
ကိ�ယဝ်န်ေဆာငမိ်ခငမ်ျား၊ �ိ�တ့ိ�ကမိ်ခငမ်ျား��င့ ် လ�မ�ေရးပငစ်င ် ခံစားလျက�်�ိသည့ ် သက�်ကးီရွယအ်ိ�များအတကွ်
COVID-19 ကာလအတငွး် ေငေွ�ကးေထာကပ့ံ်ေရး အေမရိကန်ေဒ�လာ ၉သန်း အသံ�းြပ�ေဆာငရွ်ကမ်ညဟ်�
လ�မ�ဝန်ထမ်းဦးစးီဌာန��င့ ်LIFTတိ�မ့� ေ�ကညာ

 
COVID-19  ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပာွးေနစ�အတငွး် လ�မ�ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရးဆိ�ငရ်ာ ေငေွ�ကးေထာကပံ်မ့�များ

အတကွ ်ရနပံ်�ေင ွအေမရိကနေ်ဒ�လာ(၉)သနး် (ခန ့မ်�နး်ြမနမ်ာကျပ်ေင ွ၁၂.၆၃၆ ဘလီယီ)ံကိ�  အသံ�းြပ� သာွးမညဟ်�

လ�မ�ဝနထ်မ်း၊ ကယဆ်ယေ်ရး��င့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးဝန�်ကးီဌာန၊ လ�မ�ဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန��င့်

အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်မ���င့ ်စားနပ်ရိက�ာဖ�လံ�ေရးအဖဲွ�  (LIFT) တိ�က့ ေ�ကညာ လိ�ကပ်ါသည။် ယငး်ပံပိ့�းမ�သည်

လ�မ�ဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနမ� အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကလ်ျက ်��ိသည့ ်လ�မ�ေရးပငစ်ငအ်စီအစ� အကျိ�းခစံားခငွ့်

��ိသ� အသက(်၈၅)��စ်အထက�်�ိ သက�်ကးီရွယအ်ိ�များ��င့ ်ကိ�ယဝ်နေ်ဆာင ်မိခငမ်ျား��င့ ်၄ငး်တိ�မ့� ေမးွဖွားလာေသာ

အသက(်၂)��စ်အထ ိကေလးသ�ငယမ်ျားအား ေငေွ�ကးေထာကပံ်ြ့ခငး်အစီအစ� ခစံားလျက�်�ိသည့ ်အကျိ�းခစံားခငွ့�်�ိ

သ� �ိ�တ့ိ�ကမိ်ခငမ်ျား��င့ ်ကိ�ယဝ်နေ်ဆာင ်မိခငမ်ျားအား  ေထာကပံ်ြ့ခငး်ြဖစ်�ပီး အကျိ�းခစံားသ� တစ်ဦးချငး်စီသည်

ေငသွား ၃ဝ,ဝဝဝ ကျပ်ကိ� တစ်ေပါငး်တညး် ရ��ိမည ်ြဖစ်ကာ လာမည့ ်တပတတ်ငွ ်ေထာကပံ်မ့�များ စတငမ်ညြ်ဖစ်

ပါသည။် ရနပံ်�ေငကွိ� LIFT ၏ အလ���ငမ်ျားြဖစ်သည့ ်ယ��ိ�ကတ်ကက်ငး်ဒမ်းမ်၊ ဥေရာပသမဂ�၊ ဆစ်ွဇာလန၊် �သစ

ေ�တးလျ၊ အေမရိကန ်ြပညေ်ထာငစ်�၊ ကေနဒါ��င့ ်အိ�ငယ်ာလန�်ိ�ငင်တံိ�မ့� ေပးအပ်ြခငး်ြဖစ်ပါသည။် 
 
အဆိ�ပါ ေငေွ�ကးပံပိ့�းမ�သည ်�ိ�ငင်ေံတာ်မ� ချမ�တထ်ားသည့ ်အားလံ�းတစ်ေပါငး်တညး်ေကျာ်လ�ားြခငး် COVID-19

စီးပာွးေရးက�စားမ�အစီအစ�တငွ ်လ�မ�ဝနထ်မ်း၊ ကယဆ်ယေ်ရး��င့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရး ဝန�်ကးီဌာနမ� တာဝန်

