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COVID-19 ၏ စီးပာွးေရးအေပ ထခိိုက်မသက်သာေရးစီမံချက်  

၏  

လပ်ုငန်းစဉ် ၂.၁.၇  ေတာငသူ်လယ်သမားများ၊ အေသးစား လယယ်ာစီးပွား 
လပ်ုငန်း ေဆာငရ်က်သူများ၊ မျ ိးေစ့ထတုလ်ုပ်သူများအား ပ့ံပုိးေပးြခငး်  

 
 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်က်မည့် လပ်ုငန်းအစီအစဉ်များ 
 

အကျဉ်းချပ်တငြ်ပချက် 

 

 

 
 

၂၀၂၀ ပည စ  ဇနလ  ၁၆  ရက 

 



COVID-19 စးီပာွးေရးထိခုိကမ်သက်သာေရးစမီခံျက် 

 
ပန်းတိုင ်(၂)   ရငး်ှီးြမပ်ှံမ ကန်ုသွယ်မငှ့် ဘဏ်လုပင်န်းကများ ပိုမုိလွယ်ကူ ေချာေမွေစြခငး်ြဖင့် 

ပဂုလိကကအေပ သကေ်ရာက်ေစမများ ေလျာ့နညး်ေစြခငး်   
 

၂.၁.  ပဂုလကိ ကရှိ လပုင်နး်များ အေပ သကေ်ရာကမ်များ ေလျာ့နညး်ေစြခင်း  
 

၂.၁.၇   ေတာင်သူလယသ်မားများ၊ အေသးစား 
လယယ်ာ စးီပွားလပုင်နး်ေဆာင်ရကသူ်များ၊ 
မျ ိးေစထ့တ်ုလပု် သူများအား ပံ့ပိုးေပးြခင်း  

၉၂၆၁၁.၉၇ 
(၉၂.၆၁) 

ကျပသ်န်း 
(ကျပဘီ်လီယံ) 

 ၂.၁.၇(က)   COVID-19 သတင်းအချက် 
အလက် များ ြဖန်ေဝေပးေရး 
လံေဆာ်မ အစီအစဉမ်ျား 
ေထာကပ်ံ့ ေပးြခင်း 

- 
- 

ကျပသ်န်း 
(ကျပဘီ်လီယံ) 

 ၂.၁.၇(ခ)   ေရာင်းအားကျဆင်း၍ ဝင်ေငွ 
မရှိေသာ (သုိမဟတ်ု) ပုံမနှ ်
ြပညပ်ေငွလဲများ မရရှိ ေတာ့ 
သည့် အေသးစား ေတာင်သူ 
လယသ်မားများ အေနြဖင့် 
မိုးရာသီ စိုကပ်ျ ိး ချနိအ်မ ီ
လိုအပသ်ည့် စိုကပ်ျ ိးေရး 
သွင်းအားစမုျား ဝယယ်ူ ုိင် 
ရန် ေငွေကး(သုိ)ေချးေငွများ 
ေထာကပ်ံ့ေပးြခင်း 

၆၄၁၆၈.၁၈ 
(၆၄.၁၇) 

ကျပသ်န်း 
(ကျပဘီ်လီယံ) 

 ၂.၁.၇(ဂ)   ေဈးကကွခ်ျတ်ိဆက်ုိင်ေရး 
ှင့် ထတ်ုကနုတုိ်းြမင့် ထတ်ု 
လပုုိ်င်ေရး အ ကြံပ 
ချကမ်ျား ပံ့ပိုးသွားရန် 

- 
- 

ကျပသ်န်း 
(ကျပဘီ်လီယံ) 

 ၂.၁.၇(ဃ)   COVID-19 အလနွက်ာလ 
တွင် ြပနလ်ည်ထေူထာင် 
ိုင်ေရးအတွက် ေကျးလက် 
ေဒသအတွင်း Cash for 
Work အစအီစဉမ်ျား ဝင်ေငွ 
ရရိှမည့် အလပုအ်ကိုင်များ 
ဖနတီ်းေပးြခင်း 

၂၈၄၄၃.၇၉ 
(၂၈.၄၄) 

ကျပသ်န်း 
(ကျပဘီ်လီယံ) 
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COVID-19 စးီပာွးေရးထိခုိကမ်သက်သာေရးစမီခံျက်  

 
 

ပန်းတိုင ်(၂)   ရငး်ှီးြမပ်ှံမ ကန်ုသွယ်မငှ့် ဘဏ်လုပင်န်းကများ ပိုမုိလွယ်ကူ ေချာေမွေစြခငး်ြဖင့် 
ပဂုလိကကအေပ သကေ်ရာက်ေစမများ ေလျာ့နညး်ေစြခငး်   

 
 

၂.၁.  ပဂုလကိ ကရှိ လပုင်နး်များ အေပ သကေ်ရာကမ်များ ေလျာ့နညး်ေစြခင်း  
 
 

၂.၁.၇  ေတာင်သူလယသ်မားများ၊ အေသးစား လယယ်ာစးီပာွး လပုင်နး် 
ေဆာင်ရကသူ်များ၊ မျ ိးေစထု့တ်လပုသူ်များအား ပံ့ပိုးေပးြခင်း  

  
 

၂.၁.၇(ခ)   ေရာင်းအားကျဆင်း၍ ဝင်ေငွမရှိေသာ (သုိမဟတ်ု) ပုံမနှ ်
ြပညပ်ေငွလဲ များ မရရိှေတာ့သည့် အေသးစားေတာင်သူ 
လယသ်မားများအေနြဖင့် မိုးရာသီစိုကပ်ျ ိးချနိအ်မီ လိုအပသ်ည့် 
စိုကပ်ျ ိးေရး သွင်းအားစမုျား ဝယယ်ုိူင်ရန် ေငွေကး(သုိ) 
ေချးေငွများ ေထာက်ပံ့ေပးြခင်း 
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၂.၁.၇(ခ-၁) မျ ိးေစ့ထုတ ်ေတာငသူ်များ မတုသု်န်ရာသီချန်ိမ ီစုိကပ်ျ ိးုိငေ်ရး ေငေွကးေထာက်ပံ့ေပးြခင်း 
 

၁။ လုပင်န်းအစီအစဉ်  မျ ိးေစ့ထုတ ်ေတာငသူ်များ မတုသု်န်ရာသီချန်ိမ ီ စုိကပ်ျ ိးုိငေ်ရး 

ေငွေကးေထာကပ့ံ်ေပးြခငး် 

၂။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ဌာန စုိကပ်ျ ိးေရးဦးစီးဌာန 

၃။ အချန်ိကာလ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်ွလမစှတင၍် ဒီဇငဘ်ာလအထိ 

၄။ ေဆာင်ရကရ်မည့် အေြခအေန ချကခ်ျငး် 

၅။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ေဒသ ေနြပည်ေတာ်၊ တိုငး်ေဒသကးီ/ ြပညန်ယ်များရှိ 

