
  

ထုတ်ပြနက် ြေညာချက် ၁/၂၀၂၁ 

၂၀၂၁ ခုနှစ ်သြဂုတလ် ၁၆ ရက ်

အမျ   ျိုးြာျိုးကျန်ျိုးမာရရျိုးရကာ်မတ ီဖ  ွဲ့စညျ်ိုးပခင်ျိုး 

 

၁။ အမျ   ျိုးသာျိုးကျနော်ျိုးမာရ ျိုးရကာော်မတီက ို ၂၀၂၁ ခိုနှစော် သသဂိုတော်လ ၂  ကော်ရနေ့မ ှ ၅  ကော်ရနေ့အထ  အမျ   ျိုးသာျိုး 

ညညီွတော်ရ ျိုးအစ ိုျိုး ၏ကျနော်ျိုးမာရ ျိုးဝနော်ကကီျိုးဌာနနှင ော် တ ိုငော်ျိုး ငော်ျိုးသာျိုးကျနော်ျိုးမာရ ျိုးအဖွ ွဲ့အစညော်ျိုးတ ိုို့ ပ ျိုးတွ ကျငော်ျိုးပ 

သည ော် အမျ   ျိုးသာျိုးကျနော်ျိုးမာရ ျိုးညီလာခံအပပျီိုး ၂၀၂၁ ခိုနှစော် သသဂိုတော်လ ၅  ကော်ရနေ့တွငော် အမျ   ျိုးသာျိုးညီညွတော်ရ ျိုး 

အစ ိုျိုး ၏ကျနော်ျိုးမာရ ျိုးဝနော်ကကီျိုးဌာနနှင ော်တ ိုငော်ျိုး ငော်ျိုးသာျိုးကျနော်ျိုးမာရ ျိုးအဖွ ွဲ့အစညော်ျိုးတ ိုို့မှ ရအာကော်ပါက ိုယော်စာျိုးလှယော် 

မျာျိုးဖဖင ော် ဖွ ွဲ့စညော်ျိုးခ  ပါသညော်။  

၁။ ရ ါကော်တာစငော်သီယာရမာငော် အတ ိုငော်ပငော်ခံ  

၂။ ရ ါကော်တာဖမင ော်ချ    အတ ိုငော်ပငော်ခံ  

၃။ ရ ါကော်တာဆလ ိုငော်ျိုးပါကျငော် အတ ိုငော်ပငော်ခံ  

၄။ ရ ါကော်တာသ နော်ျိုးဝငော်ျိုး အတ ိုငော်ပငော်ခံ  

၅။ ရ ါကော်တာန ိုငော်ရ ွှေသ နော်ျိုး အတ ိုငော်ပငော်ခံ  

၆။ ရ ါကော်တာစနော်ျိုးရအာငော် အတ ိုငော်ပငော်ခံ  

၇။ ရ ါကော်တာညွနေ့ော်န ိုငော်သ နော်ျိုး အတ ိုငော်ပငော်ခံ  

၈။ ဒ ေါက်တာခ င်ဒ ာဝင််း အတ ိုငော်ပငော်ခံ 

၉။ ရ ါကော်တာရအာငော်ရကတို အတ ိုငော်ပငော်ခံ  

၁၀။ စ ိုငော်ျိုးလျနော်ျိုး အတ ိုငော်ပငော်ခံ  

   

၁။ ပ  ိုမနော်ျိုးမနော်ျိုး ဥကကဌ 

၂။ ရ ါကော်တာရ ာော်ရဝစ ိုျိုး  ို-ဥကကဌ (၁) 

၃။ ခ ျိုးပလ ျိုး ယော်  ို-ဥကကဌ (၂) 

၄။ ရ ါကော်တာဥကကာ အတငွော်ျိုးရ ျိုးမ ှျိုး 



၅။ ရစာရနထ ျိုး တွ ဘကော်အတငွော်ျိုးရ ျိုးမ ှျိုး (၁) 

၆။ နနော်ျိုးစန ိုျိုး တွ ဘကော်အတငွော်ျိုးရ ျိုးမ ှျိုး (၂) 

၇။ ရ ါကော်တာခငော်ရမာငော်လွငော် အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၈။ ခွန်မြင ်ထွန််း  အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၉။ ဒ ွ်းကဒတတ ည  ျေဲမ ်း အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၁၀။ ဒ ာသာဝငော်ျိုး အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၁၁။ ရ ါကော်တာရ ွှေပို ံ အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၁၂။ န ိုငဒ် ်း ွင ် အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၁၃။ န ိုငော်ဗညာျိုး အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၁၄။ ဂျ က်ဆကီာ အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၁၅။ ဆ  ိုင််းဗျကပ်ွန ် အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၁၆။ ခွန််းဖ    ် အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၁၇။ မ ိုျိုးရတျိုး အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၁၈။ ရခ ိုင ်ဖွတွဲ့ြှတ ်ဦ်း အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၁၉။ ရှြ််း ဖွတွဲ့ြှတ ်ဦ်း (SHC) အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၂၀။ ကချင် ဖွတွဲ့ြှတ ်ဦ်း (KPICT) အဖွ ွဲ့ဝငော် 

၂၁။ လ ထိုအရဖခဖပ က ိုယော်စာျိုးလှယော်မျာျိုး (၃)ဦျိုး  အဖွ ွဲ့ဝငော် 

မှတော်ချကော်။  ။ အဖွ ွဲ့ဝငော်ဦျိုးရ က ို   ို ပ်သ  ို တ ိုျိုးချတွဲ့ဖွ ွဲ့စညော်ျိုးသွာျိုးပါမညော်။ တ ိုငော်ျိုး ငော်ျိုးသာျိုးအဖွ ွဲ့အစညော်ျိုးက ိုယော်စာျိုးလှယော် 

