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၁။ မိတ်ဆက် 

ပမန်မာနိုင်ငံတွင် မြကာရသးမီကထုတ်ပပန်ခဲ့ရသာ အားလုံးတစ်ရပါင်းတည်းရကျာ်လွှားပခင်း - COVID-19 စီးပွားရေး 

ထိခိုက်မှုသက်သာရေးစီမံချက် (COVID-19 Economic Relief Plan) တွင် COVID-19 နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အစိုးေ၏ 

စီးပွားရေးအေ တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်မှုများကို ရဖာ်ပပထားပါသည်။ အေိုပါစီမံချက်တွင် တစ်ကိုယ်ေည်ကာကွယ်ရေး ဝတ်စုံ 

များ (PPE) ဝယ်ယူစုရောင်းပခင်းမှသည် အိမ်ရထာင်စုများအား ရငွရြကးရထာက်ပံ့ပခင်းအထိ လုပ်ငန်းစဉ်များ 

ပါဝင်သည်။ CERP သည် COVID-19 ကို တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ောတွင် ေည်ေွယ်ချက်ကကီးမားရသာ စီးပွားရေးအေ တုံ့ပပန်မှု 

စီမံချက်တစ်ခုပဖစ်ပပီး၊ အစိုးေဌာနအသီးသီးအြကား ရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းလုပ်ရောင်ောတွင် အရထာက်အကူပပုရစမည့် 

မူရဘာင်တစ်ခုလည်း ပဖစ်ပါသည်။  

CERP သည် အသုံးဝင်သည့် စမှတ်တစ်ခုပဖစ်ရသာ်လည်း ၎င်းကို ပိုမိုကျယ်ပပန့်နက်နဲရသာ လက်ရတွ့မူဝါဒအရကာင် 

အထည်ရဖာ်မှုများနှင့် တွဲဖက်ရောင်ေွက်ေမည်ပဖစ်ပါသည်။ CERP သည် ေည်ေွယ်ချက်ကကီးမားရသာမူဝါဒများကို 

ရဖာ်ပပထားောတွင် အနှစ်ချုပ်ကိုသာရဖာ်ပပထားပခင်းပဖစ်ပပီး အေိုပါမူဝါဒများအား မည်သို့ အရသးစိတ်အရကာင် 

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါသည် အစိုးေများ၏ ထိရောက်ရသာတုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ချက်များ၏ 

တန်ဖိုးကို ပပသခဲ့ပပီးပဖစ်ပါသည်။ COVID-19 ၏ စီးပွားရေးအရပါ်သက်ရောက်မှုအေွယ်အစားမှာ မကကုံစဖူးပဖစ်ပါသည်။ 

အချု့ိ ရသာနိုင်ငံများတွင် စီးပွားရေးမှာ ၁၀ ောခိုင်နှုန်းရကျာ် ကျေင်းခဲ့ပပီး၊ ပမန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ကဏ္ဍစုံတွင် ထိခိုက်မှု 

များရြကာင့် ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ဂျဒီပီတိုးတက်နှုန်းကို ီ ယခင် ၇ ောခိုင်နှုန်းမှ ၄.၃ ောခိုင်နှုန်းသို့ ရလှော့ချ 

ခန့်မှန်းထားပါသည်။၁ စပိန်နိုင်ငံမှသည် စကကာပူ၊ ရတာင်ကိုေီးယားတိုင်ရအာင် အစိုးေများသည် ကပ်ရောဂါရြကာင့် 

ပဖစ်ရပါ်လာရသာ ကျန်းမာရေးနှင့်စီးပွားရေးေိုင်ော ထိခိုက်မှုများမှ  နိုင်ငံသားများကိုကာကွယ်ရပးေန်အတွက် မကကုံ 

စဖူး အတိုင်းအတာများပဖင့် တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ခဲ့ြကပါသည်။ ပပီးခဲ့သည့် ၆ လအတွင်းက ပဖစ်လာနိုင်ခဲ့ဖွယ်မေှိရသာ မူဝါဒ 

များ (လူတစ်ဦးချင်းအြကား ခွာ၍ရနထိုင်ပခင်း မူဝါဒများ၊ ရငွရြကးရထာက်ပံ့မှုမူဝါဒများ)ကို ကျယ်ကျယ်ပပန့်ပပန့် လက်ခံ 

လာခဲ့ြကသည်။  
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၎င်းတို့၏ 

မမန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် 

GDP တိုးတက်နှုန်းကို ၄.၃ ောခိုင်နှုန်းသို့ ရျှော့ချခန့်မှန်း

ထားပါသည်။ 

  

ဤအစီေင်ခံစာ၏ အခန်း ၂ တွင် CERP ၏ ပန်းတိုင် ၇ ခုမှ ပန်းတိုင်တစ်ခုချင်းစီသည် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ် အစိုးေ 

များနှင့် မည်သို့ေက်စပ်လျက်ေှိသည်ကို ေန်းစစ်သုံးသပ်ကာ CERP တွင် ပါဝင်သည့်အချက်များကို အရသးစိတ် 

ရေွးရနွးထားပါသည်။ အခန်း ၃ တွင် COVID-19 ကို တုံ့ပပန်ော၌ တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများအရနပဖင့် CERP 

ပါ ပပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ရပါင်းစပ်ကာ ပမန်ေန်တိကျစွာ ရောင်ေွက်နိုင်မည့် အကကံပပုချက် ၃ ခုကို ရဖာ်ပပထားပါသည်။ 

အခန်း ၄ တွင် နိဂုံးချုပ်ရေွးရနွးထားပါသည်။ 

ရဘာင်ကွက် (၁)

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းေှိ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရမေရျျာ့ထားသည် COVID-19 တုံ့မပန်ရဆာင်ေွက်မှုများ 

နိုင်ငံတကာအေင့်တွင် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အေင့် အစိုးေများသည် COVID-19 ကို တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ော၌  

ကကိုတင်စီမံမှုေှိပပီး ရဒသအလိုက် သင့်ရလျာ်သည့် တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်မှုများကို လုပ်ရောင်လျက်ေှိြကသည်။ ဗဟို

ချုပ်ကိုင်မှုရလှော့ချထားသည့် အုပ်ချုပ်စီမံမှုတွင် ရဒသေိုင်ောအစိုးေများသည် ဗဟိုအစိုးေ မူဝါဒချမှတ်သူများ 

နှင့် ရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပခင်း၊ ၎င်းတို့ရဒသနှင့်ရလျာ်ညီသည့် ကိုယ်ပိုင်မူဝါဒများ ချမှတ်ပခင်းတို့တွင် အရေးပါရသာ 

အခန်းကဏ္ဍ၌ ေှိရနသည်။ ဥပမာ -  

အနိ္ဒယိနိငုင်ေံှ ိKerala ပပညန်ယအ်စိုးေသည ်ပပညသ်ူ့ကျန်းမာရေးေုိငေ်ာ အစအီမမံျား ပမနပ်မနေ်နေ်န ်ချမတှခ်ဲပ့ခင်း 

နှင့်  ပပည်နယ်တစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကာ တုံ့ပပန်ခဲ့ပခင်းတို့ရြကာင့် ကပ်ရောဂါကာလတွင် ရထာင်ရပါင်း 

များစွာရသာ အသက်များကို ကယ်ေယ်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ချးီမွမ်းခံေပါသည်။ အပခားရသာ ပပည်နယ်များသည် Kerala 

ပပည်နယ်အစိုးေ၏ တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်မှုများကို ရလ့လာကာ၊ အရလ့အထရကာင်းများကို အတုယူရောင်ေွက် 

ြကေပါသည်။၂  

 အရတွ့အကကုံများကို ထည့်သွင်းအသုံးပပု၍ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးေန် အလွန်အရေးကကီးပါသည် (ရဘာင်ကွက် ၁ တွင်ရှု)။

အထည်ရဖာ်သင့်သည်ကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါသည်။ ယခုအစီေင်ခံစာတွင် အဓိကရေွးရနွးချက်နှစ်ခုပါဝင်သည်။ ပထမ 

အချက်မှာ CERP သည် COVID-19 ကို တုံ့ပပန်ောတွင် အစိုးေဌာနများအြကား ခိုင်မာရသာအရပခခံမူတစ်ခုကို ရဖာ်ထုတ် 

သတ်မှတ်ရပးထားပါသည်။ ၎င်းအေ COVID-19 နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ေှင်းလင်းရသာ စီးပွားရေးမူဝါဒတစ်ခုကို ချမှတ် 

ထားပပီး အေိုပါမူဝါဒနှင့်ေက်စပ်၍ အပခားရသာကဏ္ဍအလိုက် မူဝါဒများနှင့် တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်မှုများကို အားပဖည့် 

ရပးနိုင်ရစမည်ပဖစ်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာ CERP အား ရအာင်ပမင်စွာ အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်ေန်အတွက် ပပည် 

ရထာင်စုအစိုးေ၏ တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ချက်များကို တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများ၏ အင်တိုက်အားတိုက် တုံ့ပပန် 

ရောင်ေွက်ချက်များက အရထာက်အကူပပုရပးေန် လိုအပ်ပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံတွင် ေိုးေွားရသာ စီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှု 

ဒဏ်ကို ခံေနိုင်ရပခေှိပပီး၊ မကကုံစဖူး မူဝါဒအသစ်များကို ပပည်ရထာင်စုအစိုးေက လုပ်ရောင်ရနေသည့်အချန်ိ  

ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်တိုင်းရဒသကကီး/ ပပည်နယ်အစိုးေများအရနပဖင့် 

တွင်

 ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရောင်ေည်များ၊ 
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ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ဖက်ဒေယ်အစိုးေသည် ရဒသေိုင်ောအစိုးေများ လိုက်နာေမည့် COVID-19 နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် 

အရပခခံအကကံပပုချက်များကို ထုတ်ပပန်ထားပါသည်။ ထိုသို့ထုတ်ပပန်ထားသည့်တိုင် ရဒသေိုင်ော အစိုးေများက 

၎င်းတို့၏ ရဒသနှင့်ကိုက်ညီမှုေိှရစမည့် ပိုမိုတင်းြကပ်သည့် ပပည်သူ့ကျန်းမာရေးေိုင်ော အစီအမံများကို ထပ်မံ 

ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။၃ ဂျာမနီ ဖက်ဒေယ်အစိုးေ၏ ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ော အရထာက်အကူပပုအစီအစဉ်များအပပင် 

ရဒသေိုင်ောအစိုးေများကလည်း ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးအစီအမံများကို ချမှတ်ခဲ့ော စုစုရပါင်း ယူရို ၁၄၁ 

သန်း ကို ပပည်သူများထံ တိုက်ရိုက်ရထာက်ပံ့ပပီး၊ ယူရို ၆၃ သန်းကို ပပည်နယ်အစိုးေ၏ ရချးရငွအာမခံများအပဖစ် 

ထားေှိခဲ့ပါသည်။၄  

ယူဂန်ဒါနိုင်ငံတွင် မြကာရသးမီက ထုတ်ပပန်ခဲ့ရသာ ပဖည့်စွက်ဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်ရအာက်တွင် ရဒသေိုင်ော 

အစိုးေများ၏ COVID-19 ေိုင်ော တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ချက်များအတွက် အရမေိကန်ရဒါ်လာ ၁၆ သန်းကို 