- စပါးမျ ိးေစ့ထုတ် ခ(ံ၂၉ ခ)ံ/စုိကက်ငွး်များ 

- သွငး်အားစု အေရာငး်ဆိုင်များ ဖငွ့်လှစ်ေရးကို မိနယ ်

(၁၈၀)မိနယ်၊ ေကျးရာ(၆၆၂)ရာ၊ ခ(ံ၄၃၂) ခ ံ 

၆။ ေဆာင်ရကမ်ည့်လုပင်န်းများ (က)  မျ ိးေစ့ထုတလု်ပင်န်းေဆာငရ်ကြ်ခငး်၊  

(ခ) သွငး်အားစုများ လကလှ်မး်မဝီယ်ယူ ရရှိုိငရ်န်  ေဆာင် 

ရကြ်ခင်း 

၇။ ေမာ်မှန်းအကျ ိးရလာဒ်ှင့်အကျ ိး 

ခစံားခငွ့်ရှိသူများ 

မျ ိးေစ့ စုိကပ်ျ ိးထုတလု်ပသ်ည့် မျ ိးေစ့ထုတ် သမဝါယမ 
အသငး်များ၊ ေတာငသူ်များ၊ မျ ိးေစ့ထုတလု်ပင်န်းတွင ် ပါဝင် 
ပတသ်ကသူ်များ၊ မျ ိးေစ့ေရာငး်ဝယ်သူများ၊ သွငး်အားစု 
ေရာင်းဝယ်သူများ 

- တိုငး်ေဒသကးီ/ြပည်နယ်အသီးသီးရှိ ေတာငသူ်များ လုိအပ ်

ေသာအရည်အေသွးေကာင်း မျ ိးေစ့များကို အလွယ်တကူ 

ရရှိေစြခငး်၊ 

- မျ ိးသနမ်ျ ိးေစ့ထုတစုိ်ကဧ်ကများပိုမိုစုိကပ်ျ ိးထုတလု်ပြ်ခငး် 

- အြခားသွငး်အားစုများ ေရာင်းဝယ် ေဖာက်ကားသူများ၊ 

မျ ိးေစ့ထုတ် ေတာင်သူအစုအဖွဲများ တိုးချဲဖွဲစညး်ုိငြ်ခငး် 

၈။ လုပင်န်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်မ 

ကးီကပကွ်ပက်ြဲခငး် 

- ဝန်ကးီဌာန၊ သကဆ်ိုငရ်ာဌာနအသီးသီး၏ စီမကံန်ိး ကီး 
ကပ် အေကာင်အထညေ်ဖာ်မအဖဲွြဖင့် M&E လပုင်န်းစဉ် 
များှင့် ည ီအေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာငရ်က်သွားြခင်း  

၉။ ရန်ပုံေငွလုိအပခ်ျက(်ခန်မန်ှး) (၁၄၉၁၁.၃၃) ကျပသ်န်း 

၁၀။ COVID-19 ကာလအလွန် 

ေရရှညေ်မာ်မှန်းေဆာငရ်ကမ်ည့် 

လုပင်န်းအစီအမ ံ

စပါးမျ ိးေကာင်း မျ ိးသန ်မျ ိးေစ့များ ထုတလု်ပြ်ခငး်ကို ပဂုလိက 

လုပင်န်းရငှမ်ျား၊ ေတာငသူ်များှင့် အကျ ိးတပူးူေပါင်း 

ေဆာင်ရကေ်ရးှင့် ေတာင်သူလယ်သမားများ သွငး်အားစု 

လကလှ်မး်မ ီဝယ်ယူရရှိုိငေ်စမည့် လုပင်န်းများ တိုးြမင့်ေဆာင် 

ရကသွ်ားေရး  
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၂.၁.၇ ( ခ-၂)ေကျးရာမတည်ရန်ပုံေငစီွမကံန်ိး (ြမစိမး်ေရာင)် လုပင်န်းအေကာငအ်ထည်ေဖာ်ြခငး် 

 

၁။ လုပင်န်းအစီအစဉ်  ေကျးရာမတည်ရန်ပုံေငွစီမကံန်ိး(ြမစိမး်ေရာင်) လုပင်န်း 

အေကာင်အထညေ်ဖာ်ြခငး် 

၂။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ဌာန ေကျးလကေ်ဒသဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးဦးစီးဌာန 

၃။ အချန်ိကာလ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာှစ်  

၄။ ေဆာင်ရကရ်မည့် အေြခအေန ချကခ်ျငး် 

၅။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ေဒသ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘာှစ်တွင် ေကျးရာ (၁၇၀၀) ယူနစ်  

၆။ ေဆာင်ရကမ်ည့်လုပင်န်းများ ေကျးရာမတည်ရန်ပုံေငွကိုမတည်ေပးြခင်း 

(က) အမ်ိေြခ (၁၀၁)ှင့်အထက-် ကျပ(်၃၀၀)သိန်းြဖင့် 

          ေကျးရာ(၁,၀၀၀)ရာ 

( ခ) အမ်ိေြခ(၅၁)ှင့်(၁၀၀)ကား- ကျပ(်၂၀၀)သိန်းြဖင့် 

           ေကျးရာ(၄၅၀)ရာ 

( ဂ) အမ်ိေြခ(၅၀)ှင့်ေအာက် -  ကျပ်(၁၀၀)သိန်းြဖင့် 

             ေကျးရာ (၂၅၀)ရာ 

၇။ ေမာ်မှန်းအကျ ိးရလာဒ်ှင့် အကျ ိး 

ခစံားခငွ့်ရှိသူများ 

-  ေကျးလကေ်နမသိားစုများ ဝငေ်ငွတိုးပာွးလာြခငး်၊ 

-  ေဒသခြံပည်သူများ အလုပအ်ကုိငအ်ခငွ့်အလမး်ှင့် 
နညး်ပညာများ ရရှိလာြခငး်၊ 

- စုိကပ်ျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရး ထုတက်န်ုလုပင်န်းများ 
တိုး တကလ်ာြခငး်၊  

- အေသးစား၊ အလတစ်ား စီးပာွးေရးလုပင်န်းများ 
လုပက်ိုငရ်န် အခွင့်အလမး်ေပေပါက်လာြခငး်၊ 

- ေဒသခြံပည်သူများ အေကးဝန်ထုပဝ်န်ပိုး ေလာ့ 
ကျလာြခငး်၊ 

- စွမး်ေဆာင်ရည ် ြမင့်မားလာြခငး်ှင့် ဒီမိုကေရစီ 
နညး်လမး်ကျကျ စုေပါင်း ညိငး်ေဆာင်ရကတ်တ ်
လာသည့် အေလ့အကျင့်ေကာငး်များ ရရိှလာြခငး်၊ 

- ပင့်ွလငး်ြမငသ်ာမှင့် တာဝန်ခမံ အေလ့အထများ 
ဖွံဖိးလာြခငး်၊ 

- အသိာဏ်ှင့် ဗဟုသုတများတိုးပာွးလာြခငး်၊ 

- အမျ ိးသမးီများ၏ပးူေပါင်းေဆာငရ်ကမ်ြမင့်မား 
လာြခငး်၊ 

- ုိငင်ေံတာ်၏ COVID-19 စီးပာွးေရးကစုားမ အစီ 
အစဉ်ကို အေထာကအ်ကူြပုိငြ်ခငး်၊ 
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- ုိငင်ေံတာ်၏ ြပြပင်ေြပာငး်လဲေရးလုပင်န်းစဉ် တစ်ခ ု

