ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ မမန်မဘနင
ို ်ငတ
ံ င
ွ ် COVID-19 ကပ်ရ ဘဂါနှငာ့် သက်ဆိုင်သညာ့် ကူညီရ

ဘက်ပံာ့မှုမ ဘျား

၂၀၂၀ မပညာ့်နှစ် စက်တင်ဘဘလ ၂၉ က်

ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စု COVID-19 နှငာ့် သက်ဆုင်သညာ့် ကူညထ
ီ

ဘက်ပာ့မှုမ ဘျား (World Bank Group COVID-19 support) ကု

၂၀၂၀ ပပညာ့န
် ှစ် ဧပပီလကတည်ျားက စတင်ထဆဘင်ရွကလ
် ဘခရ
ာ့ ဘ ဆင်ျားရနွမ်ျားပ ျားသူမ ဘျား နှငာ့်

ခက
ု ်လွယ်သူ မ ဘျားအဘျား

ကဘကွယထ
် စဘငာ့်ထရှဘက်ပခင်ျား၊

ကမ္ဘာ့ကပ်ထရဘဂ ထ ကဘငာ့်

စီျားပွဘျားထရျားလုပ်ငန်ျားမ ဘျားအဘျားပာ့ပုျားပခင်ျား

ခုက်နစ်နာခရ
ာ့ ထသဘ စီျားပွဘျားထရျားကဏ္ဍ ပပန်လည်နာ
ထက ဘ်တင
ွ ် အထမရကန်ထ ေါ်လဘ (၁၆၀) ဘီလ အ
ကူညီထ

ဘက်ပထ
ာ့ နထသဘ အထကဘင်အ

ထ
ူ

ထ
ူ

အက ြုျားဝင်ထစရန်၊ အ

COVID-19

ဘင်လဘထစရန် အဘျားပြညာ့ပ် ခင်ျားတုို့အတွက် နင
ု ်ငထပ င်ျား (၁၀၀)
အသုျားပပြုခာ့ပပီျား ပြစ်ပ သည်။ ပမန်မဘနုငင
် တွင် ကမ္ဘဘ
ာ့ ဏ်က

ည်ထြဘ်ဆစီမကန်ျားမ ဘျား အပပင် လတ်တထလဘအတည်ပပြုခာ့သညာ့် စီမခ က်မ ဘျား

သည်လည်ျား လ င်ပမန်စဘွ အသက်ဝင်ကဘ စတင်အထကဘင် အ
စီျားပွဘျားထရျားပပန်လည်

နှငာ့်

ဘင်နုင်ရန်အတွက်

ည်ထြဘ်ထနပပီပြစ်ရဘ COVID-19 ကု ခုခ တုကခ
် က
ု ်ရန် နှငာ့်

ပဋပကခပြစ်ထနသညာ့်

ူျားသပြငာ့် ဆင်ျားရနွမ်ျားပ ျားသူ မ ဘျား နှငာ့်

ထ သမ ဘျားအပ အဝင်

လူမထ
ှု ရျား

ခက
ု ်လယ
ွ ်သူမ ဘျား ပ ဝင်နုငထ
် စရန် အ

အရအဘျားလုျား
ူျား အဘရစ
ု ုက်

လုပ်ကင
ု ်လ က်ရှပ သည်။
ကုဗစ်-၁၉ ကပ်ထရဘဂ
အစီအစဉ်အတွင်
လုအပ်ခ က်နှငအ
ာ့် ညီ
ကူျားစက်မှု

တုနို့်ပပန်ထရျားအတွက် ပမန်မဘနင
ု င
် ၏ အထရျားထပေါ်

အဓက

လုအပ်ခ က်

ကကြုတင်

ထလ ဘာ့ခ ထရျား

ပြစ်ထသဘ

ပပင်ဆင်စီမထဆဘင်ရက
ွ ်ရန်နှငာ့်

အတွက်

ဝန်

ထရဘဂ

မ်ျားမ ဘျားတွင်လအ
ု ပ်ထနသညာ့်

စွမ်ျားထဆဘင်ရည်မ ဘျား ပြညာ့ဆ
် ည်ျားနုငထ
် ရျား၊ က န်ျားမဘထရျားဝန်
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ထဆျားရုမ ဘျားကု