ခွဲရဝရပးခဲ့ပါသည်။ COVID-19 အား တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ောတွင် ရဒသေိုင်ောအစိုးေများသည် အဓိကကျရသာ 

အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရနပါသည်။ ဥပမာ - ရထာက်ပံ့မှုလိုအပ်သည့် အိမ်ရထာင်စုများအား ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ် 

ပခင်း၊ နိုင်ငံရတာ်အေင့် စားရသာက်ကုန်ရဝငှပခင်းအစီအစဉ်များတွင် နယ်ရပမရဒသအလိုက် ကကီးြကပ်ရောင်ေွက် 

ရပးပခင်းတို့ ပဖစ်ပါသည်။၅  

၂။  COVID-19 စီးပွားရေးထိခိုက်မှုသက်သာရေးစီမံချက် (CERP) သည် 
တိုင်းရေသကကီး/မပည်နယ်အစိုးေများအတွက် မည်သို့ သက်ဆိုင်ပါသနည်း။  

CERP တွင် ပန်းတိုင် ၇ ခု၊ မဟာဗျူဟာ ၁၀ ခု၊ အဓိကျုပ်ငန်းစဉ် ၃၆ ခုနှင့် ျုပ်ရဆာင်ချက် ၇၆ ခုတို့ ပါဝင်သည်။ 

ဤအခန်းတွင် CERP ပါ ပန်းတိုင် ၇ ခုအား တိုင်းရေသကကီး/မပည်နယ်များ၏ ရှုရထာင့်မှ သုံးသပ်ထားမခင်းမေစ်ပါသည်။  

CERP ၏ ပန်းတိုင် ၇ ခုအား အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်းနှင့် လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရအာင် ချနိ်ညှိပပင်ေင်ပခင်းများ 

ရောင်ေွက်ောတွင် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်များသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရနသည်။ CERP သည် “အရပခအရန 

နှင့်အချနိ်အခါရပါ်မူတည်၍ လိုက်ရလျာညီရထွပဖစ်ရစေန် လိုအပ်သလို အစဉ်ပပင်ေင်မွမ်းမံသွားမည့်စာတမ်း (Living 

Document)” ပဖစ်ပါသည်။  CERP ၏ ပဖစ်ရပါ်တိုးတက်လာမှုများ၊ ယင်းအား မွမ်းမံပပင်ေင်ရေးေွဲပခင်း နှင့် ရပမပပင်အရပခ 

အရနများကို ထင်ဟပ်လျက် အရကာင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွက်မှုတို့တွင် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်များသည် အဓိက 

အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရောင်ေွက်ေန် အရေးကကီးပါသည်။  

ပန်းတိုင် ၁ - ရငွရြကးဆိုင်ောကုစားမှုများ ရဆာင်ေွက်မခင်းမေင့် မက်ခရိုစီးပွားရေးဝန်းကျင် 
တိုးတက်ရကာင်းမွန်ရစမခင်း 

 အနှစ်ချုပ်  

ပန်းတိုင် ၁ သည် COVID-19 ၏ သက်ရောက်မှုများအား ရငွရြကးေိုင်ောမူဝါဒမှတစ်ေင့် တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ေန် 

ဦးတည်ထားပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံရတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် အတိုးနှုန်းများကို ရလှော့ချရပးခဲ့ပပီး၊  အိမ်ရထာင်စုများနှင့် 

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထံ ပိုမိုရငွထုတ်ရချးရပးနိုင်ရစရေးအတွက် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များကို မက်လုံးရပးသည့် 

အရပပာင်းအလဲများအား စတင်ရောင်ေွက်ခဲ့သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံရတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ေည်ေွယ်ချက်မှာ  COVID-19 ၏ 

သက်ရောက်မှုရြကာင့် ပဖစ်ရပါ်လာသည့် ကုန်စည်နှင့် ဝန်ရောင်မှုလုပ်ငန်းများအရပါ် ဝယ်လိုအား ကျေင်းသွားမှုကို 



4

ကာကွယ်နိုင်ေန်အတွက် စီးပွားရေးကဏ္ဍအတွင်းသို့ ရငွရြကးများ 

 ဤပန်းတိုင်က တိုင်းရေသကကီးနှင့် မပည်နယ်အစိုးေများအတွက် မည်သို့သက်ဆိုင်မှု ေှိပါ 
သနည်း။  

ရငွရြကးမူဝါဒသည် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေ၏ တာဝန်ပဖစ်ပါသည်။ ထို့ရြကာင့် ဤပန်းတိုင်ကို အရထာက်အကူပပုေန် 

အတွက် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများလုပ်ရောင်နိုင်သည့် နယ်ပယ်မှာ အကန့်အသတ်ပဖင့်သာ ေှိပါသည်။ 

တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများ လုပ်ရောင်နိုင်သည့်အချက်တစ်ခုမှာ အိမ်ရထာင်စုများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း 

များအရပါ် သက်ရောက်မှုေှိသည့် ဗဟိုဘဏ်၏မူဝါဒများကို ရစာင့်ြကည့်ကာ၊ အေိုပါ မူဝါဒများအား အသုံးပပုပခင်းပဖင့် 

ေည်ေွယ်ထားရသာ ေလဒ်များ ထွက်ရပါ်လာပခင်း ေှိ၊ မေှိကို ပပည်ရထာင်စုအစိုးေထံ ပပန်လည်တင်ပပနိုင်ပါသည်။  

ပန်းတိုင် ၂ - ေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှု၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဘဏ်ျုပ်ငန်းကဏ္ဍများ ပိုမိုျွယ်ကူရချာရမွ့ရစ
မခင်းမေင့် ပုဂ္ဂျိကကဏ္ဍအရပါ် သက်ရောက်မှုများ ရျျာ့နည်းရစမခင်း  

 အနှစ်ချုပ် 

CERP ၏ ပန်းတိုင် ၂ တွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍေှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတို့အရပါ်  COVID-19 ၏ 

သက်ရောက်မှုများနှင့် ရိုက်ခတ်မှုများကို ရလျာ့နည်းရစမည့်အစီအစဉ်များ၊ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု 

ကဏ္ဍကို ပမှင့်တင်မည့်အစီအစဉ်များကို ချမှတ်ထားပါသည်။ ထိုပန်းတိုင်အား ရအာင်ပမင်စွာ 

အသုံးစေိတ်များကို တိုးပမှင့်သုံးစွဲေန် အစီအစဉ်ချမှတ်ထားပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍေှိ 

CERP ၏ ပန်းတိုင် ၂ တွင် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအရနပဖင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအား အရထာက်အကူပပုမည့် အစီအမံများပဖစ်သည့် 

အခွန်/အခရြကးရငွရပးရောင်ေမှုကို ရေှေ ့ေိုင်းရပးပခင်း၊ အများပပည်သူေိုင်ော ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများ တိုးပမှင့် 

လုပ်ရောင်ပခင်း၊ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းေှင်များကို ဘဏ္ဍာရငွပံ့ပိုးရပးပခင်း စသည်တို့ကိုရောင်ေွက်ထားပါသည်။ ရနာက်ေုံး 

ေေှိရသာ အချက်အလက်များအေ အေိုပါ အစီအမံများမှာ လက်ရတွ့ေင်ေိုင်ရနေသည့် အခက်အခဲများအား ရပဖေှင်းော 

တွင် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပဖစ်ပါသည်။ အာေှရဖာင်ရဒးေှင်းက မြကာရသးမီက ရကာက်ယူခဲ့ရသာ စစ်တမ်းတစ်ခု၏ 

ရတွ့ေှိချက်များအေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနက်မှ တစ်ဝက်ခန့်သည် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏ ေှင်သန် 

ေပ်တည်မှုအတွက် စိုးေိမ်လျက်ေှိြကပပီး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပပားမှာလည်း ရငွရြကးစီးေင်းမှုေိုင်ောပပဿနာ 

များကို အကကီးအကျယ် ေင်ေိုင်ရနြကေပါသည်။၆  

 ဤပန်းတိုင်က တိုင်းရေသကကီးနှင့် မပည်နယ်အစိုးေများအတွက် မည်သို့ သက်ဆိုင်မှု ေှိပါ 
သနည်း။  

ပန်းတိုင် ၂ ရအာက်တွင် ရဖာ်ပပထားသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များသည် သက်ေိုင်ောတိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အသီး 

သီးေှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လွန်စွာလိုအပ်လျက်ေှိသည့် အရထာက်အပံ့များကို မီးရမာင်းထိုးပပလျက် ေှိပါသည်။ 

သို့ရသာ်လည်း အေိုပါအရထာက်အပံ့များသည် လက်ရတွ့လည်ပတ်ရနသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထံသို့ ရောက်ေှိမှ 

လုပ်ငန်းများအရပါ် 

အားရပးရထာက်ပံ့ေန် အစီအမံများတွင်  အခွန်သက်သာခွင့်ရပးသည့် အစီအစဉ်များ၊ အတိုးနှုန်းသက်သာသည့် ရချးရငွ

သွက်လက်စွာ စီးဝင်လည်ပတ်လာရစေန် ပဖစ်ပါသည်။ 

ပမန်မာနိုင်ငံရတာ်ဗဟိုဘဏ်သည် အသုံးစေိတ်နှင့် ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ ပမင့်တက်လာရစေန်အတွက် ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ်ကုန် 

မတိုင်မီတွင် ေက်လက်ရောင်ေွက်ေမည့် အစီအမံများကို ချမှတ်ထားပပီး ပဖစ်ပါသည်။  

အရကာင်အထည်ရဖာ်ောတွင် 

အိမ်ရထာင်စုများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ပုဂ္ဂလိကအသုံးစေိတ်ကျေင်းမှုကို ပပန်လည်တုံ့ပပန်သည့်အရနပဖင့် 

အစိုးေက ၎င်း၏ 

အစီအစဉ်များ ပါဝင်သည်။  
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သာ တိုင်းရဒသကကီး နှင့် ပပည်နယ်များအရနပဖင့် အကျ ိုးရကျးဇူးခံစားေမည် ပဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ပပည့်နှစ် ဧပပီလ ၂၈ မှ 

ရမလ ၁၀ ေက်အတွင်း အာေှရဖာင်ရဒးေှင်းက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရပါင်း ၇၅၀ အား စစ်တမ်းရကာက်ယူခဲ့ောတွင်  

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနက်မှ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်မှာ ပပည်ရထာင်စုအစိုးေက ရထာက်ပံ့သည့် ရငွရြကးအရထာက်အပံ့များ 

နှင့် ပတ်သက်၍ မသိေှိြကသည်ကုိ ရတွ့ေပါသည်။၇ တိုင်းရဒသကကီး နှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေ၏ 

မူဝါဒများကို အများပပည်သူ ကျယ်ကျယ်ပပန့်ပပန့် သိေှိြကရစေန် ပပန်လည်ပဖန့်ရဝရပးောတွင် ရထာက်ပံ့ကူညီေမည် 

ပဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အေင့် အစိုးေများသည် ပပည်ရထာင်စုအေင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို   

ရဒသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထံ ပပန်လည်ပဖန့်ရဝရပးပခင်း၊ ရဒသေိုင်ော သတင်းမီဒီယာများနှင့် ပူးရပါင်း 