ယ�ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်လ�မ�ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရလ�ပ်ငနး်စ���င့အ်ည ီေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖစ်ကာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်တံဝနး်

��ိ လ�ဦးေရ(၄)သနိး်ေကျာ်အေပ� တိ�က�ိ်�က ်အကျိ�းသကေ်ရာကမ်���ိေစမညြ်ဖစ်�ပီး လ�ဦးေရ (၂)သနး်နးီပါးအေပ� ကပ်

ေရာဂါ၏ သကေ်ရာကမ်�ကိ� ေလျာပ့ါးေစရန ်သယွဝိ်�က၍် အေထာကအ်ပံြ့ဖစ်ေစမည ်ြဖစ်ပါသည။် 
 
လ�မ�ဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန၊ ��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ် ေဒါကတ်ာစနး်စနး်ေအးက “�ိ�ငင်ေံတာ်အစိ�းရက ေရးဆွထဲားတဲ့

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်၏ံ အမျိ�းသားအဆင့ ်လ�မ�ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရး မဟာဗျ�ဟာ စီမံချက ်၂ဝ၁၄ အရ ဆိ�ရင ်က�နမ်တိ� ့

ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ရဲံ ့ လ�မ�ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရး ေမ�ာ်မ�နး်ချကမ်�ာ အားလံ�းအကျံ�းဝငပ်ါဝငဖိ်� ့၊ တနး်တ� ညမီ�ြဖစ်ဖိ�န့ ဲ ့

ေရ��ညတ်ညတ်ံတ့ဲစ့နစ်ြဖစ်ဖိ� ့ ဦးတညပ်ါတယ။် ဒကီေနမ့�ာ တကယ့က်ိ� မ��ိမြဖစ်အေရးပါတဲ ့လ�မ�ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�

လ�ပ်ငနး်ေတကွိ� လကလ်�မ်းမီေအာငေ်ဆာငရွ်က�်ိ�ငမ်ယ၊် ြပညသ်�ေတရဲွ ့ အခကအ်ခ၊ဲ အကျပ်အတညး်ေတကွိ� ကာ

ကယွေ်ပး�ိ�ငမ်ယ၊် စားဝတေ်နေရးဖ�လံ�ဖိ�န့ ဲ ့ လ�မ�ေရး၊ စီးပာွးေရး ထခိိ�ကလ်ယွမ်�ေတကွိ� က�ညေီြဖ��ငး် �ိ�ငမ်ယ၊်

စီးပာွးေရးအခငွ့အ်လမ်းေတကွိ�ေဖာ်ေဆာင�်ပီး အားလံ�းအကျံ�းဝငပ်ါဝင�်ိ�ငဖိ်�က့ိ� ြမ�င့တ်င�်ိ�ငမ်�ာ ြဖစ်ပါ တယ။် အခ�လိ�

COVID-19 ကပ်ေရာဂါြဖစ်ေနတဲ ့အကျပ်အတညး်ကာလလိ�မျိ�းမ�ာ ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ကံ အထခိိ�က ်လယွဆ်ံ�းသ�ေတဆွီ

က�နမ်တိ�ရဲ့ ့ ပံပိ့�းမ�ေတ ွေရာက�်�ိ�ိ�ငေ်ရးကိ� ပိ�မိ�အားေကာငး်ဖိ� ့ ေဆာငရွ်ကသ်ာွးမ�ာ ြဖစ်ပါတယ။် ကိ�ယဝ်နေ်ဆာငမိ်ခင၊်

�ိ�တ့ိ�ကမိ်ခငန်ဲ ့ သက�်ကးီရွယအ်ိ�ေတကွိ�  ေငေွ�ကးပံပိ့�းေပးြခငး်က ဒရီညရွ်ယခ်ျကက်ိ� ပဏာမ အေကာငထ်ညေ်ဖာ်တာ

ြဖစ်�ပီး �ိ�ငင်ေံတာ်ရဲ ့ အားလံ�းတစ်ေပါငး်တညး်ေကျာ်လ�ားြခငး် COVID-19 စီးပာွးေရး က�စားမ�အစီအစ�ရဲ ့

ရညမ်�နး်ချကပ်နး်တိ�င ်၄ မ�ာ လမ်း��နထ်ားတဲအ့တိ�ငး် ထပ်မံ�ပီး အားထ�တ ်ေဆာငရွ်က ်သာွးဖိ� ့ ေတလွညး် ��ိပါတယ”်

