်းက သျွံ်းဆ ပလပြဲို့ ကရသည။

COVID-19၏

▪ COVID-19နှင ို့ အေူ အြတ က်းတငမရတသာ ခပ စတစာငတရှ
ို့ ာကခြင်းအလပမ ာ်း ပမ ာ်းလာပပ်း ကတလ်းမ ာ်း

သကတရာကမှုမ ာ်း

အာ်း တက ာင်းသမပ
်းနှငအေူ
သကကက်းရေအမ ာ်းနှငနာမက
န်းသူမ ာ်းအာ်း ြြစ်းစ်းခပ စ တစာငတရှ
ို့ ရခြင
ို့
ို့
ို့
ို့ ာက
တပ်းရခြင်း၊ စေပငပန်းရတသာ က န်းမာတရ်း ဝနတဆာငမှုမ ာ်း ပခမငေက
လာသည။ သကကက်း ရေအမ ာ်း
ို့
နှင ို့ နာမက န်းသူမ ာ်းအာ်း ြြစ်းစ်းခပ စတစာငတရှ
ို့ ာကတပ်းရခြင်း၊ စေပငပန်းရတသာက န်းမာတရ်း ဝနတဆာငမှု
မ ာ်း ပခမငေက
လာသည။
ို့

ပညာတရ်း -

၁.၂ ဘလေမ န်းပ ်းတသာ တက ာင်းသူတက ာင်းသာ်းမ ာ်း (သမဟ
ို့ ေ စာရင်းသင်းထာ်းတသာ တက ာင်းသူ

တက ာင်းသူတက ာင်းသာ်းမ ာ်း

တက ာင်းသာ်း စစတပ င်း၏ ၆၈%) သည တက ာင်းမ ာ်း ပေထာ်းခြင်းနှင ို့ ကျွံ တနရပပ်း နငငျွံတပ င်း ၁၄၄နငငျွံ

တက ာင်းသမသ
ို့ ာ်းရ ခြင်း

ေင နငငျွံအဝှမ်း တက ာင်းမ ာ်း ပေထာ်းရဆဲခြစသည။

စဥ့်ဆက့်မမပတ့္်ဖွံွံ့ဖဖြိုျားတ္ိုျားတ္က့်မှု ပန့်ျားတ္ိုင့်မ ာျားအရပေါ် သက့်ရရာက့်မှုမ ာျား
လမှုရရျားရာ အကာအကွယ့်
- လံရ
ို လာက့်ရသာ

IDPs - မပည့်တ္င
ွ ့်ျား
အိုျားအမ့်စွနို့့်ခွာ

လမှုရရျားရာ

ထွက့်ရမပျားရနထိုင့် ကရသမ ာျား

အကာအကွယ့်မ ာျား မရှမခင့်ျား

အနတရာယ့် က ရရာက့်မခင့်ျား

• ကမဘာလဦျေးကရ၏ ၅၅%
(လဦျေးကရ ၄ ဘလယမ်)
ခန်ို့သည် လမှုကရျေးရာ အာမခ

သမ
ုို့ ဟုတ် လမှုကရျေးရာ
အကထာက်အ မ ာျေး
မရရှကက ါ။
ကမဘာတစ်လွှာျေးတွင်
အလု ်အကုင်မသ
ဲ ၂၀%
သာလျှင်
အလု ်အကုင်မပခင်
ဲ ျေးနှင်

ဆက်စ ်ကသာ
ခစာျေးခွင်မ ာျေးရရှပ ျေး
အခ ြုွံ့ကေသမ ာျေးတွင်
လွှမ်ျေးခခြုနုင်မှု ၍
ု
နည်ျေးကနကသျေးသည်။

• ကမဘာ IDPs စုစုက ါင်ျေး၏

ဆင့်ရမခဖံိုျားမ ာျားတ္ွင့်
ရနထိုင့်သမ ာျား

အလိုပ့်အကိုင့်မ ာျား - ဝင့်ရငွနှင့်
အလိုပ့်အကိုင့်မ ာျား ဆံိုျားရှံှုျားမခင့်ျား

နိုင့်ငံမခာျားမှ ရငွလွှဲမှုမ ာျား

က ဆင့်ျားမခင့်ျား
• Covid-19 လနာ အမ ာျေးစု၏

• အလွတ်တန်ျေး

သုျေး တ
ု
ုသည် Covid-19

၉၀% ကက ာ်ကု

လု ်ငန်ျေးခွင်မ ာျေးတွင်

၏ လမှု စျေး ွာျေးဆုင်ရာ

ပမြုွံ့ပ ကေသမ ာျေးတင
ွ ်

လု ်ကုင်ကနကကကသာ

သက်ကရာက်မှု အမ ာျေးဆုျေး

ကတွွံ့ရပခင်ျေးပဖစ်သည်။

လု ်သာျေး ၁.၆ ဘလယမ်

ခစာျေးကနရကသာ နုင်င

နိင
ု ့်ငံမခာျားမှ ရငွလွှဲမှုမ ာျား -

မ
ု ှနမ
် ဟုတက
် သာ အကပခခ

နျေး ါျေးသည် စုထာျေးသည်ကငွ

• ထခက
ု ်လွယ်ကသာ
အမ်ကထာင်စုအမ ာျေးစု
ထ LICs နှင် LMICs

၁၀နုင်ငတွင်

ကနထုင်မမ
ှု ာျေးနှင်

အနည်ျေးငယ် သမ
ုို့ ဟုတ်

ကနထုင်ကနကကသည်။

ညစ် တ်စုတ်ခ ာကသာ

လုျေးဝ မရှဘဲ၊ လမှုကရျေးရာ

အကပခအကနမ ာျေးတွင်

အကာအကွယ်မ ာျေး မရရှဘဲ

ကနထုင်ကကသည် လဦျေးကရ ၁

၎င်ျေးတ၏
ုို့ ဝင်ကငွရကသာ

ဘလယမ်နှင် အတ Covid-

အလု ်မ ာျေးကု

သသသာသာ

19 သည် ယင်ျေး

ဆုျေးရှုျေးကကရသည်။

က ဆင်ျေးလမ်မည်ဟု

လအု စ
် ုမ ာျေး၏
အာျေးနည်ျေးခ က်ကု
ထ
ု ခုက်ကစသည်။

မ ာျေးသုို့ နုင်ငပခာျေးသုို့
ကငွလွှဲပခင်ျေးမ ာျေး ၂၀%
နျေး ါျေး အထ

ခနို့်မှနျေး် ထာျေးသည်။

စဥ့်ဆက့်မမပတ့္်ဖွံ့ွံ ဖဖြိုျားတ္ိုျားတ္က့်မှု ပန့်ျားတ္င
ို ့်မ ာျားအရပေါ် သက့်ရရာက့်မမ
ှု ာျား
ကိုန့်သွယ့်မှု - ကမ္ာ
ကိုန့်သွယ့်မှု က ဆင့်ျားမခင့်ျား

ကမဘာ ကုန်သွယမ
် ှု
တန်ဖုျေးမ ာျေးသည်
၂၀၂၀ခုနစ
ှ ် ထမ
တပဖတ်တင
ွ ် ၃ ရာခုင်နှုန်ျေး

က ဆင်ျေးခဲသည်။ ေုတယ
တပဖတ်တင
ွ ်အ င
ု ်ျေးလုက်
အ င
ု ်ျေးလုက် က ဆင်ျေးမှု
ခနို့်မှန်ျေးကပခ ၂၇
ရာခုင်နှုန်ျေးရှလမမ
် ည်ဟု
ခနို့်မှန်ျေးသည်။

လူသးုံ ကုန်မင း လူသးုံ ကုန် ပစစညး် မင း

ကငဆ်း်းဖချ်း်း

မတ်လတွင် လသုျေးကုန်
စစည်ျေးမ ာျေးက ျေးနှုန်ျေးသည်
၂၀ ရာခုင်နှုန်ျေးအထ
စခ န်တင်က ဆင်ျေးပ ျေး
စက်သုျေးဆက ျေးမ ာျေးလည်ျေး
သသသာသာ ထုျေးဆင်ျေး
သွာျေး သည်။

စက်သုျေးဆက ျေးနန
ှု ်ျေးမ ာျေးသ
ည် နှစ်စကထက် ၄၉
ရာခုင်နှုန်ျေး နျေး ါျေး
ကလ ာနည်ျေးပ ျေး
ကုန်သွယ်မှု
ပငမ်သက်ကနသည်။

အစာျားအစာ လံိုခခံြိုစတ့္်ခ ရမှု

ချ ီးသ းလုပ််းန်း -

မရှမခင့်ျား - အစာျားအစာ

ချ ီးသ းလုပ််းန်း

မလံိုခခံြိုမှု တ္ျားို မမြှင့်လာမခင့်ျား

သိသသ
ိ သ ကငဆ်း်းဖချ်း်း

Covid-19 သည် အစာကရစာ
အက ်အတည်ျေး ကကြုကတွွံ့ရသ
အကရအတွက်ကု
နှစ်ဆတျေးု သွာျေးကစသည်။
ပမန်ပမန်ဆန်ဆန်

ကပဖရှင်ျေးကဆာင်ရက
ွ ်မှု မပ ြုလု ် ါက
ဝင်ကငွ နှမ်က ပ ျေး အတန်အသင်
ဝင်ကငွရှကသာ နုင်ငမ ာျေးတွင်

ခရျေးသွာျေးလု ်ငန်ျေးသည် Covid-19
ပဖစ် ွာျေးမှုကကကာင် အထအနာ
ဆုျေးကသာ လု ်ငန်ျေးမ ာျေးထဲမှ
တစ်ခုဟု ယဆနုင်သည်။ သန်ျေး
၈၅၀မှ ၁.၁ ဘလယမ်
နုင်ငတကာ ခရျေးသွာျေးမ ာျေးကု

ဆုျေးရှုျေးရဖွယ် ရှသည်။

လဦျေးကရ ၂၆၅ သန်ျေးနျေး ါျေးသည်
၂၀၂၀ အကုန်တင
ွ ် ကရတု

ခရျေးသာွ ျေးလု ်ငန်ျေးမှ ရသည် ို့က
ု ုန်

အစာျေးအစာ မလုခခြုမှု အနတရာယ်နှင်

အပမတ်ကငွ အကမရကန်ကေ လာ

ကကြုရဖွယ်ရသည်
ှ
။

၉၁၀ ဘလယမ်မှ အကမရကန်
ကေ လာ ၁.၂ ထရလယမ် အထ

၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ကရတု အစာျေးအစာ

မလုခခြုမှု ရင်ဆုင်ရကသာ လအမ ာျေးစု
သည် ဋ ကခမ ာျေး (၇၇ သန်ျေး)၊
ရာသဥတု ကဖာက်ပ န်ပခင်ျေး (၃၄သန်ျေး
)၊နှင် စျေး ွာျေးကရျေး အက ်အတည်ျေးမ ာျေး
(၂၄သန်ျေး)တို့က
ု ကကာင် ထခုက်ခစာျေး
ကနရကသာ နုင်ငမ ာျေးမှ ပဖစ်သည်။

ဆုျေးရှုျေးနုင်ဖယ
ွ ်ရှသည်။ ခနို့်မှန်ျေးကပခ
သန်ျေး ၁၀၀နှင် ၁၂၀ ကသာ
အလု ်အကုင်မ ာျေးကု ထခုက်နုင်
သည်။

ကဏ္ဍအာျားလံိုျားအရပေါ် COVID-19၏ သက့်ရရာက့်မှုမ ာျားသည့် အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျားနှင့် မန့်ျားကရလျားမ ာျားအာျား
ပမ
ို ို ထခိုက့်ရစသည့်
ဆုျေးရွာျေးသည် စျေး ွာျေးကရျေး သက်ကရာက်မှုမ ာျေးကု
အထျေးသပဖင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနင
ှ ် မန်ျေးကကလျေးမ ာျေး
ကကြုကတွွံ့ကကရသည်

က ာျား၊ မအရမခမပြို အ ကမ့်ျားဖက့်မှုမ ာျား တျေးု လာပခင်ျေး

SRHS, MHPSS နှင် GBV အတွက် ကဆျေးကုသမှု
ဆုင်ရာ ကစာင်ကရှာက်မှု အ ါအဝင် သမရုျေးက
မဟုတ်သည် က န့်ျားမာရရျား ဝန်ကဆာင်မမ
ှု ာျေး

လု ်ခလစာမရသည် မပြိုစိုရစာငရ
့် ရှာက့်မှုအလိုပ့်မ ာျား
တျေးု လာပခင်ျေး

အခရ ကျားရငွမရရသာ မပြိုစိုရစာင့်ရရှာက့်ရရျား အလိုပ့်
▪က ်ကရာဂါ ပဖစ် ွာျေးမှုအတွင်ျေး ပ ြုစက
ု စာင်ကရှာက်ကရျေး အလု ်တာဝန်မ ာျေးအက

လအ
ု
ခ
် က် တျေးု လာပခင်ျေး သည် က ာျေး၊မ

အလု ်အကင
ု ်ခက
ွဲ ဝလု ်ကင
ု ်ပခင်ျေးကကကာင် ရှနှင်ပ ျေးသာျေး မညမျှမှုမ ာျေးကု ပ င်ျေးထန်လာကစသည်။ COVID-19 က ်ကရာဂါ မပဖစ်ခင်တွင်
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးသည် အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေးထက် အခကကကျေး ကငွမရသည် ပ ြုစက
ု စာင်ကရှာက်ကရျေး အလု ်မ ာျေးနှင် အမ်တွင်ျေးမှု အလု ်မ ာျေးကု
သုျေးဆ ု လု ်ခကက
ဲ ရသည်။
▪ကကလျေးမ ာျေးအာျေး

ကက ာင်ျေးသုို့

မသွာျေးရပခင်ျေးနှငအ
် တ

သက်ကကျေးရွယ်အုမ ာျေးနှင်

နာမက န်ျေးသမ ာျေးအာျေး

ဖဖစျေးစျေး

ပ ြုစု

ကစာငက
် ရှာက်က ျေးရပခင်ျေး၊ စတ် င် န်ျေးရကသာ က န်ျေးမာကရျေး ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေး၊ COVID-19 ကမဘာကကျေးထဲ တွင် ပ ြုစု ကစာင်ကရှာက်ကရျေး
အလု ်တာဝန်အက

ကတာင်ျေးဆမ
ု ှုမ ာျေးသည် ုမု ပ င်ျေးထန် မ ာျေးပ ာျေးလာသည်။

▪ယင်ျေးမှာ ၎င်ျေးတုို့၏ အလု ်လု ်နုင်စွမ်ျေးကု အဟနို့်အတာျေးပဖစ်ကစနုင်ပ ျေး အထျေးသပဖင် အလု ်မ ာျေးကု အကဝျေးမှ လှမ်ျေး၍ လု ်မရ ကသာ
အခါတွင် ပဖစ်သည်။
▪ပ ြုစုကစာင်ကရှာက်ကရျေးတာဝန်မ ာျေးရှကနသည် အမ ြုျေးသမျေးဝန်ထမ်ျေးမ ာျေးအတွက် ကကလျေးသငယ် ပ ြုစုကစာင်ကရှာက်မှု အကအည
မရပခင်ျေးသည် အခက်အခဲပဖစ်ကစသည်။

ရ ွဲ့ရဖပ ်း်းလုပ်သ း
• ကယဘုယ အာျေးပဖင် လမှုကရျေးဆုင်ရာ အကာအကွယ်မ ာျေး၊ အာမခမ ာျေးမှ ခ န်လှနပ် ခင်ျေးခရပ ျေး ယင်ျေးမှာ
၎င်ျေးတုို့အာျေး က န်ျေးမာကရျေးကစာင်ကရှာက်မှု မရရှပခင်ျေး သုို့မဟုတ် ရရှရန် အကနို့်အသတ် ပဖစ်ပခင်ျေး၊ ဝင်ကငွ

အက ြုျေးခစာျေးခွငမ
် ာျေး ဆုျေးရျေးှု ပခင်ျေးနှင် အပခာျေးကသာ လမှုကရျေးနှင် စျေး ွာျေးကရျေး လုခခြုမှု အစအမမ ာျေးနှင်
ကင်ျေးကဝျေး( အကနို့်အသတ်ရှပခင်ျေး) မှုမ ာျေး ကကြုကတွွံ့ကစသည်
• က ်ကရာဂါ ပဖစ် ွာျေးမှုသည် က န်ျေးမာကရျေး၊ လုခခြုမှုနှင် က န်ျေးမာက ာ်ရွှင်မှုတို့ုကု မ က်ကွယပ် ြု ခရ ပခင်ျေး နှင်
အတ ဝင်ကငွနှင် အလု ်အကုင်မ ာျေး ဆုျေးရှုျေးရပခင်ျေးကု ပဖစ်က ကစသည်။

အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျားအရပေါ် အ ကမ့်ျားဖက့်မှုနှင့် အမ့်တ္င
ွ ့်ျား အ ကမ့်ျားဖက့်မှု
▪က ်ကရာဂါ ကာလအတွငျေး် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် မန်ျေးကကလျေးမ ာျေးအက
အထျေးသပဖင် ဆရာဝန်မ ာျေး၊ သနာပ ြုမ ာျေးနှင်

အကကမ်ျေးဖက်မှုမ ာျေးသည် ကမဘာတဝှမျေး် တွင် တုျေး ာွ ျေးလာသည်။ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး

က က ျေးသည်မ ာျေး စသည် အကရျေး ါပ ျေး အလွတ်တန်ျေး ဝန်ထမ်ျေးမ ာျေးသည် အကကမ်ျေးဖက်မှု အနတရာယ်

ပမင်မာျေးသည်။

▪အွန်လုင်ျေးက မှ ဆုက်ဘာ အကကမ်ျေးဖက်မှု တုျေးလာနုင်ကပခရှသည်။
▪က ်ကရာဂါကကကာင် စျေး ွာျေးကရျေးသက်ကရာက်မမ
ှု ာျေးသည် လင် ုငျေး် ဆုင်ရာ အပမတ်ထတ
ု ်ပခင်ျေးနှင် မန်ျေးကကလျေးငယ်မ ာျေးအာျေး အမ်ကထာင်ခ က ျေးပခင်ျေး မ ာျေး
ပမင်မာျေးလာနုငသ
် ည်။
▪၀န်နှင်အာျေးမမျှကသာ

က န်ျေးမာကရျေး၊

လမှုကရျေး၊

တရာျေးကရျေးနှင်

ရဲလု င
် န်ျေး

ဝန်ကဆာင်မမ
ှု ာျေးသည်

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင်

မန်ျေးကကလျေးငယ်မ ာျေးကု

၀န်ကဆာင်မှုမ ာျေး လက်လှမ်ျေးမှရန် ုမုခက်ခဲကစသည်။
▪က ်ကရာဂါ မပဖစ် ွာျေးခင်တွင် အမ ြုျေးသမျေး ၃ ဦျေးလျှင် ၁ ဦျေးသည် ၎င်ျေးတုို့ ဘဝတစ်ကလျှာက် အကကမ်ျေးဖက်မှု ကကြုကတွွံ့ရလမ်မည်ဟု ခနို့်မှန်ျေးသည်။ ယင်ျေး
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးသည် ယခုလု ကာလတွင် ၎င်ျေးတုို့အာျေး ညြှင်ျေး န်ျေးနှ ်စက်သမ ာျေးနှင် အတ အမ်ထဲမှာ တ်မကနကကသည်။
▪တစ်အမ်ထတ
ဲ ွင် ပ တ
ွ ်သ က် က ်သ ်ကနထုငရ
် ပခင်ျေး၊ ၊ မျေးယစ်ကဆျေး စွဲပခင်ျေး၊ ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေး အကနို့်အသတ်ရှပခင်ျေးနှင် အခ င်ျေးခ င်ျေး အပ န်အလှန် ကညမှု
နည်ျေး ါျေးပခင်ျေးသည် ဤအကပခအကနမ ာျေးကု ဆ
ု ုျေးဝါျေးကစသည်။
▪က ်ကရာဂါ ပဖစ် ာွ ျေးခ န်ကတည်ျေးကပ ျေး အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် မန်ျေးကကလျေးမ ာျေးအက

အကကမ်ျေးဖက်မှု အထျေးသပဖင် အမ်တွင်ျေး အကကမ်ျေးဖက်မမ
ှု ာျေး

ုပ င်ျေးထန် လာကကကာင်ျေး က ထွကလ
် ာသည် အခ က်အလက်မ ာျေးက ပ သကနသည်။

မမန့်မာနိုင့်ငရ
ံ ှ က ာျား၊ မရရျားရာ အခ က့်အလက့်မ ာျား - အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျားအရပေါ် အ ကမ့်ျားဖက့်မှု
အမ်ကထာင်ရှ (သုို့) အမ်ကထာင်က ဖျေးသည်
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးသည် ၄င်ျေးတုို့၏ အမ်ကထာင်ဖက်
အမ ြုျေးသာျေးမှ က ျေးလန
ွ ် သည် ရု ် ုငျေး် ဆုင်ရာ၊
စတ် ုင်ျေးဆုင်ရာ (သုို့) က ာျေး၊ မ အကပခပ ြု
အကကမ်ျေးဖက်မှု မ ာျေး ကကြုကတွွံ့ဖျေးသည်
ယခင်က အမ်ကထာင်က ဖျေးသည် အမ ြုျေးသမျေး
မ ာျေးက ၎င်ျေးတုို့၏ လက်ရှအမ ြုျေးသာျေးမှ
က ျေးလန
ွ ်သည် ကုယ်ထလက်ကရာက်
အကကမ်ျေးဖက်မှု ကကြုကတွွံ့ရကကကာင်ျေး တုင်ကကာျေး
ထာျေးသည်။