မျာျိုး၊ အသ ပညာအတတော်ပညာ ှငော်မျာျိုးနှင ော်ကျနော်ျိုးမာျိုးရ ျိုးလိုပော်ငနော်ျိုး လိုပော်ရဆာငော်ရနရသာ လ ထိုအရဖခဖပ အဖွ ွဲ့အစညော်ျိုး 

မျာျိုးဖဖင ော် ဖွ ွဲ့စညော်ျိုးသွာျိုးမညော်။  

၂။ အမျ   ျိုးသာျိုးကျနော်ျိုးမာရ ျိုးရကာော်မတီ၏  ညော် ွယော်ချကော်မျာျိုးမှာ -  

(က) ဖယော်  ယော်ဖပညော်ရထာငော်စို ကျနော်ျိုးမာရ ျိုးမ ဝါ  (National Health Policy) ရ ျိုးဆွ ချမှတော်သွာျိုး နော် 

(ခ)  တ ိုငော်ျိုး ငော်ျိုးသာျိုးနယော်ရဖမ/ဖပညော်ရထာငော်စိုအဖွ ွဲ့ဝငော်ဖပညော်နယော်မျာျိုး၏ ကျနော်ျိုးမာရ ျိုးဆ ိုငော် ာလိုပော်ငနော်ျိုးစီမံချကော် 

မျာျိုးက ို ဆကော်စပော်ရဆာငော် ွကော်ရပျိုး နော် 

(ဂ)  န ိုငော်ငတံကာအဖွ ွဲ့အစညော်ျိုးမျာျိုးနှင ော် ပ ျိုးရပါငော်ျိုးရဆာငော် ွကော်သွာျိုးန ိုငော် နော် 

(ဃ) ရဘျိုး ဏော်ကပော်ဆ ိုျိုး အနတ ာယော်အမျ   ျိုးမျ   ျိုးရသကာင ော် ဖဖစော်ရပေါ်လာန ိုငော်ရသာအရဖခအရနမျာျိုးက ို အသင ော် 

ဖပငော်ဆငော်မှု ှ  နော်နှင ော် လျငော်ဖမနော်စွာတိုနေ့ော်ဖပနော်န ိုငော် နော် ဖဖစော်ပါသညော်။    

 



၃။ လိုပော်ငနော်ျိုးစဉော်မျာျိုး -   

(က)  ဖယော်  ယော်ဖပညော်ရထာငော်စိုကျနော်ျိုးမာရ ျိုးမ ဝါ အရပေါ် အရဖခခံ၍ ကျနော်ျိုးမာရ ျိုး စနစော်ဖွံွဲ့ပဖ  ျိုးတ ိုျိုးတကော်ရ ျိုး 

ရဆာငော် ွကော်သွာျိုး နော် 

(ခ)  ကျနော်ျိုးမာရ ျိုးသတငော်ျိုးအချကော်အလကော်ဖပ စို ရ ျိုးစနစော်က ို ပ ိုမ ိုရကာငော်ျိုးမွနော်လာရ ျိုး အဆင ော်ဖမြှင ော်တငော် နော် 

(ဂ)  န ိုငော်ငတံကာအဖွ ွဲ့အစညော်ျိုးမျာျိုးနှင ော် ချ  တော်ဆကော်ရဆာငော် ွကော်န ိုငော်ရ ျိုး နညော်ျိုးဗျ ဟာမျာျိုးချမှတော်ကျင ော်သိုျံိုး နော် 

(ဃ) ရဆျိုးပညာသငော်တနော်ျိုးမျာျိုး ပ ိုို့ချန ိုငော်ရ ျိုးနှင ော် သငော်ရ ိုျိုးညွှနော်ျိုးတမော်ျိုးမျာျိုးရ ျိုးဆွ န ိုငော်ရ ျိုး ရဆာငော် ွကော် နော် 

(င) COVID-19 ရ ာဂါထ နော်ျိုးချ ပော်ရ ျိုး၊ ရလ ာ ချရ ျိုး တ ိုို့နှင ော်စပော်လျဉော်ျိုး၍ နညော်ျိုးဗျ ဟာမျာျိုး ချမှတော်ရဆာငော် ကွော် 

သွာျိုး နော် 

 

 ထက်ပေါ ရည်ရွယခ် ျ က်ြျာ်း၊  ိုပ်ငန််း ဉ်ြျာ်း က ို လ တ ိုငော်ျိုး ကျနော်ျိုးမာ ရ ျိုးရစာင ော်ဒရှာကမ်ှု လကော်လှမော်ျိုးမရီ ျိုးအတွကော် 

ဘကော်စိုံကဏ္ဍစို ံပ ျိုးရပါငော်ျိုးရဆာငော် ကွော်က ာ ဖကော်  ယော်ကျနော်ျိုးြာဒရ်းစနစော်မဖင  ်ဒဖေါ်ရဆာငော်သွာျိုးမညော်မဖ ပ်ါသညော်။ 

 

ဆက်ြ ယရ်န ်

၁။ ဒ ေါက်တာ င်သီယာဒြာင ်  -  (+၆၆) ၈၉၉၆၁၅ ၀၅၄ 

၂။ ပ  ိုြန််းြန််း   -  (+၆၆) ၈၇၉၄၃၈၇၅၀ 

၃။ ဒ ေါက်တာဥကကာ   - (+၉၅) ၉၄၅၆၆၉၆၆ ၇ ၉ (Viber, Signal) 