ြဖစ်သည့် ြပညသူ်ဗဟုိြပ ဖံွဖိးေရးလုပင်န်းများကို 

ေဖာ်ေဆာင်ုိငြ်ခငး်ှင့် ေအာကေ်ြခအဆင့်မှ တငြ်ပ 

ချကမ်ျားကို အေကာင်အထညေ်ဖာ်ုိငြ်ခငး်။ 

၈။ လုပင်န်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်မ 

ကးီကပကွ်ပက်ြဲခငး် 

- ြပည်ေထာငစု်အဆင့်၊ တိုငး်ေဒသကးီ/ ြပည်နယ် 

အဆင့်၊ ခုိင၊် မိနယ်အဆင့်တိုတငွ ် ဖွဲစညး်ထား ရှိ 

ေသာ ေကျးရာ မတည်ရန်ပုံေငွစီမကံန်ိး အေကာင် 

အထညေ်ဖာ်ေရးဗဟုိေကာ်မတှီင့် လုပင်န်းေကာ်မတ ီ

အဆင့်ဆင့်မှလညး်ေကာငး်၊ ေကျးရာအဆင့်တငွ ် ဖွဲ 

စညး်ထားရှိေသာ ေကျးရာမတည်ရန်ပုံေငွ ကးီကပ်မ 

ေကာ်မတှီင့်ေကျးရာသူ၊ ေကျးရာသားများ ကုိယ်တိုင် 

မလှညး်ေကာင်း ပါဝင်စီမံကးီကပြ်ခငး်၊ 

၉။ ရန်ပုံေငွလုိအပခ်ျက(်ခန်မန်ှး) (၄၂၀၀၀.၀၀)ကျပသ်န်း 

၁၀။ COVID-19 ကာလအလွန် 

ေရရှညေ်မာ်မှန်းေဆာငရ်ကမ်ည့် 

လုပင်န်းအစီအမ ံ

စီမကံန်ိးေဆာငရ်ကမ် ရညမှ်န်းကာလ(၁၀)ှစ်ြပည့်ပါက 

လုပင်န်း အေကာင်အထညေ်ဖာ်မအေြခအေန သံုးသပမ် 

များြဖင့် ုိငင်ေံတာ်၏ မတည်ေငွအား ေဒသအလုိက ်

စီမကံန်ိးေကျးရာများ ြဖန် ကက်/တိုးချဲ ေဆာငရ်က်မြဖင့် 

အေကာင်အထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရကေ်ရး 
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၂.၁.၇ ( ခ-၃) ငါးေမးွြမေရးလုပင်န်းများ ြပန်လညေ်ဆာငရ်ကရ်ာတငွ ်လုိအပ်လျကရိှ်ေသာ မျ ိးငါးငှ့် 

ငါးသားေပါကြ်ဖန် ြဖးေပးြခငး် 

 

၁။ လုပင်န်းအစီအစဉ်  ငါးေမွးြမေရးလုပင်န်းများ ြပန်လညေ်ဆာငရ်ကရ်ာတငွ ်
လုိအပလ်ျကရ်ှိေသာ မျ ိးငါးှင့် ငါးသားေပါက်ြဖန် ြဖး 
ေပးြခင်း 

၂။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ဌာန ငါးလုပင်န်းဦးစီးဌာန 

၃။ အချန်ိကာလ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလမ ှဒီဇငဘ်ာလအထိ 

၄။ ေဆာင်ရကရ်မည့် အေြခအေန ချကခ်ျငး် 

၅။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ေဒသ ေရချ ိငါးေမွးြမထုတလု်ပေ်သာတိုငး်ေဒသကးီှင့်ြပည်

နယ်များ 

- ရန်ကန်ု၊ ဧရာဝတီ၊ မေလး၊ပခဲးူ၊ တနသာရ၊ီရခိုင် 

၆။ ေဆာင်ရကမ်ည့်လုပင်န်းများ ငါးသားေပါက်ြဖနြ်ဖးေပးြခင်း 

၇။ ေမာ်မှန်းအကျ ိးရလာဒ်ှင့်အကျ ိး 

ခစံားခငွ့်ရှိသူများ 

ေရချ ိငါးလုပင်န်းလုပက်ိုငသူ်များ 

- ြပည်တငွး်စားသံုးမဖလံုူေစေရးှင့် ြပည်ပတငပုိ်ုိင် 

ေရးအတွက ် ေမွးြမြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ြပြပင် 

ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ြဖန ်ြဖးေရာင်းချ တင်ပို ြခင်း 

လုပ်ငန်းများကိုCOVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ပာွးမ 

ေကာင့် ကန်ကာြခငး်မျ ိးမြဖစ်ေစဘဲ အချနိ်ှင့ ် 

တေြပးညီေဆာငရ်ကုိ်ငေ်စြခငး် 

၈။ လုပင်န်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်မ 

ကးီကပ ်ကပွကဲ်ြခငး် 

- ဝန်ကးီဌာန၊ သကဆ်ိုငရ်ာ ဌာနအသီးသီး၏စီမကံနိး် 

ကးီကပအ်ေကာင်အထည်ေဖာ်မအဖွဲြဖင့်M&E လုပ ်

ငန်းစဉ်များှင့်အညငီါးလုပင်န်းဦးစီးဌာန(ံုးချပ်)မှ 

အဆင့်ဆင့် ေစာင့်ကည့် စိစစ်သံုးသပြ်ခငး်၊ 

- ြမန်မာုိငင်ငံါးလုပင်န်းအဖဲွချပှ်င့်ပးူေပါင်းေဆာင်

ရကြ်ခင်း၊  

၉။ ရန်ပုံေငွလုိအပခ်ျက(်ခန်မန်ှး) (၆၀၀၀.၀၀)ကျပသ်န်း 
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၁၀။ COVID-19 ကာလအလွန် 

ေရရှညေ်မာ်မှန်းေဆာငရ်ကမ်ည့် 

လုပင်န်းအစီအမ ံ

- COVID-19 ေရာဂါကာလပီးဆုံးသည့် ေနာကပ်ိုင်း 

ကာလများတငွ ် ငါးလုပင်န်းများ စဉ်ဆကမ်ြပတ ်

ေဆာင်ရကုိ်ငေ်ရးအတွက ်ငါးလုပင်န်းြဖင့် အသက ်

ေမွးဝမ်းေကျာငး်ြပေနသူများ၊ မှီခိုသူများ အပါအဝင ်

စီးပာွးြဖစ် လုပကုိ်ငသူ်များအား ငါးက ဖံွဖိးေစ 

ေရးအတွက ် သတမ်တှထ်ားေသာ စညး်မျဉ်း 

စညး်ကမ်း ှင့်အည ီ လုိကန်ာေဆာငရ်ကုိ်ငေ်ရး ကို 

ကးီကပေ်ဆာင်ရက်ေရး၊  

- ေရချ ိငါးသားေပါက်ရာသီ၊ ငါးရစ်တက်ချန်ိ၊ ဥချချနိ် 

ှင့် ရာသီသိမး် ရပ်နားချန်ိတိုတငွ် စကံု်/အလုပ်ုံ 

များမ ှ ကန်ုကမး်ရရိှေရးှင့် အလုပအ်ကုိငမ်ျား 

ဖန်တးီေပးုိငေ်ရး စနစ်တကျ လုိကန်ာေဆာငရ်က ်

ုိငရ်န် တန်ွအားေပးေဆာင်ရကေ်ရး 
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၂.၁.၇ ( ခ-၄) လယ်ယာသံုးစကက်ရိယိာြဖည့်ဆည်းေပးရန် 

တငြ်ပလာေသာေတာင်သူများအားကညူေီဆာင်ရကေ်ပးြခငး် (ေရာင်းချေပးြခငး်) 
 

၁။ လုပင်န်းအစီအစဉ်  လယ်ယာသံုး စကက်ရိယိာ ြဖည့်ဆည်းေပးရန် တငြ်ပလာ 
ေသာ ေတာင်သူများအား ကညူီ ေဆာငရ်ကေ်ပးြခငး် 
(ေရာင်းချေပးြခငး်) 

၂။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ဌာန စကမ်လယ်ယာဦးစီးဌာန 

၃။ အချန်ိကာလ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်ွလမှ ဒီဇငဘ်ာလအထိ 