မ်ျားမ ဘျား အဘျား

ကဘကွယထ
် ပျားနုငထ
် ရျား

နှငာ့်

ကူျားစက်ခလူနာမ ဘျားအဘျား

ကုသ

ထပျားနုငထ
် ရျား

လုအပ်ခ က်မ ဘျားကု

အရှန်အဟုန်ပမြှငာ့်

လုပ်ထဆဘင်နုင်ရန် အတွက် ၂၀၂၀ ဧပပီလတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ပမန်မဘနုငင
် COVID-19 ထရဘဂ အထရျားထပေါ်တပုို့ ပန်မှု စီမကန်ျား
(Myanmar COVID-19 Emergency Response Project) ထဆဘင်ရွကရ
် န် ထခ ျားထငွ အထမရကန်ထ ေါ်လဘ သန်ျား (၅၀)ကု
အတည်ပပြု ခပ
ာ့ သည်။ တင
ု ်ျားထ သကကီျား နှငာ့် ပပည်နယ် အသီျားသီျားရှ ဗဟုအဆငာ့် ထဆျားရု (၁၁) ရု နှငာ့် တင
ု ်ျား ထ သကကီျား/ ပပည်နယ်
အဆငာ့် ထဆျားရု (၅၀) တက
ုို့ ု ဦျားစဘျားထပျား ပာ့ပုျားရန် ပြစ်ပ သည်။ ၎င်ျားဦျားစဘျားထပျားထဆျားရု (၆၁) ရုတွင်

ဘျားရရမညာ့
ှ
် အထရျားထပေါ်

ကပ်မတ်ကုသထဆဘင်(ICU)အတွက် အထရျားတကကီျား လုအပ်ထနထသဘ ပစစည်ျားကရယဘမ ဘျား ဝယ်ယထ
ူ ရျားကု က န်ျားမဘထရျား နှငာ့်
အဘျားကစဘျား ဝန်ကကီျားဌဘနက UNOPS နှငာ့် ခ တ်ဆက် ပူျားထပ င်ျား ထဆဘင်ရွကလ
် က် ရှပ သည်။ စီမကန်ျား အထနပြငာ့်
က န်ျားမဘထရျားနင
ှ ာ့် အဘျားကစဘျားဝန်ကကီျားဌဘနက ထဆဘင်ရွကလ
် က်ရှထသဘ ထဘျား အနတရဘယ် ဆုင်ရဘ သတင်ျား ပပန် ကဘျားထရျားနှငာ့်
ရပ်ရွဘလူ

ု၏ ပူျားထပ င်ျားပ ဝင်မှု ပမြှငာ့်တင်ထရျား လုပ်ငန်ျားမ ဘျားအပပင် က န်ျားမဘထရျား ဝန်

မ်ျားမ ဘျား အထနပြငာ့် အရည်အထသွျား

ပပညာ့ဝ
် ပပီျား ထဘျားကင်ျားထသဘ က န်ျားမဘထရျား ဝန်ထဆဘင်မှုမ ဘျား ထပျားနုင်ထရျားအတွက် စွမ်ျားထဆဘင်ရည်ပမြှငာ့် သင်တန်ျားထပျားပခင်ျား တက
ုို့ ု
လည်ျား ပာ့ပုျား ကူညီလ က်ရှပ သည်။
ပမန်မဘနုငင
် COVID-19 အထရျားထပေါ် တပုို့ ပန်မှု စီမကန်ျားသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်
အုပ်စု ၏ ကမ္ဘာ့ကပ်ထရဘဂ အထရျားထပေါ် ထ