ရောင်ေွက်ပခင်းတို့ပဖင့် ပန်းတိုင် ၂ ပါ လုပ်ငန်းစီမံချက်များကို အရထာက်အပံ့ရပးနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။  

မွန်ပပည်နယ်အစိုးေသည် ယင်း၏ဘတ်ဂျက်အား ပပန်လည်ညှိနှိုင်းပပင်ေင်သည့် အစီအမံများကို 

ရောင်ေွက်ခဲ့ောတွင် COVID-19 ရြကာင့် ပဖစ်ရပါ်လာရသာ စီးပွားရေးရိုက်ခတ်မှုများကို ကာကွယ်ေန်ေည်ေွယ်လျက် 

ရငွလုံးရငွေင်းအသုံးစေိတ်များကို သိသာစွာ တိုးပမှင့်သုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ 

တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်ဘတ်ဂျက်ပါ ဦးစီးဌာနများသည် CERP ၏ ပန်းတိုင် ၂ အား ရထာက်ပံ့အားရပးောတွင် 

အေှိန်အဟုန်ပဖင့် ရောင်ေွက်ရနနှင့်ပပီးပဖစ်ပါသည်။ တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများက စီမံခန့်ခွဲရသာ စည်ပင်သာ 

ယာရေးအဖွဲ့များနှင့် ပမို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရကာ်မတီများသည် ပမို့ပပများတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကို ေက်လက် 

COVID-19 အား တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်သည့်အရနပဖင့် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အေင့် ဘတ်ဂျက်များအား ပပန်လည် 

ညှိနှိုင်းပပင်ေင်ပခင်းပဖင့် ရဒသေိုင်ော စီးပွားရေးပပန်လည်ရကာင်းမွန်လာရေးကို အရထာက်အကူပပုနိုင်ပပီး၊ ကာလေှည်

 ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုေိုင်ော ဦးတည်ချက်များကိုလည်း အရကာင်အထည်ရဖာ်သွားနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။  ရေတိုကာလတွင်

တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများ၏ ရငွလုံးရငွေင်း စီမံကိန်းများနှင့်  အသုံးစေိတ်များကို  တိုးချဲ့သုံးစွဲပခင်းသည်

ပပည်ရထာင်စုအစိုးေဘတ်ဂျက်မှ အသုံးစေိတ်တိုးပမှင့်သုံးစွဲရနပခင်းကို တွဲဖက် အရထာက်အကူပပုမည်ပဖစ်ပပီး၊ COVID 

-19 ရြကာင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအရပါ်တွင် ထိခိုက်မှုများကို ပပန်လည်ကာကွယ်ေန်လည်း အရထာက်အပံ့ပဖစ်ရစမည်ပဖစ် 

ပါသည်။  ကာလေှည်တွင်  ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ အားရကာင်းလာရစရေးအတွက်  ပပည်ရထာင်စုအစိုးေ၏  ရထာက်ပံ့မှု 

သည်  ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုေိုင်ောဦးတည်ချက်များကို  ပပန်လည်ပုံရဖာ်ရပးနိုင်မည့်  အခွင့်အလမ်းတစ်ေပ်လည်း  ပဖစ်လာ 

မည်ပဖစ်ပါသည်။   ဥပမာ အရပခခံအရောက်အအုံကဏ္ဍအတွက်  မဟာဗျူဟာကျ  ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများသည်  တိုင်းရဒသ 

ကကီးနှင့် ပပည်နယ်များအတွက်  ရေေှည်အကျုးိ ေလဒ်များကို ရပါ်ထွက်လာရစမည်ပဖစ်ပါသည်။  ဘတ်ဂျက်ဦးစားရပး

အသုံးစေိတ်များပပန်လည်သတ်မှတ်ပခင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အရသးစိတအကက် ံပပုချက်များကို အခန်း(၃)တွင် ရဖာ်ပပထား

ပါသည်။  

CERP ၏ပန်းတိုင် ၂ သည် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်များ၏ ဘတ်ဂျက်အရပါ်တွင် သွယ်ဝိုက်သက်ရောက်မှုများေှိပါ 

သည်။ ပပည်ရထာင်စုအစိုးေက ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွက် ရထာက်ပံ့ကူညီပခင်းများ ရောင်ေွက်ရနသလို တိုင်းရဒသကကီး 

နှင့် ပပည်နယ်အေင့်တွင်လည်း ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအတွက် အလားတူ ရငွရြကးရထာက်ပံ့မှုမျုးိ ပဖင့် တွဲဖက်ရောင်ေွက် 

မည်ေိုပါက ထိရောက်မှုအေှိေုံး ပဖစ်နိုင်ပါသည်။ အချု့ိ ရသာပမို့နယ်များတွင် ပပည်ရထာင်စုနှင့် တိုင်းရဒသကကီး/

ပပည်နယ် ဘတ်ဂျက် ၂ ခု လုံးမှ သုံးစွဲသည့် ရငွလုံးရငွေင်းအသုံးစေိတ်၏ ၉၀ ောခိုင်နှုန်းကို တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ် 

အေင့်အစိုးေများက တာဝန်ယူေသည်ပဖစ်ော တိုင်းရဒသကကီး/ ပပည်နယ် အစိုးေများ၏ ဘတ်ဂျက်အသုံးစေိတ်က စီးပွား

ရေးပပန်လည်နာလန်ထူလာရစပခင်းတွင် ပမန်ေန်မှုေှိေန်နှင့် စဉ်ေက်မပပတ်ေှိေန်တို့အရပါ် သက်ရောက်မှုများေှိမည် 

ပဖစ်ပါသည်။၈  တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် အမျုးမျိ ုးိ ရသာ အစီအမံများ ချမှတ်ရောင်ေွက်ပခင်းပဖင့် 

၎င်းတို့၏ ဘတ်ဂျက်ဦးစားရပးများကို  ပပန်လည်ညှိနှိုင်းပပင်ေင်နိုင်ပါသည်။  ဥပမာ ဝယ်လိုအားပမင့်တက်လာရစေန် 

အတွက် ရငွလုံးရငွေင်းအသုံးပပုေသည့် စီမံကိန်းများ ချဲ့ထွင်ရောင်ေွက်ပခင်း သို့မဟုတ် အေှိန်အဟုန် ပမှင့်တင်ပခင်းများ 

ရောင်ေွက်နိုင်ပါသည်။၉ 
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ရထာက်ပံ့လျက်ေှိပါသည်။ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့် ပမို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရကာ်မတီများသည် ရေရပးရဝ 

ပခင်း၊ အမှိုက်သိမ်းေည်းပခင်းစရသာ ရန့စဉ်ပမို့ပပဝန်ရောင်မှုများကို ရောင်ေွက်ရပးလျက်ေှိပပီး၊ အများပပည်သူေိုင်ော 

ရနောများတွင် ပိုးသတ်ရေးပဖန်းပခင်း၊ ရေးများတွင် လူတစ်ဦးချင်းအြကားခွာပခားရနထိုင်ရစပခင်း အစီအမံများကို 

စီမံခန့်ခွဲပခင်းစရသာ အရေးကကီးသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်အသစ်များကိုလည်း ရောင်ေွက်ရပးလျက်ေှိပါသည်။  

ပန်းတိုင် ၃ - အျုပ်သမားများအရပါ် ဆိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှုရျျာ့နည်းရစေန် ရဆာင်ေွက်မခင်း 

 အနှစ်ချုပ် 

CERP ၏ ပန်းတိုင် ၃ သည် COVID-19 ရြကာင့် ေိုးကျ ိုးများ ခံစားရနေရသာ အလုပ်သမားများကို ရထာက်ပံ့ကူညီရပးေန် 

ေည်ေွယ်ထားပါသည်။ ကပ်ရောဂါကာလတွင် နိုင်ငံတွင်း၌ပဖစ်ရစ၊ ပပည်ပ၌ပဖစ်ရစ အလုပ်သမားများ အလုပ် 

လက်မဲ့ပဖစ်ခဲ့ြကေပါသည်။ အလုပ်သမားအများအပပားသည်လည်း COVID-19 ၏ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံေနိုင်ဖွယ်ေှိသည့် 

အေိုပါ အစီအမံများသည် COVID-19 ၏ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်များကို ရလျာ့ပါးရစောတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရန 

သည်။ ယင်းအစီအမံများသည် ကာလတိုတွင် အလုပ်သမားများ၏ လူမှုဖူလုံရေးကို ကာကွယ်ရပးပခင်းနှင့် အလုပ်သမား 

များအား အလုပ်အကိုင် ေက်လက်ေေှိရစပခင်းပဖင့် ကျွမ်းကျင်မှုများ ေက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ပဖစ်သလို ရေေှည် 

တွင် မိသားစုများနှင့် လူမှုအသိုက်အဝန်းများအရပါ်တွင် ရိုက်ခတ်လာမည့် လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးေိုင်ောေိုးကျ ိုးများကို 

တားေီးနိုင်ေန် အရထာက်အကူပပုနိုင်မည်ပဖစ်သည်။  

 ဤပန်းတိုင်က တိုင်းရေသကကီး နှင့် မပည်နယ်အစိုးေများအတွက် မည်သို့သက်ဆိုင်မှု ေှိပါ 
သနည်း။  

တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် အလုပ်သမားများကို တိုက်ရိုက်ရသာ်လည်းရကာင်း (ဥပမာ - အစိုးေ 

ဝန်ထမ်းများ)၊ သွယ်ဝိုက်၍ရသာ်လည်းရကာင်း (ဥပမာ - ရဒသခံကန်ထရိုက်တာများက ငှားေမ်းရသာ ရန့စားအလုပ် 

သမားများ) ရထာက်ပံ့ရပးပပီးပဖစ်သည်။ CERP ၏ ပန်းတိုင် ၃ သည် COVID-19 ရြကာင့် ရိုက်ခတ်မှုခံေရသာ အလုပ်သမား 

များအား ကာကွယ်ရပးေန် အရေးကကီးပုံကို အရလးရပးထားကာ၊ ရဒသတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအသစ်များကို 

ဖန်တီးရပးေန်လည်းအားထုတ်ရေးေွဲထားပခင်းပဖစ်ပါသည်။ ယင်းတို့သည် စီးပွားရေးဝန်းကျင်တိုးတက်လာရစေန် 

ေည်ေွယ်လုပ်ရောင်သည့်  တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများ၏ ရောင်ေွက်ချက်များမှတစ်ေင့်ပဖစ်ရပါ်လာနိုင် 

သကဲ့သို့၊ လတ်တရလာနှင့် တိုက်ရိုက် ရထာက်ပံ့မှုများမှတစ်ေင့်လည်း ပဖစ်ရပါ်လာနိုင်သည်။  

တိုင်းရဒသကကီးနှင့်ပပည်နယ်အစိုးေများသည် ရဒသေိုင်ောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို ပဖစ်ရပါ်ရစရသာ ရဒသန္တေ 

အေင့် အရပခခံအရောက်အအုံစီမံကိန်းအမျ ိုးမျ ိုးတို့ကို ကကီးြကပ်လျက်ေှိသည်။ ပန်းတိုင် ၃ အား အပမန်ေုံး အရထာက် 