ဟ� ေြပာ�ကားပါသည။် 



 
“မိသားစ�ေတအွေနနဲ ့ ဝငေ်ငရွ��ိ�ိ�ငဖိ်� ့ မေသချာတဲ ့အေြခအေနတခ�မ�ာ အစားအေသာကန်ဲ ့ ကျနး်မာေရးကစိ�

က�နက်ျစရိတေ်တအွတကွ ်��နး်ကနေ်န�ကရမ�ာြဖစ်တဲအ့တကွေ်�ကာင့ ်COVID-19 ကပ်ေရာဂါက ြမနမ်ာ�ိ�ငင်နံဲ ့ ြပည်

သ�ေတအွတကွေ်တာ ့လက�်�ိမ�ာေရာ အနာဂတက်ာလတခ�အထပိါ စိနေ်ခ�မ�တခ�ပါပဲ။ ကမ�ာတဝနး်မ�ာ ေတွ� ြမငေ်နတဲ့

အတိ�ငး်ပဲ လ�ေတလွကထ်ကဲိ� အခ�လိ� ေငသွားပံပိ့�းေပးလိ�ကြ်ခငး်က ြမနြ်မနဆ်နဆ်န ်ထထိ ိေရာကေ်ရာက ်��ိသလိ� ဒီ

လိ�အကျပ်အတညး်ကာလအတငွး်မ�ာ မိသားစ�ေတကွိ� က�ညအီားေပးရာ ေရာကပ်ါ တယ။် ဒလီိ� ေဆာငရွ်ကမ်�က

ေနာငအ်နာဂတမ်�ာ ပိ��ပီးမ�တတဲစ့နစ်တညေ်ဆာကဖိ်�လ့ညး် အေထာကအ်ပံြ့ဖစ်ေစ မ�ာပါ”ဟ�  LIFT ရနပံ်�ေင ွ��န်

�ကားေရးမ�း ေကတဝီကဘ်ေ်လက ေြပာ�ကားပါသည။် 
 
ဤအစီအစ�တငွ ်အကျံ�းဝငသ်�များမ�ာ �ိ�ငင်ေံတာ်မ� လက�်�ိေဆာငရွ်ကေ်နေသာ စီမံကနိး်များြဖစ်သည့ ်ကိ�ယဝ်န်

ေဆာငမ်ျား��င့ ်၎ငး်တိ�မ့� ေမးွဖွားလာသည့ ်အသက(်၂)��စ်အထ ိကေလးသ�ငယမ်ျားအား ေငေွ�ကးေထာကပံ်ြ့ခငး်

အစီအစ���င့ ်လ�မ�ေရးပငစ်ငအ်စီအစ�မ� အကျိ�းခစံားခငွ့�်�ိသ�များြဖစ်�ပီး ယခ�ပံပိ့�းေငြွဖင့ ်မိသားစ� လိ�အပ်ချကမ်ျား

အတကွ ်အသံ�းြပ��ိ�ငမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် ေထာကပံ်မ့�ရ��ိသ�များအေနြဖင့ ်ေငေွ�ကးေထာကပံ်မ့� ��င့အ်တ� ၎ငး်တိ�၏့

မိသားစ�များ��င့ ်ရပ်ရွာများအတငွး် ဗိ�ငး်ရပ်စ်ြပန ့ပ်ာွးမ�ကိ� ေလ�ာခ့ျ�ိ�ငရ်န�်�င့ ်ကိ�ယတ်ိ�င ်လိ�ကန်ာေဆာငရွ်က�်ိ�ငမ်ည့်

ပညာေပး အစီအစ�များကိ�လညး် ရ��ိ�ကမညြ်ဖစ်ပါသည။် 
 
ကိ�ယဝ်န်ေဆာငမိ်ခငမ်ျား��င့ ်�ိ�တ့ိ�ကမိ်ခငမ်ျားအားပ့ံပိ�းြခငး်

ဘတဂ်ျက။် အေမရိကနေ်ဒ�လာ ၄.၉၃ သနး်

အကျိ�းခံစားခွင့ရ်��ိသ�ဦးေရ။ စ�စ�ေပါငး် ၂၄၁,၄၂၅ဦး
 
ဤစီမံကနိး်သည ်ချငး်ြပညန်ယ၊် ကယားြပညန်ယ၊် ကရငြ်ပညန်ယ၊် ရခိ�ငြ်ပညန်ယ�်�င့ ်နာဂကိ�ယပိ်�ငအ်�ပ်ချ�ပ်ခငွ့ရ်