ဘက်ပာ့ ကူညီထရျား အစီအစဉ်

Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) အရ ထ

ဘက်ပာ့ထငွ

အထမရကန်ထ ေါ်လဘ (၈) သန်ျားကုလည်ျား ရရှခာ့သည်။ PEF အစီအစဉ်သည်
ကမ္ဘာ့ နုငင
် အမ ဘျားအပပဘျားတွင် ကကီျားမဘျားသညာ့် ထရဘဂ ကူျားစက်မှုမ ဘျား ပြစ်ပွဘျား
လဘပ က အပပည်ပပည်ဆင
ု ်ရဘ ြွွံ့ပြြုျား တုျားတက်ထရျား အသင်ျား IDA ရန်ပထ
ု ငွကု
ရရှနုင်သညာ့် နင
ု ်ငမ ဘျားအဘျား ထငွထ ကျား ထ
နုင်ငအတွက် PEF ထငွထ ကျား ထ
အ

ဘက်ပာ့မှုမ ဘျား ထပျားနုင်ရန် အတွက် ရည်ရယ
ွ ်

ဘက်ပာ့မှုအစီအစဉ်အရ က န်ျားမဘထရျား ကဏ္ဍကု အရှန်အဟုန်ပမြှငာ့် ပာ့ပုျားထပျားမည်ပြစ်ပပီျား၊

ူျားသပြငာ့် ပဋပကခပြစ်ပွဘျားထနသညာ့် ထ သမ ဘျားရှ အ

အထလျား

ဘျားပခင်ျား ပြစ်သည်။ ပမန်မဘ

ခုက်လွယ်ဆုျား အုပ်စုမ ဘျား နှငာ့် ရပ်ရွဘလူ

အ
ု တွက် အ

ူျား

ဘျားကဘ တင
ု ်ျားရင်ျားသဘျားအြွွံ့မ ဘျား၏ က န်ျားမဘထရျား ဝန်ထဆဘင်မှု ထပျားသူမ ဘျားနင
ှ ာ့် ပူျားထပ င်ျား ထဆဘင်ရွကသ
် ဘွ ျားမည်

ပြစ်သည်။ ဤသုို့ လုပ်ထဆဘင်ပခင်ျားပြငာ့် ပပည်နယ်မ ဘျားမှ ပဋပကခ ဏ်ခထ သမ ဘျား နှငာ့် ထရဘက်ရှရန် ခက်ခထသဘ နယ်ထပမမ ဘျားရှ
ထဆျားရု (၄) ရု၏ အ

ူျား ကပ်မတ်ကုသနင
ု ်မှုစမ
ွ ်ျားရည် နှငာ့် ထဆျားရု (၁၀)ရု၏ ဓဘတ်ခလု
ွ ပ်ငန်ျား တုျားခ ွံ့ထဆဘင်ရွကန
် ုင်မတ
ှု က
ုို့ ု ပုမု

ထကဘင်ျားမွန် လဘထအဘင် ပမြှငတ
ာ့် င်ထပျားနုင်မည် ပြစ်ပ သည်။
ပပည်နယ်နှငာ့်

တုင်ျားထ သကကီျားအဘျားလုျားတင
ွ ်

လူနာမ ဘျားအဘျား

ထစဘငာ့် ကညာ့်

ထလာ့လဘပခင်ျား နှငာ့် ထရဘဂ ရှဘထြွ စစ်ထဆျားပခင်ျား လုပ်ငန်ျားမ ဘျား ပုမု အဘျားထကဘင်ျား
လဘထစထရျား၊

ထရဘက်မှုရသညာ့
ှ
်

အခ က်အလက်ထကဘက်ယူပခင်ျား
တည်ထ
က န်ျားမဘထရျား ထစဘငာ့ထ
် ရှဘက်မှုထပျားသညာ့်ဝန်

သသယလူနာ
နှငာ့်

တင်ပပအစီရင်ခသညာ့်

သတင်ျား
စနစ်

ဘင်နုငထ
် ရျား၊ ရပ်ရွဘတွင်ျား ထစဘငာ့် ကညာ့်သညာ့်လုပ်ငန်ျားမ ဘျားတင
ွ ် အထပခခ

မ်ျား နှငာ့် တင
ု ်ျားရင်ျားသဘျား အြွွံ့အစည်ျားမ ဘျားမှ က န်ျားမဘထရျားအြွွံ့အစည်ျားမ ဘျား ပ ဝင်