အကူပပုနိုင်မည့်နည်းလမ်းမှာ လုပ်သားအင်အား အများေုံးအသုံးပပုေသည့် စီမံကိန်းများကို အေှိန်အဟုန်ပဖင့် 

 

မရေောရသာ အလုပ်အကိုင်များတွင် ေက်လက်လုပ်ကိုင်ရနြကေပါသည်။ ပန်းတိုင် ၂ ရအာက်တွင် ရဖာ်ပပထားရသာ 

လုပ်ငန်းစီမံချက်များသည်  အလုပ်သမားများကို တစ်ဖန်ပပန်လည် အရထာက်အပံ့ရပးနိုင်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို 

အရထာက်အကူပပုရပးေန် ရေးေွဲထားပခင်းပဖစ်ပါသည်။ ယခု ပန်းတိုင် ၃ တွင်မူ အလုပ်သမားများအရပါ် တိုက်ရိုက် 

သက်ရောက်မှု ပဖစ်နိုင်ရစမည့် အစီအမံများကို ရဖာ်ပပထားပါသည်။ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ အရထာက်အပံ့ခံစားခွင့်ေှိရသာ 

အလုပ်သမား ၁.၅ သန်းခန့်အား ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုရပးမည့် အစီအမံများကို ရဖာ်ပပထားပပီး၊ ကာလတိုတွင် 

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရဖာ်ရောင်ရပးနိုင်ေန်အတွက် လုပ်သားအင်အား အသုံးပပုေသည့် အရပခခံအရောက် 

အအုံစီမံကိန်းများ စတင်ရောင်ေွက်နိုင်ရေးတို့ကိုလည်း ရဖာ်ပပထားသည်။၁၀  
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ရောင်ေွက်ပခင်း သို့မဟုတ် ချဲ့ထွင်ရောင်ေွက်ပခင်းပင် ပဖစ်ပါသည်။ ထို့ပပင် စီမံကိန်းအသစ်များ ရဖာ်ရောင်ေန်လည်း 

အခွင့်အလမ်းများ ေှိလာနိုင်ပါသည်။ ထိုကာလအတွင်း တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် ၎င်းတို့၏ ရဒသ 

ေိုင်ောကွန်ယက်များကို အသုံးပပု၍ COVID-19 ၏ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ပပင်းထန်စွာခံစားေသည့် ကဏ္ဍများနှင့်  နယ်ရပမ 

ရဒသများတွင် အများပပည်သူေိုင်ောအရပခခံအရောက်အအုံများကို ဦးစားရပးအရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်ပါသည်။  

လာမည့်လများအတွင်း အများပပည်သူေိုင်ောကဏ္ဍ၌ ေင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုများ ချဲ့ထွင်ရောင်ေွက်ော၌ လက်ရတွ့တွင် 

အပခားရသာအန္တောယ်နှင့် စိန်ရခါ်မှုများ ေှိလာနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ စီမံကိန်းများ အရကာင်အထည်ရဖာ်ောတွင် အလုပ် 

သမားများက COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးေိုင်ောအစီအမံများနှင့်အညီ လိုက်နာရနထိုင်၍ လုပ်ငန်းရောင်ေွက် 

ြကရစေန် ညှိနှိုင်းရောင်ေွက်ေမည်ပဖစ်ပပီး၊ မိုးောသီအတွင်း ပဖစ်ရပါ်လာနိုင်သည့် အပခားရသာစိန်ရခါ်မှုများကိုလည်း 

ေင်ေိုင်ရပဖေှင်းေမည်ပဖစ်ပါသည်။ အေိုပါ စီမံကိန်းများရေးေွဲအရကာင်အထည်ရဖာ်ောတွင် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ် 

အစိုးေများအရနပဖင့် တီထွင်ေန်းသစ်ရသာနည်းလမ်းများကို အသုံးပပုေန် လိုအပ်မည်ပဖစ်ပါသည်။  

ပန်းတိုင် ၄ - အိမ်ရထာင်စုများအရပါ် ဆိုးကျ ိုးသက်ရောက်မှု ရျျာ့နည်းရစေန် ရဆာင်ေွက်မခင်း 

 အနှစ်ချုပ် 

COVID-19 ၏ လူသားများအရပါ် သက်ရောက်မှုများကို အိမ်ရထာင်စုများတွင် အများေုံးရတွ့ေသည်။ CERP ၏ 

ပန်းတိုင် ၄ သည် ရငွရြကးနှင့် စားရသာက်ကုန်ပစ္စည်းများ ရထာက်ပံ့ရပးပခင်းပဖင့် အိမ်ရထာင်စုများကို ကပ်ရောဂါ၏ 

အေိုးေွားေုံးရသာ အကျ ိုးေက်များမှ ကာကွယ်ေန်အစီအမံများ ချမှတ်ထားပါသည်။ CERP ပါ ပန်းတိုင် ၄ ၏ ေည်ေွယ် 

ချက်မှာ အိမ်ရထာင်စုများအရနပဖင့် ကပ်ရောဂါ၏ ြကမ်းတမ်းခက်ခဲရသာ ကနဦးအေင့်များပဖစ်သည့် မိသားစုစီးပွားရေး 

လုပ်ငန်းများ ပိတ်သိမ်းေပခင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရပျာက်ေုံးသွားပခင်းနှင့် အိမ်တွင်းမှ အိမ်ပပင်သို့ ေက်သတ္တ 

ပတ်ရပါင်းများစွာ ထွက်ခွင့်မေပခင်း စသည်တို့အား ရကျာ်ပဖတ်နိုင်ရစေန်အတွက် လုံရလာက်ရသာ စားရသာက်ကုန်များ 

နှင့် ရငွရြကးများကို ရထာက်ပံ့ရပးေန် ပဖစ်ပါသည်။ ပန်းတိုင် ၄ ရအာက်ေှိ လုပ်ငန်းစီမံချက်တွင် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေ၏ 

အိမ်ရထာင်စုများအတွက် အစားအရသာက်နှင့် ရငွရြကးပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်၊ လှေပ်စစ်ဓာတ်အားအသုံးပပုခများ ရလှော့ချရပး 

ပခင်း အစီအစဉ်များ ပါဝင်သည်။  

 ဤပန်းတိုင်က တိုင်းရေသကကီးနှင့် မပည်နယ်အစိုးေများအတွက် မည်သို့သက်ဆိုင်မှုေှိပါ 
သနည်း။  

CERP ပါ ပန်းတိုင် ၄ သည် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်များအတွက် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေ၏ အရေးပါမှုအေှိေုံး ရောင် 

ေွက်ချက်တစ်ခုပဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာအရတွ့အကကုံများအေ အိမ်ရထာင်စုများကို တိုက်ရိုက် ရထာက်ပံ့ရပးပခင်းသည် 

ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အစိုးေက အရကာင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွက်နိုင်သည့် အရေးပါမှုအေှိေုံး စီးပွားရေး အစီအမံ 

များအနက်မှတစ်ခုပဖစ်သည်ကို အသိအမှတ်ပပုပပီးပဖစ်ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ပပည်ရထာင်စုအစိုးေအရနပဖင့် 

ရအာင်ပမင်စွာ အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်ပါက ကာလေှည်တွင်ပါ အကျ ိုးေလဒ်များ ေေှိနိုင်သည့် ရကာင်းမွန်တိကျရသာ 

ရောင်ေွက်ချက်တစ်ခု ပဖစ်လာမည်ပဖစ်ပါသည်။  

အေိုပါ အရထာက်အပံ့အစီအစဉ်များ ပိုမိုထိရောက်မှု ေှိလာရစေန်အတွက် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများက 

ကူညီရထာက်ပံ့ရပးနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ေှိရနပါသည်။ လက်ေှိတွင် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေသည် အိမ်ရထာင်စုများကို 

ပံ့ပိုးရပးနိုင်မည့် လမ်းရြကာင်းများကို စမ်းသပ်ေှာရဖွေဲပဖစ်ော၊ တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများက အရထာက်အပံ့ 

ေင်းပမစ်များ အလိုအပ်ေုံးရနောများနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးရပးနိုင်မည်ေိုပါက အကျ ိုး 
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ပဖစ်ထွန်းနိုင်ပါသည်။ တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများသည် ရထာက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအား အမှန်တကယ် လိုအပ်မှု 

ေှိရသာရနောများသို့ ပမန်ေန်စွာ ရောက်ေှိနိုင်ရစရေးအတွက် ရဒသန္တေအေင့်ေှိ ၎င်းတို့၏ ကွန်ယက်များ၊ ပမို့နယ်အေင့်ေှိ 

ပါဝင်ပတ်သက်သူများ (အထူးသပဖင့် အရထွရထွအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန) ကို အသုံးပပုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ရထာက်ပံ့မှုများကို 

အကျ ိုးေှိထိရောက်ရစေန်အတွက် ပမို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအောေှိများထံမှ အချက်အလက်များ၊ မြကာရသးမီက ရကာက်ယူ 

ထားရသာ စစ်တမ်းများ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းရခါင်စာေင်းပါ အချက်အလက်များ၊ ရဒသခံသတင်းမီဒီယာများကို အသုံးပပု 

နိုင်ပါသည်။ ပပည်ရထာင်စုအစိုးေသည် ပံ့ပိုးရေးအစီအစဉ်များတွင် အသုံးပပုမည့် စံသတ်မှတ်ချက် ၁၆ ချက်ကို 

ထုတ်ပပန်ထားပပီးပဖစ်ော တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများသည် အရထွရထွအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ပူးရပါင်းကာ 

အေိုပါ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ရနာက်ေုံးေအချက်အလက်များကို ေှာရဖွရပးနိုင်ပါသည်။  

ပန်းတိုင် ၅ - တီထွင်ဆန်းသစ်သည့် ထုတ်ကုန်များထုတ်ျုပ်နိုင်ေန် အားရပးမမှင့်တင် 
ရဆာင်ေွက်မခင်း 

 အနှစ်ချုပ် 

CERP ၏ ပန်းတိုင် ၅ သည် COVID-19 အား တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ောတွင် နည်းပညာအသုံးပပုမှုကို အားရပးပမှင့်တင်ပခင်း 

ပဖစ်ပါသည်။ ပန်းတိုင် ၅ ရအာက်ေှိ လုပ်ငန်းစီမံချက် နှစ်ခုသည် မိုဘိုင်းလ်ရငွရြကး ရပးရချမှုများနှင့် အွန်လိုင်းစီးပွားရေး

လုပ်ငန်းများကို အားရပးထားပါသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် COVID-19 ကို တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ော၌ တီထွင်ေန်းစစ်မှုေှိရသာ 

ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာများက ရထာက်ပံ့ရပးလျက်ေှိပါသည်။ စကကာပူတွင်ထိရတွ့မှုေှိသူများအား ရပခောခံသည့် အက်ပလီ 

ရကးေှင်း အသုံးပပုပခင်းမှသည်  ပမန်မာနိုင်ငံတွင်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကကီးဌာနက Surveillance Dashboard 

ကို ရအာင်ပမင်စွာ အသုံးပပုနိုင်ပခင်း ကဲ့သို့ရသာ ဥပမာများပဖစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ တန်ဖိုးေှိရသာ တီထွင်ေန်းသစ်နည်းပညာ 