၄။ ေဆာင်ရကရ်မည့် အေြခအေန ချကခ်ျငး် 

၅။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ေဒသ တိုငး်ေဒသကးီ/ ြပညန်ယ်များ 

- ဧရာဝတီ၊ ပခဲးူ၊ ရန်ကန်ု၊ မေလး၊ စစ်ကိုငး်၊ မေကွး၊ 

ေနြပည်ေတာ်၊ တနသာရီ၊  

- ကချင၊် ကယား၊ ရမှး် 

၆။ ေဆာင်ရကမ်ည့်လုပင်န်းများ (က) ေတာင်သူများ ဝယ်ယူရန်ေလာကထ်ားသည့် တန်းစီ 

ဇယားအတိုငး် ေရာင်းချေပးြခငး်၊  

(ခ) (၂)ှစ်(၃)ရစ်ကျစနစ်ြဖင့် ေရာင်းချေပးြခငး်၊  

(ဂ) ေရာင်းချပးီ (၂)ှစ်ြပည့်ေနတငွ ် စကတ်န်ဖိုး အားလံုး 

အား ုိငင်ေံတာ်သုိ အေကျေပးသွင်းြခငး်၊ 

၇။ ေမာ်မှန်းအကျ ိးရလာဒ်ှင့်အကျ ိးခံစား

ခငွ့်ရှိသူများ 

စကက်ရိယိာ ဝယ်ယူအသံုးြပမည့် စုိကပ်ျ ိးထုတသ် ူ

ေတာင်သူ များ 

- မိုးစပါး စုိကပ်ျ ိးထုတလု်ပမ်တငွ ် ထွန်ယကေ်ရး 

လုပင်န်းများ အချန်ိမီ ေဆာငရ်ကုိ်ငေ်စြခငး်၊  

- ပဂုလိကဝန်ေဆာင်မလုပင်န်းများ ေပထွန်းလာပးီ 

ေဒသအလုိက ် စကြ်ဖင့်ထွန်ယကြ်ခငး်၊ လယ်ယာကနု် 

ထုတလု်ပမ်ကိုအေထာကအ်ကူြပုိငြ်ခငး် 

၈။ လုပင်န်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်မ 

ကးီကပ ်ကပွကဲ်ြခငး် 

- မိနယ် စကမ်လယ်ယာစခန်းများ၊ ခုိငဦ်းစီးဌာနမှး 
ံုးများ၊ တိုငး်ေဒသကးီ/ ြပည်နယ် ဦးစီးဌာနမှးံုး 
များမ ှအမဲမြပတေ်စာင့်ကပ ်စိစစ်ြခငး် 

၉။ ရန်ပုံေငွလုိအပခ်ျက(်ခန်မန်ှး) (၁၂၅၆.၈၅)ကျပသ်န်း 
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၁၀။ COVID-19 ကာလအလွန် 

ေရရှညေ်မာ်မှန်းေဆာငရ်ကမ်ည့် 

လုပင်န်းအစီအမ ံ

- ဝယ်ယူ ြဖန ြ်ဖးေပးသွားမည့် စကက်ရိယိာများအား 
ေြမယာြပြပင်ြခငး် လုပင်န်းများတငွ ် အကျ ိးြဖစ်ထွန်း 
စွာ အသံုးြပုိငေ်ရးကို ကးီကပ်ေဆာင်ရကေ်ရး 

- ကညီူေထာကပ်ံ့ေသာ စကက်ရိိယာ တန်ဖိုးများကို 
စာချပခ်ျပဆ်ိုထားေသာ စကမ်လယ်ယာစခန်းများမ ှ
(၂)ှစ်အတငွး် တာဝန်ယူ ေကာက်ခံပးီ ုိငင်ေံတာ်သို 
ေပးသွင်းုိငေ်ရး တန်ွးအားေပး ေဆာင်ရက်ေရး 
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COVID-19 စးီပာွးေရးထိခုိကမ်သက်သာေရးစမီခံျက်  
 
 

ပန်းတိုင ်(၂)   ရငး်ှီးြမပ်ှံမ ကန်ုသွယ်မငှ့် ဘဏ်လုပင်န်းကများ ပိုမုိလွယ်ကူ ေချာေမွေစြခငး်ြဖင့် 
ပဂုလိကကအေပ သကေ်ရာက်ေစမများ ေလျာ့နညး်ေစြခငး်   

 
 

၂.၁.  ပဂုလကိ ကရှိ လပုင်နး်များ အေပ သကေ်ရာကမ်များ ေလျာ့နညး်ေစြခင်း  
 
 

၂.၁.၇  ေတာင်သူလယသ်မားများ၊ အေသးစား လယယ်ာစးီပာွး လပုင်နး် 
ေဆာင်ရကသူ်များ၊ မျ ိးေစထု့တ်လပုသူ်များအား ပံ့ပိုးေပးြခင်း  

 
၂.၁.၇(ဃ)   “COVID-19 အလနွ် ကာလတွင် ြပနလ်ညထ်ေူထာင် ိုင်ေရး 

အတွက် ေကျးလကေ်ဒသအတွင်း Cash for Work အစအီစဉ် 
များ ဝင်ေငွရရိှမည့် အလုပအ်ကိုင်များဖန်တီးေပးြခင်း” 
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၂.၁.၇ (ဃ-၁) စုိကပ်ျ ိးေရးလုပင်န်းများ ြပန်လညထူ်ေထာငရ်ာတငွ ်လုိကန်ာရမည့် 

ကန်သတခ်ျကမ်ျားဖယ်ရှားြခငး်ငှ့် ေငေွကးေထာကပ့ံ်မအစီအစဉ်များထူေထာငြ်ခငး် 
 

၁။ လုပင်န်းအစီအစဉ် စုိကပ်ျ ိးေရးလုပင်န်းများ ြပန်လညထူ်ေထာငရ်ာတွင် 
လုိကန်ာရမည့် ကန်သတခ်ျကမ်ျား ဖယ်ရာှးြခငး်ှင့် 
ေငွေကးေထာကပ့ံ်မအစီအစဉ်များ ထူေထာငြ်ခငး် 

၂။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ဌာန ေကျးလကေ်ဒသဖွံဖိးတိုးတကေ်ရးဦးစီးဌာန 

၃။ အချန်ိကာလ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် 

၄။ ေဆာင်ရကရ်မည့် အေြခအေန ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မကုန်မီ 

၅။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ေဒသ ေနြပည်ေတာ်၊ တိုငး်ေဒသကးီ/ ြပညန်ယ် 