ထဆဘင်ရွက် လဘထအဘင် ပာ့ပုျား ထဆဘင်ရွကထ
် ပျားထရျား၊ လမ်ျားညွှန်ခ က်မ ဘျား ကု က န်ျားမဘထရျားဝန်
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အဘျားလုျား၏

မ်ျားမ ဘျား နှငာ့် ရပ်ရွဘတွင်ျားမှ

ထစတနာာ့ ဝန်

မ်ျားမ ဘျား

အထရဘက်ပထ
ုို့ ပျားထရျား နှငာ့် လူ

လုပ်ငန်ျားမ ဘျားနှငာ့် သတင်ျားနှငာ့် ပပန် ကဘျားထရျားဆင
ု ်ရဘ အထ
ပဏဘမ က န်ျားမဘထရျား ဝန်ထဆဘင်မှုမ ဘျားအတွက်

ု အတွက် သတင်ျား အခ က်အလက်မ ထဝထရျား၊ ပညဘထပျား

ဘက်အကူပပြုပစစည်ျားမ ဘျား ပပြုစုပြနို့်ထဝထရျားတအ
ုို့ တွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏

ပ်ထဆဘင်ျား ရန်ပုထငွ စီမကန်ျား (Additional Financing for the Essential

Health Services Project) ထအဘက်မှ ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ် ဇွန်လတွင် အတည်ပပြုခာ့ပပီျား စွမ်ျားထဆဘင်ရည်ပမြှငတ
ာ့် င်ထရျား နှငာ့် လုပ်ငန်ျား
ထဆဘင်ရွကမ
် ှုကုနက
် စရတ်မ ဘျား အတွက် ပာ့ပုျားကူညီထပျားထနပပီ ပြစ်သည်။
ဤသခ
ုို့ က်ခထသဘအထပခအထနတွင် ပမန်မဘပပည်သူမ ဘျားအတွက် မ ဘျားစဘွ လုအပ်ထနသညာ့်
ထငွထ ကျား

ကထလျားထငွထ ကျားထ

ဘက်ပာ့ထရျားစမ
ီ ကန်ျား

(Maternal and Child Cash Transfer Project) ထအဘက်မှ ပာ့ပုျား

ဘျားပ သည်။ ၂၀၂၀

ခုနစ
ှ ်

ထ

ဘက်ပာ့မှုမ ဘျားကု

မခင်နှငာ့်

သဂုတ် လကုန်ပင
ု ်ျားတွင် ဧရဘဝတီတုင်ျား ထ သကကီျား နှငာ့် ရှမ်ျားပပည်နယ်တုို့မှ

ကုယ်ဝန်ထဆဘင် မခင် နှငာ့် နှစ်နစ
ှ ်ထအဘက် ကထလျားငယ်မ ဘျား၏ မခင်တုို့ အပ အဝင် အမ ြုျားသမီျား (၁၂၆,၆၀၀) ဦျားတက
ုို့ ု
စဘရင်ျားသွင်ျား နင
ု ်ခာ့ပပီျား စီမကန်ျားအက ြုျားခစဘျားခင
ွ ာ့်ရသူ
ှ
တစ်ဦျားခ င်ျား အထနပြငာ့် (၆) လတဘအတွင်ျား စုစထ
ု ပ င်ျား ပမန်မဘက ပ်
ကုျားထသဘင်ျားစီ (လစဉ် ပမန်မဘက ပ် ၁၅,၀၀၀/အထမရကန်ထ ေါ်လဘ ၁၁.၅ နှုန်ျား) လက်ခရရှခာ့ပပီျားပြစ်သည်။ ပုဂဂလက
ထငွထပျားထခ မှု လုပ်ငန်ျား မ ဘျားပြစ်ထသဘ ဧရဘဝတီဘဏ် နှငာ့် ကထမ္ဘဇဘဏ်တမ
ုို့ တ
ှ စ်ဆငာ့် ထငွထ ကျားထ
စက်တင်ဘဘလ (၉) ရက်ထနို့တွင် စတင်ခပ
ာ့ သည်။ ယခုအခ န်အ