များကို ပိုမိုအသုံးပပုလာရစေန် CERP ၏ ပန်းတိုင် ၅ က အားရပးထားပါသည်။ 

 ဤပန်းတိုင်က တိုင်းရေသကကီး နှင့် မပည်နယ်အစိုးေများအတွက် မည်သို့သက်ဆိုင်မှု ေှိပါ 
သနည်း။  

ရစတနာ့ဝန်ထမ်းများအြကား ညှိနှိုင်းရောင်ေွက်ပခင်းများ နှင့် အစိုးေ၏ 

ပန်းတိုင် ၅ သည် တိုင်းရဒသကကီးနှင့်ပပည်နယ်အစိုးေများ ရောင်ေွက်ထားပပီးပဖစ်သည့် တီထွင်ေန်းသစ်မှု နည်းပညာ 

များကို ေက်လက်အေင့်ပမှင့်တင်သွားေန် အခွင့်အလမ်းရကာင်းတစ်ေပ်ပဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ ရတာင်ကကီးပမို့နယ် စည်ပင် 

သာယာရေးအဖွဲ့သည် ပမို့ရနပပည်သူများနှင့် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တို့အြကား ပမန်ေန်တိကျစွာ ေက်သွယ် 

ရောင်ေွက်နိုင်မည့် ပမို့ရတာ်အက်ပလီရကးေှင်း (Myo Taw Application) ကို စတင်အသုံးပပုခဲ့ပပီးပဖစ်ပါသည်။ 

COVID-19 နှင့် ပတ်သက်သည့် ရြကညာချက်များထုတ်ပပန်ပခင်းနှင့် အွန်လိုင်းမှ ရငွရပးရချပခင်းတို့တွင် ပမို့ရတာ်အက်ပလီ 

ရကးေှင်းကို အသုံးပပုနိုင်ပါသည်။ မန္တရလးတွင် မန္တရလးပမို့ရတာ် စည်ပင်သာယာရေးရကာ်မတီက အရပခခံ ပမူနီစီပယ် 

ပန်းတိုင် ၅ သည် တီထွင်ေန်းသစ်ရသာ နည်းပညာများ အသုံးပပုလာနိုင်ေန် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများကို 

အားရပးထားပခင်းပင်ပဖစ်ပါသည်။ ထိရတွ့မှုေှိသူများအား ရပခောခံသည့် နည်းပညာများကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးနှင့် 

အဓိကေက်စပ်မှုေှိသည့် နည်းပညာများကို ပပည်ရထာင်စုအစိုးေက ဦးစီးဦးေွက်ပပု၍ ညှိနှိုင်းရောင်ေွက်ပခင်းသည် 

အရကာင်းေုံးပဖစ်ရသာ်လည်း၁၁ တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများအရနပဖင့်  တီထွင်ေန်းသစ်သည့်  ဒီဂျစ်တယန်ည်း 

ပညာများကို အသုံးပပုနိုင်မည့် အပခားရသာကဏ္ဍများစွာေှိပါသည်။ ဥပမာ ရငွရြကးပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်များ၊ အွန်လိုင်းမှ 

အခွန်/အခ ရပးရောင်ပခင်းများ၊ ဝန်ရောင်မှုများ 

အတွက် ကျသင့်ရငွရပးရချပခင်း (ဥပမာ အခွန်နှင့် အခများ)၊ အများပပည်သူနှင့်ေက်သွယ်ရပပာေိုပခင်း စရသာ ကဏ္ဍ 

များတွင် ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာကို ပိုမို ထိရောက်စွာ အသုံးပပုနိုင်မည့် အလားအလာများ ေှိပါသည်။  
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အခွန်/အခများ ရပးရချပခင်းအတွက် အွန်လိုင်းမှ ရငွရပးရချပခင်းစနစ်ကို အသုံးပပုထားပပီးပဖစ်ော ပမို့ရနပပည်သူများ 

အရနပဖင့် ၎င်းတို့ရပးရောင်ေမည့် အခွန်/ အခများ ရပးရောင်ောတွင် ရုံးပပင်ကန္နားသို့သွား၍ လူချင်းထိရတွ့ေန်မလိုဘဲ 

ရပးရချနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။ ယခုကပ်ရောဂါကာလအတွင်း အေိုပါ နည်းပညာများကို ကျယ်ကျယ်ပပန့်ပပန့်အသုံးပပုလာ

နိုင်ရစရေးအတွက် ပိုမိုပမန်ေန်စွာ ပမှင့်တင်ရောင်ေွက်နိုင်ေန် အခွင့်အလမ်းေှိပါသည်။  

CERP သည် အစိုးေဌာနတွင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုရချာရမွ့လာပခင်း၏ အရေးကကီးပုံကိုလည်း မီးရမာင်းထိုးပပထားပါ 

သည်။ ပန်းတိုင် ၅ ရအာက်တွင် CERP က ရဖာ်ပပထားော၌ “ပမန်မာနိုင်ငံအစိုးေသည် မိုဘိုင်းလ်မှတစ်ေင့် ရငွရပးရချမှု 

များကို အစိုးေအဖွဲ့အစည်းများကုိယ်တိုင် တတ်နိုင်သမှေ အသုံးပပုသွားမည်” ဟု ရဖာ်ပပထားပါသည်။  ယခု ကပ်ရောဂါ 

ကျရောက်ရနစဉ်ကာလအတွင်း အစိုးေအောေှိများသည် အွန်လိုင်းအစည်းအရဝးများ၏ ထိရောက်မှုကို အသုံးပပုနိုင်ခဲ့ပပီး 

ပဖစ်ပါသည်။ COVID-19 သည် အစိုးေဌာနေိုင်ော လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အများပပည်သူေိုင်ောဝန်ရောင်မှုရပးပခင်းများ 

တွင် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ရပပာင်းလဲအသုံးပပုနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကို တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများအား ပပသ 

ခဲ့ပါသည်။  

ပန်းတိုင် ၆ - ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုစနစ် ပိုမိုအားရကာင်းခိုင်မာျာရစေန် 
ရဆာင်ေွက်မခင်း 

 အနှစ်ချုပ် 

CERP ၏ ပန်းတိုင် ၆ တွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန နှင့် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများက နိုင်ငံ 

တစ်ဝှမ်း ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုစနစ်များအား ပိုမိုအားရကာင်းခိုင်မာလာရစေန် ရထာက်ပံ့ရပးမည့် အစီအမံများကို 

ဦးတည်ရဖာ်ပပထားပါသည်။ ပန်းတိုင် ၆ သည် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများအရနပဖင့် အသွားအလာကန့်သတ်

ရစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုောရနောများတွင် အရထာက်ကူပပုစ္စည်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ပစ္စည်းကိေိယာများကို လုံရလာက်စွာ 

ရထာက်ပံ့ရပးေန်နှင့် လက်ရေးစင်များသတ်မှတ်ရပးပခင်း၊ အများပပည်သူေိုင်ောရနောများတွင် ပိုးသတ်ရေးပဖန်းပခင်း 

စရသာ ကျန်းမာရေးေိုင်ော အစီအမံများကို ထိရောက်စွာ စီမံရောင်ေွက်ထားေန် တိုက်တွန်းထားပါသည်။  

 ဤပန်းတိုင်က တိုင်းရေသကကီးနှင့် မပည်နယ်အစိုးေများအတွက် မည်သို့သက်ဆိုင်မှုေှိပါ 
သနည်း။  

ပမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများသည် COVID-19 တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ပခင်းေိုင်ော ကျန်းမာ 

ရေးရစာင့်ရေှာက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပမန်ေန်စွာ ရထာက်ပံ့ရပးလျက်ေှိပါသည်။ တိုင်းရဒသကကီး/ ပပည်နယ်အစိုးေများ 

သည် အစဉ်အလာအားပဖင့် ကျန်းမာရေးမူဝါဒတွင် ကကီးမားရသာ အခန်းကဏ္ဍ မေှိရသာ်လည်း လက်ေှိကကုံရတွ့ရနေသည့် 

အြကပ်အတည်း၏ ကျယ်ပပန့်မှုအေ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများ၏ ပံ့ပိုးမှုများကို 

လိုအပ်လာလျက်ေှိပါသည်။  

ပပည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒကဏ္ဍတွင် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများသည် အရတွ့အကကုံပိုင်း၌ အကန့်အသတ်များ 

ေှိသည်ပဖစ်ော ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရဒသတစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှင့် ပပည်ပအစိုးေများ၏ အရတွ့အကကုံများကို ရလ့လာေန် 

လိုအပ်လျက်ေှိပါသည်။ ဥပမာ မန္တရလးတိုင်းရဒသကကီးသည် ေန်ကုန်ပပင်ပတွင်  ရောဂါေှာရဖွဓာတ်ခွဲခန်းကို ပထမေုံး 

စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည့် တိုင်းရဒသကကီး ပဖစ်ပါသည်။၁၂ ဧောဝတီတိုင်းရဒသကကီးသည် နှာရခါင်းစီးမတပ်မရနေစနစ်ကို 

စတင်ကျင့်သုံးခဲ့သည် တိုင်းရဒသကကီးပဖစ်ပါသည်။ အပခားတိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်များထံမှ အရတွ့အကကုံရကာင်းများ 

နှင့် စိန်ရခါ်မှုများကို ရလ့လာပခင်းသည် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ရိုးေှင်းရသာ မဟာဗျူဟာ 



10

တစ်ေပ်ပင်ပဖစ်ပါသည်။ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် ကျန်းမာရေးအေ ကာကွယ်တားေီးမှု လုပ်ရောင် 

ချက်များ ရောင်ေွက်ောတွင် ပန်းတိုင် ၆ ကို ပပီး/မပပီး စစ်ရေးနိုင်သည့်စာေင်း (checklist) အပဖစ် စဉ်းစားနိုင်ပပီး၊ 

အပခားရသာရဒသများထံမှ ရလ့လာနိုင်သည့် မူဝါဒနယ်ပယ်များအပဖစ်လည်း အသုံးပပုနိုင်ပါသည်။  

ပန်းတိုင် ၇ -  COVID-19 ရြကာင့်ထိခိုက်မှုေှိရနရသာျုပ်ငန်းများကို ရငွရြကးပံ့ပိုးမှုတိုးမမှင့်
ရပးနိုင်ရေး (အရေးရပါ်ေန်ပုံရငွအပါအဝင်)  

 အနှစ်ချုပ် 

CERP ၏ ပန်းတိုင် ၇ သည် COVID-19 တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ရေးေိုင်ော လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ေန်ပုံရငွ တိုးပမှင့်ရပးေန် 

အစီအစဉ်ရေးေွဲထားပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့ရောင်ေွက်ောတွင် CERP က နည်းလမ်းသုံးသွယ်ပဖင့် ရောင်ေွက်မည် 

ပဖစ်ပါသည်။ (၁) အစိုးေအဖွဲ့အစည်းများအရနပဖင့် ဘတ်ဂျက်မှ အပခားအသုံးစေိတ်များအတွက် ရလှော့ချပပီး COVID-19 

သက်သာရေးစီမံချက်များအတွက် ပပန်လည်သုံးစွဲပခင်း (၂) အစိုးေဌာနများက လက်ေှိဘတ်ဂျက်များကို လိုအပ်သလိုပပန်