- ေကျးရာ (၂၄၈၈) ရာ 

၆။ ေဆာင်ရကမ်ည့်လုပင်န်းများ (က) ကန်ုထုတလု်ပမ်ဆိုငရ်ာလုပင်န်းများ 

- စုိကပ်ျ ိးေရ ေရသွငး်၊ ေရထုတေ်ြမာင်းများ တည် 

ေဆာက်ြခငး်၊ ြပြပငြ်ခင်း၊ 

- ေကျးရာကန်ုထုတလ်မး်များေဖာကလု်ပြ်ခငး်၊ 

ြပြပင်ြခငး်၊ 

- စာကျကေ်ြမများ ြပြပင်ထိန်းသိမး်ြခငး်၊ 

- ေလှကားထစ်လယ်ယာများေဖာ်ထုတြ်ခငး်၊ 

ြပြပင်ြခငး်၊ 

- ငါးေမွြမေရးကန်များ တးူေဖာ်ြခငး်၊ ြပြပငြ်ခငး်၊ 

- စုိကပ်ျ ိးေြမများ ေြမညိြခငး်၊ 

- Community Forest များ ေဆာင်ရက်ြခငး်၊ 

- စုိကပ်ျ ိးေရး၊ ေမးွြမေရးလုပ်ငန်းများှင့် ဆကစ်ပ် 

ေသာ အြခားလုပင်န်းများ ေဆာင်ရကြ်ခငး်။ 

(ခ) အေြခခအံေဆာက်အအံုဆိုငရ်ာလုပင်န်းများ 

- ေကျးရာတငွး် ေရတေ်ြမာငး်များတးူေဖာ်ြခငး်၊ 

- အေသးစားတာတမမံျား၊ ေြမထိန်းနံရမံျား၊ ေရကာ 

တမမံျား ေဆာက်လုပြ်ခငး်၊ ြပြပင်ြခငး်၊ 

- စာသငေ်ကျာငး်များ၊ ေဆးေပးခန်းများ ြပြပင် 

မမ်ွးမြံခငး်၊  

- ေရကန်များ ခစံညး်ုိးကာရြံခငး်၊ ြပြပင်ြခငး်၊  

- ေရတွငး်၊ ေရကန်များ တးူေဖာ်ြခငး်၊ ြပြပငမွ်မး်မံ 
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ြခငး်၊ 

-  ေရဆုိးေရညစ်များ သနစ်ငရ်ငှး်လငး်ြခငး်၊ 

- ေကျးရာတငွး်လမး်များ၊ ေကျးရာချငး်ဆက်လမး် 

များ ြပြပင်ြခငး်၊ 

- ေကျးရာသနရ်ငှး်ေရးလုပင်န်းများေဆာင်ရကြ်ခငး်၊ 

- Quarantine Center များ ပိုးသတေ်ဆးြဖန်း ြခငး်၊ 

သနရ်ငှး်ေရး ေဆာငရ်ကြ်ခငး်၊ 

- သစ်ေတာဧရယိာှင့် ထိစပေ်နေသာ ေကျးရာများ 

တငွ ် မးီေဘးအရာယ် ကိတငက်ာကွယ် ုိငရ်န် 

အတကွ ်မးီတားလမး်များ ေဆာငရ်ကြ်ခငး်၊  

- ေြမပိဖယ်ရာှးြခငး်လုပင်န်းများေဆာငရ်ကြ်ခငး်၊ 

- ေကျးရာဖံွဖိးေရးစီမခံျက(်Village Development 

Plan)တင်ွ ေကျးရာမ ှေဖာ်ထုတထ်ားေသာလုပင်န်း 

များ ေဆာင်ရကြ်ခငး်။ 

၇။ ေမာ်မှန်းအကျ ိးရလာဒ်ှင့်အကျ ိး 

ခစံားခငွ့်ရှိသူများ 

အမ်ိေထာငစု်ေပါင်း (၁.၂) သိန်းခန်အား 

- စီမကံန်ိးဧရယိာရှိ အကျ ိးခစံားခငွ့်ရှိသူများ ချကခ်ျငး် 

ဝင်ေငရွရိှြခငး်၊ 

- ေကျးရာအတက်ွ လုိအပေ်သာ ဖံွဖိးေရးလုပင်န်း 

များ ေဆာင်ရကြ်ခငး်, 

- ုိငင်ေံတာ်၏ COVID-19 စီးပာွးေရးကစုားမ အစီ 

အစဉ်ကို အေထာကအ်ကူြပြခငး် 

၈။ လုပင်န်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်မကးီကပ ်

ကပ်ွကြဲခငး် 

ေစာင့်ကည့်ကးီကပြ်ခငး် လုပင်န်းများကို ေကျးရာ 

အဆင့်လုပင်န်းအေကာငအ်ထည်ေဖြခင်း လုပင်န်း 

များမစှ၍ လုပင်န်းတိုးတကမ် အစီရင်ခစံာြပစုြခငး်၊ 

၉။ ရန်ပုံေငွလုိအပခ်ျက(်ခန်မန်ှး) (၂၅၀၀၀.၀၀)  ကျပသ်န်း 

၁၀။ COVID-19 ကာလအလွန် 

ေရရှညေ်မာ်မှန်းေဆာငရ်ကမ်ည့် 

လုပင်န်းအစီအမ ံ

စီမကံန်ိးအေကာင်အထညေ်ဖာ်လုပင်န်းများ အေြခခ ံ

သံုးသပ၍် ုိငင်အံတငွး် တိုးချဲအေကာင်အထညေ်ဖာ် 

ေဆာင်ရကသွ်ားေရး 
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၂.၁.၇ (ဃ-၂) အလုပအ်ကိုင်အခငွ့်အလမး်များအတကွ ်ေမွးြမ ထုတလု်ပမ် လုပင်န်းများဆိုငရ်ာ 

ပညာေပးြခင်း 

 

၁။ လုပင်န်းအစီအစဉ်  အလုပအ်ကုိင ် အခင့်ွအလမး်များအတကွ ် ေမွးြမ 

ထုတလု်ပမ်လုပင်န်းများဆိုငရ်ာ ပညာေပးြခင်း  

၂။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ဌာန ေမွးြမေရးှင့်ကသုေရးဦးစီးဌာန 

၃။ အချန်ိကာလ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် 

၄။ ေဆာင်ရကရ်မည့် အေြခအေန ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မကုန်မီ 

၅။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ေဒသ ေနြပည်ေတာ်၊ စစ်ကိုငး်၊ ပခဲးူ၊ မေကွး၊ မေလး၊ရန်ကုန်၊ 

ဧရာဝတီတိုငး်ေဒသကးီှင့် ရမှး်ြပည်နယ်တိုမှ 

- မိနယ် (၁၀၀) 

၆။ ေဆာင်ရကမ်ည့်လုပင်န်းများ (က) တစ်မိနယ်တငွေ်မွးြမသူ(၁၀၀)ဦးကို ေရးချယ် 

ပးီ ေမထုန်မဲ့သား စပသ်ငတ်န်းှင့် တရိစာန် 

ကျန်းမာေရးလုပသ်ား သငတ်န်းေပးြခငး်၊ 

(ခ) ေမွးြမထုတလု်ပမ်သငတ်န်း ဆိုငရ်ာ သငတ်န်း 

များ ပိုချေပးြခငး်ှင့်ေမွးြမသူအချငး်ချငး် နညး် 

ပညာပ့ံပုိးေပးမည့်အစီအစဉ်များ ေဖာ်ေဆာငြ်ခင်း၊ 

၇။ ေမာ်မှန်းအကျ ိးရလာဒ်ှင့်အကျ ိး 

ခစံားခငွ့်ရှိသူများ 

ေမွးြမထုတလု်ပသူ်ေတာငသူ် (၁၀,၀၀၀) ဦးအား 

- ပညာေပးသင်တန်းများမတှဆင့် ေမွးြမေရးလုပင်န်း 

များ ြပန်လညထူ်ေထာငလ်ာိငု်ပးီ အလုပအ်ကုိင ်

အခငွ့်အလမ်းများ ဖန်တးီေပးုိငြ်ခငး်၊ 

- တရိစာန်ေရာဂါကာကယ်ွထိန်းချပေ်ဆာင်ရကမ်များ 

အေထာကအ်ပ့ံေပးုိငြ်ခင်း၊ 

- ေဘးအရာယ်ကငး်ရငှး်ပးီ အာဟာရ ြပည့်ဝသည့် 

အသားများ စားသံုးုိငေ်ရး ပ့ံပိုးေပးုိငြ်ခငး်၊ 
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၈။ လုပင်န်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်မ 