ရု ် ုင်ျေးဆုင်ရာ အကကမ်ျေးဖက်မက
ှု ု ယခင်
အမ်ကထာင်ဖက် အမ ြုျေးသာျေးမှ က ျေးလန
ွ ်ခဲ
သည်

၂၁%

၅၆%

ယခင်က အမ်ကထာင်က ဖျေးသည်
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးက ၎င်ျေးတုို့၏ လက်ရှ
အမ ြုျေးသာျေးမှ က ျေးလွန်သည်
လင် ုင်ျေးဆုင်ရာ အကကမ်ျေးဖက်မှု
ကကြုကတွွံ့ရကကကာင်ျေး တုင်ကကာျေးထာျေးသည်။

၄၃%

ယခင် အမ်ကထာင်ဖက် အမ ြုျေးသာျေးမှ
က ျေးလန
ွ ်သည် လင် ုင်ျေးဆုင်ရာ
အကကမ်ျေးဖက်မှု ကကြုကတွွံ့ဖျေးသည်

၆၈%

၂၄%

အကအညှီရတ္ာင့်ျားခံသည့် အမပြိုအမမ ာျား
အမ ြုျေးသမျေးအမ ာျေးစုသည် ၎င်ျေးတုို့ အမ်တွင်ျေး အကကမ်ျေးဖက်မှုမ ာျေး ကကြုကတွွံ့ကနရသညအ
် ခ န်တွင် အကအည ရှာကလမရှကက ါ။

အသက် ၁၅ နှစ် မှ ၄၉ နှစ်ကကာျေး အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး ရာခုင်နှုနျေး် သည် ရု ် ုင်ျေးဆုင်ရာ သုို့မဟုတ် လင် ုင်ျေးဆုင်ရာ အကကမ်ျေးဖက်မှု
ကကြုကတွွံ့ခဲဖျေးသည်

အကူအည ရှာတလို့ရှသူ မ ာ်း ထဲ မှ
၅၃ % သည ၎င်းေ၏
ို့
မသာ်းစမ ာ်းထျွံမှ အကူအညေူ ကပပ်း
၂၇ % သည အမန်းနာ်းြ င်းမ ာ်းထျွံမှ
အကူအညေူ ကသည။

၄၀

၃၇

၂၂

ကမ်းြက
က ရပေန
ရန
ို့
Soughtအhelp
toမှုstop
violence
အကူအည ရေူြဲို့သည

အကူ
အည sought
လျွံ်းဝ မေူြhelp,
ဲို့ပ ၊ သတသာ
ို့
Never
ေစျွံေတောကအာ်း တခပာခပြဲို့သည

but told someone

အကူ
အည လျွံ်းဝ
မေူြnever
ဲို့ပ ၊ မညသူက
Never
sought
help,
ို့ မှ
မတခပာခပြဲို့ပ
told anyone

ဖမန်မ နိ်း
ု ်း
် န
ံ ်း
ှ ် ကမဘ တလ းတ်း်
အမငိြုံးသမီးမင း/ကင းမရ း အရပေါ်
COVID-19 အကငိြုံးသက်ရ က်မှု
ကငန်းမ ရ းကဏ္ဍ

COVID-19 ကပ့်ရရာဂါ မဖစ့်ပွာျားမှု - ကမ္ာတ္စ့်လွှာျား နှင့် မပည့်တ္ွင့်ျား နှုင့်ျားယှဉ့်ခ က့်
ကမ္ာတ္စ့်လွှာျား ကရာဂါကျေးစက်ခရသ အသစ်မ ာျေး ဆက်တုက် တုျေးကနသည်။

ကမဘ တစ်လွှာျား

ဖမန်မ နိ်း
ု ်း
် ံ

နှ်း ်

၁၇၉,၅၅၄,၆၁၄

၁၄၈,၆၁၇

၂၀၂၁ချုနစ
ှ ၊် ဇန်၂၂ က်
ရန အ

ရသဆံးု သူ ၃,၈၈၈,၈၅၂

ရသဆံိုျားသ ၃,၂၆၅ဥှီျား

• အကမရကသည် လက်ရှတွင် က ်ကရာဂါ၏ ဗဟုခ က် ပဖစ်ကနပ ျေး ကေသတွငျေး် နုငင
် အမ ာျေးစုသည် လနှငခ
် သွာျေးလာခွင်ကနို့်သတ်သည် စမခ က်မ ာျေး
လု က
် ဆာင်ပ ျေးကနာက် ၎င်ျေးတုို့၏ စျေး ွာျေးကရျေးလု င
် န်ျေးမ ာျေးကု ပ န်လည်စတင်ကနကကပ ပဖစ်သည်။
• ဤသည်မှာ ကရတုနှင် မကဝျေးကတာသည် ကာလတွင် ကျေးစက်ကရာဂါ ပ နို့် ွာျေးပခင်ျေးနှင် လမှု စျေး ွာျေး အကပခအကနမ ာျေး ဆုျေးဝါျေးလာနုငက
် ပခကု
ညွှန်ျေးပ ကနသည်။

က န့်ျားမာရရျား
▪ က န်ျေးမာကရျေးဆုင်ရာ

က ်ကရာဂါမ ာျေးသည်

က န်ျေးမာကရျေး၀န်ကဆာင်မှုနင
ှ ်

ကဆျေးကုသမှုမ ာျေးရရှရန်

အမ ြုျေးသမျေး

မ ာျေး

နှင်

မန်ျေးကကလျေးမ ာျေးအတွက် ုမု အခက်အခဲပဖစ်ကစသည်။
▪ ပ ျေးခကသာ
ဲ
က ်ကရာဂါမ ာျေးသည် ကယ
ု ်၀န်ကဆာင်မခင်ကသနှုန်ျေးနှင် ကရာဂါပဖစ် ွာျေးနန
ှု ်ျေး၊ ဆယ်ကက ာ်သက် ကယ
ု ်၀န်ကဆာင်မှုမ ာျေး၊ HIV
နှင် အပခာျေး လင်မှတဆင် ကျေးစက်သည်ကရာဂါမ ာျေး တျေးု လာသည်ကု ပ သပ ျေး ပဖစ်သည်။
▪ အလု ်အကင
ု ်ဆုင်ရာ က ာျေးမ စာရင်ျေးအင်ျေးမ ာျေးအရ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးသည် အနတရာယ်ပဖစ်နုင် ါသည်။
▪ က န်ျေးမာကရျေး

လု ်သာျေးအင်အာျေး၏

က န်ျေးမာကရျေး၀န်ထမ်ျေးမ ာျေး

၇၀%သည်

ုမုမ ာျေးပ ာျေး ါသည်။

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးပဖစ်ပ ျေး

အထျေးသပဖင်

၄င်ျေးတို့ုသည်

သနာပ ြုမ ာျေး၊

ကရှွံ့တန်ျေးမှ

၀မ်ျေးဆွဆ
ဲ ရာမမ ာျေး၊

ကဆာင်ရွက်ကနကသာ

ကက ျေးလက်က န်ျေးမာကရျေး

၀န်ထမ်ျေးမ ာျေး ပဖစ်ကကသည်။
▪ ၄င်ျေးတုို့သည်

က န်ျေးမာကရျေး

၀န်ကဆာင်မှုက ျေးကသာ

၀န်ထမ်ျေးအမ ာျေးစလ
ု ည်ျေးပဖစ် ါသည်။

ဥ မာ

-

အမက
ှု ်သနို့်ရှင်ျေးပခင်ျေး၊

အ၀တ်ကလျှာ်ဖွ ်ပခင်ျေး၊ အကကျွျေးအကမွျေးတာ၀န်ယပခင်ျေး စသပဖင်၊ ၄င်ျေးတုို့သည် ကရာဂါ ုျေး ုမုကျေးစက် နုင် ါသည်။

က န့်ျားမာရရျားဆိုင့်ရာ အခ က့်အလက့်မ ာျား(မမန့်မာနိုင့်ငံ)
လဦျားရရ

၅၃.၃၈ သန့်ျား (၂၀၁၇)

လတစ်ဦျေးလျှင် GDP

အကမရကန်ကေ လာ ၁,၂၄၉.၈၃ (၂၀၁၇)

ကမွျေးဖာွ ျေးခ န်မှ ခနို့်မှန်ျေးသက်တမ်ျေး (က ာျေး၊ မ) ၂၀၁၆
ကမွျေးဖာွ ျေးခ န်မှ ခနို့်မှန်ျေးသက်တမ်ျေး (၂၀၁၇)

၆၅/၆၉
၆၆.၅၆

မျေးဖာွ ျေးခ န် မခင် ကသဆုျေးမှု အခ ြုျေး

၂၈၂ - ကေသတွငျေး် တွင် ေုတယ အမ ာျေးဆုျေး

ဖွွံ့ပဖြုျေးမန
ှု ှုန်ျေး

အမ ြုျေးသမျေး တစ်ဦျေးလျှင် ၂.၁၇ ကမွျေးဖွာျေးမှုမ ာျေး (၂၀၁၇)

ကမွျေးကင်ျေးစကကလျေး ကသဆုျေးမှု နှုန်ျေး

အသက်ရှင်ကသာ ကမွျေးဖာွ ျေးမှု ၁၀၀၀ လျှင် ၆၂ ဦျေး

အမ်တွင် မျေးဖာွ ျေးက ျေးပခင်ျေး

၆၃ %
၃၀ % မျေးဖာွ ျေးစဉ် မခင် ကသဆုျေးမှု

ကုယ်ဝန်ကဆာင်မ ာျေးအတွက် မျေးမဖွာျေးမ က န်ျေးမာကရျေး ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေး

၈၁ %

သကနေသာျေးကဆျေး အသုျေးပ ြုမှုနှုန်ျေး

၅၂.၂ %

က ာျေး၊ မ ကရျေးရာ ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှု ညွှန်ျေးကန်ျေး၊ ၂၀၁၉

၁၆၆ နုငင
် တွင် ၉၁ နုငင
် (HDI ၂၀၁၉)

က ာျေး၊ မကရျေးရာ မညမျှမှု ညွှန်ျေးကန်ျေး၊ ၂၀၁၉

၁၆၂ နုင်ငတွင် ၁၀၆ နုင်င (HDI ၂၀၁၉)

ပ ည်တွင်ျေး အျေးု အမ်စွနို့်ခွာ ထွကက
် ပ ျေးကကသမ ာျေးမှာ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင်
ကကလျေးငယ်မ ာျေးပဖစ်ကကသည်။

အနည်ျေးဆုျေး ၇၇%

၂ ၀ ၂ ၁ ခု နှ စ် ဇွ န် လ ၂ ၂ ရ က် ကနို့ အ ထ ပမ န် မာ နု င် င တွ င် C O V I D - 1 9 အ တ ည် ပ ြု လ နာ ၁ ၄ ၈ , ၆ ၁ ၇ ဦျေး ရှ သ ည် ။

မမန့်မာနိုင့်ငံရှ က ာျား၊ မရရျားရာ အခ က့်အလက့်မ ာျား - က န့်ျားမာရရျား
မ်းြာ်းစဉ်တသဆျွံ်းမှုနန
ှု ်း (MMR)တေသေင်းေင ေေေ အမ ာ်းဆျွံ်း
ခြစသည

လူထ ဝနတဆာငမှုမ ာ်းေင မြင
အသကကေ ပစစည်းမ ာ်း ခပေတောကမှု
ခမငမာ်းလာပပ
်း ၂၀၁၆ ြနှစေင ၂၅.၈
ို့
ရာြငနှုန်း ရှသည။

မှီျားဖွာျားစဉ့်
ရသဆံိုျားမှုနှုနျား့်
၂၈၂

၂၅.၈%

၁၆%

မသာ်းစ စမျွံကန်းအေက ခမနမာနငငျွံ၏
နှုန်းသည ၁၆ ရာြငနှုန်းေင ရှတနသည။

၅၃.၂%

နည်းလမ်းအာ်းလျွံ်းခြင ို့
သတနေော်းနှုန်းသည ၅၂.၂
ရာြငနှုန်းခြစသည။

မသာ်းစ စမျွံကန်းအေက မခပညို့ဝတသ်းတသာ လအပြ ကမ ာ်းသည ရညရေမထာ်းဘဲ ရလာသညို့
ကေဝနတဆာငမှု၊ လျွံခြျွံ မှုမရှတသာ ကတလ်း ြ ကြ ခြင်းမ ာ်းနှင ို့ မ်းြာ်းစဉ်တသဆျွံ်းမှုမ ာ်း ေ်းခမြှငလာပပ
်း
ို့
လငပင်းဆငရာနှင ို့ မ ်းဆကပာ်း က န်းမာတရ်းနှင ို့ လူအြ
ာ်းအာ်း တထာကြျွံအာ်းတပ်းရန
ို့ ငအတရ်းမ
ို့

ပ ကကကခြင်း၏ မ ာ်းခပာ်းတသာ အက ်းဆကမ ာ်းက ခြစတစသည။

က ာျား၊ မရရျားရာနှင့် COVID-19 - က န့်ျားမာရရျားကဏ္ဍ အရပေါ် သက့်ရရာက့်မှုမ ာျား (မမန့်မာနိုင့်ငံ)
က ာျေး၊ မကရျေးရာ တန်ဖုျေးထာျေးမှု - ဆုျေးပဖတ်ခ က်ခ မှတ်ပခင်ျေး လု ်ငန်ျေးစဉ်တွင်
ဦျေးစာျေးက ျေးမခရပခင်ျေး၊ အာဏာ မညမျှပခင်ျေး၊ က ာျေး၊ မကရျေးရာ ခွဲပခာျေး
ဆက်ဆပခင်ျေး
က ာျေး၊ မကရျေးရာ စနှုနျေး် - ဓမမတာ လာပခင်ျေးအာျေး ညစ်ညမ်ျေးသည်ဟု ယုကကည်ပ ျေး
ဓမမတာလာကနစဉ်တွင် အစာျေးအကသာက်မ ာျေးကု ထကတွွံ့ပခင်ျေး သုို့မဟုတ်
ပ င်ဆင်ပခင်ျေးသည် က န်ျေးမာကရျေးနှင် မညညွတ်၊ မသနို့်ရှင်ျေးဟု ယုကကည်ကန
ကကသည်။

အမ်၊ အလု ်နင
ှ ် ပ ည်သူ့ စမခနို့်ခွဲမှုမ ာျေးတွင် ဆုျေးပဖတ်ခ က်
ခ မှတ်ပခင်ျေး
ယင်ျေးသုို့ ယုကကည်မှု အလွှဲမ ာျေးသည် အမ်တွင် ခွဲပခာျေး ကနထုင် ပခင်ျေးနင
ှ ်
သျေးသနို့် ခွဲပခာျေးကနထုင်ပခင်ျေး (Quarantine) ပ ြုလု ် ရာတွင်
ခွဲပခာျေးဆက်ဆပခင်ျေးနှင် ဝန်ထု ်ဝန် ုျေး ပဖစ်ကစပခင်ျေးပဖင် ုမှန်
ဓမမတာလာစဉ်အတွင်ျေး အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး အက သက်
ကရာက်မှုရှသည်။

က ာျေး၊ မ အကပခပ ြု အကကမ်ျေးဖက်မှု - အခ က်အလက်မ ာျေး မရရှ
နင
ု ်ကသျေးပခင်ျေး (ကဆာင်ရွက်ကနဆဲ) သုို့ကသာ်လည်ျေး နှုတ်ပဖင်
အကထာက်အထာျေးမ ာျေး ရှသည်။
လစာရရှသည်၊ လစာ မရရှသည် အလု ်မ ာျေး၏ ဝန်ထု ်ဝန် ုျေး ၂ဆ အမ်တွင်ျေး အလု ်နင
ှ ် အမ် ပ င် တွင် အလု ်လု ်ပခင်ျေး

Covid-19 က က
် ရာဂါ ပဖစ် ွာျေးမှု သည် အခကကကျေးကငွမရသည်
ပ ြုစုကစာင်ကရှာက်ကရျေး အလု ်မ ာျေးအာျေး ကတာင်ျေးဆုမှု၊
ကက ာင်ျေးမ ာျေး တ်လုက်ပခင်ျေး၊ အမ်ရှ မသာျေးစု တခုလုျေး၊ အပခာျေးကသာ
အမ်အလု ်မ ာျေးကု တုျေးလာကစသည်။

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် မန်ျေးကကလျေးမ ာျေးအတွက် အကရျေး ါကသာ ုမှန် က န်ျေးမာကရျေး
ကစာင်ကရှာက်မှုမ ာျေးအာျေး အကနှာင်အယှက်ပဖစ်ကစပခင်ျေး ( မသာျေးစု စမကန်ျေး၊
ကုယ်ဝန်ကဆာင်မ ာျေးအတွက် က န်ျေးမာကရျေးကစာင်ကရှာက်မှု)

NCDs နှင် ဆက်နွယ်သည် အကပခခ က န်ျေးမာကရျေး အကပခအကနမ ာျေး
ခစာျေးကနရသမ ာျေးသည် Covid-19 ကကကာင် ပ င်ျေးထန်စွာ နာမက န်ျေးမှု
သမ
ုို့ ဟုတ် ကသဆုျေးမှု အနတရာယ် ကကြုကတွွံ့နင
ု က
် ပခ ပမင်မာျေးသည်။

ပမန်မာနုင်ငတွင် NCDs ၆၈%
ရှမည်ဟု ခနို့်မှန်ျေးသည်။

အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေးသည်
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးထက် NCDs
ကကကာင် ကသဆုျေးနုင်ကပခ
ုမ ာျေးသည်။

ကဆျေးလ ်ကသာက်ကသာ
အမ ြုျေးသာျေး ၃၂% သည် NCDs
ပဖစ် ွာျေးနင
ု ်ကပခ ပမင်မာျေးသည်။

ကရွွံ့ကပ ာင်ျေးလု ်သာျေး ၅၀% ကက ာ်သည် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး ပဖစ်ကကပ ျေး ၉၀% သည်
အထည်ခ ြု ် လု ်ငန်ျေး ကဏ္ဍတွင် လု ်ကင
ု ်ကနကကကသာ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးပဖစ်ကကပ ျေး ၃၅၀,၀၀၀ လု ်သာျေးတသ
ုို့ ည် Covid-19 နှင် ထကတွွံ့ ကျေးစက်နုင်ကပခ ုမ ာျေးသည်။

စတ် င
ု ်ျေးဆုင်ရာ ပ ဿနာ - စုျေးရမ်

န်မန
ှု ှင် စတ်ဓာတ်က ပခင်ျေး

က ာျား၊ မရရျားရာနှင့် COVID-19
- က န့်ျားမာရရျားကဏ္ဍ အရပေါ်

ပဖစ်စဉ် ကပခရာကကာက်ရာတွင် ခွပဲ ခာျေးဆက်ဆပခင်ျေး

သက့်ရရာက့်မှုမ ာျား
(မမန့်မာနိုင့်ငံ)

အခကကကျေးကငွမရသည် အမ်တွင်ျေးမှု အလု ်မ ာျေးနှင် က န်ျေးမာကရျေး
ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေး အ ါအဝင် အမ ြုျေးသမျေး က န်ျေးမာကရျေး ဝန်ထမ်ျေးမ ာျေး၏
ဝန်ထု ်ဝန် ုျေး

က န့်ျားမာရရျား ဝန့်ရဆာင့်မှုမ ာျားအာျား လက့်လမ
ှ ့်ျားမှီနိုင့်မှု
▪

ကနို့်သတ်ခ က်- ပမန်မာနုငင
် ရှ တကနရာတည်ျေးတွင် လုအ ်သည် ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေး
ရရှနင
ု ်သည် အကရျေးက

က ာျား၊ မရရျားရာနှ င့်
COVID-19 ၏
သက့်ရရာက့်မှုမ ာျား

စင်တာ - OSSC (MoHS) နှင် အကကမ်ျေးဖက်ခရသ

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးအာျေး တစ်ကနရာတည်ျေး တွင် ၀န်ကဆာင်မှုက ျေးနုငသ
် ည် စင်တာ - OSWSC
(MSWRR)
▪

လင်လု သ
် ာျေးမ ာျေးသည် ုမှန်အာျေးပဖင် က န်ျေးမာကရျေးကစာင်ကရှာက်မှု က ျေးသမ ာျေး၏
ခွဲပခာျေးဆက်ဆမှုကု ခကကရပ ျေး ၎င်ျေးအခ က်သည် က န်ျေးမာကရျေး ကစာင်ကရှာက်မှုမ ာျေးကု
ရယအသုျေးပ ြုရန် အဟနို့်အတာျေး ပဖစ်ကစနုငသ
် ည်။