ေဒသများမ� ကိ�ယဝ်နေ်ဆာင�်�င့ ် အသက�်�စ်��စ်ေအာကက်ေလးငယ�်�ိေသာ မိခငမ်ျားအတကွ ်(တစ်ေပါငး်တညး်)

ေငသွားေထာကပံ်မ့�အြဖစ် ေငကွျပ် ၃ဝ,ဝဝဝ ကိ� ေပးအပ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် ကိ�ယဝ်နေ်ဆာငမိ်ခငမ်ျား��င့ ်၎ငး်တိ�မ့�

ေမးွဖွားလာသည့ ်အသက(်၂)��စ်ေအာက ်ကေလးသ�ငယမ်ျားအားေငေွ�ကးေထာကပံ်ြ့ခငး်အစီအစ�ကိ� LIFT၏ ပံပိ့�း

က�ညမီ�ြဖင့ ်ချငး်ြပညန်ယတ်ငွစ်တငေ်ဆာငရွ်ကခ်ဲ�့ပီး လ�မ�ဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခ�၊ ဘ�ာ��စ်မ�

စ၍ �ိ�ငင်ေံတာ်ဘ�ာရနပံ်�ေငြွဖင့ ်ရခိ�ငြ်ပညန်ယ၊် နာဂကိ�ယပိ်�ငအ်�ပ်ချ�ပ်ခငွ့ရ်ေဒသ၊ ကရင ်ြပညန်ယ�်�င့်

ကယားြပညန်ယတ်ိ�တ့ငွ ်လညး်ေကာငး်၊ ချငး်ြပညန်ယတ်ငွ ်ယခ�ဘ�ာ��စ်မ�စတင၍် �ိ�ငင်ေံတာ် ဘ�ာရနပံ်�ေငြွဖင့်

လညး်ေကာငး် ေဆာငရွ်ကလ်ျက�်�ိရာ ယငး်အစီအစ�တငွ ်ထပ်ေဆာငး်ပံပိ့�းမ�အေနြဖင့ ်ေထာကပံ်ေ့ပးအပ်ြခငး်ြဖစ်

ပါသည။်
 
မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်များ။ လ�မ�ဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနအေနြဖင့ ်ကယားြပညန်ယတ်ငွ ်Civil Health and Development

Network ��င့လ်ညး်ေကာငး်၊ ကရငြ်ပညန်ယတ်ငွ ်Karen Department of Health and Welfare ��င့လ်ညး်ေကာငး်

လကတ်ွ�ဲပီး  ေဆာငရွ်ကသ်ာွးမညြ်ဖစ်ပါသည။်
 
အသက(်၈၅)��စအ်ထက ်သက�်ကးီရွယအ်ိ�များအားပ့ံပိ�းြခငး်

ဘတဂ်ျက။် အေမရိကနေ်ဒ�လာ ၄.ဝ၇ သနး်

အကျိ�းခံစားခွင့ရ်��ိသ�ဦးေရ။ စ�စ�ေပါငး် ၂၀၀,၃၀၁ ဦး



 
ဤစီမံကနိး်သည ်အသက၈်၅��စ်��င့အ်ထကသ်က�်ကးီရွယအ်ိ�များအား ေငကွျပ် ၃ဝ,ဝဝဝ တစ်ေပါငး်တညး် ထပ်

ေဆာငး် ေပးအပ်ြခငး်ကိ� ေဆာငရွ်ကမ်ညြ်ဖစ်သည။် ယငး်ပံပိ့�းမ�ကိ� လ�မ�ေရးပငစ်ငအ်စီအစ�တငွ ်ထပ်ေဆာငး် ပံပိ့�းမ�

အေနြဖင့ ်ေပးအပ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် လ�မ�ဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနသည ်လ�မ�ေရးပငစ်ငအ်စီအစ�ကိ� ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခ�၊

ဘ�ာေရး��စ်မ�စတင၍်  အမျိ�းသားအဆင့လ်�မ�ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရးမဟာဗျ�ဟာအရ �ိ�ငင်ေံတာ် ဘ�ာ ေငွ