လည်ပပင်ေင်နိုင်ေန်အတွက် ပိုမိုရပပာင်းလွယ်ပပင်လွယ်ပဖစ်ရစပခင်း (၃) ပပင်ပမှ ဘဏ္ဍာရငွများနှင့် အပခားပံ့ပိုးမှုများ 

ေေှိေန်အတွက် ဖွံ့ပဖိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ပခင်းတို့ပဖစ်သည်။  

 ဤပန်းတိုင်က တိုင်းရေသကကီး နှင့် မပည်နယ်အစိုးေများအတွက် မည်သို့သက်ဆိုင်မှု ေှိပါ 
သနည်း။  

COVID-19  ကပ်ရောဂါသည် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်များ၏ ဘတ်ဂျက်အရပါ်တွင် ပပင်းထန်ရသာ ဖိအားများ 

ပဖစ်ရပါ်လာရစနိုင်ပါသည်။ CERP ၏ ပန်းတိုင် ၇ သည် အစိုးေဌာနအသီးသီးေှိ ဘတ်ဂျက်အသုံးစေိတ်များအား ရလှော့ချ၍ 

COVID-19 သက်သာရေးစီမံချက်များတွင် ပပန်လည်သုံးစွဲေန် ရဖာ်ပပထားပခင်းပဖစ်ပါသည်။ အေိုပါ ဖိအားသည် 

COVID-19 ကို ထိရောက်စွာ ပပန်လည်တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ေန်အတွက် အစိုးေအသုံးစေိတ်များ အရေးတကကီးလိုအပ်ရန 

ချနိ်တွင် ပဖစ်ရပါ်လာပခင်းပဖစ်ပပီး  ထိုသို့လုပ်ရောင်ချက်အေ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အချ ို ့၏ ဘတ်ဂျက်ကို ရလှော့ချ 

ခဲ့ပပီးလည်းပဖစ်ပါသည်။  

ပမူနီစီပယ်အေင့်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရနှးရကွးသွားသည့်အတွက် ရဒသန္တေအေင့်အစိုးေ၏ အချ ို ့ရသာ ေရငွ 

များသည် လာမည့် ၁၂ လ အတွင်း သိသိသာသာကျေင်းသွားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပဖစ်ရပါ်ပခင်းသည် ေရငွများကို ရဒသန္တေ 

အေင့်တွင် ကိုယ်တိုင်ေှာရဖွရနြကေသည့် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များအရပါ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးေိုင်ော ဖိအားတစ်ေပ် 

ရောက်ေှိလာပခင်းပင်ပဖစ်ပါသည်။၁၃ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များနှင့် ပမို့ရတာ်စည်ပင်သာယာရေးရကာ်မတီများ၏ 

ေရငွများသည် COVID-19  ရြကာင့် ေိုးေွားစွာကျေင်းသွားမည်ေုိလှေင် ပမို့ပပဝန်ရောင်မှုများ (အမှိုက်သိမ်းေည်းပခင်းနှင့် 

ရေနုတ်ရပမာင်းများထိန်းသိမ်းပခင်းစသည်ပဖင့်) ကို ေက်လက်ရောင်ေွက်ရပးေန် ရုန်းကန်ေနိုင်ပါသည်။  

တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများနှင့် ပမူနီစီပယ်အေင့် အဖွဲ့အစည်းများသည်  ေရငွနှင့် အသုံးစေိတ်ေိုင်ော လိုအပ် 

ချက်များနှင့်အညီ ရပပာင်းလဲရောင်ေွက်နိုင်ေန် ၎င်းတို့၏ ဘတ်ဂျက်အား လျင်ပမန်စွာ ပပင်ေင်ညှိနှိုင်းေမည်ပဖစ်ပါ 

သည်။၁၄ ကာလတိုတွင် ေှားပါးရသာ ဘဏ္ဍာေင်းပမစ်များအား ဦးစားရပးအေင့်အပမင့်ေုံး ရောင်ေွက်ချက်များအတွက် 

အသုံးပပုနိုင်ေန် ခွဲရဝချထားရပးေမည် ပဖစ်ပါသည်။ ကာလေှည်တွင် အစိုးေအရနပဖင့် ေရငွများ စဉ်ေက်မပပတ်ေေှိရစရေး 

နည်းလမ်းများကို ေှာရဖွေမည် ပဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ အခွန်ဌာနများသည်  COVID-19 ဒုတိယလှိုင်းအတွက် ပပင်ေင် 

ထားနိုင်ေန်အတွက် လုပ်ငန်းရောင်ေွက်မှုေိုင်ောအရလ့အထများကို ရပပာင်းလဲေန် စဉ်းစားထားသင့်ပါသည်။  
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၃။ အကကံမပုချက်များ  

CERP သည် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါအား တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ေန်အတွက် အစိုးေအဖွဲ့အစည်းအသီးသီး 

တို့အြကား ေုံချက်တစ်ခုအရနပဖင့် ရပါင်းစပ်ရောင်ေွက်နိုင်မည့် အစီအမံတစ်ခုပဖစ်ပါသည်။ CERP ပါ ေည်ေွယ်ချက် 

ကကီးမားသည့် ပန်းတိုင် (၇) ခုသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ကပ်ရောဂါရြကာင့် ပဖစ်ရပါ်လာနိုင်သည့် ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေး 

ေိုင်ောေိုးကျ ိုးများကို ရလှော့ချေန်အတွက် မဟာဗျူဟာတစ်ေပ်ကို ရဖာ်ပပထားပါသည်။ အထက်တွင် ရဖာ်ပပခဲ့ရသာ 

ေန်းစစ်ရလ့လာမှုများအရပါ်တွင် အရပခခံ၍ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများအရနပဖင့် CERP တွင် ရဖာ်ပပထား 

ရသာ မဟာဗျူဟာများအား ပံ့ပိုးကူညီရပးနိုင်မည့် နည်းလမ်းသုံးသွယ်ကို ဤအခန်းတွင် ရေွးရနွးထားပါသည်။  

အကကံမပုချက် ၁ - တိုင်းရေသကကီးနှင့် မပည်နယ် ဘတ်ဂျက်များအား မပန်ျည်ချနိ်ညှိပါ။  

အစိုးေ၏ ဘတ်ဂျက်သည် COVID-19 အား တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ောတွင် ထိရောက်မှုအေှိေုံး နည်းလမ်းများအနက်မှ 

တစ်ခုပဖစ်ပါသည်။ COVID-19 အရပခအရန ပဖစ်ရပါ်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမှေ 

ဘတ်ဂျက်ကို ပပန်လည်ပပင်ေင်ညှိနှိုင်းေန်အတွက် စတင်လုပ်ရောင်သင့်သည့် ရောင်ေွက်ချက်တစ်ခုမှာ ယခင်က 

ရေးေွဲထားခဲ့ရသာ စီမံကိန်းများအား ပပန်လည်သုံးသပ်ပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ စိန်ရခါ်မှုများ ရပပာင်းလဲသွားပပီး ဦးစားရပးမှု 

များလည်း မတူညီနိုင်ရတာ့သည့်အခါ ဘတ်ဂျက်ထဲတွင် ယခင်ကထည့်သွင်းရေးေွဲခဲ့ရသာ လုပ်ငန်းအချ ို ့မှာ လက်ရတွ့ 

မကျရတာ့ပခင်း၊ အချ ို ့မှာ ညှိနှိုင်းပပင်ေင်ေန် လိုအပ်လာပခင်း၊ အချ ို ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များမှာ ယခင်ကထက် ပိုမို အရေး 

ကကီးလာပခင်းများ ေှိလာနိုင်ပါသည်။ တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်ေိှ ေသုံးမှန်းရပခရငွစာေင်းဦးစီးဌာနများနှင့် စီမံကိန်းရေးေွဲ

ရေးဦးစီးဌာနများသည် အရြကာင်းအချက်များစွာကို ကျယ်ကျယ်ပပန့်ပပန့် စဉ်းစားေန်လိုအပ်လာမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

ယင်းတို့တွင် ဝန်ထမ်းများအရပါ် သက်ရောက်လာနိုင်သည့် အန္တောယ်များ၊ စီးပွားရေးရနှးရကွးလာပခင်း၏ အကျ ိုး 

ေက်များနှင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်အမျ ိုးမျ ိုးတို့အတွက် ကကိုတင်ရမှော်လင့်ထားနိုင်သည့် သက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်။  

ယခင်က ဘတ်ဂျက်တွင် ထည့်သွင်းထားခဲ့ပပီး ယခုရေှေ့ေိုင်းေန်လိုအပ်မည့်လုပ်ငန်းများ၊ ဘဏ္ဍာရငွသုံးစွဲေန် လိုအပ်မည့် 

လုပ်ငန်းအသစ်များကို ေှင်းလင်းစွာ ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ပပီးပါက တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများအရနပဖင့် လိုအပ် 

ရသာ ပပင်ေင်ညှိနှိုင်းမှုများကို အစီအစဉ်ချမှတ်နိုင်မည် ပဖစ်ပါသည်။ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်တစ်ခုချင်းစီသည် 

ဦးစားရပးများကို ပပန်လည်ပပင်ေင်ညှိနှိုင်းေန်အတွက် ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များ ရေးေွဲေန်လိုအပ်ပါသည်။ စီးပွားရေး၊ 

နိုင်ငံရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအသီးသီးတို့တွင်  မူဝါဒချမှတ်သူများအရနပဖင့် မရေောမှုများနှင့် ခက်ခဲစွာ ေင်ေိုင် 

ရနြကေသည့် အချနိ်တွင် ဘတ်ဂျက်များအား ပပန်လည်ပပင်ေင် ညှိနှိုင်းရေးေွဲော၌ CERP နှင့် လိုက်ရလျာညီရထွပဖစ်စွာ 

ရောင်ေွက်နိုင်မည့် ေှင်းလင်းရသာ အစီအစဉ်တစ်ခုကို ရေးေွဲထားပခင်းပဖင့် ပွင့်လင်းပမင်သာစွာနှင့် တာဝန်ခံမှုေှိစွာ 

ရဖာ်ရောင်နိုင်မည် ပဖစ်ပါသည်။  

ရနာက်ေုံးအချက်အရနပဖင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါအား တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ေန်အတွက် ဘတ်ဂျက်များကို ပပန်လည်ပပင်

တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်မှု နှင့် တာဝန်ယူမှုတို့ကို 

အရပခခံရသာ ဘတ်ဂျက်ပဖစ်ရစပခင်းပဖင့် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် လျင်ပမန်ပပီး ပွင့်လင်းပမင်သာသည့် 

ပုံစံပဖင့် COVID-19 ၏ သက်ရောက်မှုများကို တုံ့ပပန်နိုင်ရစမည်ပဖစ်ပါသည်။ အမျုးသားအိ ေင့် COVID-19 ေိုင်ော 

တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ချက်များကို အားပဖည့်ကူညီေန် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်များ၏ ဘတ်ဂျက်များကို ပပန်လည် 

ပပင်ေင်ညှိနှိုင်းောတွင် အစိုးေများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ လက်ေှိဘတ်ဂျက်များကို ပပန်လည်ေန်းစစ်သုံးသပ်ပခင်း၊ 

လိုအပ်ရသာ အရပပာင်းအလဲများအတွက် အစီအစဉ်ရေးေွဲပခင်း၊ ရပပာင်းလဲသွားသည့က်ဏ္ဍများ၊ ဦးစားရပး အသုံးစေိတ် 