▪

(မမန့်မာနိုင့်ငံ)

က န်ျေးမာကရျေး ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေး အထျေးသပဖင် HIV နှင် STI ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေး ရယ အသုျေးပ ြု
ရာတွင် သတင်ျေးအခ က် လုခခြုမှု ဆုျေးရှုျေးပခင်ျေး (သုို့မဟုတ် သတင်ျေးအခ က်အလက် လုခခြုမှု
ဆုျေးရှုျေးရမည်ကု ကကကာက်ရွွံ့ပခင်ျေး)

▪

က ာျေး၊ မကရျေးရာ စနှုန်ျေးမ ာျေး - ဆုျေးပဖတ်ခ က် ခ မှတ်ပခင်ျေး၊ အာဏာ၊ အဆင်အတန်ျေးနှင်
ရု ် ုင်ျေးဆုင်ရာ လက်လှမ်ျေးမမှု တုို့သည် က န်ျေးမာကရျေး ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေးအာျေး ရှာကဖွပခင်ျေး

အက

သက်ကရာက်မှုရှသည်။

▪

ဘာသာစကာျေး အဟနို့်အတာျေးမ ာျေး

▪

သယ်ယ ုို့ကဆာင်ကရျေးနှင် ကထာက်

ုို့ကဆာင်ကရျေး ပ ဿနာမ ာျေး

က န့်ျားမာရရျား အရမခခံ အရဆာက့်အအံမ
ို ာျားနှင့် က န့်ျားမာရရျား လိုပ့်သာျားအင့်အာျား
•

က ာျား၊ မရရျားရာနှင့်

COVID-19 ၏
သက့်ရရာက့်မှုမ ာျား

အကနို့်အသတ်ရှကသာ က န်ျေးမာကရျေး အကပခခအကဆာက်အအုမ ာျေး အထျေးသပဖင် လက်လှမ်ျေးမ ရန်

ခက်ခဲပခင်ျေးနှင် လက်လှမ်ျေးမရန် ခက်ခဲသည် ကနရာမ ာျေးနှင် လထုမ ာျေး
•

၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လဦျေးကရ ၁၀,၀၀၀ လျှင် သမာျေးကတာ် ၆.၈ ဦျေးနှင် သနာပ ြုနှင် သာျေးဖွာျေး ဆရာမ
၁၀ဦျေး

•

လမှုအသုင်ျေးအဝင
ု ်ျေးတွင်ျေး က န်ျေးမာကရျေး ကစာင်ကရှာက်မှု က ျေးသမ ာျေးနှင် ဝန်ကဆာင်မှု က ျေးသမ ာျေး၏

ခွဲပခာျေး ဆက်ဆမှု
•

အခ ြုွံ့ကနရာမ ာျေးတွင် ုမှန် က န်ျေးမာကရျေး ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေးအာျေး အကနှာင်အယှက် ပဖစ်ကစပခင်ျေး၊
ကာကွယ်ကဆျေးထုျေးပခင်ျေး လှု ရ
် ှာျေးမှုမ ာျေးနှင် ကျေးစက်တတ်ကသာနှင် မကျေးစက်တတ်ကသာ

(မမန့်မာနိုင့်ငံ)

ကရာဂါမ ာျေး (NCD) ထန်ျေးခ ြု ်ကရျေး စမခ က်မ ာျေးအာျေး ဆုင်ျေးင ထာျေးရပခင်ျေး
•

ပမြုွံ့နယ်တွင်ျေး ကဆျေးခန်ျေးမ ာျေး တ်လုက်ရပခင်ျေးနှင် အခ ြုွံ့ကရွွံ့လ ာျေး က န်ျေးမာကရျေး ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေး
အာျေး ဆုင်ျေးငထာျေးရပခင်ျေး

ဖမန်မ နိ်း
ု ်း
် န
ံ ်း
ှ ် ကမဘ တလ းတ်း်
အမငိြုံးသမီးမင း/ကင းမရ း
COVID 19 အကငိြုံးသက်ရ
စီးပ းရ းကဏ္ဍ

အရပေါ်
က်မှု

ကမ္ာ တ္စ့်ဝှမ့်ျား လိုပ့်သာျား ၂.၇ ဘှီလှီယမ့်
၈၁% ရသာလိုပ့်သာျားအင့်အာျား (ILO)

စှီျားပွာျားရရျား

အမပည့်အဝ သိုို့မဟိုတ့္် တ္စ့်စတ့္်တ္စ့်ပိုင့်ျား
သွာျားလာခွင့်
ကနို့သ
့် တ့္်မခင့်ျား သက့်ရရာက့်မှုမ ာျား

ဝင်ကငွအာျေးပဖင်နည်ျေး၊
စုကဆာင်ျေးကငွလည်ျေးနည်ျေး ါ။

လုခခြုစတ်ခ ရမှု နည်ျေးကသာ အလု ်
မ ာျေးကု လက်ကုင်ကကကလရှပ ျေး
အလွှတ်တန်ျေး လု ်ငန်ျေးခွင်မ ာျေး
တွင် မ ာျေးသည်

ပထမ တ္စ့်သိုတ္တ္
့် ွင့် အလိုပ့်မပြိုတ့္်သ အမ ာျားစသ
ို ည့်
အဓကအာျားမဖင့်
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး ါဝင်မှုမ ာျေးသည် ဝန်ကဆာင်မှု
ကဏ္ဍ၊ လက်လလု ်ငန်ျေး၊ ဟုတယ်နင
ှ ်
ခရျေးသွာျေးလု ်ငန်ျေး

လမှုကရျေးဆုင်ရာ အကာအကွယ်
မ ာျေး ရရှမှုနည်ျေး ါျေးပခင်ျေး

အလိုပ့်မပြိုတ့္်မခင့်ျားနင
ှ ့် အလိုပ့်မှ ဆိုင့်ျားငံမခင့်ျားကို
ရတ္ာင့်ခရ
ံ န့် မလွယ့်ကသမ ာျား
အမ ြိုျားသမှီျားအလွတ့္်တ္န့်ျား လိုပ့်ငန့်ျားခွင့်မ ာျားတ္ွင့် လိုပ့်
ကိုင့်ရန ကရသာ လိုပ့်သာျားမ ာျား၊ ရရွံ့ရမပာင့်ျားလိုပ့်သာျား
မ ာျား လငယ့်မ ာျား၊ ဆင့်ျားရဲနွမ့်ျားပါျားသမ ာျားနင
ှ ့်
ထခက
ို ့်လွယ့်သည့် အိုပ့်စိုမ ာျား

အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျား၏ စှီျားပွာျားရရျားနှင့်
ဝင့်ရငွရသည့်အလိုပ့်မ ာျား အရပေါ်
သက့်ရရာက့်မှု

အမ ြုျေးသမျေး ၆၀% နျေး ါျေးသည် အလွှတ်တန်ျေး စျေး ွာျေးကရျေး
လု ်ငန်ျေးမ ာျေးတင
ွ ် လု ်ကုင်ကနကကပ ျေး ၎င်ျေးတုို့အာျေး ဆင်ျေးရဲ
မွဲကတမှုနွထဲသုို့ က ကရာက်နုင်သည် အနတရာယ်ထဲသုို့
တွန်ျေး ုို့ကနသည် ။

အမ ြုျေးသမျေးတစ်ဦျေးတည်ျေး
ဦျေးကဆာင်ရသည်
အမ်ကထာင်စုအမ ာျေးစု
စာျေးဝတ်ကနကရျေးအတွက် အလု ်အ
ကုင်မ ာျေးကု ဆုျေးရှုျေးရန် အခွင်လမ်ျေး
အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေးထက် ပု မန်ပ ျေးဝင်ကငွ
ရရှရန် အပခာျေးကသာ နည်ျေးလမ်ျေး
နည်ျေး ါျေးပခင်ျေး

အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျား အလိုပ့်အကိုင့် ဆံိုျားရှံှုျားမှု နှင့် ပတ့္်သက့်သည့် ကန့်ျားဂဏန့်ျား အခ က့်အလက့်မ ာျား
အကမရကန်
ကမလ လယ် အထ အလု ်
အကုင်မ ာျေး၏ ၆၀% နျေး ါျေး
ဆုျေးရှုျေးထာျေးသည်

စ န်
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ ၉၀% နှင် အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေး၏
၆၄% သည် တနုငင
် လုျေး သွာျေးလာခွင် ကနို့်
သတ်တာျေးပမစ်ပခင်ျေးကကကာင် ထ ခုကက
် သာ
ဝန်ကဆာင်မှု လု ်ငန်ျေး မ ာျေး တွင်
အလု ်လု ်ကုင်ကနသည်

ယကက
ခ ်ခွာခွာကနပခင်ျေး စမခ က်မ ာျေး၏ ရလေ်အရ
လု ်ငန်ျေးမ ာျေး တ်လုက် ရပခင်ျေးသည်
အမ ြုျေးသမျေးဝန်ထမ်ျေး မ ာျေးအာျေးလုျေး၏ ၁၇%
အက သက်ကရာက်သည် ။

အကရှွံ့အလယ် ုင်ျေးနှင် ကပမာက် အာဖရက
လု သ
် ာျေးအင်အာျေး၏ ၅ ု တ ုကု
ကုယ်စာျေးပ ြုကနစဉ်တွင် အမ ြုျေးသမျေး မ ာျေးသည်
ကေသတွငျေး် စုစုက ါင်ျေး အလု ်အကုင်မ ာျေး၏
သုျေး ု တစ် ုကု ဆုျေးရှုျေးလမ်မည်။

အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျားနှင့် စှီျားပွာျားရရျား
သုျေး ု နှစ် ုနှင် အထက်သည် ဖွွံ့ပဖြုျေးဆဲနုငင
် မ ာျေးမှ
ပဖစ်ကကသည်။
စျေး ွာျေးကရျေးအခက်အခဲကလ ာနည်ျေး သက်သာကစမည်
ကကာျေးခတခုအပဖစ်
ုျေးက ျေးမည် ုမှန် လမှုကရျေးဆုင် ရာ
ကာကွယ်ကစာင်ကရှာက်မှုမ ာျေး မရှပခင်ျေး
က န်ျေးမာကရျေး ကစာင်ကရှာက်မှု အကနို့်အသတ်ရှပခင်ျေး
/မရရှပခင်ျေး၊ ဝင်ကငွအက ြုျေးခစာျေးခွင်မ ာျေးနှင် အပခာျေး
ကသာ လမှုကရျေးနှင် စျေး ွာျေးကရျေး လုခခြုမှု ကွန်ယက်
မ ာျေးအာျေးဆုျေးရှုျေးပခင်ျေး

အလွတ့္်တ္န့်ျားလိုပ့်ငန့်ျား
အလွတ်တန်ျေး လု င
် န်ျေးမ ာျေးတွင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး ါဝင်မှု ုမ ာျေးကန
သည် (အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး သန်ျေးက ါင်ျေး ၇၄၀ ခနို့်)

အမ်မှကနပ ျေး အွနလ
် ုငျေး် မှ လု က
် ုင်၍ ရကသာ
အလု ်အကုင်ကကာင်ျေး နည်ျေး ါျေးပခင်ျေး
လလခ င့်ျား ထရတ္ွွံ့ဆက့်ဆံမှု လိုအပ့်သည့် အလိုပ့်
အကိုင့်မ ာျားအာျား အခ ြိုွံ့မမ တ္ရသာ ခွဲရဝမှု

လက့်လှီ စှီျားပွာျားရရျား သိုို့မဟိုတ့္် တ္ကယ
ို ့်ရရ ရစာင့်
ရရှာက့်မှု - အမ့်မှ အလိုပ့်လိုပ့်နိုင့်ရန့် အရမခအရန
နည့်ျားပါျားမခင့်ျားနှင့် အလိုပ့်လက့်မဲ မဖစ့်နိုင့်ရမခ ရှမခင့်ျား

ပံိုမန
ှ ့် သမရှျားို က လိုပ့်ငန့်ျား
က က
် ရာဂါပဖစ် ာွ ျေးကနစဉ် ကာလအတွင်ျေး အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးသည် အနတရာယ်
အမ ာျေးဆုျေး က ကရာက်နုင်ကသာ အလု ်အကင
ု ်မ ာျေးကု တာဝန်ယထာျေးသည်

က ာျား၊ မ အရမခမပြို အ ကမ့်ျားဖက့်မှု (GBV နှင့် COVID-19)
▪ COVID–19 ကကကာင် လုက်ကလ ာညကထွရှကသာ အလု ်မ ာျေးနှင်

တ်

နှစ်ဆနျေး ါျေး

သက်ကသာ က ာျေး၊ မ အကပခပ ြုအကကမ်ျေးဖက်မှုမှ ကင်ျေးကဝျေး လုခခြုကစကရျေး
▪လက်တွဲကဖာ်မှ သုို့မဟုတ် အမ်မှကန၍ အလု ်လု ရ
် ကသာ ဝန်ထမ်ျေး
မ ာျေးမှ ပ ြုလု ်ပခင်ျေး (အမ်တွင်ျေး အကကမ်ျေးဖက်မမ
ှု ာျေး)

တရုတ်

ယကက

▪အလု ်ခွင်တွင်လည်ျေး အထက်လကကျေး/ကကျေးကက ်သမ ာျေး သုို့မဟုတ်

၁၂၀% တျေးု လာပခင်ျေး

လု ်ကဖာ်ကုင်ဖက်မ ာျေးမှ ပ ြုလု ်ပခင်ျေး (လု ်ငန်ျေးခွင်တင
ွ ် က ာျေး၊ မ
အကပခပ ြုအကကမ်ျေးဖက်မှု

COVID – 19 က ာျေး၊ မ အကပခပ ြု အကကမ်ျေးဖက်မှု တုျေး

လာပခင်ျေး၊ IPPF အစရင်ခစာ_မတ်လ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်
• တရုတန
် ုငင
် ရှ ဟက ပ ည်နယ်
•

ကမဘာတလွှာျေး အမ ြုျေးသမျေး ၃ ဦျေးလျှင် တစ်ဦျေးသည် လက်တက
ွဲ ဖာ်မှ
က ျေးလန
ွ ်ကသာ ရု ် ုင်ျေးဆုင်ရာ သုို့မဟုတ် လင် ုင်ျေး ဆုင်ရာ

အကကမ်ျေးဖက်မှု ကကြုကတွွံ့ခစာျေးဖျေးကကသည်။

• ဘရာဇျေး၊ ဂ ာမန၊ အတလ၊ စ န်၊ ရုရှာျေး၊ အကမရက
- အကပမာက်အပမာျေး တုျေးကနသည်

မဲရခါင့် မမစ့်ဝှမ့်ျားရေသရှ အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျား

နိုငင
့် ံမခာျားမှ ရငွလရ
ွှဲ ပျားပိုို့့မခင့်ျား ရလ ာက သွာျားသည့်
ထုငျေး် နုငင
် မှ ကရွှွံ့ကပ ာင်ျေးလု ်သာျေး အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး
မမကနရ ် နုငင
် မ ာျေးသုို့ ပ န်လာကကရပခင်ျေး။
ခရှီျားသွာျားလာမှုနှင့် သွာျားလာခွင့်ကနို့့်သတ့္်
တ္ာျားမမစ့်မခင့်ျားမ ာျား
အမ ြုျေးသမျေး ကရွှွံ့ကပ ာင်ျေး လု သ
် ာျေးမ ာျေးသည် လမှုကရျေး
ကာကွယ်ကစာင်ကရှာက်မှုမ ာျေး လက်လမ
ှ ျေး် မှ ရရှရန်
အခက်အခဲမ ာျေး ရင်ဆုင်ရနင
ု ်သည်။

စှီျားပွာျားရရျား လိုပင
့် န့်ျားမ ာျားအတ္ွက့် မပင့်ျားထန့်ရသာ
ဖခမ့်ျားရမခာက့်မှု
အထျေးသပဖင် အလွတ်တန်ျေး စျေး ွာျေးကရျေး ကဏ္ဍမ ာျေး
နှင် အသက်ကမွျေးဝမ်ျေးကကကာင်ျေး အလု မ
် ာျေးတွင်
က ာျေး-မ ကရျေးရာကွာဟမှု တုျေးလာသည်။
Covid – 19 နှင့် ထရတ္ွွံ့မှု
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် မန်ျေးကကလျေးမ ာျေးသည် က ်
ကရာဂါနှင် ထကတွွံ့နုငက
် ပခ ုမ ာျေးကသာလု ်ငန်ျေး
မ ာျေးတွင် ထဲထဲဝင်ဝင် လု က
် ုငက
် နကကသည္

ခရှီျားသွာျားလပ
ို င
့် န့်ျားအရပေါ် သက့်ရရာက့်မှု

အလိုပ့်အကိုင့် လံိုခခံြိုမှုအရပေါ် ဆိုျားရွာျားရသာ
သက့်ရရာက့်မှု

ခရျေးသွာျေး ကဏ္ဍ အက မ ာျေးစွာ ထခုက်ပ ျေး ခရျေးသွာျေး လု ်
ငန်ျေးမှ ဝန်ထမ်ျေး အမ ာျေးစုမှာ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး ပဖစ်ကကသည်

အထည်ခ ြု ် စက်ရုမ ာျေး တ်ထာျေးပခင်ျေးနှင် အတ
အထည်ခ ြု ်စက်ရု လု ်သာျေးမ ာျေး

COVID–19 ကပ့်ရရာဂါ၏ မမန့်မာနင့်ငအ
ံ ရပေါ် စှီျားပွာျားရရျား ရှိုက့်ခက့်မှု
(မပင့်ပမှ နှင့် မပည့်တ္ွင့်ျားမှ)
ပ င် မှ ရုက်ခက်မှုမ ာျေး
က ) ကထာက်

ုို့ကဆာင်မှု လမ်ျေးကကကာင်ျေးမ ာျေး အကနှာင်အယှက်ပဖစ်ပခင်ျေး

ခ ) ကုန်သွယ်မှု ကလ ာက (ကုန် စစညျေး် မ ာျေး နှင် ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေး)
ဂ ) နုငင
် ပခာျေးမှ ကငွလွှဲမှုမ ာျေး ကလ ာက
ဝင်ကငွရရှကသာ ကဏ္ဍမ ာျေး
•

စုက် ြုျေးကရျေး

•

စက်မှု လု ်ငန်ျေး

•

ဝန်ကဆာင်မှု လု င
် န်ျေးမ ာျေး

အပခာျေး ကဏ္ဍ

ဃ) ကုန် စစည် ကစ ျေးနှုန်ျေးမ ာျေးကလ ာက ကန
င ) မတည်ပငမ်ကသာ ကငွကကကျေး စျေးဆင်ျေးမှု

•

ကငွကကကျေး လု င
် န်ျေး

ပ ည်တွင်ျေး ရုက်ခက်မှုမ ာျေး

•

ဘဏ္ဍာကရျေး လု ်ငန်ျေး

က ) သွာျေးလာခွင် ကနို့်သတ်ထန်ျေးခ ြု ်ပခင်ျေးနှင် သွာျေးလာမှုဆုင်ရာ

အစအမမ ာျေး
ခ ) စာျေးသုျေးသ အပ ြုအမှု နှင် တ်သတ်ကသာ အကပ ာင်ျေးအလဲမ ာျေး
5

မမန့်မာနိုင့်ငရ
ံ ှ က ာျား၊ မ ရရျားရာ အခ က့်အလက့်မ ာျား - စှီျားပွာျားရရျား

အမ ြုျေးသမျေး လု ်သာျေးအင်အာျေး အမ ာျေးစုသည်
အမ်ကထာင်စု အဆင်နှင် ကက ျေးလက်ကေသမ ာျေး၌
အလွတတ
် န်ျေး လု ်ငန်ျေးခင
ွ ်မ ာျေးတွင်
လု ်ကုင်ကနကကသည်
ပမန်မာအမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးသည် လက်ရတွ
ှ င်
အလွတတ
် န်ျေး လု ်ငန်ျေးခင
ွ ်မ ာျေးပဖစ်သည်
အမ်အကနှင် ပ ြုစုကစာင်ကရှာက်မှု အလု ်မ ာျေး
အတွက် နုင်ငရ ်ပခာျေးတွင် ကရာက်ရကနကကပခင်
ှ
ျေး
ပဖစ်သည်။

အထည်ခ ြု ် ကဏ္ဍတွင်အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး
ါဝင်မှုမ ာျေးပ ျေး အမ ာျေးစုမှာ
ကရွှွံ့ကပ ာင်ျေးလု ်သာျေးမ ာျေးပဖစ်ကကသည်။