ြဖင့ ်  �ိ�ငင်တံဝနး်တငွ ်ေဆာငရွ်ကလ်ျက�်�ိပါသည)်

 
မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်။ HelpAge International မ� နညး်ပညာအက�အညြီဖင့ ်လ�မ�ဝနထ်မ်းဦးစီးဌာနမ� ေဆာငရွ်က်

မည။်
 
ယခ� ထပ်ေဆာငး်ေထာကပံ်မ့�အစီအစ�သည်

ရခိ�င၊် ချငး်၊ ကယား၊ ကရင ်��င့ ်နာဂကိ�ယပိ်�ငအ်�ပ်ချ�ပ်ခငွ့ရ်ေဒသများကဲသ့ိ�ေ့သာ ေဒသများ��ိ ထခိိ�ကလ်ယွ်

အ�ပ်စ�များြဖစ်သည့ ်ကိ�ယဝ်နေ်ဆာငမိ်ခငမ်ျား��င့ ်အသက(်၂)��စ်ေအာက ်ကေလးငယ�်�ိသည့ ်မိခငမ်ျား��င့ ်၎ငး်

တိ�၏့ မိသားစ�များ၊  ရပ်ရွာလ�ထ�များအတငွး် COVID-19 ြပန ့�် �မံ�ကိ� ကာကယွတ်ားဆးီ�ိ�ငမ်ည ်ြဖစ်ပါသည။်

�ိ�ငင်တံဝနး်��ိ အသက၈်၅��စ်��င့အ်ထက�်�ိေသာ သက�်ကးီရွယအ်ိ�များ��င့ ်၎ငး်တိ�၏့ မိသားစ�များအတငွး်

COVID-19 ြပန ့�် �ံမ့�ကိ� ကာကယွတ်ားဆးီရန ်လ�ပ်ေဆာငမ်ည ်ြဖစ်ပါသည။်

ထခိိ�ကလ်ယွသ်�များအေနြဖင့ ်လက�်�ိေပးအပ်ေနေသာ လ�မ�ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ မ�တ

ဆင့ ်ဝငေ်င�ွ�င့ ်အာဟာရဖ�လံ�မ�ကိ� အေထာကအ်က�ြဖစ်ေစမညြ်ဖစ်�ပီး COVID-19 အကျပ်အတညး် ေ�ကာင့်

�က�ံေတွ�ရမည့ ်အခကအ်ခမဲျားကိ� ေကျာ်လ�ား�ိ�ငမ်ည ်ြဖစ်ပါသည။်

အေရးေပ�အေြခအေနများတငွ ်ထခိိ�ကလ်ယွသ်�များကိ� လ�မ�ကာကယွေ်စာင့ေ်��ာကေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ

ေပးအပ်လျက�်�ိသည့ ်လ�မ�ဝနထ်မ်းဦးစီးဌာန၏ အချိန�်�င့တ်ေြပးည ီထေိရာကစ်ာွတံ� ့ြပန ်ေဆာငရွ်က�်ိ�ငမ်�ကိ�

ပိ�မိ�အားေကာငး်ေစမညြ်ဖစ်ပါသည။်

 
COVID-19 တံ� ့ြပနေ်ရးလ�ပ်ငနး်များအတကွ ်ရနပံ်�ေင ွအေမရိကနေ်ဒ�လာ ၁၅.၈ သနး်ကိ� LIFT မ� ချမ�တ ်လိ�က်

ေ�ကာငး်ကိ� ဧ�ပီလတငွ ်ေ�ကညာခဲပ့ါသည။် ယငး်ပံပိ့�းမ�သည ်ြမနမ်ာ�ိ�ငင်�ံ�ိ ခန ့မ်�နး်ေြခလ�ဦးေရ ၅.၉သနး် ကိ�

အကျိ�းြဖစ်ထနွး်ေစမညြ်ဖစ်ပါသည။် ပိ�မိ�သ�ိ�ိရနအ်တကွ ်ဤေနရာ တငွ ်ဖတ�်��ိ�ငပ်ါသည။်
 
ပိ�မိ�သ�ိ�ိလိ�သညမ်ျားအတကွ ်ဆကသ်ယွရ်န်
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