ကးီကပကွ်ပက်ြဲခငး် 

- မိနယ်အဆင့်အ ကေံပးေကာ်မတီသည ် စီမကိံန်း 

လုပင်န်း အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့် ကာလအတငွး် 

ဘာေရး စီမခံန်ခွဲမအပါအဝင် အဆိုြပ လုပင်န်း 

များအားေစာင့်ကည့်ကးီကပ်ြခငး်ှင့်စိစစ်သံုးသပ် 

ြခငး်၊ 

- ေကျးရာအဆင့်အေကာင်အထညေ်ဖာ်မေကာ်မတ ီ

သညအ်ချကအ်လကမ်ျားေကာက်ယူြခငး်ှင့်အစီရင်

ခတံငြ်ပြခင်း၊  

၉။ ရန်ပုံေငွလုိအပခ်ျက(်ခန်မန်ှး) (၁၄၄၀.၀၀)  ကျပသ်န်း 

၁၀။ COVID-19 ကာလအလွန် 

ေရရှညေ်မာ်မှန်းေဆာငရ်ကမ်ည့် 

လုပင်န်းအစီအမ ံ

- ေမွးြမေရးတရိစာန်များတငွ ် ေရာဂါြဖစ်ပွားမများ 

ေလျာ့နညး်လာပးီ တရိစာန်ှင့် တရိစာန်ထွကက်န်ု 

ထုတလု်ပမ်ကို ထိန်းသိမး်ထားုိငေ်ရး 

- ေရးချယ်ြခငး်ခရံသည့် ေမွးြမသူေတာငသူ်များ 

ပုံမှန် ဝငေ်ငွရရှိေစေရး 

- ေမွးြမေရးလုပင်န်း အသက်ေမးွဝမ်းေကာင်း ပညာ 

များရရှိပးီ အလုပအ်ကုိင ် အခငွ့်အလမး်များ ရရှိေစ 

ေရးှင့် 

- ေမွးြမေရး တရိစာန်များှင့် ၎ငး်တို၏ထွကက်န်ု 

များကို ေစျးကကွသုိ် စဉ်ဆကမ်ြပတ် ပိုေဆာင် ေပး 

ြခငး်အားြဖင့် ြပည်သူများ စားနပရ်ကိာ ဖလံုူေစေရး 

အစီအမမံျား အေကာင်အထညေ်ဖာ် ေဆာင်ရက် 

သွားေရး 
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၂.၁.၇ (ဃ-၃) ေရလုပသ်ားများအား ပငလ်ယ်ြပင ်ေဘးအရာယ် 

ကင်းရှငး်ေရးငှ့်လံု ခံေရးအတကွသ်ငတ်န်းေပးြခငး် 
 

၁။ လုပင်န်းအစီအစဉ်  ေရလုပ်သားများအား ပငလ်ယ်ြပင ် ေဘးအရာယ ်
ကင်းရငှး်ေရးှင့်လံု ခံေရးအတကွသ်ငတ်န်းေပးြခငး် 

၂။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ဌာန ငါးလုပင်န်းဦးစီးဌာန 

၃။ အချန်ိကာလ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ်  

၄။ ေဆာင်ရကရ်မည့် အေြခအေန ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မကုန်မီ 

၅။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ေဒသ ေရချ ိ/ေရငန်ငါးပုစွန်ေမးွြမထုတ်လုပမ်၊ ပင်လယ်ငါး 

ဖမ်းဆးီထုတလု်ပမ်လုပင်န်းများငှ့် ဆက်စပလ်ျက ်

ရှိေသာ တိုင်းေဒသကးီ/ြပညန်ယ် 

- ရန်ကန်ု၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခးူ၊ မေလး၊ တနသာရ၊ီ ရခိုင် 

၆။ ေဆာင်ရကမ်ည့်လုပင်န်းများ (က) ငါးဖမ်းရာသီကာလအတငွး် ငါးဖမ်းေရယာဉ်များ 

အချန်ိမှီပငလ်ယ်ြပငသုိ် ထွကခ်ာွုိငေ်ရးအတကွ ်

ကျန်းမာေရးဆိုငရ်ာှင့် လုပင်န်းဆိုငရ်ာများချတိ် 

ဆကေ်ဆာင်ရက်ေပးြခင်း၊ 

(ခ) ဆပ်ိကမမ်ျားှင့် အေအးခန်းစကံု်များတငွ ် ြပြပင ်

ထုတလု်ပေ်အးခသုိဲေလှာငြ်ခငး်ှင့် ြပည်ပသုိတငပုိ် 

သည့်လုပင်န်းများအား အချန်ိမှီေဆာင်ရကုိ်ငေ်ရး 

ချတိဆ်ကေ်ဆာင်ရကေ်ပးြခင်း၊ 

(ဂ) အစားအစာ ေဘးကငး်လံု ခံမ အာမခံချက် 

အေထာက ် အထားထုတေ်ပးေရးလုပင်န်းများအား 

အချန်ိှင့် တေြပးညီေဆာင်ရကေ်ပးြခင်း၊ 

၇။ ေမာ်မှန်းအကျ ိးရလာဒ်ှင့်အကျ ိး 

ခစံားခငွ့်ရှိသူများ 

ငါးဖမ်းေရယာဉ်ပိုငရ်င်ှများှင့် ေရလုပသ်ားများ 

- ြပည်တငွး်စားသံုးမဖလံုူေစေရးှင့် ြပညပ်တင်ပိုုိင ်

ေရးအတွက ် ေမွးြမြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ြပြပင် 

ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြဖန ်ြဖးေရာင်းချ တင်ပို  ြခင်း 