၈၉.၁%

၂.၈ သန့်ျား

အမ ြိုျားသမှီျား
၇၈၉,၀၀၀ ဦျား

၁၂၆,၂၃၇
မှတ့္်ပံိုတ္င့်ထာျား
ဖပှီျား

၉၀%

၆၂၀,၀၀၀
မှတ့္်ပံိုို့တ္င့်
ထာျားမခင့်ျားမရှ

ပမန်မာနုင်ငရှ တနုင်တ ုင် နှင် အကသျေးစာျေး
စျေး ွာျေးကရျေး လု ်ငန်ျေးရှင်မ ာျေး

၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပမန်မာနုငင
် ရှ အကသျေးစာျေး
နှင် အလတ်စာျေး စျေး ွာျေးကရျေးလု ်ငန်ျေးမ ာျေး

ပမန်မာနုင်ငရှ အလွတ်တန်ျေး
(မှတ် ုတင်ထာျေးပခင်ျေးမရှသည)်
စျေး ွာျေးကရျေးလု ်ငန်ျေးမ ာျေး

မ ာျေးကသာအာျေးပဖင် တနုင်တ ုင်နှင် အကသျေးစာျေး စျေး ွာျေးကရျေးလု ်ငန်ျေးအမ ြုျေးအစာျေး ကအာက်တင
ွ ်ရကသာ
ှ
အလွတတ
် န်ျေး စျေး ွာျေးကရျေး လှု ်ရှာျေးမှုမ ာျေးတင
ွ ် အမ ြုျေးသမျေး အကရအတွက် ကတာ်ကတာ်မ ာျေးမ ာျေး ါဝင်ကကသည် ။

မမန့်မာနိုင့်ငရ
ံ ှ က ာျား၊ မ ရရျားရာ အခ က့်အလက့်မ ာျား - စှီျားပွာျားရရျား

အသက် ၁၅ နှစ် မှ ၆၄ နှစ်
အရွယ်ရသ
ှ မ ာျေးအတွက် လု ်သာျေးအင်အာျေး
ါဝင်မှုနှုန်ျေးသည် ၆၄.၇% ပဖစ်သည်။
(အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေးအတွက် ၈၀.၂% နှင်
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးအတွက် ၅၁.၆% ပဖစ်သည်)

အမ ြုျေးသမျေး လု ်သာျေးအင်အာျေး စုစုက ါင်ျေး
၏ ၇၀% ကလာက်သည် စုက် ြုျေးကရျေး
စုက် ြုျေးကရျေး ကဏ္ဍသည် ၅၂% ကသာ
လု ်သာျေးအင်အာျေးကု အလု ်က ျေးထာျေး

ပ ျေး ပ ည်တွင်ျေးအသာျေးတင် ထုတလ
် ု ်မှု
တန်ဖုျေး (GDP) ၏ ၃၇% ံ ုျေးက ျေးကန
သည်။

ကဏ္ဍတွင် လု ်ကုင်ကနကကသည်။

အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျား၏ ဘဝနှင့် အသက့်ရမွျားဝမ့်ျားရ ကာင့်ျားမမ
ှု ာျားအရပေါ် သက့်ရရာက့်မှု

အမ ြုျေးသမျေးသည် က န်ျေးမာကရျေးကစာင်
ကရှာက်မှုဆုငရ
် ာ လု သ
် ာျေးအင်အာျေး၏ ၇၅% ကု
ကုယ်စာျေးပ ြုကနသည်။

အစာျေးအကသာက်နှင်
ဝန်ကဆာင်မှုလု ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် ါဝင်ကန
ကသာဝန်ထမ်ျေးမ ာျေး၏ ၆၀%သည်
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးပဖစ်ကကသည်။

အမ်ကထာင်စု ဝင်ကငွ၏ ၄၄% ကု ကရွှွံ့
ကပ ာင်ျေးလု ်သာျေး အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးမှ
ကထာက် က ျေးထာျေးသည် (ပ ည်တင
ွ ်ျေး နှင်
နုင်ငတကာ)

ပမန်မာအမ ြုျေးသမျေး ၇၈၉,၀၀၀ ဦျေးသည်
အလွတ်တန်ျေးကဏ္ဍထဲရှ အမ်အကနှင်
ပ ြုစုကစာင်ကရှာက်ကရျေး အလု ်မ ာျေး
အတွက်လက်ရှ နုငင
် ရ ်ပခာျေး၌
ကရာက်
ရှကနသည်။

လမ်ျေးကဘျေးတွင် အစာျေးအကသာက် ကရာင်ျေးကသာ
က ကစ ျေးသည်မ ာျေး၏ ၇၀% မှ ၉၀%
မှာအမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး ပဖစ်ကကသည်။

၂၇၃,၀၀၀ ဦျေးကသာ အျေးု အမ်စွနို့်ံခွာ ထွက်
ကပ ျေးကကသမ ာျေးထဲတင
ွ ် ၆၉% သည် ကခ င်၊ ရခုင်၊ ခ င်ျေးနှင်
ကရင်ပ ည်နယ်တုို့မှ ေုကခ သည် စခန်ျေးမ ာျေးနှင် ေုကခသည်
စခန်ျေးကသ
ဲ ုို့ ကသာအကပခအကနမ ာျေးတွင် ကနထုင်ကနကက ရကသာ
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် ကကလျေးမ ာျေး ပဖစ်ကကသည်

မမန့်မာနိုင့်ငံ COVID–19 ၏ က ာျား၊ မ ရရျားရာ (လ ပ့်တ္မပက့်) ရလလာဆန့်ျားစစ့်မှု (RGA)
လမှုဖလုကရျေးအဖွဲွံ့
(SSB) က န်ျေးမာကရျေး စမခ က်က
လဦျေးကရ၏ ၂.၅% သာကု လွှမျေး် ျေး
ခခြုမှုရှသည်။
အဖွဲွံ့ဝင်ပဖစ်မှုသည်
ုမှန်လု ် ငန်ျေးခင
ွ ်မ ာျေးမှ

ဝန်ထမ်ျေးမ ာျေး အတွက်သာ
ကနို့်သတ်ထာျေး သည်။
ပမြုွံ့နယ် ၁၁၆ ပမြုွံ့နယ်တွင်သာ

လု ်ငန်ျေး လည် တ်ကနသည်
(ပမြုွံ့နယ်က ါင်ျေး ၃၃၀ ထဲမှာ)
ကလျှာက်လွှာတင်ပခင်ျေး လု ်ငန်ျေး
စဉ်သည် အဓက အဟနို့်
အတာျေးပဖစ်နင
ု ်သည် - သက်
ကသအကထာက်အထာျေးမရှပခင်ျေး

ပမန်မာနုငင
် ရှလု ်သာျေးမ ာျေး၏
၈၃% သည်အလွတ်တန်ျေး

လု ်ငန်ျေးခွငမ
် ာျေးတွင်လု ်ကုင်
ကနကကသည်။
အလွတတ
် န်ျေး အလု ်အကုင်မ ာျေး
(လမ်ျေးကဘျေး က ကစ ျေးသည်မ ာျေး ၊
အမ်အက အလု ်သမာျေးမ ာျေးနင
ှ ်
တကကစကမာင်ျေးသမ ာျေး

အမ ြုျေးသမျေးဦျေးကရ သည်
အမ ြုျေးသာျေး မ ာျေးထက် ုသည်
(၉၀.၇% နှင် ၇၇.၄%)

လစာမပဖတ်သည် ဖ ာျေးနာခွင်၊ လစာ
မပဖတ်သည် မျေးဖွာျေးခင
ွ ် သုို့မဟုတ်
က န်ျေးမာကရျေး အာမခ စသည် လမှု
ကရျေးရာ အကာအကွယ်မ ာျေး မရရှပခင်ျေး

တ်ထာျေးခရကသာ စက်ရုမ ာျေးနှင်
က န်ျေးမာကရျေးစစ်ကဆျေးခ က်ကစာငဆ
် ုင်ျေး
ကနကသာစက်ရမ
ု ာျေးမှ အလု ်သမာျေးမ ာျေး
၏ လစာမ ာျေး၏ ၄၀% (MOLIP)
SSB တွင်မှတ် ုတင်ထာျေးကသာ ဝန်ထမ်ျေး

ပါဝင့်ရမဖဆသ
ို မ ာျား

အသက် ၁၆ နှစ်နှင် ၅၃ နှစ်ကကာျေး

မ ာျေးသာ အက ြုျေးဝင်ပ ျေး ဤ အကထာက်အ

ရှ စုစက
ု ါင်ျေးကပဖဆသ
ု ၈၂ ဦျေး

ရယမှုကု ကနို့်သတ်နုင်ဖွယ်ရှသည်

(အမ ြုျေးသမျေး ၆၂ ဦျေး၊ အမ ြုျေးသာျေး
၂၀ ဦျေး)

လု ်ငန်ျေးလည် တ်မှု ရ ထ
် ာျေးကသာ စက်ရု က ါင်ျေး ၁၇၅
ရုထဲမှ စက်ရု ၁၀၅ ရုမှ အ လု ်သမာျေးမ ာျေးသည် ၎င်ျေးတို့ု

အလု လ
် ု ် ထာျေးသည် ရက်မ ာျေးအတွက် အခကကကျေး ကငွ
ရရှရန် က န်ကနကသျေးသည်

အကဝျေးမှ လှမ်ျေး၍ သုို့မဟုတ်
မ က်နှာခ င်ျေးဆုင် ကတွွံ့ဆု
ကမျေးပမန်ျေးမှု

အခ ြုွံ့ကသာ ဝန်ထမ်ျေးမ ာျေးသည် စာပဖင် ကရျေးသာျေး
ထာျေးကသာ စာခ ြုွံ့ ် မရှသည်အတွက် ဝန်ထမ်ျေး

အမ ာျေးစုသည် ၎င်ျေးတအ
ုို့ ာျေး အလု ်အကုင်ခနို့်အ ်
ပခင်ျေးအက

ကခါင်ျေး ပု ဖတ်ပခင်ျေးနှင် တ်သက်ပ ျေး

ထခုက်ခစာျေးကကရသည်။

ရန်ကုန်၊ မနတကလျေး၊ မွန၊်
ကယာျေး၊ ကရင်၊ ရှမ်ျေး

မမန့်မာနိုင့်ငံ COVID–19 ၏ က ာျား၊ မ ရရျားရာ (လ ပ့်တ္မပတ့္်) ရလလာဆန့်ျားစစ့်မှု (RGA)

•

၇၀၀,၀၀၀ ကသာ လု ်သာျေးဦျေးကရတွင် ၅၀%သည်

အထည်ခ ြု ် အလု ်သမာျေး ၅၉,၀၀၀ ဦျေးကအာက်

လစာမရဘဲ အလု ်မှ ဆုင်ျေးငခရပခင်ျေး သုို့မဟုတ်

(ခနို့်မှနျေး် ကပခ အမ ြုျေးသမျေး ၅၂,၂၀၀ ဦျေး) တုို့သည် ၎င်ျေးတုို့

အလု ်လျေးု ဝ ပ ြုတ်ပခင်ျေး စသည် အနတရာယ်တုို့ နှင်

အလု ်အကုင်မ ာျေးကု ဆုျေးရျေးှု ခဲကကရသည် (အလု ်သမာျေးမ ာျေး

ရင်ဆုင်ကနကကရသည်။

အစည်ျေးအရျေးု ၏ အစရင်ခစာ)

တဆ ်မ ြုျေးစု နှင် လက်လကရာင်ျေးခ သမ ာျေးစက်ရုမ ာျေးမှ
မှာယမှုမ ာျေး ဖ က်သမ်ျေး လုက်သပဖင် စက်ရုအမ ာျေးစုသည်
ခ က်ခ င်ျေး

•

အခ ြုွံ့သည် အလု ်လု ်ခဲသည် ရက်အနည်ျေးငယ်သာ လု ်ခလစာ
ရရှပ ျေး တစ်လလုျေး လစာ မရ ါ။ ဤကဲသုို့ ရုတတ
် ရက်
ပဖစ်သည်ေဏ်ကု ခနုင်ရန် သတက ျေးမှု သုို့မဟုတ် လုခခြုမှု
အကာအကွယ်က ျေးမှု အနည်ျေးငယ်သာ ရှခဲသည်။

အစာျေးအစာနှင် က န်ျေးမာကရျေးကစာင်ကရှာက်မှု စသည်
အကပခခ လုအ ်ခ က်မ ာျေးကု ပ ည်မရန် ရုန်ျေးကန်ကန

တ်လုက်ပ ျေး အလု ်သမာျေးမ ာျေးအာျေး လု ်ခလစာ

နည်ျေးနည်ျေး သုို့မဟုတ် လု ်ခလစာ မက ျေးဘဲ အမ်သုို့ ပ န်ကကရသည်။
•

အထည်ခ ြု ်
လု ်သာျေးမ ာျေး
အက
သက်ကရာက်မှု

ကကသည်။
•

၎င်ျေးတုို့၏ အကပခခ လုအ ခ
် က်မ ာျေး ပ ည်မရန်
အတွက် အသုျေးစရတ်ကလျှာခ ပခင်ျေး၊ ကငွကခ ျေးငှာျေးပခင်ျေး
နှင် အမ်ရှ စစည်မ ာျေး ကရာင်ျေးခ ပခင်ျေးတုို့
ပ ြုလု ်ရကကကာင်ျေးကပ ာဆု ထာျေးသည်။

ဖမန်မ နိ်း
ု ်း
် န
ံ ်း
ှ ် ကမဘ တလ းတ်း်
အမငိြုံးသမီးမင း/ကင းမရ း အရပေါ်
COVID-19 အကငိြုံးသက်ရ က်မှု
ဖ်းိမ်းချငမ်းရ း/လံဖု ချံြုံရ းနှ်း ် လူမှုသဟဇ တဖဖစ်မှု

ဋ ကခ ပဖစ် ွာျေးကနသည် ကေသမ ာျေးတွင် ကနထုင်သမ ာျေးအတွက် ဘာကတွက ုပ ျေး
အခက်အခဲပဖစ်ကစသလဲ?
အကတွွံ့အကကြု မျှကဝပခင်ျေး
၁။ ဋ ကခ ပဖစ် ွာျေးကနကသာ ကေသမ ာျေးသည် အပခာျေးကသာကေသမ ာျေးထက် မည်သည်အရာမ ာျေး ုခက်ခဲသလဲ။

(က န်ျေးမာကရျေး၊ စျေး ွာျေးကရျေး၊ တရာျေးကရျေး)
၂။ COVID 19 က ်ကရာဂါသည် ပငမ်ျေးခ မ်ျေးစွာကနထုင် ဆက်ဆကရျေးကု ထခုက်သလာျေး။
(တစ်ဦျေးခ င်ျေး၊ မသာျေးစု၊ အဖွဲွံ့အစည်ျေး၊ လမှု အဖွွံ့ဲ အစည်ျေး၊ နုင်ငအလက
ု ်)

ဉာဏ့်စမ့်ျားရများခွန့်ျား - မမန့်မာနိုင့်ငံရှ က ာျား-မ ရရျားရာ ကန့်ျားဂဏန့်ျား အခ က့်အလက့်မ ာျား
• အမ ြုျေးသာျေးအဆင် တရာျေးဥ ကေပ ြုကရျေး မဏ္ဍြုငအ
် တွငျေး် ရှ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး (ပ ည်ကထာင်စုလွှတ်ကတာ်)

• ပ ည်နယ်/တုင်ျေးကေသကကျေး လွှတ်ကတာ်မ ာျေးတွင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ ကုယ်စာျေးပ ြု ါဝင်မှု
• ရ က
် က
ွ ်/ကက ျေးရွာ အု ခ
် ြု ်ကရျေးတွင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ ကခါင်ျေးကဆာင်မှု
• နုငင
် ကရျေး ကဆွျေးကနွျေးမှုအတွက် မကဘာင်တင
ွ ် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ ကယ
ု စ
် ာျေးပ ြု ါဝင်မှုကု ကမျှာ်လင်ထာျေး သည်။

• ပငမ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး ညြှနှုင်ျေးကဆွျေးကနွျေးမှု အတွင်ျေး အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ အခန်ျေးကဏ္ဍ
• ၄ ကကမ်ကပမာက် ၂၁ ရာစု င်လု ညလာခတွင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ ါဝင်မှု
• ပ ည်ကထာင်စု ပငမ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး ကဆွျေးကနွျေးမှု ျေးတဲွ ကကာ်မတ (UPDJC) ဖွွံ့ဲ စည်ျေးပခင်ျေး

လိုပ့်နင့်စွမ့်ျားရည့်မမငမ
့် ာျားမခင့်ျား
(ဆံျားို မဖတ့္်ခ က့် ခ မှတ္သ
့် ည့်ရနရာမ ာျားတ္ွင့် ကိုယ့်စာျားမပြိုပါဝင့်ရနမခင့်ျား)

ပ ည်ကထာင်စုလွှတက
် တာ်တင
ွ ် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ ကယ
ု စ
် ာျေးပ ြု ါဝင်မှုမှာ (
A. 18%

B. 12%
C. 43%

)% ပဖစ်သည်။

လိုပန
့် င့်စွမ့်ျားရည့်မမင့်မာျားမခင့်ျား
(ဆံျားို မဖတ့္်ခ က့် ခ မှတ္သ
့် ည့်ရနရာမ ာျားတ္ွင့် ကိုယ့်စာျားမပြိုပါဝင့်ရနမခင့်ျား)

တင
ု ျေး် ကေသကကျေးနှငပ် ည်နယ်လတ
ွှ ်ကတာ်မ ာျေးတင
ွ ် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ ကယ
ု စ
် ာျေးပ ြု ါဝင်မှု မှာ (
ပဖစ်သည်။
A. 20

B. 10
C. 36

)%

ဖငမ့်ျားခ မ့်ျားရရျားမဖစ့်စဉ့်တ္ွငပ
့် ါဝင့်မှု
နုင်ငကရျေး ကဆွျေးကနွျေးမှုအတွက် မကဘာင်တင
ွ ် တန်ျေးတညမျှကရျေးအတွက် အမ ြုျေးသမျေး ါဝင်မှု (……)%
ါဝင်ကစရန် ထည်သွငျေး် ကရျေးဆထ
ွဲ ာျေးသည်။
A. 20
B. 30

C. 25

ဖငမ့်ျားခ မ့်ျားရရျားမဖစ့်စဉ့်တ္ွငပ
့် ါဝင့်မှု

၂၁ ရာစု င်လုညလာခတွင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး ါဝင်မှုမာှ ( ) % ပဖစ်သည်။
A. 17
B. 30

C. 25

ဖငမ့်ျားခ မ့်ျားရရျားမဖစ့်စဉ့်တ္ွငပ
့် ါဝင့်မှု

ပ ည်ကထာင်စု ပငမ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးကဆွျေးကနွျေးမှု ျေးတွဲကကာ်မတ (UPDJC) တွင်
ကယ
ု စ
် ာျေးပ ြု ါဝင်မှုမာှ အမ ာျေးဆုျေး ( ) % ပဖစ်သည်။

A. 25
B. 33
C. 38

လု ်ငန်ျေးကကာ်မတမ ာျေး၌ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး

အိုပ့်စိုလိုက့် ရဆွျားရနွျားရမည့် ရများခွန့်ျား
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၊ ပငမ်ျေးခ မ်ျေးကရျေးနှင် လုခခြုကရျေး (WPS) နှင် လမှု သဟဇာတပဖစ်ကရျေး ဆုတာ ကု
သင်ဘယ်လု နာျေးလည် ါသလဲ?

အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျား၊ ဖငမ့်ျားခ မ့်ျားရရျားနှင့် လံိုခခံြိုရရျား (WPS) အစှီအစဉ့်၏ အဓကက ရသာ အစတ့္်အပိုင့်ျားမ ာျား
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် မန်ျေးကကလျေးမ ာျေးအာျေး
ကာကွယ်က ျေးပခင်ျေး

ပငမ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး လု ်ငန်ျေးစဉ်နှင် ပငမ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး
ကာကွယ့်မှု
Protection

တည်ကဆာက်မန
ှု ှင် ဆက်နွယ်သည် အ

•

ဥ ကေအရ အကာအကွယ်က ျေးပခင်ျေး

•

လမှုစျေး ွာျေး လုခခြုမှု

သည် လု ်ငန်ျေးစဉ်မ ာျေးတွင် အမ ြုျေးသမျေး

•

က န်ျေးမာကရျေး လုခခြုမှု

မ ာျေး၏ ါဝင်မှု

ဋ ကခမ ာျေးအာျေး တာျေးဆျေးကာကွယ်ပခင်ျေး

•

ပါဝင့်မှု
Participation

အကစာ ုင်ျေး ကကြုတင်သတက ျေးသည်
စနစ်မ ာျေးတွင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏
အပမင်မ ာျေးကု ထည်သွင်ျေးပခင်ျေး

•

လထု ညာက ျေးမှု

•

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ အခွင်အကရျေးမ ာျေးကု
ခ ြုျေးကဖာက်သမ ာျေးအာျေး တရာျေးစွဲဆု ပခင်ျေး

ကကြိုတ္င့်ကာ
ကွယ့်မခင့်ျား
Prevention

ကိုစာျားမှုနှင့်
မပန့်လည့်

မ ာျေးပ ည်သ ဆုင်ရာ ဆုျေးပဖတ်ခ က် ခ မှတ်

လမှုကရျေးနှင် စျေး ွာျေးကရျေး အခွင်အကရျေးမ ာျေး

•

ဋ ကခပဖစ်ပ ျေးကနာက် ုင်ျေး ကငွကကကျေး
ခွဲကဝပခင်ျေး၊ က ာျေး၊ မ ကရျေးရာ တုို့ပ န်

ထရထာင့်မှု

ကဆာင်ရွက်ကသာ ဘတ်ဂ တ်
•

အသွင်ကျေးကပ ာင်ျေးကရျေးဆုင်ရာ တရာျေး
မျှတမှု

•

က ာျေး၊ မ ကရျေးရာ ပ ြုပ င်ကပ ာင်ျေးလဲပခင်ျေး
ဆုင်ရာ ပ င်ဆင်မှုမ ာျေး

လမှု သဟဇာတ္မ တ္ရရျား

အဓက ါဝင်ကသာ အစတ်အ င
ု ်ျေးမ ာျေး

1. လမှုကရျေးရာ ဆက်ဆကရျေးမ ာျေး
2. ခ တ်ဆက် ကဆာင်ရွက်မှု
3. အာျေးလုျေးအတွက် ကကာင်ျေးမွန်ကသာ တန်ျေးတညမျှမှုဆသုို့
ဘုဦျေးတည်ခ က်ရှပခင်ျေး

လမှု သဟဇာတ္ မဖစ့်မှု
• ဤအစတ်အ ုင်ျေးတွင် ကကာင်ျေးမွန်ကသာ အု ်ခ ြု ်မှု နှင် လူ့အခွင်အကရျေးမ ာျေးအက

ကလျေးစာျေးလုက်နာမှုတို့ု လုအ ်သည်

• လအဖွဲွံ့အစည်ျေးတစ်ခုသည် ၎င်ျေး၏ တန်ဖုျေးထာျေးမှုမ ာျေးကု ကာကွယ်ရန် အတွက် အာျေးလုျေး ါဝင်ပ ျေး
စည်ျေးလုျေးညညွှတမ
် ှုမ ာျေး မ
ု လ
ု ာ ါ က ဋ ကခစမခနို့်ခွဲမှု ယနတရာျေးမ ာျေးကု ကကာင်ျေးစွာအသုျေးခ လာနင်ပ ျေး
လူ့အဖွဲွံ့အစည်ျေးအတွင်ျေး စတ်ဝမ်ျေးကွဲမှုမ ာျေး ကလ
ု ည်ျေး ုမုကကကကခနင်လာသည်။
• လမှုသဟဇာတပဖစ်မှု ဆုင်ရာ သက်ကရာက်မှုမ ာျေးကုလည်ျေး ထညသ
် ွင်ျေးစဉ်ျေးစာျေးရန် လုအ ်သည်
• ရည်ရယ
ွ ၍
် ပဖစ်ကစ သုို့မဟုတ် မရည်ရွယ် ဲ ပဖစ်ကစ
• အကကာင်ျေး သုို့မဟုတ် အဆုျေး

အိုပ့်ခ ြိုပ့်ရရျားနှင့် လမှု သဟဇာတ္မဖစ့်မှု
• အု ်ခ ြု မ
် ှု - လမှုကရျေးရာ ဆက်ဆကရျေးမ ာျေး
• အု ်စုမ ာျေးအကကာျေး၊ နုငင
် သာျေးမ ာျေးနှင် အစျေးု ရအကကာျေး ဆက်ဆကရျေးမ ာျေး၊ လုခခြုကရျေး သုို့မဟုတ် လမှုကရျေး ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေး က ျေး အ ်ပခင်ျေး နှင်
အာျေးနည်ျေးကသာ လမှုကရျေးရာ ဆက်ဆကရျေးမ ာျေးသုို့ ဦျေးတည်ကစသည် မတကွဲပ ာျေးကသာ အုို့ ်စမ
ု ာျေးအာျေး မမျှတ စွာ ဆက်ဆပခင်ျေး
• အု ်ခ ြု မ
် ှု - ခ တ်ဆက်ကဆာင်ရွက်ပခင်ျေး

• ထကရာက်ကသာ အု ်ခ ြု ်ကရျေး စည်ျေးမ ဉ်ျေးစည်ျေးကမ်ျေးမ ာျေး - ငါတို့ုတုငျေး် ပ ည်၊ ငါတို့ုရ ်ရွာဟု နုင်ငသာျေးမ ာျေး ခစာျေး ရကစရန် မတကွဲပ ာျေးကသာ
အု ်စုမ ာျေးအကကာျေးဆက်ဆကရျေးမ ာျေးကု စမခနို့်ခွဲပခင်ျေး
• အု ်ခ ြု မ
် ှု - တန်ျေးတညမျှမှု
• လမှုကရျေးရာ ဖယ်ကကဉ်ထာျေးပခင်ျေး (အု ်ခ ြု မ
် ှု စနစ်မှ) နှင် မညမျှပခင်ျေးမ ာျေးသည် အကကမ်ျေးဖက်ကသာ လှု ရ
် ှာျေးမှု မ ာျေးနှင် ဋ ကခ မ ာျေးအတွက်

ကရခကပမခ ပဖစ်နုငသ
် ည်
• အု ်ခ ြု မ
် ှု - အာျေးလုျေးအတွက် ကကာင်ျေးမွနမ
် ှု (ဘုဦျေးတည်ခ က်)
• ထကရာက်ကသာ အု ်ခ ြု မ
် သ
ှု ည် မတကွဲပ ာျေးကသာ အု ်စုမ ာျေးအာျေး နှစ်ဖက် သကဘာတကသာ နည်ျေးဗ ဟာ
ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှု အတွက် ၎င်ျေး တုို့အတတကွ အလု ်လု ်နုင်မည် ကနရာတစ်ခု ရှာကဖွရန် ကညက ျေး ါသည်

မ ာျေးကု ရှာကဖွ ရန် သုို့မဟုတ်

“ဖငမ့်ျားခ မ့်ျားရရျား” အတ္ွက့် “လမှုသဟဇာတ္မဖစ့်မှု”
•

အက ်အတည်ျေး
စစ် ွဲ

ဋ ကခ

•မယုကကည်မှုမ ာျေး ပမင်မာျေးလာပခင်ျေး
•လမှုကရျေးရာ သျေးသနို့်ခွဲပခာျေး ကနထုငပ် ခင်ျေး
•ခ န်လှ ထ
် ာျေးပခင်ျေး
•မညမျှပခင်ျေး

• လမှုသဟဇာတပဖစ်ကသာ လမှု အဖွွံ့ဲ အစည်ျေးဆုသည်မှာ ဋ ကခမ ာျေး မရှပခင်ျေးကု ဆုလုသည်မဟုတ်ဘဲ ထထကရာက် ကရာက်
စမခနို့်ခွဲနုငသ
် ည် အလာျေးအလာရှပခင်ျေးကု ဆုလုသည်။
• လအဖွဲွံ့အစည်ျေးတစ်ခုသည် ၎င်ျေး၏ တန်ဖုျေးထာျေးမှုမ ာျေးကု ကာကွယ်ရန် အတွက် အာျေးလုျေး ါဝင်ပ ျေး စည်ျေးလျေးု ညညွှတ် မှုမ ာျေး ုမုလာ ါ

က ဋ ကခစမခနို့်ခွဲမှု ယနတရာျေးမ ာျေးကု ကကာင်ျေးစွာအသုျေးခ လာနင်ပ ျေး လူ့အဖွွံ့ဲ အစည်ျေးအတွငျေး် စတ် ဝမ်ျေးကွဲမှုမ ာျေး ကုလည်ျေး
ုမုကကကကခနင်လာသည်။
• ကွပဲ ာျေးကနကသာ အု ်စမ
ု ာျေးအတွင်ျေးအတတကွဆုသည်ခစာျေးခ က်နင
ှ ် လထုနှင် ၎င်ျေးတုို့၏ ကခါင်ျေးကဆာင်မ ာျေးအကကာျေး
အတတကွပဖစ်သည် ဆုသည် ခစာျေး ခ က်ကုပ န်လည်တည်ကဆာက်ပခင်ျေးသည် ပငမ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး ကရရှည်တရန်အတွက် အကရျေး ါသည်

(အု ်စုမ ာျေးအကကာျေး မတကွဲပ ာျေးမှုကု တန်ဖုျေးထာျေး ဂုဏယ
် ပခင်ျေးနှင် ၎င်ျေးတုို့ကကာျေးမှ တညကသာ အရာမ ာျေး ကု ကဖာ်ထုတ်ရန်
ကညက ျေးပခင်ျေး

က ာျား၊ မ ရရျားရာ ပါဝင့်ရသာ COVID–19 : မမန့်မာနိုင့်ငရ
ံ ှ အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျား
ဖငမ့်ျားခ မ့်ျားရရျား၊ လံိုခခံြိုရရျားနှင့် လမှုသဟဇာတ္မ တ္ရရျား

Vulnerability Mapping

• ကခ င်၊ ကရင်၊ ရခုင်ပ ည်နယ်ကပမာက် ုင်ျေးနှင် ရှမ်ျေးပ ည်နယ်တုို့တွင် အလွန်
အကျွ ထခုက်ခစာျေးလွယ်မှု ပမင်မာျေးပခင်ျေး၊ ခ င်ျေး နှင် ရခုင်ပ ည်နယ်ရှ NGCAs
တုို့တွင် ပ င်ျေးထန်သည် စန်ကခ မှုမ ာျေး ရှကနကသျေးသည်
• ပမန်မာနုငင
် ရှ ဋ ကခေဏ်သင်ပမြုွံ့နယ် ခနို့်မှန်ျေးကပခ ၁၁၈ ပမြုွံ့နယ်
• အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး ရင်ဆုင်ကနရသည် စန်ကခ မှုမ ာျေးအာျေး အထျေးသပဖင်

ကဝျေးလကခါင်ဖ ာျေးပ ျေး ဋ ကခ ေဏ်သင်ကနကသာ ကေသမ ာျေးတွင် အထျေးသပဖင်
ကတွွံ့ရသည်
•

က ာျေး-မ အကပခပ ြု အကကမ်ျေးဖက်မှု ုစမ ြုျေးစုမ ာျေး

•

လကုန်ကျေးမှုနှင် ခွဲပခာျေး ဆက်ဆမှု

•

တခါတရ သွာျေးလာခွင် ကနို့်သတ်ပခင်ျေးမ ာျေး၊ ပဖစ်ကစပခင်ျေး

•

မှန်ကန်ပ ျေး ယုကကည်စတ်ခ ရကသာ သတင်ျေးအခ က်အလက် ရရှရန်
လမ်ျေးကကကာင်ျေးမ ာျေးအာျေး အကနို့်အသတ်ပဖင် အသုျေးခ ရ ပခင်ျေး

•

Source: Vulnerability in Myanmar: A Secondary Data Review of Needs, Coverage and Gaps
(HARP/MIMU), Yangon 2018

က န်ျေးမာကရျေး ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေးအတွက် စန်ကခ မှုမ ာျေး

က ာျား၊ မ ရရျားရာ ပါဝင့်ရသာ COVID–19 : မမန့်မာနိုင့်ငံရအမ
ှ
ြိုျားသမှီျားမ ာျား ဖငမ့်ျားခ မ့်ျားရရျား၊ လံိုခခံြိုရရျားနှင့်
လမှုသဟဇာတ္မ တ္ရရျား

သတင်ျေးအခ က်အလက် ရရှမှု လမ်ျေးကကကာင်ျေးမ ာျေး အကနို့်
အသတ်ရှပခင်ျေး၊ ကနို့်သတ်တာျေးပမစ်သည် ကာလ အတွင်ျေး

ကာလကကာရှည်ပဖစ်ကနကသာ ဋ ကခ

သွာျေးလာလှု ရ
် ှာျေးမှု၊ အစုလုက်အခ ြုလုက် အလု ်

လက်မဲ

ကရာဂါ ပဖစ် ာွ ျေးသည် ရင်ျေးပမစ်၊ ကရာဂါ

အရ ်ဘက်
လွတ်လ ်ခွင်
မ ာျေးအာျေး
ကနို့်သတ်ထာျေး
ပခင်ျေး

ပဖစ်မှု၊ က ာျေး-မ အကပခပ ြု အကကမ်ျေးဖက်မှု၊

ရှနှင်ပ ျေး ဖယ်က ဉ်မှုနှင် ခွဲပခာျေးဆက်ဆမှုကု ုဆုျေး

ဘယ်လု ပ နို့် ွာျေး သလဲ၊ ဘယ်လုကာကွယ်မလဲ၊

ကစသည် အမုန်ျေးစကာျေး မ ာျေး နှင် တလွဲ

ကရာဂါ ုျေး ကျေးစက်ပခင်ျေး စသည် အကကကာင်ျေး အရာမ ာျေး

သတင်ျေးစကာျေးမ ာျေး (ဥ မာ ကဆျေးကသ
ု မှု ဆုင်ရာ

နှင် တ်သက်ပ ျေး မမှန်ကန်ကသာ သတင်ျေး

ဝန်ထမ်ျေးမ ာျေး၊ လနည်ျေးစုမ ာျေး၊ နှင်

အခ က်အလက်မ ာျေး ကကာလဟာလမ ာျေး ပဖနို့်ကဝပခင်ျေး

ကရွှွံ့ကပ ာင်ျေးလု ်သာျေးမ ာျေး)

က ာျား-မ ရရျားရာ ပါဝင့်ရသာ COVID–19 : မမန့်မာနိုင့်ငရ
ံ ှ အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျား ဖငမ့်ျားခ မ့်ျားရရျား၊
လံခို ခံြိုရရျား နှင့် လမှုသဟဇာတ္မ တ္ရရျား
ေှီမိုကရရစှီ အသွင့်ကျားရမပာင့်ျားမှု
• ခ ်ခွာခွာကနပခင်ျေး - နုင်ငကရျေး လှု ်ရှာျေးမှုမ ာျေးနင
ှ ် လထုကကာျေး ကဆွျေးကနွျေး ွဲ လှု ်ရှာျေးမှုမ ာျေး ( ၂၀၂၀ အကထွကထွ
ကရွျေးကကာက် ွဲ)

အဂတ္လိုက့်စာျားမှု
• အဂတလုက်စာျေးမှုတုျေးလာပခင်ျေး (ဥ မာ ဆင်ျေးရဲနွမ်ျေး ါျေးသမ ာျေးအတွက် ကငွကကကျေးကထာက် မှုမ ာျေးကု အပခာျေးသုို့
လွဲကပ ာင်ျေးပခင်ျေးနှင် အကရျေးက

စမခ က်မ ာျေးကအာက်တွင် လွန်ကဲစာွ ဦျေးစာျေးက ျေး ကုသပခင်ျေး ုဆုျေးလာ ပခင်ျေး) တုို့သည်

လမှုကရျေးရာ သကဘာတညမှုနင
ှ ် လမှုသဟဇာတပဖစ်မှုတုို့ကု ထခုက်ကစပ ျေး လထု၏ ယကု ကည်မှု တပဖည်ျေးပဖည်ျေး
ကလ ာနည်ျေးသွာျေးကစသည်။
• အဂတလုက်စာျေးမှုသည် ဋ ကခ ေဏ်သင် လမှုအသုင်ျေးအဝုင်ျေးမ ာျေး အုျေးအမ်စွနို့်ခွာထွက်ကပ ျေးကကရသမ ာျေး ကရွှွံ့
ကပ ာင်ျေးလု ်သာျေးမ ာျေး၊ ပမြုွံ့ပ တွင် က ျေးကက ာ်အကပခခ ကနထုင်သမ ာျေးနှင် က န်ျေးမာကရျေးကစာင်ကရှာက်မှု မလု

ကလာက်ကသာ ကနရာကေသမ ာျေးတွင် ကနထင
ု ်သမ ာျေး၊ အထျေးသပဖင် ကနာက်တွင် က န်ရစ်ကနသမ ာျေး အက
အခ ြုျေးမညမျှစွာ သက်ကရာက်ကနသည်

က ာျား-မ ရရျားရာ ပါဝင့်ရသာ COVID–19 : မမန့်မာနိုငင
့် ံရှ အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျား ဖငမ့်ျားခ မ့်ျားရရျား၊
လံိုခခံြိုရရျား နှင့် လမှုသဟဇာတ္မ တ္ရရျား
ရာသှီဥတ္ိုနှင့် သဘာဝရဘျားအနတရာယ့်မ ာျား
• က ်ကရာဂါပဖစ် ွာျေးမှု ပမန်မာနုင်င၏ အလွန်အကျွ ထခုက်ခစာျေးလယ
ွ ်မှုကု ုမုဆုျေးရွာကစသည်
• ကွပဲ ာျေးပခာျေးနာျေးသည် အနတရာယ်မ ာျေးနှင် တ်သက်ပ ျေး နာျေးလည်သကဘာက ါက်မှုနှင် အသ ညာ အကနို့်အသတ် ရှပခင်ျေး
(မ ာျေးစွာကသာ ကဘျေးအနတရာယ်မ ာျေးနှင် ခ ်ခွာခွာကနပခင်ျေးနင
ှ ် သင်တင်ကလျှာက် တ်ကသာ တစ်ကုယ်ရည် သနို့်ရှင်ျေးမှု ကဲသုို့ကသာ
Covid – 19 ကကြုတင်ကာကွယ်ပခင်ျေး)

လမှုရရျား မဖငမ့်သက့်မှုမ ာျား
• အစုလုက် အခ ြုလုက် အလု ်လက်မပဖစ်
ဲ မှုနင
ှ ် ကရွှွံ့ကပ ာင်ျေးလု ်သာျေး ကသာင်ျေးနှငခ
် အမ်ပ န်လာရပခင်ျေး
• က ျေးကက ာ်/အကပခခ မှုနှင် ဆင်ျေးရသ
ဲ ာျေးရ ်ကွက်မ ာျေး လဦျေးကရ သ ်သည်ျေးပခင်ျေး၊ အမ်ကပခ၊ ကရနှင် မလလာစနစ် မလုကလာက်ပခင်ျေး၊

အညစ်အကကကျေး စမခနို့်ခွဲမှုနည်ျေး ါျေးပခင်ျေး သုို့မဟုတ် မရှပခင်ျေး၊ လသ ်သည်ျေးလွန်ျေးကသာ အမ ာျေးပ ည်သ သယ်ယ ုို့ကဆာင်မှုနှင်
လမှုကရျေးရာ ဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေးအာျေး ရရှရန် အကနို့်အသတ်ရှပခင်ျေး
• အဆ ်ပဖစ်ကစကသာ ထခက
ု ်ခစာျေးလွယ်မှုမ ာျေးအာျေး ကရာယှကမ
် ှုသည် တင
ု ်ျေးပ ည်တွင် လမှုသဟဇာတပဖစ်မှုအက
အလွန်ဝန် ကစသည်၊ ရှနှင်ပ ျေးကသာ ပ ဿနာမ ာျေးအာျေး ုကကျေးခ ဲွံ့ပခင်ျေးနှင် ပ ဿနာအသစ်မ ာျေး အာျေးထ ်မ ဖန်တျေးက ျေးပခင်ျေး

က ာျား-မ ရရျားရာ ပါဝင့်ရသာ COVID–19 : မမန့်မာနိုင့်ငံရှ အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျား ဖငမ့်ျားခ မ့်ျားရရျား၊
လံိုခခံြိုရရျား နှင့် လမှုသဟဇာတ္မ တ္ရရျား

• ရသခ ာစှီမံထာျားရသာ ရာဇဝတ့္်မှု
• တရာျေးမဝင် ကုန်ကျေးမှုနှင် အွနလ
် င
ု ်ျေးက မှ တဆင် က ျေးလွန်ကသာ ဆုကဘ
် ာ ရာဇဝတ်မှုမ ာျေးအ ါအဝင် ကသခ ာစမ
ထာျေးသည် ရာဇဝတ်မှုမ ာျေး တျေးု လာသည် အနတရာယ်
• တရာျေးမဝင် ကုန်ကျေးမှု - မျေးယစ်ကဆျေးဝါျေး၊ လ၊ ကတာရုင်ျေးတရစတာန်၊ ကဆျေးဝါျေး စသည်
• ဆုကဘ
် ာ ရာဇဝတ်မှု - အမ်မှကန၍ အလု ်လု ်ရပခင်ျေးသည် အလာျေးအလာရှကသာ ဆုက်ဘာ ရာဇဝတ်မှု
က ျေးလွန်ခရနုင် ကပခရှသည် သာျေးကကာင်မ ာျေးတုျေးလာကစပ ျေး ကုမပဏမ ာျေးကလ
ု ည်ျေး အလာျေးတက ကရာက်ကစသည်
• နည်ျေးလမ်ျေးမ ြုျေးစုပဖင် တရာျေးမဝင် လု ်ငန်ျေးမ ာျေးကု ခ ဲွံ့ထွင်ရန် အခွငအ
် လမ်ျေးမ ာျေးအက