များကို လက်ေှိ တည်ေဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ  အရကာင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ 

ေှာရဖွပခင်း စသည်တို့ကို ရောင်ေွက်ေမည်ပဖစ်ပါသည်။  
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ေင်ညှိနှိုင်းရေးေွဲသည့်အခါတွင် တည်ေဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွင်းမှာပင် ရပပာင်းလွယ် ပပင်လွယ်ပုံစံပဖင့် 

ရောင်ေွက်ေန် လိုအပ်မည်ပဖစ်ပါသည်။ လက်ေှိဘတ်ဂျက်ေိုင်ောမူရဘာင်တွင် ထူးပခားရသာ အရပခအရနများအတွက် 

ပပဋ္ဌာန်းထားသည့် အထူးသတ်မှတ်ချက်များ (တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သတ်မှတ်ရပးထားသည့် 

အရေးရပါ်ေန်ပုံရငွ ကျပ် ၁ ဘီလျအံပါအဝင်) ေှိရနရသာ်လည်း ဌာနေိုင်ော အောေှိများသည် အေိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် 

ေင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု မေှိပခင်းများလည်း ေှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ရြကာင့် အစိုးေဌာနများအတွင်း ေှင်းလင်းတိကျမှုေှိရသာ သတင်း 

အချက်အလက်စီးေင်းမှုနှင့် လမ်းညွှန်မှုများ လိုအပ်မည်ပဖစ်ပါသည်။ သက်ေိုင်ော ဘတ်ဂျက်အား ပပန်လည်ညှိနှိုင်း 

ပပင်ေင်ေန် စတင်လုပ်ရောင်နိုင်သည့်အချက်မှာ COVID-19 တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ပခင်းေိုင်ော ရငွစာေင်းများ ဖွင့်လှစ်ပခင်း၊ 

ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ဘဏ္ဍာရငွများအား ကကီးြကပ်ပခင်းနှင့် ရစာင့်ြကည့်ပခင်းတို့အတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ 

ချမှတ်ပခင်းတို့ ပဖစ်ပါသည်။  

အကကံမပုချက် ၂ - အမျ ိုးသားအဆင့် မူဝါေများအား ပိုမိုထိရောက်စွာ ဦးတည်ရဆာင်ေွက်ပါ။  

ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ပပည်ရထာင်စုအေင့်နှင့် တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အေင့်အစိုးေများတွင် ဘဏ္ဍာရငွများနှင့် ဝန်ထမ်း 

များသည် အကန့်အသတ်ပဖင့်သာ ေှိရနြကပါသည်။ ထို့ရြကာင့် လုပ်ငန်းစီမံချက်များနှင့် အသုံးစေိတ်များကို ဦးစားရပး 

အေင့်စီ၍ သတ်မှတ်ရောင်ေွက်ြကေမည် ပဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့ရောင်ေွက်ောတွင် ပံ့ပိုးမှုများ ေေှိနိုင်သူများ၊ ပံ့ပိုးမှုများ 

မေေှိနိုင်သူများနှင့် အေိုပါပံ့ပိုးမှုများက မည်သည့်ပုံစံများ ပဖစ်ရပါ်လာနိုင်သည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခက်ခဲရသာ 

ေုံးပဖတ်ချက်များကို ချမှတ်ြကေမည်ပဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့ေုံးပဖတ်ချက်များ ချမှတ်သည့်အခါ ယုံြကည်ကိုးစားထိုက်ရသာ 

အချက်အလက်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များ ေှိထားမည် ေိုပါက ေုံးပဖတ်ချက်များ ပို၍ ထိရောက်မည် ပဖစ်ပါသည်။ 

ဥပမာ အရပခခံစားရသာက်ကုန်ပံ့ပိုးမှုများကို လိုအပ်မှုအေှိေုံး အိမ်ရထာင်စုများနှင့် ပံ့ပိုးရပးေမည့်ပမာဏကို နားလည်

သိေှိထားပခင်းတို့ပဖစ်ပါသည်။ မူဝါဒများသည် ေည်ေွယ်ထားသည့် ေလဒ်များအတိုင်း ပဖစ်ရပါ်လာပခင်း ေှိ၊ မေှိကို ေန်းစစ် 

အကဲပဖတ်နိုင်ေန်နှင့် ထိုမူဝါဒများက ပိုမိုရကာင်းမွန်ရသာ ေလဒ်များ ထွက်ရပါ်လာေန် မွမ်းမံပပင်ေင်နိုင်ေန်အတွက် 

လည်း သတင်းအချက်အလက်များက အရေးကကီးပါသည်။ ဤအချက်မှာ ပမန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် 

COVID-19 ကို ေင်ေိုင်ရနေပပီး အရပပာင်းအလဲများ၊ မရေောမှုများ များပပားရနရသာအချနိ်တွင် အထူးအရေးကကီးပါသည်။  

စားရသာက်ကုန်ပစ္စည်းများ ရထာက်ပံ့ပခင်း (ဥပမာ အစားအရသာက်အရထာက်အပံ့) နှင့် လိုအပ်မှုအေှိေုံး 

သူများအား ပံ့ပိုးကူညီရပးပခင်းတို့တွင် အရထာက်အကူပပုရပးနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။ ထို့ပပင် ထပ်ရောင်းလိုအပ်သည့် 

တိုင်းရဒသကကီး နှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် CERP ပါ ပန်းတိုင် ၇ ခု ရအာင်ပမင်ေန် အရထာက်အကူပပုရပးနိုင်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမီ ေယူနိုင်ပါသည်။ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် ၎င်းတို့ 

အုပ်ချုပ်ရသာ ရဒသတွင်းေှိ ပပည်သူလူထုနှင့် နီးကပ်စွာေှိရနပခင်းပဖင့် ပပည်ရထာင်စုအစိုးေက  ေယူေန်ခက်ခဲနိုင်သည့် 

သတင်းအချက်အလက်များ၊ အပမင်သရဘာထားများကို လက်လှမ်းမီေယူရပးနိုင်ပါသည်။ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ် 

အစိုးေများသည် လက်ေှိေှိရနသည့် အချက်အလက်များကို အသုံးပပုနိုင်ပါသည်။ ထို့ပပင်ရဒသန္တေအေင့် ပပည်သူများ 

အရပါ်တွင် သက်ရောက်မှုများကို နားလည်ေန်၊ ပံ့ပိုးမှုလိုအပ်မှုအေှိေုံး အစုအဖွဲ့များကို ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ေန်နှင့် 

အချန်နှိ င့်တစ်ရပပးညီ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ေန်တို့အတွက် အချက်အလက်အသစ် ရကာက်ယူမှုများကိုလည်း လုပ်ရောင် 

နိုင်ပါသည်။  ထိုသို့ စစ်တမ်းများရကာက်ယူောတွင် အစိုးေထံ၌ ေှိနှင့်ပပီးရသာ အချက်အလက်များ (၂၀၁၄ သန်းရခါင် 

စာေင်း အချက်အလက်များ)၊ အေပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများထံမှ အချက်အလက်များ၊ ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုေိုင်ော 

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အိမ်ရထာင်စုများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ရကာက်ယူထားသည့် စစ်တမ်းများ၊ အပခား 

ရသာ အချက်အလက်ရကာက်ယူစုစည်းမှုများနှင့် ရပါင်းစပ်စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ ယင်းအချက်အလက်များကို သက်ေိုင် 

ော COVID-19 ရကာ်မတီများ၊ CERP ရစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုမည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်အရထာက်အကူပပုရနသည့် ဌာနများ 

အား မှေရဝရပးနိုင်ပါသည်။ ပံ့ပိုးမှုများလိုအပ်သည့်ရနောများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုမိုနားလည်ထားပါက တိုက်ရိုက်ရငွရြကး 

ရထာက်ပံ့ပခင်း၊ 
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ပံ့ပိုးကူညီမှုများကိုလည်း ရဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ရပးနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။  

တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများအရနပဖင့် ရဒသန္တေအေင့်ေှိ လူမှုအသိုက်အဝန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များအရပါ် 

အကကံပပုမှတ်ချက်များရပးသကဲ့သို့ပင် CERP အရကာင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွက်ရေး ယန္တေားအသစ်များအရပါ်တွင် 

လည်း အကကံပပုမှတ်ချက်များ ရဖာ်ထုတ်ရပးပခင်းပဖင့် CERP ကို အရထာက်အကူပပုနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။ မူဝါဒများကို 

မူလ ေည်ေွယ်ချမှတ်ထားသည့်အတိုင်း လက်ရတွ့တွင် အရကာင်အထည်ရဖာ်နိုင်သည်က ေှားပါးပါသည်။ အရကာင် 

အထည်ရဖာ်ရောင်ေွက်ပခင်းနှင့် ရပပာင်းလဲလာရသာ အရပခအရနများမှတစ်ေင့် မူဝါဒများကို အချနိ်နှင့်တစ်ရပပးညီ 

မွမ်းမံပပင်ေင်ရနေန် လိုအပ်ပါသည်။ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများအရနပဖင့် ၎င်းတို့၏ တိုင်းရဒသကကီး/

ပပည်နယ်များအတွင်း မူဝါဒများ အရကာင်အထည်ရဖာ်ရောင်ေွက်ောတွင် ကဏ္ဍစုံမှပါဝင်ပတ်သက်သူများ (အစိုးေဌာန 

တွင်း နှင့် ပပင်ပမှ) ၏ အပမင်သရဘာထားများကို စုစည်းမှေရဝရစောတွင် အဓိကကျရသာ အခန်းကဏ္ဍ၌ ေှိရနပါသည်။ 

အေိုပါ အပမင်သရဘာထားများအား ပပည်ရထာင်စုအေင့် ဝန်ကကီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများနှင့် သက်ေိုင်ော COVID-19 

ရကာ်မတီများနှင့် မှေရဝပပီး CERP အား စဉ်ေက်မပပတ် ရကာင်းမွန်ရနရစေန် အရထာက်အကူပပုနိုင်ပါသည်။ COVID-19 

သည် ရပမပပင်တွင် ခန့်မှန်းနိုင်ပခင်းမေှိသည့်အရနအထားပဖင့် မည်မှေပမန်ေန်စွာ ရပပာင်းလဲနိုင်မည်ကို မှန်းေနိုင်ပခင်း 

မေှိသည်ကိုြကည့်ပခင်းအားပဖင့် အေိုပါ သတင်းအချက်အလက်များကို လျင်ပမန်စွာ မှေရဝရပးေန်လည်း အရေးကကီးမည် 

ပဖစ်ပါသည်။  

အကကံမပုချက် ၃ - အေပ်ေက်ျူမှုအေွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးေမဟုတ်ရသာအေွဲ့အစည်းများ၊ 
ရစတနာ့ဝန်ထမ်း အစုအေွဲ့များနှင့် အမခားရသာ အစိုးေမဟုတ်သည့် အစုအေွဲ့များထံမှ 
ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ပါ။  

လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ေင်ေိုင်ကကုံရတွ့ေသည့် စိန်ရခါ်မှုအများေုံးနှင့် ရှုပ်ရထွးမှုအများေုံး ပဖစ်ေပ်အများအပပားကို 