လုပ်ငန်းများကို COVID-19 ေရာဂါ ြဖစ်ပာွးမေကာင့် 

ကန်ကာြခငး်မျ ိး မြဖစ်ေစဘဲ အချနိ်ှင့်တေြပးညီ 

ေဆာင်ရကုိ်ငေ်စြခငး် 

၈။ လုပင်န်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်မ 

ကးီကပကွ်ပက်ြဲခငး် 

- ဝန်ကးီဌာန၊ သကဆ်ိုငရ်ာ ဌာနအသီးသီး၏စီမကံနိး် 

ကးီကပ ်အေကာင်အထညေ်ဖာ်မအဖဲွြဖင့် M&E လုပ ်

ငန်းစဉ်များှင့်အည ီ ငါးလုပင်န်းဦးစီးဌာန (ံုးချပ်)မှ 



16 
 

အဆင့်ဆင့် ေစာင့်ကည့် စိစစ်သံုးသပြ်ခငး်၊  

- ြမန်မာုိငင်ငံါးလုပင်န်း အဖဲွချပှ်င့် ပူးေပါင်းေဆာင ်

ရကြ်ခင်း၊ 

၉။ ရန်ပုံေငွလုိအပခ်ျက(်ခန်မန်ှး) (၆၀.၇၇)  ကျပသ်န်း 

၁၀။ COVID-19 ကာလအလွန် 

ေရရှညေ်မာ်မှန်းေဆာငရ်ကမ်ည့် 

လုပင်န်းအစီအမ ံ

- COVID-19 ေရာဂါကာလ ပးီဆုံးသည့် ေနာကပ်ိုင်း 

ကာလများတငွ ် ငါးလုပင်န်းများ စဉ်ဆကမ်ြပတ ်

ေဆာင်ရကုိ်ငေ်ရးအတွက ်  ငါးလုပင်န်းြဖင့် အသက ်

ေမွး ဝမ်းေကျာငး်ြပေနသူများ၊ မှီခိုသူများအပါအဝင ်

စီးပာွးြဖစ် လုပက်ိုငသူ်များအား ငါးကဖွံဖိးေစေရး 

အတကွ ် သတမ်တှထ်ားေသာ စညး်မျဉ်း စညး်ကမ်း 

ှင့်အညလုိီကန်ာ ေဆာငရ်ကုိ်ငေ်ရးကို ကးီကပ ်

ေဆာင်ရကေ်ရး၊  

- ေရချ ိငါးသားေပါက်ရာသီ၊ ငါးရစ်တကခ်ျန်ိ ဥချချနိ် 

ှင့် ရာသီသိမး် ရပန်ားချန်ိတိုတငွ် စကံု်/ အလုပ်ုံ 

များမ ှကန်ုကမ်းရရှိေရးှင့် အလုပအ်ကုိငမ်ျား ဖန်တးီ 

ေပးုိငေ်ရး စနစ်တကျ လုိကန်ာ ေဆာင်ရကုိ်ငရ်န ်

တန်ွအားေပးေဆာင်ရကေ်ရး၊ 
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၂.၁.၇ (ဃ-၄) လကတ်ေံြမာငး်၊ လကတ်ခံွဲေြမာငး်၊ ေရတုေ်ြမာင်းငယ်များ ြပြပင်ြခငး်လုပင်န်းငှ့် 

ေရငန်တားတာ၊ေရေဘးကာကွယ်ေရးတာများ ကံ့ခိုငမ်ရိှေစရန် ထိန်းသိမး်ေစာင့်ေရှာကြ်ခငး် 

၁။ လုပင်န်းအစီအစဉ်  လကတ်ေံြမာင်း၊ လကတ်ခံွဲေြမာင်း၊ ေရုတေ်ြမာင်းငယ်များ 

ြပြပင်ြခငး်လုပင်န်းှင့် ေရငန်တားတာ၊ေရေဘးကာကယွ ်

ေရးတာများ ကံ့ခိုင်မရှိေစရန် ထိန်းသိမး်ေစာင့်ေရာှကြ်ခငး် 

၂။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ဌာန ဆည်ေြမာငး်ှင့်ေရအသံုးချမစီမခံနခ်ွဲေရးဦးစီးဌာန 

၃။ အချန်ိကာလ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလ မှ ဒီဇငဘ်ာလထိ  

၄။ ေဆာင်ရကရ်မည့် အေြခအေန ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မကုန်မီ 

၅။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ေဒသ - ကချင၊် ကယား၊ ကရင၊် မွန်၊ စစ်ကိုငး်၊ ပဲခးူ၊ မေကွး၊ 

မေလး၊ ရန်ကန်ု၊ ဧရာဝတီ၊ ေနြပညေ်တာ် စသည့် 

တိုငး်ေဒသကးီ/မိနယ်(၁၀၄)မိနယ် 

၆။ ေဆာင်ရကမ်ည့်လုပင်န်းများ (က) လကတ် ံ ေြမာင်းှင့် လကတ်ခံွဲေြမာင်းများ ေရလမ်း 

ေကာင်း ရငှး်လငး်ြခငး်၊ သဲံုးဆယ်ြခငး်၊ လယ်ကား 

ေြမာင်းများ ြပန်လညြ်ပြပငေ်ပးြခင်းှင့် လယ်ကား 

ေြမာင်းအသစ်များတးူေဖာ်ေပးြခငး်၊ 

(ခ) ေရေဘး ကာကယ်ွေရးတာှင့် ေရငန်တားတာများ 

ကံ့ခိုငမ်ရှိေစရန် ေဆာင်ရကြ်ခငး်၊ 

၇။ ေမာ်မှန်းအကျ ိးရလာဒ်ှင့်အကျ ိး 

ခစံားခငွ့်ရှိသူများ 

လုပင်န်းေဆာငရ်ကသ်ည့် ေနရာှင့် တိုက်ုိက ် ထိစပေ်န 

ေသာ ေကျးရာများရှိ ေတာငသူ်များအား 

- ဆည်ေရေပးေဝရာတွင ် ေရေလလွင့်ဆုံးံးမ နညး်ပါး 

ပးီ ေရလံုေလာကစွ်ာ ရိှေစြခငး်၊ 

- လူေနအမိှ်င့်လယ်ယာေြမများေရကးီမအရာယ်မှ 

ကင်းေဝးေစြခငး်၊  

၈။ လုပင်န်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်မ 

ကးီကပကွ်ပက်ြဲခငး် 

ဆည်ေြမာငး်ှင့်ေရအသံုးချမစီမခံနခ်ွဲေရးဦးစီးဌာန(ံုးချပ)် 

မှ ဖဲွစညး်တာဝန်ေပးအပ်သည့် န်မှးများ ဦးေဆာင်သည့် 

လုပင်န်း စစ်ေဆးေရးအဖဲွ(၄)ဖွဲြဖင့် ကွငး်ဆငး်စစ်ေဆး 

ကးီကပြ်ခင်း၊ စိစစ်သံုးသပြ်ခငး်များကို အချန်ိှင့်တေြပးည ီ

ေဆာင်ရကြ်ခငး်၊ 

၉။ ရန်ပုံေငွလုိအပခ်ျက(်ခန်မန်ှး) (၁၁၃၈.၈၁)  ကျပသ်န်း 

၁၀။ COVID-19 ကာလအလွန် 

ေရရှညေ်မာ်မှန်းေဆာငရ်ကမ်ည့် 

လုပင်န်းအစီအမ ံ

- လကတ်ေံြမာင်း၊ လက်တခဲွံေြမာင်း၊ လယ်ကားေြမာင်းများ 

ှင့် ေရေဘးကာကွယ်ေရးတာှင့် ေရငန်တားတာများ 

ကံ့ခိုငမ်ရှိေစရန် ထိန်းသိမး် ေစာင့်ေရှာကမ်လုပင်န်းများ 

ေဒသအလုိက ်တိုးချဲေဆာငရ်က်ေရး၊ 
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၂.၁.၇ (ဃ-၅) လယ်ယာဝန်ေဆာငမ်လုပင်န်း 
 

၁။ လုပင်န်းအစီအစဉ်  လယ်ယာဝန်ေဆာငမ်လုပင်န်း 

၂။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ဌာန စကမ်လယ်ယာဦးစီးဌာန 

၃။ အချန်ိကာလ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်ွလမှ ဒီဇငဘ်ာလအထိ  

၄။ ေဆာင်ရကရ်မည့် အေြခအေန ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မကုန်မီ 

၅။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ေဒသ စစ်ကိုငး်၊ ပဲခးူ၊ မေကွး၊ မေလး၊ ရန်ကန်ု၊ ဧရာဝတ၊ီ 

ေနြပည်ေတာ်တိုရှိ 

- ဧက (၂၀၀၀) 