ရင်ျေးနျေးှ ပမြှြု ်နှပခင်ျေးပဖင် တစ်ဦျေးခ င်ျေး

နှင် ရာဇဝတ်က ျေးလွန်သည် အဖွွံ့ဲ မ ာျေးသည် အပမတ်ထတ
ု ်လာကကသည်
• လဦျေးကရ အကပမာက်အမ ာျေး ကရွှွံ့ကပ ာင်ျေးသွာျေးလာမှုနင
ှ ် တင်ျေးကက ်လက
ု ်သည် နယ်စ ်ထန်ျေးခ ြု ်မှုမ ာျေးက ထခက
ု ်လွယ်
ကသာ အု ်စုမ ာျေးအာျေး လကုန်ကျေးမှု၊ ကရွှွံ့ကပ ာင်ျေးလု ်သာျေး ကမှာင်ခက
ု ျေးမှု စသည် ရာဇဝတ်မှု ကွန်ယက်မ ာျေးတွင် ါဝင် မှု

ပမင်တက်လာကစသည်

နိုင့်ငတ္
ံ ကာ ပဋဉာဉ့်စာခ ြိုပ့်မ ာျားနှင့် အမ ြိုျားသာျားအဆင့် စှီမံကန့်ျားမ ာျား (WPS)
•

အဓ ပါယ်ပ ည်ဝကသာတန်ျေးတညမျှမှု

•

ခွဲပခာျေးဆက်ဆမှုမရှပခင်ျေး

•

နုင်ငကတာ၏တာဝန်ရမှု
ှ

•

ကာကွယ်ပခင်ျေး၊ ကကြုတင်တာျေးဆျေးပခင်ျေး၊ ါဝင်
ပခင်ျေး၊ ကုစာျေးမှုနှင် ပ န်လည် နာလန်ထမှု

(၁၃၂၅, ၁၈၂၀, ၁၈၈၈, ၁၈၈၉, ၁၉၆၀, ၂၀၀၆,
၂၁၂၂, ၂၂၄၂, ၂၄၆၇, ၂၄၉၃)
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NSPAW

•
•

BPfA ၏ ဦျေးစာျေးက ျေးကနရာ ၁၂ ခု
စကေါ အကပခခမှုမ ာျေးအက တွင်
အကပခခ၍

မဏ္ဍြုင် ၁ - ‘‘ ပငမ်ျေးခ မ်ျေးကရျေး၊ အမ ြုျေးသာျေးပ န်
လည်သင်ပမတ်ကရျေး၊ လုခခြုကရျေးနှင် ကကာင်ျေး
မွန်ကသာ အု ်ခ ြု မ
် ှု ’’

MSDP

ရည်မှန်ျေးခ က် ၁၇ ခု
•
•

ရည်မှန်ျေးခ က် ၅ - က ာျေး၊ မ ကရျေးရာ တန်ျေးတညမျှမှု
နှင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ စွမ်ျေးကဆာင်ရည်ပမြှင်တင်မှု
ရည်မှန်ျေးခ က် ၁၆ - စဉ်ဆက်မပ တ်ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှု
အတွက် ပငမ်ျေးခ မ်ျေး ပ ျေး အာျေးလုျေး ါဝင်ကသာ လမှုအဖွဲွံ့
အစည်ျေးမ ာျေးအာျေး ပမြှင်တင်ပခင်ျေး၊ အာျေးလုျေးအတွက်
တရာျေးမျှတမှု ရရှ ကအာင် ကဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ျေးနင
ှ ်အ
ဆင်တင
ု ်ျေးတွင် ထ ကရာက်ပ ျေး တာဝန်ရကသာ
ှ
အာျေး
လုျေး ါဝင်သည် အဖွဲွံ့အစည်ျေးဆုင်ရာ စည်ျေးမ ဉ်ျေးစည်ျေး
ကမ်ျေးမ ာျေး တည်ကဆာက်ပခင်ျေး

SDG

CRSV-Joint
Communique

•

ကကြုတင်ကာကွယ်ပခင်ျေးနှင် ဋ ကခနှင်
ဆက်နွယ်ကသာ လင် ုင်ျေးဆုင်ရာ အကကမ်ျေး
ဖက်မှုအာျေး တုို့ပ န်ကဆာင်ရွကပ် ခင်ျေး

•

ကဏ္ဍ ၆ ခု

•

လက်ကတွွံ့ကဆာင်ရွက်ခ က် ၁၁ ခု

ကိုစာျားမ/ှု တ္ံို့ိုမပန့်ရဆာင့်ရက
ွ ့်ခ က့်

COVID-19ကို မည့်သိုို့ တ္ံိုို့မပန့်ရဆာင့်ရွက့်မည့်နည့်ျား
o COVID-19 သည် စှီျားပွာျားရရျား၊ အလိုပ့်အကိုင့်နှင့် စာျားဝတ့္်ရနရရျားတို့ုအတွက် ကပမာက်မ ာျေးစွာကသာ အကနှာင်အယှက်
အဟနို့်အတာျေးမ ာျေး ပဖစ်ကစသည်။
o နုငင
် မ ာျေးသည် လက်ရှတွင် လမှု စှီျားပွာျား မပန့်လည့်နာလန့်ထရအာင့် ကိုစာျားမခင့်ျား အဆင့် ကု အာရု စုက်လာကကသည်။
o ပ န်လည်နာလန်ထကအာင် ကုစာျေးပခင်ျေး အစအစဉ်သည် လတ့္်တ္ရလာ(ရရတ္ို) သက့်ရရာက့် မှု မ ာျားထက့် ရက ာ့်လန
ွ ့်
ရှှုမမင့်နင
ို ရ
့် န့်လိုသည့်။
o ဝင်ကငွနှင် အလု ် ရရှကရျေးအတွက် သင့်ရတ္ာ့်ရသာ ရငွရ ကျားနှင့် ဘဏ္ဍာရရျားဆင
ို ရ
့် ာ မက့်လျားံို မ ာျား၊ အသက့်ရမွျားမှုမ ာျား
မပန့်လည့် လိုပ့်ရဆာင့်မခင့်ျား၊ ထခိုက့်ခံစာျားအလွယ့်ဆိုျားံ နှင့် အမ ာျားဆံိုျား ခ န့်လှန့်မခင့်ျား ခံရသည့် အိုပ့်စိုမ ာျားကို
ပစ့်မှတ့္်ထာျားမခင့်ျား
o ကရရှည်တည်တပ ျေး ပ ည်သမ ာျေးကု အကလျေးထာျေးကသာ ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှု ရှုကထာင်မှ ပမ
ို ို ခံနိုငရ
့် ည့်ရရသာ
ှ
အနာဂတ့္်ကို
တ္ည့်ရဆာက့်ရန့်

o စန်ကခ မှုမ ာျေးကု မည်သည် နုင်ငကမှ သျေးပခာျေး တနင
ု င
် တည်ျေး ကပဖရှင်ျေး၍ မရနုငက
် သာကကကာင် ထကရာက် မှုရှသည်
တို့ုပ န်ကဆာင်ရွက်မအ
ှု တွက် နိုငင
့် တ္
ံ ကာ ပျားရပါင့်ျားရဆာင့်ရက
ွ ့်မှုနှင့် ရပါင့်ျားစည့်ျားမလ
ှု ိုအပ့်သည့်။

က ာျား၊ မရရျားရာ တ္ံို့ိုမပန့်ရမဖရှငျား့် ရဆာင့်ရွက့်မခင့်ျားအတ္ွက့်
ကိုလသမဂဂအရထွရထွ အတ္ွငျား့် ရရျားမှ ျားခ ြိုပ့် ၏
သှီျားမခာျား ဦျားစာျားရပျားမှုမ ာျား

၁။ COVID-19 တို့ုပ န်ကဆာင်ရက
ွ ်မှု စမကန်ျေးနှင် ဆုျေးပဖတ်ခ က်
ခ မှတပ် ခင်ျေးတွင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ တန်ျေးတ ကုယ်စာျေးပ ြု ါဝင်မှု

ပဖစ်ကစရန်
၂။ ပ ြုစုကစာငက
် ရှာက်မှုဆုင်ရာ စျေး ွာျေးကရျေး၊ အခကကကျေးကငွ ရသည်
သုို့မဟုတ် အခကကကျေးကငွမရသည် ပ ြုစုကစာငက
် ရှာက်မှု ကစစမ ာျေးကု
ကပဖရှင်ျေးပခင်ျေးပဖင် ပ ြုပ င်ကပ ာင်ျေးလဲမှုမှ တန်ျေးတညမျှမှုဆသုို့ ဦျေးတည်ရန်

၃။ COVID-19၏ လမှု စျေး ွာျေး သက်ကရာက်မှုမ ာျေးကု
ကင
ု ်တွယ်ကပဖရှငျေး် ရန် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနင
ှ ် မန်ျေးကကလျေးမ ာျေးကု
ဦျေးတည်ရန်

COVID-19 ဆင
ို ့်ရာ စှီျားပွာျားရရျားထခိုက့်မှုသက့်သာရရျား စှီမခ
ံ က့် (CERP) - မမန့်မာနိုငင
့် ံ

စှီမံကန့်ျား၊ ဘဏ္ဍာရရျားနှင့် စက့်မှုဝန့်ကကှီျားဌာနမှ ထိုတ္မ့် ပန့်ထာျားသည့်
Covid-19၏ ဆုျေးရာွ ျေးကသာ ကရတု သက်ကရာက်မှုမ ာျေးကု ကပဖရှင်ျေးနုင်ရန်အလုို့ငှာ ဘက်စုမှ
ကကည်ရှုထာျေးကသာ စျေး ွာျေးကရျေး ကစကဆာ်မှု အစအစဉ်
ရည်မှန်ျေးခ က် ၇ ခု၊ နည်ျေးဗ ဟာ ၁၀ ခု၊ လက်ကတွွံ့အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ရွက်ပခင်ျေး
လု ်ငန်ျေးစဉ် ၃၆ ခုနင
ှ ် လု ်ကတွွံ့လု ်ကဆာင်မှု ၇၈ ခု ါဝင်သည်

လထုကု ဗဟပု ြုခ ည်ျေးက ်ပ ျေး ကယဘုယ မဝါေကရျေးရာ တုို့ပ န်မှုမ ာျေးကု က ါင်ျေးစ ်ပ ျေး က ယ်ပ နို့်
ထျေးပခာျေးကသာ ကငွကကကျေးနှင် ဘဏ္ဍာကရျေး စမခ က်မ ာျေး

COVID-19 ဆင
ို ့်ရာ စှီျားပွာျားရရျားထခိုက့်သက့်သာရရျား စှီမခ
ံ က့် (CERP) - မမန့်မာနင
ို ့်ငံ
တထွင်ဆန်ျေး

ကငွကကကျေးဆင
ု ်ရာ
ကစကဆာ်မှုမှတ
ဆင် မက်ခရု

စျေး ွာျေးကရျေး
ဝန်ျေးက င် ကု
တျေးု တက်
ကစပခင်ျေး

၁

COVID 19 ကကကာင်

သစ်သည်

၂

အလု ်သမာျေး

ထုန်ကုန်မ ာျေး

မ ာျေးအက

ထုတလ
် ု ်

ဆျေးု က ြုျေးသက်

နုင်ရန်

ကရာက်မှုမ ာျေး

အာျေးက ျေးပမြှင်

ကလ ာနည်ျေး

တင်ကဆာင်

ကစပခင်ျေး

ရွက်ပခင်ျေး

၃

၄

ထခုက်မှုရှကနကသာ
လု ်ငန်ျေးမ ာျေးကု
ကငွကကကျေး

ုမု တုျေးပမြှင် က ျေး
နုငက
် ရျေး ( အကရျေး
က ရန် က
ု ငွ
အ ါအ၀င်)

၅

၆

ရင်ျေးနှျေးပမြု ်နှမှု၊

အမ်ကထာင်စု

က န်ျေးမာကရျေး

ကုန်သွယ်မှုနှင်

မ ာျေး အက

ကစာင်ကရှာက်မှု

ဘဏ်လု ်ငန်ျေးကဏ္ဍ

ဆျေးု က ြုျေး

စနစ်မ ာျေးအာျေး

မ ာျေး ုမုလွယ်က

သက်ကရာက်မှု

ကခ ာကမွွံ့ ကစပခင်ျေးပဖင်

ကလ ာနည်ျေး

ုဂဂလက ကဏ္ဍအက
သက်ကရာက်မှု မ ာျေး
ကလ ာနည်ျေးကစပခင်ျေး

ကစပခင်ျေး

ုျေးမှုမ ာျေး

ုမုအာျေး
ကကာင်ျေး ခုင်မာ
လာကစရန်
ကဆာင်ရက
ွ ်
ပခင်ျေး

၇

COVID-19 စှီျားပွာျားရရျားထခိုက့်မှုသက့်သာရရျား စှီမခ
ံ က့်
န်ျေးတုင် ၁ - ကငွကကကျေးဆုင်ရာ ပ ြုပ င်ကဆာင်ရွက်မှုမ ာျေးကဆာင်ရွက်ပခင်ျေးပဖင် မက်ခရု စျေး ွာျေးကရျေး ဝန်က င်တုျေးတက်ကကာင်ျေးမွန်ကစကရျေး
၁.၁. ကငွကကကျေးဆုင်ရာ

ျေးု မှုမ ာျေး ကဆာင်ရွက်က ျေးပခင်ျေး

န်ျေးတုင် ၂ - ရင်ျေးနှျေးပမြု ်နှမှု၊ ကုန်သွယ်မှုနှင်ဘဏ်လု ်ငန်ျေး ကဏ္ဍ မ ာျေး ုမုလွယ်ကကခ ာကမွွံ့ကစပခင်ျေးပဖင် ဂ
ု ဂလက ကဏ္ဍအက
၂.၁. ုဂဂလက ကဏ္ဍရှလု ်ငန်ျေးမ ာျေးအက
၂.၂. ဘဏ်လု ်ငန်ျေး ကဏ္ဍအက

သက်ကရာက်မှုမ ာျေး ကလ ာနည်ျေးကစပခင်ျေး

သက်ကရာက်မှုမ ာျေး ကလ ာနည်ျေးကစပခင်ျေး

ဆုျေးက ြုျေးသက်ကရာက်မှုမ ာျေး ကလ ာနည်ျေးကစပခင်ျေး

၂.၃ ရင်ျေးနှျေးပမြု ်နှမှုပမြှင်တင်ပခင်ျေး
၂.၄ နင်ငတကာကုန်သယ
ွ ်မှု ပမြှင်တင်ပခင်ျေး
န်ျေးတုင် ၃ - အလု ်သမာျေးမ ာျေးအက

ဆုျေးက ြုျေးသက်ကရာက်မှုမ ာျေးကလ ာနည်ျေးကစပခင်ျေး

၃.၁. အလု ်သမာျေးမ ာျေးအက ဆုျေးက ြုျေးသက်ကရာက်မမ
ှု ာျေး ကလ ာနည်ျေးကစရန်ကဆာင်ရွကပ် ခင်ျေး
န်ျေးတုင် ၄- အမ်ကထာင်စုမ ာျေးအက

ဆုျေးက ြုျေးသက်ကရာက်မှုမ ာျေး ကလ ာနည်ျေးကစပခင်ျေး

၄.၁. အမ်ကထာင်စုမ ာျေးအက

ဆုျေးက ြုျေးသက်ကရာက်မှုမ ာျေး ကလ ာနည်ျေးကစရန် ကဆာင်ရွက်ပခင်ျေး

န်ျေးတုင် ၅ - တထွငဆ
် န်ျေးသစ်သည် ထုတ်ကုန်မ ာျေး ထုတ်လု ်နုင်ရန် အာျေးက ျေးပမြှင်တင်ကဆာင်ရွက်ပခင်ျေး
၅.၁. တထွငဆ
် န်ျေးသစ်သည် ထုတ်ကုန်မ ာျေး ထုတ်လု ်နုင်ရန် အာျေးက ျေးပမြှင်တင်ကဆာင်ရွက်ပခင်ျေး

န်ျေးတုင် ၆ - က န်ျေးမာကရျေးကစာင်ကရှာက်မှု စနစ်မ ာျေးအာျေး ုမုအာျေးကကာင်ျေး ခုင်မာလာကစရန််ကဆာင်ရွကပ် ခင်ျေး
၆.၁. က န်ျေးမာကရျေးကစာင်ကရှာက်မှု စနစ်မ ာျေးအာျေး ုမုကကာင်ျေးမွန်လာကစကရျေးအတွက် အစုျေးရ၏ အသုျေးစရတ်မ ာျေးနှင် စည်ျေးမ ဉ်ျေးဆုငရ
် ာ ပ ြုပ င်ကပ ာင်ျေးလမ
ဲ ှု
မ ာျေးကဆာင်ရွက်ပခင်ျေး
န်ျေးတုင် ၇ -Covid -19 ကကကာင် ထခုက်မှု ရှကနကသာ လု ်ငန်ျေးမ ာျေးကု ကငွကကကျေး
၇.၁. Covid -19 ရန် က
ု ငွနှင် အကရျေးက

ုျေးမှုမ ာျေး ုမု တုျေးပမြှင်က ျေးနင်ကရျေး (အကရျေးက

ရန် က
ု ငွမ ာျေး ုမု တုျေးပမြှင် ရရှနင်ကရျေး

ရန် က
ု ငွ အ ါအဝင်)

CERP အတ္ွက့်
က ာျား၊ မရရျားရာ မ ာျားကို
တ္ံိုို့မပန့်ရမဖရှင့်ျားနိုင့်မည့်
အကကံမပြိုတ္င့်မပခ က့်မ ာျား

ကယဘုယ အကကပ ြုခ က်မ ာျေး
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် မန်ျေးကကလျေးမ ာျေးကု ကုစာျေးမှု အစအစဉ်၏

အလယ်ဗဟုခ က်တွင် ထာျေးရှပ ျေး ပ ည်ကထာင်စုနှင် ပ ည်နယ် နှင်

ပမြုွံ့ပ ၊ ကက ျေးလက်နှင် ဋ ကခ အကပခအကနအ ာျေး အ ါအဝင် အကပခ

တုင်ျေးကေသကကျေး အဆင်၌ သက်ဆုင်သည် အစုျေး ရကဏ္ဍမ ာျေး နှင်

အကန အလုက်သျေးပခာျေး အကကာင်အထည်ကဖာ် ကဆာင်ရွက်မှု နည်ျေး

သုျေးသ ်ခ က်ထဲရှ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ အခွင် အကရျေးမ ာျေးဆုင် ရာ

ဗ ဟာမ ာျေး၏ တျေးု တက်မှုကု သရှနင်ရန်၊ က ာျေး၊ မ၊ အသက်အရွယ်၊

အဖွွံ့ဲ အစည်ျေးမ ာျေး၊ လက်ကတွွံ့ အကကာင်အထည်ကဖာ် နုင်

လမ ြုျေးစု၊ ဝင်ကငွနှင် အပခာျေးကသာ လမှုစျေး ွာျေးနှင် ထခုက်ခစာျေးလွယ်မှု

ကသာတုင်ျေးတာမှုမ ာျေး၊ အစအစဉ်အာျေး အကကာင်အထည်ကဖာ်

ဆုင်ရာ စနှုန်ျေးမ ာျေး အလုက် ဦျေးတည်အု ်စုမ ာျေးနှင် အက ြုျေးခစာျေးခွင်

ကဆာင်ရွက်ပခင်ျေးနှင် ကစာင်ကကည်ကလလာပခင်ျေး အ ါအဝင် က ာျေး၊

ရှသ မ ာျေးကု ရှင်ျေးရှင်ျေးလင်ျေးလင်ျေး ခွဲပခာျေးသတ်မှတ်ရန်။

မ တန်ျေးတညမျှမှု အကကာင်အထည်ကဖာ် ကဆာင်ရွက်ပခင်ျေး
ယနတရာျေးထဲရှ ါဝင် တ်သက်သမ ာျေးနှင် ညြှ နှုင်ျေးကဆွျေးကနွျေးရန်။

Covid – 19 ဆုင်ရာ တို့ုပ န်မှုနှင် ကုစာျေးမှု နည်ျေး ဗ ဟာမ ာျေးတွင်
က ာျေး-မ ကရျေးရာ အပမင်မ ာျေး ထည်သွင်ျေးမှုကု ပမြှ င်တင်ရန် အတွက်

က ာျေး-မ ကရျေးရာ နှင် အသက်အရွယ် ုင်ျေးပခာျေးထာျေးသည် ညွှန်ျေး

နင်ငကတာ်အဆင် က ာျေး-မ ကရျေးရာ ျေးက ါင်ျေးကဆာင်ရွက်ပခင်ျေး

ကန်ျေးမ ာျေး ါဝင်သည် ပ ျေးပ ည်စုကသာ

ယနတရာျေးမ ာျေးကု ခွင်ပ ြုအာျေးက ျေးပခင်ျေးနှင် အဓက ါဝင် လု ်ကဆာင်

ကစာင်ကကည်ကလလာသည် ုစတည်ကဆာက်ရန်။

သမ ာျေးအာျေး က ာျေး-မ ကရျေးရာ အပမင်မ ာျေးထည်သွင်ျေးပခင်ျေးနှင်
တ်သက်ပ ျေး နည်ျေး ညာနှင် စွမ်ျေးရည်
ပမြှင်တင်ပခင်ျေးမ ာျေးလု ်ကဆာင်က ျေးရန်

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ စွမ်ျေးကဆာင်ရည် ပမြှင် တင်ပခင်ျေးကု ပမြှင်တင်
ကဆာင်ရွက်ရန် ကပမာက်မ ာျေးစွာကသာ
မ ာျေးကု တွန်ျေးအာျေးက ျေး ကဆာင်ရွက်ရန် .