ရပဖေှင်းောတွင် အစိုးေတစ်ခုတည်းအရနပဖင့် ရပဖေှင်းေန်မပဖစ်နိုင်သည်ကို COVID-19 ကပ်ရောဂါက သတိရပးလျက် 

ေှိပါသည်။ COVID-19 အား တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ောတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အစိုးေများသည် အေပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ 

အင်အားကို အသုံးပပုကာ ပပည်သူ့ကျန်းမာရေးရစာင့်ရေှာက်မှုေိုင်ော တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်မှုများကို အားရကာင်း 

ရမာင်းသန်ပဖစ်ရစမည့် ပမန်ေန်ရသာ ေပ်ေွာအေင့် တုံ့ပပန်မှုများကို ရောင်ေွက်နိုင်ေန် ေိုးေွားရသာ လူမှုစီးပွား ရိုက်ခတ် 

မှုများမှ ထိခိုက်ခံေမှုအများေုံး အစုအဖွဲ့များကို ကာကွယ်ရပးနိုင်ေန် ရဒသန္တေအေင့် တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်မှုများကို 

ရောင်ေွက်ခဲ့ြကပါသည်။ နိုင်ငံအများအပပားတွင် အစိုးေမဟုတ်သည့် အစုအဖွဲ့များနှင့်ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ပခင်းသည် 

အရေးကကီးသည်ကို အသိအမှတ်ပပုပပီးပဖစ်ော ပမန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ထိုသို့ပူးရပါင်းရောင်ေွက်ပခင်းက အထူးအရေးကကီး 

သည်ကို ရတွ့ေပါသည်။ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အချ ို ့ရနောရဒသများတွင် အစိုးေမဟုတ်သည့် အစုအဖွဲ့များ၏ ထိန်းချုပ်မှု 

အခန်းကဏ္ဍမှာ ကကီးမားပပီး၊ အေိုပါ အေပ်ရဒသများတွင် တိုင်းေင်းသားအစုအဖွဲ့များ၏ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များသည် 

အရပခခံပပည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ရောင်မှုများကို ရပးရနေပါသည်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါ ရောက်ေှိချနိ်မှစ၍ ပပည်သူ့ 

ကျန်းမာရေး ပညာရပးမှု၊ အသွားအလာရစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုောရနောများကို ရထာက်ပံ့ရပးမှု၊ အကာအကွယ်မဲ့ 

အိမ်ရထာင်စုများအား ရငွရြကးနှင့်အစားအရသာက်ပံ့ပိုးရပးမှုစသည့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ရထာက်ပံ့ကူညီော၌ အေပ် 

ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးေမဟုတ်သည့် အစုအဖွဲ့များက အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍတစ်ေပ်မှ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။  

အေပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အစိုးေမဟုတ်ရသာ အစုအဖွဲ့များ၏ ကူညီရထာက်ပံ့မှုများ လိုအပ်မှု အေှိေုံးသူများထံ 

လက်ဝယ်ရောက်ေှိရစရေး၊ အေိုပါ အဖွဲ့အစည်းများက ထိရောက်ရသာ တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်မှုများ ရောင်ေွက်လာနိုင် 

ရစရေးနှင့် အရကာင်းေုံးရသာ အရလ့အထများကို အဖွဲ့အစည်းနှင့် ရနောရဒသအသီးသီးတို့ြကား မှေရဝဖလှယ်နိုင်ရေး 

တို့အတွက် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများက အင်တိုက်အားတိုက်ကူညီေန် အရကာင်းေုံး အရနအထားတွင် 
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ေှိပါသည်။ ထိုသို့ရောင်ေွက်ပခင်းပဖင့် အေပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးေမဟုတ်သည့် အစုအဖွဲ့များ၏ ရောဂါ 

တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ရေးေိုင်ော အကျ ိုးေလဒ်များသည် ပိုမိုကျယ်ပပန့်အားရကာင်းလာမည်ပဖစ်ပါသည်။  

လက်ေှိပဖစ်ရပါ်လျက်ေှိသည့် အရပခအရနများနှင့်ရဒသေိုင်ော ပပည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်ကို နားလည်ပပီး စုစည်း 

ရပးနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာေှိရနသည့် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် လိုအပ်မှုအေှိေုံးရနောများသို့ 

ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရောက်ေှိနိုင်ရစရေးအတွက် ညှိနှိုင်းရောင်ေွက်ပခင်း၊ လမ်းညွှန်ပခင်းများ ပပုလုပ်နိုင်ပါသည်။ တိုင်းရဒသ

ကကီးနှင့်ပပည်နယ်အစိုးေများအရနပဖင့် စိန်ရခါ်မှုများနှင့် အကာအကွယ်မဲ့မှုများ ေှိရနသည့်ရနောများကို ရဖာ်ထုတ် 

သတ်မှတ်ပပီး အေပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို လိုအပ်သလို အသုံးပပုနိုင်ပါသည်။ အချ ို ့ရသာ 

အေပ်ရဒသများတွင် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 

ယုံြကည်မှုတည်ရောက်ထားပပီးပဖစ်ော အစိုးေနှင့် အစိုးေမဟုတ်သည့် အစုအဖွဲ့များအြကား ထိရောက်ရသာ ရပါင်းစပ် 

ညှိနှိုင်းမှုများ ပဖစ်ရပါ်လာနိုင်ပါသည်။  

တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများအရနပဖင့် အေပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးေမဟုတ်သည့် အစုအဖွဲ့များ 

အတွက် သင်တန်းများစီစဉ်ရပးပခင်း၊ ေက်သွယ်ရေးေိုင်ော အရထာက်အကူပပုပစ္စည်းများ ပဖန့်ရဝရပးပခင်းပဖင့် ၎င်း 

အဖွဲ့အစည်းများ၏ COVID-19 တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ချက်များအား ထိရောက်စွာ ကူညီရပးနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။ ရဒသခံ 

အဖွဲ့အစည်းများ ကကုံရတွ့ရနေသည့် စိန်ရခါ်မှုများကို နားလည်ေန်နှင့် ၎င်းတို့၏ စိန်ရခါ်မှုများအား မည်သို့ကူညီရပးနိုင် 

မည်ကို စဉ်းစားရောင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် ရဒသခံအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ 

ကွင်းေင်း ရောင်ေွက်သင့်ပါသည်။ 

ထို့ပပင် တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် ရဒသန္တေအေင့် တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်မှုများကို သိေှိနိုင်ေန်၊ အကဲပဖတ် 

နိုင်ေန်နှင့် ရအာင်ပမင်စွာရောင်ေွက်နိုင်မှုများကို နားလည်ေန်အတွက် အခွင့်အလမ်းရကာင်းများ ေေှိထားပါသည်။ 

တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်များအတွင်းေှိ ပမို့နယ်အသီးသီးတို့တွင် ရောင်ေွက်လျက်ေှိသည့် အရလ့အထရကာင်းများကို 

ရဝမှေပခင်း၊ အပခားရသာ တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်များ၏ အရတွ့အကကုံများကို ရလ့လာပခင်းများ ရောင်ေွက်ောတွင် 

တိုင်းရဒသကကီးနှင့် ပပည်နယ်အစိုးေများသည် အဓိကကျရသာ အခန်းကဏ္ဍတွင် ေှိပါသည်။  

 ၄။ နိဂုံး 

COVID-19 စီးပွားရေးထိခိုက်မှုသက်သာရေးစီမံချက် (CERP) သည် ပပည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် စီးပွားရေးေိုင်ော 

အစီအမံများကို ရပါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည့် စီမံချက်ပဖစ်ကာ ထိရောက်စွာ အရကာင်အထည်ရဖာ်မည်ေိုပါက နိုင်ငံ 

တစ်ဝှမ်း ေင်ေိုင်ရနေသည့် အခက်အခဲများကို အနည်းေုံးအေင့်သို့ ရလှော့ချနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။ CERP ရအာက်တွင် 

ရဖာ်ပပထားရသာ တုံ့ပပန်ရောင်ေွက်ချက်များ၏ ကျယ်ပပန့်မှုသည် ပပီးခဲ့သည့် ၆ လ အတွင်းက စဉ်းစားပခင်းမှေပင် မပပုနိုင် 

ခဲ့ရသာအချက်များပဖစ်ရသာ်လည်း ယခုအခါတွင်မူ ယင်းတို့သည် လာမည့်လများအတွင်း ပမန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး 

အနာဂတ်ကို သိသိသာသာပုံရဖာ်ရတာ့မည်ပဖစ်ပါသည်။  

ထိုကဲ့သို့ အရေးကကီးသည့် မူဝါဒများအား ရေးေွဲပခင်းနှင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်းတို့တွင် ပပည်ရထာင်စု အစိုးေကသာ 

ရောင်ေွက်ပပီး တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေများကို ချန်လှပ်ခဲ့ေန်မှာ မပဖစ်နိုင်ပါ။ တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစိုးေ 

များက CERP ပါ အဓိကအချက်များကို တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပခင်း၊ CERP မူရဘာင်ကို အသုံးပပုလျက် သက်ေိုင်ော 

တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အလိုက် အားပဖည့်ရထာက်ကူရပးနိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်း

တို့ပဖင့် မကကုံစဖူး ဤမူဝါဒေိုင်ောရောင်ေွက်ချက်များမှ အကျ ိုးေလဒ်များ အပမင့်ေုံးေေှိရစမည်ပဖစ်ပါသည်။  
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ကပ်ရောဂါအား ကနဦးတုံ့ပပန်သည့် ရောင်ေွက်ချက်များတွင် ပပည်ရထာင်စုအေင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု 

ဝန်ကကီးဌာန (MOPFI) နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန (MOHS)တို့က အဓိကတာဝန်ယူရောင်ေွက်ခဲ့ရသာ် 

လည်း အကာအကွယ်မဲ့ရသာ အိမ်ရထာင်စုများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ကာကွယ်ရပးမည့် CERP ၏ ပန်းတိုင်များ 

ရအာင်ပမင်နိုင်ေန်အတွက်မှာ တိုင်းရဒသကကီး/ပပည်နယ်အစုိးေများ၏ ရဒသအရပါ်သိနားလည်မှုများနှင့်ရဒသခံ 

ကွန်ယက်များနှင့် ချတိ်ေက်ထားနိုင်မှုတို့သည် အရေးပါလာမည်ပဖစ်ပါသည်။ CERP ကို အရပခခံ၍ တိုင်းရဒသကကီးနှင့် 

ပပည်နယ်အေင့် COVID-19 တုံ့ပပန် ရောင်ေွက်ရေး စီမံချက် ၁၄ ခု ကို ချမှတ် အရကာင်အထည်ရဖာ်ပခင်းပဖင့် လာမည့် 

လများအတွင်း ကကီးမားကျယ်ပပန့်ရသာ အကျ ိုးေလဒ်များ ေေှိလာနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။  

၁ Myanmar government Budget Speech for 2020-21 FY, July 2020. Alternative estimates by the World 
Bank suggests growth could fall as low as 0.5 percent.

၂  See The coronavirus slayer! How Kerala’s rock star health minister helped save it from COVID-19 at 
https://www.theguardian.com/world/2020/may/14/the-coronavirus-slayer-how-keralas-rock-star-
health-minister-helped-save-it-from-covid-19. 
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