၆။ ေဆာင်ရကမ်ည့်လုပင်န်းများ (က) ေကာက်စုိကစ်ကြ်ဖင့် စုိကပ်ျ ိးရန်အတကွ် မျ ိးစပါး 

အပါအဝင် ပျ ိးဗန်းြဖင့် ပျ ိးေထာငြ်ခငး် 

(ခ) ေကာက်စုိကစ်ကြ်ဖင့် စုိကပ်ျ ိးြခငး် 

(ဂ) စကြ်ဖင့် ကားေပါင်းလုိကြ်ခငး် 

၇။ ေမာ်မှန်းအကျ ိးရလာဒ်ှင့်အကျ ိး 

ခစံားခငွ့်ရှိသူများ 

စုိကပ်ျ ိးထုတလု်ပသူ်ေတာငသူ်များှင့် ေဒသခအံလုပ ်

အကိုင်မရှိသူများအား 

- မိုးစပါးစုိကပ်ျ ိးထုတလု်ပမ်အေထာကအ်ကြူပုိငြ်ခငး်၊ 

- စကြ်ဖင့် စုိကပ်ျ ိးမနညး်ပညာ တိုးတကထွ်န်းကား 

လာေစြခငး်၊ 

- စကြ်ဖင့် စုိကပ်ျ ိးြခငး် ပဂုလိကဝန်ေဆာင်မလုပင်န်း 

များ ေပထွန်းလာပးီ အလုပအ်ကုိင ် အခွင့်အလမး် 

များ ရရှိုိငေ်စြခငး်၊ 

၈။ လုပင်န်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်မ 

ကးီကပကွ်ပက်ြဲခငး် 

- မိနယ်စကမ်လယ်ယာစခန်းများ၊ ခုိငဦ်းစီးဌာနမှး 

ံုးများ၊ တိုငး်ေဒသကးီ၊ ြပညန်ယ်ဦးစီး ဌာနမှးံုးများ 

မ ှအမဲမြပတ်ေစာင့်ကပ်ကည့်ြခငး်၊ 

၉။ ရန်ပုံေငွလုိအပခ်ျက(်ခန်မန်ှး) (၂၀၄.၀၀)  ကျပသ်န်း 

၁၀။ COVID-19 ကာလအလွန် 

ေရရှညေ်မာ်မှန်းေဆာငရ်ကမ်ည့် 

လုပင်န်းအစီအမ ံ

- စကက်ရိယိာများအသံုးြပြခငး်ြဖင့် ေရရှည်တငွ ် လူ 

အငအ်ားအနည်းဆုံး အသံုးြပုိငေ်ရးှင့် 

- ပဂုလိက ေကာက်စုိကစ်က် ဝန်ေဆာင်မ လုပင်န်းသစ် 

များ ေပေပါက်လာေစေရး အစီအမမံျား တိုးချဲေဆာင ်

ရက်ေရး၊ 
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၂.၁.၇ (ဃ-၆) ေဈးကကွဝ်င် အသက်ေမးွဝမ်းေကျာငး်ပညာ ကာလတိုသငတ်န်းေပးြခငး် 
 

၁။ လုပင်န်းအစီအစဉ်  ေဈးကွကဝ်င်အသကေ်မွးဝမး်ေကျာင်းပညာကာလတိုသင်

တန်းေပးြခငး် 

၂။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ဌာန အေသးစားစကမ်လကမ်လုပင်န်းဦးစီးဌာန 

၃။ အချန်ိကာလ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ေမလမှ ဒီဇငဘ်ာလအထိ  

၄။ ေဆာင်ရကရ်မည့် အေြခအေန ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မကုန်မီ 

၅။ အေကာင်အထညေ်ဖာ်မည့်ေဒသ ေနြပည်ေတာ်၊ တိုငး်ေဒသကးီ/ ြပညန်ယ်အားလံုး 

- သငတ်န်း(၃၀၀)ကမ်ိ 
- သငတ်န်းသား(၉၀၀၀)ဦး 

၆။ ေဆာင်ရကမ်ည့်လုပင်န်းများ သငတ်န်း(၁)ကမ်ိလငသ်ငတ်န်းနညး်ြပ(၃)ဦးြဖင့် သင်

တန်းသား(၃၀)ဦးအားစာေတွ(၃၀)%၊လကေ်တွ(၇၀)%ြဖင့် 

သင်ကားပိုချြခငး်၊ သငတ်န်း(၃၀၀)ကမိ ်

(က) တန်ဖိုးြမင့်စားေသာက ် ကန်ုထုတလု်ပမ် နညး်ပညာ 

သငတ်န်း 

(ခ)  လူသံုးကန်ုထုတလု်ပမ်နညး်ပညာသငတ်န်း 

(ဂ)  ဝါးအ ေြခခလံကမ်ထညသ်ငတ်န်း 

(ဃ)  ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ်ြပြပင်ထိန်းသိမး်နညး်သငတ်န်း 

(င)  အထညပ်န်းပုံုိကသ်ငတ်န်း 

(စ)  အထညေ်ဆးေရးနည်းသငတ်န်း 

(ဆ) လကရ်က်ကန်းသငတ်န်း 

(ဇ)  အေြခခံလပစ်စ်သံဂေဟဆကသ်ငတ်န်း 

(ဈ)  သဘာဝဆိုးေဆးသငတ်န်း 

(ည)  တစ်လံုးထိးု ဒီဇယ်အငဂ်ျငြ်ပြပင ် ထိန်းသိမး်နညး် 

သငတ်န်း 

၇။ ေမာ်မှန်းအကျ ိးရလာဒ်ှင့်အကျ ိး 

ခစံားခငွ့်ရှိသူများ 

ေကျးလကေ်ဒသတငွ ် လယ်ယာလုပင်န်းလုပက်ိုင ် ေဆာင ်

ရကေ်နသူများ၊ COVID-19 ေရာဂါေကာင့် အလုပ်အကိုင ်

အခငွ့်အလမ်းဆုံးံးသွားသူများငှ့် ပညာေရး ဆံုးခန်းတိုင ်

ေအာင် မသင်ကားုိငေ်သာ လူငယ်လူရယ်များ  

- ေဈးကွကဝ်င်တန်ဖိုးြမင့် စားေသာကက်န်ုများ ထုတ ်

လုပလ်ာုိငေ်စြခငး်၊ 

- အေသးစားစီးပာွးေရး လုပင်န်းသစ်များ ေပထွန်းလာ 

ေစြခငး်၊ 
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- မိြပှင့် ေကျးလကေ်န ြပည်သူများအတကွ် အလုပ ်

အကိုင်အခငွ့်အလမး် ရရှိေစြခငး်၊ 

- ြပန်လညထူ်ေထာငေ်ရး လုပင်န်းများတငွ် အေထာက ်

အကြူပုိငြ်ခငး် 

၈။ လုပင်န်းအေကာင်အထညေ်ဖာ်မ 

ကးီကပကွ်ပက်ြဲခငး် 

- သငတ်န်းဖငွ့်လှစ်စဉ်ကာလအတငွး် ဌာနမ ှ တာဝန်ရှိ 

သူများက ေစာင့်ကည့်ကးီကပေ်ဆာင်ရကြ်ခင်း၊ 

- သငတ်န်းပးီစီးေကာငး် အစီရငခ်စံာများ တငြ်ပ 

ေဆာင်ရကြ်ခငး်၊  

- သငတ်န်းဆငး် သငတ်န်းသားများအား အမှန်တကယ် 

တတေ်ြမာက်မရှိ/မရှိစိစစ်သံုးသပြ်ခငး်၊  

- သငတ်န်းဆငး်များ အလုပအ်ကိုင ် ရရိှမတိုကို ကငွး် 

ဆငး် စာရင်းေကာကယူ်ပးီ စာရငး်ြပစု တငြ်ပြခင်း၊  

၉။ ရန်ပုံေငွလုိအပခ်ျက(်ခန်မန်ှး) (၆၀၀.၂၁)  ကျပသ်န်း 

၁၀။ COVID-19 ကာလအလွန် 

ေရရှညေ်မာ်မှန်းေဆာငရ်ကမ်ည့် 

လုပင်န်းအစီအမ ံ

ြပန်လညထူ်ေထာငေ်ရး လုပင်န်းများတငွ် ဆကလ်က ်

အေထာကအ်ကူြပ အေကာင်အထည် ေဖာ်ေဆာငရ်ကရ်န် 

 

  