ျေးု ကညမှု အစအစဉ်

ပန့်ျားတ္င
ို ့် ၁ - ရငွရ ကျားဆိုင့်ရာ မပြိုမပင့်ရဆာင့်ရွက့်မမ
ှု ာျားရဆာင့်ရွက့်မခင့်ျားမဖင့်
မက့်ခရှို စှီျားပွာျားရရျား ဝန့်က င့်တ္ျားို တ္က့်ရကာင့်ျားမွနရ
့် စရရျား

၀၁

Covid 19 ၏သက်ကရာက်မှုမ ာျေးနှင် တ်သက်ပ ျေး အမ်ကထာင်စု အဆင် က ာျေး-မ ကရျေးရာ
သက်ကရာက်မှု ဆန်ျေးစစ်ကလလာမှုမ ာျေးနှင် ကေသ၊ အကပခအကန အလုက် လမှု စျေး ွာျေးကရျေးဆင
ု ရ
် ာ
သက်ကရာက်မှုမ ာျေးအက

၀၂

ဆန်ျေးစစ်ကလလာ မှုမ ာျေး ပ ြုလု ်ရန်

ကက ျေးလက်ကေသရှ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ စျေး ွာျေးကရျေးဆင
ု ရ
် ာ စွမ်ျေးကဆာင်ရည်ပမြှင်တင်မှုအတွက်
အကလျေးက ျေး လု က
် ဆာင်မှုနှင် အတ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ စျေး ွာျေးကရျေးဆုင်ရာ စွမ်ျေးကဆာင်ရည် ပမြှင်တင်မှု
စမခ က်မ ာျေးကု ကထာက်ခ အာျေးက ျေးရန် ဘဏ္ဍာကရျေး မဝါေမ ာျေးအာျေး ပ န်လည်သုျေးသ ်ရန်
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ပန့်ျားတ္င
ို ့် ၂ - ရင့်ျားနှှီျားမမြိုပ့်နှံမှု၊ ကိုန့်သွယမ
့် ှုနှင့်ဘဏ့်လိုပ့်ငန့်ျားကဏ္ဍမ ာျား ပိုမလ
ို ွယ့်ကရခ ာရမွွံ့ရစမခင့်ျားမဖင့်
ပိုဂဂလက ကဏ္ဍအရပေါ် သက့်ရရာက့်မှုမ ာျား ရလ ာနည့်ျားရစမခင့်ျား

၀၁

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး အမ ာျေးအပ ာျေး ါဝင်ကနကသာ ကဏ္ဍမ ာျေးနှင်စျေး ွာျေးကရျေး လု ်ငန်ျေးအမ ြုျေးအစာျေးမ ာျေးအက

သက်ကရာက်မှုကု အကဲပဖတ် ဆန်ျေးစစ်ရန်နှင်

က ာျေး-မ ကရျေးရာ ပ ဿနာမ ာျေးအာျေး တို့ုပ န်ကပဖရှင်ျေးသည် ံ ုျေးကညမှု စမခ က်မ ာျေးကု ပ န်လည် စစဉ်ကဆာင်ရက
ွ ်ရန် ဥ မာ - ကခ ျေးကငွ အာမခ
တျေးု ပမြှင်ပခင်ျေး (၂.၁.၂) နှင် ကခ ျေးကငွ ခ ဲွံ့ထွင်ပခင်ျေးနင
ှ ် ကခ ျေးကငွ ုစပ င်ဆင်ပခင်ျေး၊ (၂.၁.၆) အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး ုင်ဆင
ု ်သည် လု ်ငန်ျေးမ ာျေးအာျေး

၀၂

ုျေးပခင်ျေး

မဝါေ န်ျေးတုင်မ ာျေး၊ ရည်မှန်ျေးခ က်မ ာျေး၊ လက်ကတွွံ့လု ်ငန်ျေးစဉ်မ ာျေး၊ အသုျေးစရတ်နှင် ကစာင်ကကည်ကလလာ သုျေးသ ်မှု မကဘာင်နှင် အတ ါဝင်သင်
ါဝင်ထုက်သမ ာျေး အာျေးလုျေး ါဝင်သည် နုင်ငကတာ်အဆင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး စွနို့်ဦျေးတထွင်ပခင်ျေးဆုင်ရာ ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်ကရျေး နည်ျေးဗ ဟာ နှင်
လု ်ငန်ျေးစမခ က် ဖန်တျေးတည်ကဆာက်ရန်

၀၃

ကငွကကကျေး

၀၄

လု ်ငန်ျေးစဉ်တွင် အမ ြုျေးသမျေး ကတာင်သလယ်သမာျေးမ ာျေး မက န်ရကစကရျေး
ှ
ကသခ ာကအာင် ကဆာင်ရွကရ
် န်နှင် ၎င်ျေးတုို့ အကနပဖင် ံ ုျေးကညမှု၊

၀၅

ုျေးမှု အစအစဉ်မ ာျေး၊ နည်ျေး ညာ အကထာက်အကနှင် သွင်ျေးအာျေးစု ကထာက် က ျေးပခင်ျေးမ ာျေးအတွက် အမ ြုျေးသမျေး ကတာင်သလယ်သမာျေးမ ာျေးနှင်

စွနို့်ဦျေးတထွင်သမ ာျေးအာျေး တတက က ဦျေးတည်ရန် (၂.၁.၇)

သတင်ျေးအခ က်အလက်နှင် ဘဏ္ဍာကရျေးဆင
ု ်ရာ အစအစဉ်မ ာျေးအာျေးလျေးု ကု တန်ျေးတသုျေးစဲခ
ွ ွင်ရရှကစကရျေး (၂.၁.၇)

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး ုင်ဆင
ု ်သည် စျေး ွာျေးကရျေးလု ်ငန်ျေးမ ာျေးအတွက် အစုျေးရက ကက ာကထာက်ကနာက်ခက ျေးထာျေးသည် ကခ ျေးကငွ အာမခ အစအစဉ်ကု ဖန်တျေးရန်။

ပန့်ျားတ္ိုင့် ၃ - အလိုပသ
့် မာျားမ ာျားအရပေါ် ဆျားို က ြိုျားသက့်ရရာက့်မှုမ ာျားရလ ာနည့်ျားရစမခင့်ျား

၀၁

အလွတ်တန်ျေး လု င
် န်ျေးမ ာျေးတွင် အလု ်လု ်ကနကသာ လု ်သာျေးမ ာျေး အ ါအဝင် ထခက
ု ်လယ
ွ က
် သာ

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် အမ ြုျေးသာျေးမ ာျေး၏ စာျေးဝတ်ကနကရျေးအက

အဓက အာရုစုက်ကသာ ကုစာျေးမှု

နည်ျေးဗ ဟာမ ာျေးကု ဦျေးစာျေးက ျေးတည်ကဆာက်ရန်

၀၂

အလု ်သမာျေးမ ာျေး ၏ အက ြုျေးခစာျေးမှုမ ာျေးအတွက် အကကြုျေးဝင်မှုနှင် ဦျေးတည်ခ က်ထာျေးမှု

လု ်ငန်ျေးစဉ်မ ာျေးကု ကသခ ာကစရန် (၃.၁.၁) နှင် ရ ်ရာွ အကပခခအကဆာက်အဦျေး စမခ က်မ ာျေး (၃.၁.၂)
တွင် ကနရ ်သုို့ ပ န်လည် ကရာက်ရလာကသာ
ှ
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး နှင် အလွတ်တန်ျေး လု ်ငန်ျေးမ ာျေးမှ
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးလည်ျေး ယင်ျေးစမခ က်မ ာျေးတွင် ါဝင်ကစကရျေးကဆာင်ရွက်ရန်

0
2
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ပန့်ျားတ္င
ို ့် ၄- အမ့်ရထာင့်စိုမ ာျားအရပေါ် ဆျားို က ြိုျားသက့်ရရာက့်မှုမ ာျား ရလ ာနည့်ျားရစမခင့်ျား

၀၁

ထခုက်ခစာျေးမှု အမ ာျေးဆုျေးကသာ လဦျေးကရျေးအ ုင်ျေးကု သတ်မှတ်ရန်၊ ပ ည်နယ်/တုင်ျေးကေသကကျေး အစျေးု ရမ ာျေးနှင် လမှုဝန် ထမ်ျေးဦျေးစျေးဌာနတုို့
ျေးက ါင်ျေးပ ျေး ဥ မာ - ပမန်မာနုငင
် လုျေးဆုင်ရာ အမ ြုျေးသမျေးကကာ်မတ (MNCW) မှ တဆင် ထခုက်လွယ်ကသာ ရ ်ရွာကေသမ ာျေးရှ
အမ်ကထာင်ဦျေးစျေး အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးကု အသအမှတ်ပ ြုရန်နှင် ကရတုနှင် ကရရှည် ကာလ ကပဖရှင်ျေးကဆာင်ရွက်ခ က်မ ာျေးအက ကဆွျေးကနွျေး
သကဘာတညမှု ရယရန် - အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင် မန်ျေးကကလျေးမ ာျေး သည် ညြှနင
ှု ်ျေးကဆွျေးကနွျေးမှု အဆငအ
် ာျေးလျေးု တွင် ါဝင်ရန် (၄.၁.၂)

၀၂

အထျေးသပဖင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး ဦျေးစျေးသည် အမ်ကထာင်စုမ ာျေးအာျေး ကငွသာျေးနှင် စစည်ျေး သုို့မဟုတ် အပခာျေးဝန်ကဆာင်မှုမ ာျေး
(၄.၁.၂)

၀၃

အမ ြုျေးသမျေး လယ်သမာျေးမ ာျေးနှင် ၎င်ျေးတုို့၏ ထုတ်ကုန်မ ာျေးကု အသုျေးခ ပခင်ျေးပဖင် ၎င်ျေးတုို့ စာျေးဝတ်ကနကရျေး
ထုတ်လု ်မှုကု အာျေးက ျေးရန်၊ ဦျေးတည်လ ာထာျေးခ က်ထာျေးရှသတ်မှတ်ရန် (၄.၁.၂)

၀၄

Covid 19 ကကကာင် ဆုျေးရွာျေးစွာ ထခုကက
် သာ အမ်ကထာင်စုမ ာျေးအတွက် အတျေးု နှင် အက ါင်ခကငွ က ျေးကခ မှုနှင် တ် သက်ပ ျေး
လုက်ကလ ာညကထွမှု က ျေးရာတွင် လလွတ် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၊ အမ ြုျေးသမျေး ဦျေးစျေးကသာ အမ်ကထာင်စု မ ာျေးအာျေး တညကသာ အကလျေးထာျေးမှု
က ျေးရန် (၄.၁.၃)

၀၅

အတျေးု ၊ က ါင်နပခင်
ှ ျေး၊ အမ ြုျေးသမျေး ကငွကခ ျေးသမ ာျေးနှင် အမ ြုျေးသမျေးဦျေးစျေးကသာ အမ်ကထာင်စုမ ာျေးမှ ပ န်လည် က ျေးဆ ် ကသာ ကငွကကကျေးတုို့နှင်
တ်သက်ပ ျေး လုက်ကလ ာညကထွမှု ုက ျေးရန်အတွက် အကသျေးစာျေး ကငွကကကျေးအဖွဲွံ့အစည်ျေးမ ာျေး အ ါအဝင် ုဂဂလက ဘဏ္ဍာကရျေး
အဖွဲွံ့အစည်ျေးမ ာျေးနှင် ညြှနှုငျေး် ကဆွျေးကနွျေးရန်၊ လမ်ျေးညွှန်ခ က်မ ာျေးကဖာ်ကဆာင်ရန်

ုျေးက ျေးရန်

ုျေးမှုအတွက် အမ်ကထာင်စု

ပန့်ျားတ္ိုင့် ၅ - တ္ှီထွင့်ဆန့်ျားသစ့်သည့် ထိုတ့္်ကိုန့်မ ာျား ထိုတ့္်လိုပ့်နင
ို ရ
့် န့် အာျားရပျားမမြှငတ္
့် င့်
ရဆာင့်ရွက့်မခင့်ျား

၀၁

အမ ြုျေးသမျေး စွနို့်ဦျေးတထွင်သမ ာျေးအာျေး ‘စျေး ွာျေးကရျေးအတွက် ေစ်ဂ စ်တယ် စာတက်ကပမာက်ကရျေး’ သင်တန်ျေး
အစအစဉ်မ ာျေး ျေးု က ျေးရန်
၎င်ျေးတုို့၏ စျေး ွာျေးကရျေးလု ်ငန်ျေးမ ာျေးတွင် သတင်ျေးအခ က်အလက်နှင် နည်ျေး ညာ အသုျေးခ ပခင်ျေးပဖင်

၀၂

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးအာျေး

ျေးု က ျေးမည် သင်တန်ျေးမ ာျေးနှင် အပခာျေးတုင် င်ကဆွျေးကနွျေးပခင်ျေး ဝန်ကဆာင်မမ
ှု ာျေး

ရယသုျေးစွဲမက
ှု ု တျေးု ပမြှင်ကစရန် အလုို့ငှာ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ ကယ
ု ် င
ု ် အကသျေးစာျေး နှင် အလတ် စာျေး
စျေး ွာျေးကရျေး လု င
် န်ျေးမ ာျေးအတွက် သတင်ျေးအခ က်နှင် နည်ျေး ညာ အကပခပ ြု အစအစဉ်ကရျေးဆွဲ ရန်အတွက်
ကလလာရန်

၀၃

ဝင်ကငွတုျေးလု င
် န်ျေး လု ်ကဆာင်ခ က်မ ာျေးအတွက် ကငွကခ ျေးယကသာ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး အတွက်
စသတ်မှတထ
် ာျေးသည် ကငွကကကျေးကုင်တယ
ွ သ
် ုျေးစွဲပခင်ျေးစမ
ွ ်ျေးရည် စမကန်ျေးကု ကဖာ်ကဆာင်ရန်၊ (ေစ်ဂ စ်တယ်
နည်ျေး ညာတက်ကပမာက်မှု စွမ်ျေးရည်ပမြှင်တင်ကရျေး ကံ
ု ်လည်ျေး က ါင်ျေးစ ်ထည်သွငျေး် နင်သည်။)

ပန့်ျားတ္င
ို ့် ၆ - က န့်ျားမာရရျားရစာငရ
့် ရှာက့်မှု စနစ့်မ ာျားအာျား ပမ
ို အ
ို ာျားရကာင့်ျား ခိုင့်မာလာ ရစရန််
ရဆာင့်ရွက့်မခင့်ျား

၀၁

က န်ျေးမာပ ြုပ င်ကပ ာင်ျေးလဲမှုမ ာျေးကဆာင်ရက
ွ ်ပခင်ျေး
အစုျေးရ၏ သုျေးစွဲပခင်ျေးနှင် စည်ျေးမ ဥ်ျေးဆင
ု ရ
် ာ ပ ြုပ င်ကပ ာင်ျေးလဲမမ
ှု ာျေး
တျေးု တက်လာကစပခင်ျေးမှတဆင် က န်ျေးမာကရျေး ကစာင်ကရှာက်မှု စနစ် ပမြှင်တင်ပခင်ျေး

ပန့်ျားတ္င
ို ့် ၇ -Covid -19 ရ ကာင့် ထခိုက့်မှု ရှရနရသာ လိုပ့်ငန့်ျားမ ာျားကို ရငွရ ကျားပံပိုျားမှုမ ာျား ပမ
ို ို
တ္ျားို မမြှင့်ရပျားနင့်ရရျား (အရရျားရပေါ် ရန့်ပရ
ံို ငွ အပါအဝင့်)

၀၁

၀၂

က ာျေး-မ ကရျေးရာ တုို့ပ န်ကဆာင်ရက
ွ ်ကသာ ဘတ်ဂ တ်- GRB ၏ လက်ရှ ကနဦျေး ကဆာင်ရွက်မမ
ှု ာျေးကု
ပ န်လည် သုျေးသ ်ရန်နှင် က ာျေး-မ ကရျေးရာ မျှတမှုအက ဆုျေးရွာကသာ သက်ကရာက်မှုမ ာျေးကု ကလ ာ ါျေး
သက်သာကစရန် အစုျေးရ၏ Covid – 19 စျေး ွာျေးကရျေးကစ
ု ာျေးမှု အစအစဉ် (၇.၁.၂) တွင် က ာျေး-မ ကရျေးရာ
ကစစရ ်မ ာျေးကု ထည်သွငျေး် ပခင်ျေးအတွက် သျေးပခာျေး ပ န်လည်ခဲက
ွ ဝပခင်ျေး (၇.၁.၁) နှင် အတ
လု ထ
် ုျေးလု ်နည်ျေးမ ာျေး၊ ညွှန်ကကာျေးခ က်မ ာျေး ခ မှတရ
် န်

ပ င် မှ ကငွကကကျေး ကထာက် မှု ရယသည်အခါ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ ကရရှည် ဖွွံ့ပဖြုျေးတုျေးတက်မှုမ ာျေး
ပဖစ်ကသာ ကျွမ်ျေးက င်မှု၊ လု ်နင်စွမ်ျေးရည်နှငယ
် ုကကည်မှုမ ာျေးတုျေးပမြှင်မတ
ှု ို့ုနှင် တ်သက်သည်မ ာျေးကု
အထျေးအာရုစုက်လု ်ကဆာင်ရန်နှင် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး လု က
် င
ု က
် နကကရကသာ အခကကကျေးကငွမရသည်
ပ ြုစုကစာင်ကရှာက်မှု အလု ်မ ာျေး (၇.၁.၃) ၏ ဝန်ထု ်ဝန် ျေးု ကု ကပဖရှငျေး် ရန်။

04

အိုပ့်စိုလိုက့် ရဆွျားရနွျားမခင့်ျား
ပ ၀ငတဆ်းတန်းသူမ ာ်း အပစ (၄) စ ြဲွဲ့ပ ။ (အပစ (၁) အေက

အ ကျွံခပ ြ က (၁-၂), အပစ(၂) အေက အ ကျွံခပ ြ က (၃-၄), အပစ
(၃) အေက (၅-၆), အပစ (၄) အေက (၇))
ကအာက် ါ အခ က်မ ာျေးကု ကဆွျေးကနွျေး ါ။ (၃၀ မနစ် ကဆွျေးကနွျေးရန်)
၁။ သငခပည
နေအေင်း လကရှတဆာငရကတနသညမ ာ်း
ို့
၂။ ထပမျွံလပတဆာငရန အတရ်းအကက်းဆျွံ်း လအပြ ကမ ာ်း
၃။ မညသူေက
ို့ တဆာင
ရကမညနည်း
ို့ မညကဲသ
ို့
၄။ မညသညို့ ပျွံို့ပ်းမှုမ ာ်း (အရင်းအခမစမ ာ်း) လအပသနည်း

ပန်းတိ်း
ု ် ၆ - ကငန်းမ ရ းရစ ်းရ
် ရှ က်မှု စနစ်မင းအ း ပိုမိုအ းရက ်း်း
ချို်းမ
် လ ရစ န် ရဆ ်း် က်ဖချ်း်း(ကင းမရ း

တုန်ဖပန်ရဆ ်း် က်မှု)

၁။ ရှနှင် ပ ျေးသာျေး စသတ်မှ တ်ထာျေးကသာ လု ် င န်ျေးလည် တ်မှု ဆုင်ရာ လု ်ထုျေးလု ် နည်ျေးမ ာျေး (SOPs) ကု ပ န် လ ည် သုျေးသ ် ပ င် ဆ င် ရန်နှင် က ာျေး-မ

အကပခပ ြု အကကမ်ျေးဖက် မှု ကာကွယ်ကရျေးနှင် တို့ုပ န်ကပဖရှင်ျေးကဆာင်ရွက်ကရျေး အစအမမ ာျေးနှင်အတ Quarantine စင်တာမ ာျေးအတွက် လမ်ျေးညွှန်ခ က်
မ ာျေးနှင် ယင်ျေးစင်တာမ ာျေးသည် က ာျေး၊ မ အာျေးလုျေးအတွက် အဆင်ကပ ကစရန်၊ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးအတွက် တကုယ်ရည်သုျေး အကာအကွယ် စစည်ျေးမ ာျေးနှင်
လစဉ်သုျေး

က န်ျေးမာကရျေး စစည်ျေးမ ာျေး

ရယသုျေးစွဲရန်အတွက်

က န်ျေးမာကရျေးဝန်ထမ်ျေးမ ာျေးနှင်

ပ ြုစုကစာင်ကရှာက်သမ ာျေးသည်

အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးနှင်

မန်ျေးကကလျေးငယ်မ ာျေး၊ ကုယ်ဝန်ကဆာင် သုို့မဟုတ် နုို့တုက်မခင်မ ာျေး ၏ သျေးပခာျေး လုအ ်ခ က်မ ာျေးကု ထည်သွင်ျေးစဉ်ျေးစာျေးရန်
၂။

ဝန်ထမ်ျေးမ ာျေးအာျေးလုျေးနှင် ကနထုင်သမ ာျေးအာျေးလုျေးကု လမ်ျေးညွှန်ခ က်မ ာျေးနှင် စည်ျေးမ ဉ်ျေးမ ာျေးကု မတ်ဆက်ကပ ာပ ထာျေးပ ျေး က ာျေး-မ အကပခပ ြု

ခွဲပခာျေးဆက်ဆမှု၊ အကကမ်ျေးဖက်မှုနှင် ထ ါျေးကနှာက်ယှက်မှု ကင်ျေးကဝျေးကသာ တ်ဝန်ျေးက င်ပဖစ်ကစရန်နှင် တုက်ကကာျေးမှု ယနတရာျေး ကဖာ်ကဆာင် က ျေးထာျေးရန်

၃။

က န်ျေးမာကရျေးကစာင်ကရှာက်မှု စနစ်အတွင်ျေး အလု ်အကုင်ရာထျေးနှင်

ကွာဟခ က်မ ာျေးနှင်

လု ်ငန်ျေးခွင်အတွင်ျေး

လင် ုင်ျေးဆုင်ရာ

တ်သက်ပ ျေး က ာျေး၊မ

ထ ါျေးကနှာက်ယှက်မှုမ ာျေးကု

ခွဲပခာျေးပခင်ျေး၊ ကျွမ်ျေးက င်မှုမ ာျေးနှင် သင်တန်ျေး

ကုင်တွယ်ကပဖရှင်ျေးရန်နှင်

အမ ြုျေးသာျေးအဆင်ကုစာျေးမှု

အစအစဉ်မ ာျေးကု ကထာက်ခအာျေးက ျေး ရန်
၄။ အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးအတွက် ကခါင်ျေးကဆာင်မှုနှင် မမကုယ်ကုယ် တန်ဖုျေးထာျေးမှုနှင်
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တ်သက်ပ ျေး အက ြုျေးခစာျေးခွင်ရှသမ ာျေးထ အဓကသတင်ျေး

စကာျေးမ ာျေးနှင် အတအပ ြုအမှု ုင်ျေးဆုင်ရာ ကပ ာင်ျေးလဲပခင်ျေးဆုင်ရာ ဆက်သွယ်ပခင်ျေးနည်ျေးဗ ဟာနှင် က န်ျေးမာကရျေးနှင် အာဟာရ ဖွွံ့ပဖြုျေး တျေးု တက်ကစရန်
လမ်ျေးညွှန်ခ က်မ ာျေးကု ကဖာ်ကဆာင်ရန် (၆.၁.၃)

ပန်းတိ်း
ု ် ၆ - ကငန်းမ ရ းရစ ်းရ
် ရှ က်မှု စနစ်မင းအ း ပိုမိုအ းရက ်း်း
ချို်းမ
် လ ရစ န် ရဆ ်း် က်ဖချ်း်း(ကင းမရ း

တုန်ဖပန်ရဆ ်း် က်မှု)

၅။ က ာျေး-မ အကပခပ ြု အကကမ်ျေးဖက်မှု က ျေးလွန်ခ ထာျေးရသမ ာျေး၊ မသန်စွမ်ျေး အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၊ HIV/AIDS ကျေးစက်ခထာျေးရကသာ
အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေးအတွက်

လု

အ ်ခ က်နှင်

အည

စမက ျေးထာျေးကသာ

က န်ျေးမာကရျေးကစာင်ကရှာက်မှု

ကဆာင်ရွက်ခ က်မ ာျေးကု

ကဖာ်ကဆာင်ရန်နှင် က ျေးလွန်ခရသ ကု အကပခပ ြုကသာ ခ ဉ်ျေး က ်မှုပဖင် က ာျေး-မ အကပခပ ြု အကကမ်ျေးဖက်မှုမှ GBV အာျေး
ဖွင်ဟကပ ာဆုမှုမ ာျေးကု
လွှဲကပ ာင်ျေးက ျေးပခင်ျေး
က န်ျေးမာကရျေး၊

လုခခြုမှုရှရှ

ကုင်တွယ်နုင်ရန်နှင်

လမ်ျေးကကကာင်ျေးမ ာျေး၊

ဥ ကေ

ကရျေးရာ

ကကလျေးသငယ်

အကထာက်အ နှင်

ရှနှင်ပ ျေးသာျေး

ကဏ္ဍစုမှ

ကာကွယ်ပခင်ျေးနှင်
ပဖစ်စဉ်နှင်

ုျေးမှု

ယနတရာျေးမ ာျေး

စတ် ုင်ျေးဆုင်ရာနှင်

တ်သက်ပ ျေး

၊

GBV

လမှုကရျေးရာ

လုအ ်သည်မ ာျေး

အတွက်
ုျေးကညမှု၊

စမက ျေးပခင်ျေးတုို့နှင်

ရင်ျေးနှျေးကျွမျေး် ဝင်မှုရှကစရန်အတွက် က န်ျေးမာကရျေးကစာင်ကရှာက်မှု ဝန် ထမ်ျေးမ ာျေးအာျေး သင်တန်ျေးက ျေးရန်
၆။ အပမင်ဆုျေးကာကွယ်မှုနှ င် ထကရာက်မှုက ျေးနုင်ရ န် အမ ြုျေးသမျေးမ ာျေး၏ ခနောကုယ် အ ရွယ်အစာျေးနှင် အည ခ ြု ်လု ်က ျေးထာျေးကသာ

PPEs ဝတ်စုမ ာျေး ထုတ် က ျေးရန်
၇။ အမ ြုျေးသမျေးနှင် မန်ျေးကကလျေးမ ာျေးအက

အကကမ်ျေးဖက်မှုမ ာျေးကု ဆနို့်က င်သ ည် လထု လှု ်ရှာျေးမှုမ ာျေးကု စစဉ်ကဆာင်ရွက်ရန်၊

ဝန်ကဆာင်မှုက ျေးသည် အဖွဲွံ့အစည်ျေး မ ာျေးအာျေး
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တရာျေးရုျေးနှင် ဥ ကေကရျေးရာ ဝန်ကဆာင်မှု

ုျေးကညမှု တုျေးပမြှင်ရန်နှင် က ာျေး၊ မ အကပခပ ြု အကကမ်ျေးဖက်မှုပဖစ်စဉ်မ ာျေးအတွက်

ုျေး က ျေးပခင်ျေးအာျေး ဆက်လက် ကဆာင်ရွက်ပခင်ျေးနှင် တုျေးပမြှင်ကဆာင်ရွက်ပခင်ျေး

က န့်ျားမာရရျား ကဏ္ဍအတ္ွက့် က ာျား၊ မ ရရျားရာကို ထည့်သွင့်ျား စဉ့်ျားစာျားရသာ CERP တ္ံိုို့မပန့်ရဆာင့်ရွက့်ခ က့်မ ာျား
က ာျား၊ မ ရရျားရာကို ထည့်သွင့်ျားစဉ့်ျားစာျားရသာ CERP အတ္ွက့်
အကကံမပြိုခ က့်မ ာျား
၁။ ရှနှင့်ဖပှီျားသာျား စံသတ့္်မှတ့္်ထာျားရသာ လိုပ့်ငန့်ျားလည့်ပတ့္်မှုဆိုင့်ရာ
လိုပ့်ထံိုျားလိုပ့်နည့်ျားမ ာျား (SOPs) ကို မပန့်လည့် သံိုျားသပ့် မပင့်ဆင့်ရန့်နှင့် က ာျား-မ
အရမခ မပြို အ ကမ့်ျားဖက့်မှု ကာကွယ့်ရရျားနှင့် တ္ံို့ိုမပန့် ရမဖရှင့်ျားရဆာင့်ရွက့်ရရျား
အစှီအမံမ ာျားနှင့်အတ္ Quarantine စင့်တ္ာမ ာျားအတ္ွက့်
လမ့်ျားညွှန့်ခ က့်မ ာျားနှင့် ယင့်ျားစင့်တ္ာမ ာျားသည့် က ာျား၊ မ အာျားလံိုျားအတ္ွက့်
အဆင့်ရမပရစရန့်၊ အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျားအတ္ွက့် တ္ကိုယ့်ရည့် သံိုျား အကာအကွယ့်
ပစစည့်ျားမ ာျားနှင့် လစဉ့်သံိုျား က န့်ျားမာရရျားပစစည့်ျားမ ာျား ရယသံိုျားစွဲရန့်အတ္ွက့်
က န့်ျားမာရရျားဝန့်ထမ့်ျားမ ာျားနှင့် မပြိုစိုရစာင့်ရရှာက့် သမ ာျားသည့်
အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျားနှင့် မန့်ျားကရလျားငယ့်မ ာျား၊ ကိုယ့်ဝ န့်ရဆာင့် သိုို့မဟိုတ့္်

နိုို့တ္ိုက့်မခင့်မ ာျား၏ သှီျားမခာျား လိုအပ့်ခ က့်မ ာျားကို ထည့်သွင့်ျားစဉ့်ျားစာျားရန့်
၂။ ဝန့်ထမ့်ျားမ ာျားအာျားလံျားို နှင့် ရနထိုင့်သမ ာျားအာျားလံျားို ကို လမ့်ျားညွှန့်ခ က့်မ ာျားနှင့်
စည့်ျားမ ဉ့်ျားမ ာျားကို မတ့္်ဆက့်ရမပာမပထာျားဖပှီျား က ာျား-မ အရမခမပြို ခွဲမခာျားဆက့်ဆံမှု
၊ အ ကမ့်ျားဖက့်မှုနှင့် ထပါျားရနှာက့်ယှက့်မှု ကင့်ျားရဝျားရသာ ပတ့္်ဝန့်ျားက င့်
မဖစ့်ရစရန့်နှင့် တ္ိုက့် ကာျားမှု ယနတရာျား ရဖာ့်ရဆာင့်ရပျားထာျားရန့်

လက့်ရှဘာရတ္ွလို ပ့်ရန
လဲ?

ရနာက့်ထပ့်
ဘာရတ္ွလိုပ့်နိုင့်မလဲ ?

ဘယ့်လိုလိုပ့်နိုင့် မလဲ

ဘာလအ
ို ပ့် သလဲ

က န့်ျားမာရရျား ကဏ္ဍအတ္ွက့် က ာျား၊ မ ရရျားရာကို ထည့်သွင့်ျား စဉ့်ျားစာျားရသာ CERP တ္ံိုို့မပန့်ရဆာင့်ရွက့်ခ က့်မ ာျား
က ာျား၊ မ ရရျားရာကို ထည့်သွင့်ျားစဉ့်ျားစာျားရသာ CERP အတ္ွက့်
အကကံမပြိုခ က့်မ ာျား
၃။ က န့်ျားမာရရျားရစာင့်ရရှာက့်မှု စနစ့်အတ္ွင့်ျား အလိုပ့် အကိုင့် ရာထျားနှင့်
ပတ့္်သက့်ဖပှီျား က ာျား၊ မ ခွဲမခာျားမခင့်ျား၊ ကျွမ့်ျားက င့်မှုမ ာျားနှင့် သင့်တ္န့်ျား
ကွာဟခ က့်မ ာျား နှင့် လိုပ့်ငန့်ျားခွင့်အတ္ွင့်ျား လင့်ပိုင့်ျား ဆိုင့်ရာ ထပါျားရနှာက့်ယှ
က့်မှုမ ာျားကို ကိုင့်တ္ွယ့်ရမဖရှင့်ျားရန့်နှင့် အမ ြိုျားသာျားအဆင့် ကိုစာျားမှု
အစှီအစဉ့်မ ာျားကို ရထာက့်ခံအာျားရပျားရန့်

၄။ အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျားအတ္ွက့် ရခါင့်ျားရဆာင့်မှုနှင့် မ မကိုယ့်ကိုယ့် တ္န့်ဖိုျား
ထာျားမှုနှင့် ပတ့္်သက့်ဖပှီျား အက ြိုျားခံစာျားခွင့် ရှသမ ာျားထံ အဓက သတ္င့်ျား
စကာျားမ ာျားနှင့် အတ္အမပြိုအမှုပိုင့်ျားဆိုင့်ရာ ရမပာင့်ျား လဲမခင့်ျားဆိုင့်ရာ
ဆက့်သွယ့်မခင့်ျားနည့်ျားဗ ဟာ နှင့် က န့်ျားမာရရျားနှင့် အာဟာရ
ဖွံွံ့ဖဖြိုျားတ္ျားို တ္က့်ရစရန့်
လမ့်ျားညွှန့်ခ က့်မ ာျားကို ရဖာ့်ရဆာင့်ရန့် (၆.၁.၃)

လက့်ရှဘာရတ္ွလို ပ့်ရန
လဲ?

ရနာက့်ထပ့်
ဘာရတ္ွလိုပ့်နိုင့်မလဲ ?

ဘယ့်လိုလိုပ့်နိုင့် မလဲ

ဘာလအ
ို ပ့် သလဲ

က န့်ျားမာရရျား ကဏ္ဍအတ္ွက့် က ာျား၊ မ ရရျားရာကို ထည့်သွင့်ျား စဉ့်ျားစာျားရသာ CERP တ္ံိုို့မပန့်ရဆာင့်ရွက့်ခ က့်မ ာျား
က ာျား၊ မ ရရျားရာကို ထည့်သွင့်ျားစဉ့်ျားစာျားရသာ CERP အတ္ွက့်
အကကံမပြိုခ က့်မ ာျား
၅။ က ာျား-မ အရမခမပြို အ ကမ့်ျားဖက့်မှု က ျားလွန့်ခံထာျားရသမ ာျား၊ မသန့်စွမ့်ျား
အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျား၊ HIV/AIDS ကျားစက့်ခံထာျားရရသာ အမ ြိုျား သမှီျားမ ာျားအတ္ွက့် လို

အပ့်ခ က့်နှင့် အညှီ စှီမံရပျားထာျားရသာ က န့်ျားမာရရျားရစာင့်ရရှာက့်မှု
ရဆာင့်ရွက့်ခ က့်မ ာျားကို ရဖာ့်ရဆာင့်ရန့်နှင့် က ျားလွန့်ခံရသကို အရမခမပြိုရသာ
ခ ဉ့်ျား ကပ့်မှုမဖင့် က ာျား-မ အရမခမပြို အ ကမ့်ျားဖက့်မှုမှ GBV အာျား
ဖွင့်ဟရမပာဆိုမှုမ ာျားကို လံိုခခံြိုမှုရှရှ ကိုင့်တ္ွ ယ့်နိုင့်ရန့်နှင့် ရှနှင့်ဖပှီျားသာျား
ကဏ္ဍစံိုမှ ပံပိုျားမှု ယနတရာျားမ ာျား ၊ GBV အတ္ွက့် လွှဲ ရမပာင့်ျားရပျားမခင့်ျား

လမ့်ျားရ ကာင့်ျားမ ာျား၊ ကရလျားသငယ့် ကာကွယ့်မခင့်ျားနှင့် စတ့္်ပိုင့်ျားဆိုင့်ရာနှင့်
လမှုရရျားရာ ပံပိုျားကညှီမှု၊ က န့်ျားမာရရျား၊ ဥပရေ ရရျားရာ အရထာက့်အပ့့ံနှင့်
မဖစ့်စဉ့်နှင့် ပတ့္်သက့်ဖပှီျား လိုအပ့်သည့်မ ာျား စှီမံရပျားမခင့်ျားတ္ို့ိုနှင့်
ရင့်ျားနှှီျားကျွမ့်ျားဝင့်မှုရှရစရန့်အတ္ွက့် က န့်ျားမာရရျားရစာင့်ရရှာက့်မှု ဝန့်
ထမ့်ျားမ ာျားအာျား သင့်တ္န့်ျားရပျားရန့်
၆။ အမမင့်ဆျားံို ကာကွယ့်မှုနှင့် ထရရာက့်မှုရပျားနိုင့် ရန့် အမ ြိုျားသမှီျားမ ာျား၏
ခနဓာကိုယ့်အရွယ့်အစာျားနှင့် အညှီ ခ ြိုပ့်လိုပ့်ရပျားထာျားရသာ PPEs ဝတ့္်စိုံမ ာျား
ထိုတ့္် ရပျားရန့်

လက့်ရှဘာရတ္ွလို ပ့်ရန
လဲ?

ရနာက့်ထပ့်
ဘာရတ္ွလိုပ့်နိုင့်မလဲ ?

ဘယ့်လိုလိုပ့်နိုင့် မလဲ

ဘာလအ
ို ပ့် သလဲ

က န့်ျားမာရရျား ကဏ္ဍအတ္ွက့် က ာျား၊ မ ရရျားရာကို ထည့်သွင့်ျား စဉ့်ျားစာျားရသာ CERP တ္ံိုို့မပန့်ရဆာင့်ရွက့်ခ က့်မ ာျား
က ာျား၊ မ ရရျားရာကို ထည့်သွင့်ျားစဉ့်ျားစာျားရသာ CERP အတ္ွက့်
အကကံမပြိုခ က့်မ ာျား

၇။ အမ ြိုျားသမှီျားနှင့် မန့်ျားကရလျားမ ာျားအရပေါ် အ ကမ့်ျား ဖက့်မှုမ ာျားကို ဆနို့့်က င့်သ
ည့် လထို လှုပ့်ရှာျားမှုမ ာျားကို စှီစဉ့်ရဆာင့်ရွက့်ရန့် ၊ ဝန့်ရဆာင့်မှု ရပျားသည့်
အဖွဲွံ့အစည့်ျားမ ာျားအာျား ပံပိုျားကညှီမှု တ္ျားို မမြှင့်ရန့် နှင့် က ာျား၊ မ အရမခမပြို
အ ကမ့်ျားဖက့်မှုမဖစ့်စဉ့်မ ာျားအတ္ွက့် တ္ရာျားရှံျားို နှင့် ဥပရေရရျားရာ ဝန့်ရဆာင့်မှု
ပံပိုျား ရပျားမခင့်ျားအာျား ဆက့်လက့်ရဆာင့်ရွက့်မခင့်ျားနှင့် တ္ျားို မမြှင့်ရဆာင့်ရွက့်မခင့်ျား

လက့်ရှဘာရတ္ွလို ပ့်ရန
လဲ?

ရနာက့်ထပ့်
ဘာရတ္ွလိုပ့်နိုင့်မလဲ?

ဘယ့်လိုလိုပ့်နိုင့် မလဲ

ဘာလအ
ို ပ့် သလဲ

တ္င့်မပမခင့်ျား - လိုပ့်ငန့်ျားမ ာျားကို ရလလာဆန့်ျားစစ့်မခင့်ျား
( တ္ိုင့်ျားရေသကကှီျား/မပည့်နယ့် အဆင့် အရကာင့်အထည့်ရဖာ့်မှုအတ္ွက့်
ရရှွံ့ဆက့်ရဆာင့်ရွက့်ရမည့် အစှီအစဥ့် ရဆွျားရနွျားခ က့်)

၁။ ဘာရတ္ွရဆာင့်ရွက့်ရနလဲ
၂။ ဘာရတ္ွကို လိုပန
့် ိုင့်ပါသလဲ
၃။ ဘယ့်လို လိုပန
့် ိုင့်ပါသလဲ
၄။ ဘာ ရင့်ျားမမစ့်မ ာျား လိုအပ့်ပါသလဲ

ကင းမရ း

ကို ကဏ္ဍအ းလံးု တ်း်ထညသ
် ်း်းရဆ ်း် က်ဖချ်း်းအတက်
မည်သတ
ူ ်း် တ ၀န်ရိှသနည်း

▪ ပ ၀ငပေသကသူအာ်းလျွံ်းက

မျှတဝေူ
ျှ
ထာ်းသညို့ော၀နမ ာ်း

▪ အဆငခမင
ို့ တြ
ို့ င်းတဆာငမ ာ်း၏ ကေက၀ေမ ာ်း
▪ အစအစဥ၊ စမျွံြ ကမ ာ်း၊ M&E မူ၀ ေမ ာ်း၊ တလို့လာသျွံ်းသပခြင်း၊ အတကာငအထည တြာခြင်း၊
ေဇင်းတရ်းဆခဲ ြင်းေ ို့ အေက ော၀နေူထာ်းသူမ ာ်း
▪ က ာ်းမတရ်းရာက ကဏ္ဍစျွံေင ထညို့သင်းတဆာငရကရနအေက ရင်းခမစမ ာ်း ( ဥပမာ လူသာ်း၊ အြ န၊ ဘဏ္ဍာတရ်းဆငရာ) ော၀န
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