ဘက်ပာ့မှုကု ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်

ရှမ်ျားပပည်နယ်တင
ွ ် အက ြုျားခစဘျားခွငာ့် ရှသူမ ဘျား၏ ၅၀

ရဘခုင်နှုန်ျား နှငာ့် ဧရဘဝတီတုငျား် ထ သကကီျားတွင် ၇၀ ရဘခုငန
် န
ှု ်ျား အသီျားသီျား ထပျားအပ်ခပာ့ ပီျား ပြစ်သည်။ ထငွလထပပဘင်
ွှ
ျားထပျားမှုကု
ပုကဆ
် အတ် (E-wallet) အစီအစဉ် သမ
ုို့ ဟုတ် အနီျားဆုျား AYA Pay သမ
ုို့ ဟုတ် KBZ Pay ကယ
ု ်စဘျားလှယ်မတ
ှ စ်ဆငာ့်
လွှပထ
ုို့ ပျားပခင်ျား ပြစ်သည်။ ထနာက်တစ်ကကမ် ထငွလထပပဘင်
ွှ
ျားထပျားပမ
ုို့ ှုကု ၂၀၂၁ ခုနစ
ှ ် ဇန်နဝ ရီလတွင် ထဆဘင်ရွကမ
် ည်
ပြစ်ပ သည်။
COVID-19 ကမ္ဘက
ာ့ ပ်ထရဘဂ ကု တပုို့ ပန်ထဆဘင်ရက
ွ ်ထနသညာ့် အစုျားရအဘျား ပာ့ပုျားနုင်ရန်
ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် အထမရကန် ထ ေါ်လဘသန်ျားထပ င်ျား (၄၈၀) ပြငာ့် ထဆဘင်ရွက်
လ က်ရှသညာ့်

အမ ြုျားသဘျားအဆငာ့်

လူ

ုဗဟုပပြုြွံ့ွ ပြြုျားထရျားစီမကန်ျား

(National

Community Driven Development Project - NCDDP) ၏ အထရျားထပေါ်
တပုို့ ပန်ထဆဘင်ရွကထ
် ရျား

အစီအစဉ်

(Contingent

Emergency

Response

Component (CERC)) ကု ၂၀၂၀ ဇူလုင်လတွင် စတင်ခာ့သည်။ အစီအစဥ်အရ NCDDP မှ ဘဏ္ဍဘထငွ အထမရကန်ထ ေါ်လဘ
သန်ျား (၁၁၀) ကု အသုျားပပြုကဘ ထက ျားလက် ထ သ ြွွံ့ပြြုျားတျားု တက်ထရျား ဦျားစီျားဌဘနသည်

ခုက်လွယ်သညာ့် အမ်ထ

ဘင်စမ
ု ဘျား

အထရျားထပေါ် ဝင်ထငွရရှနုငထ
် အဘင် ထဆဘင်ရွကထ
် ပျားလ က်ရှရဘ ထက ျားရဘွ သူ ရွဘသဘျားမ ဘျား ကယ
ု ်တင
ု ် လုပ်ငန်ျား ထဆဘင်ရက
ွ က
် ဘ
လုပ်အဘျားခ ရရှနုင်သညာ့် cash-for-work (CfW) အစီအစဉ်အရ ထက ျားရဘွ ထပ င်ျား (၂,၅၀၀) ထက ဘ်ရှ အက ြုျားခစဘျားခင
ွ ရ
ာ့် သူ
ှ
အမ်ထ

ဘင်စထ
ု ပ င်ျား (၃၉၀,၀၀၀) (အမ ြုျားသမီျား ၄၂ ရဘခုင်နှုန်ျားပ ဝင်) ကု ဝင်ထငွရရှထစခသ
ာ့ ည်။ အလဘျားတူပင် အထရျားထပေါ်

ထက ျားရဘွ လှညာ့်ပတ်ရပထ
ု ငွ (emergency village revolving fund (EVRF)) ပြငာ့် ထက ျားရဘွ ထပ င်ျား (၁၇၀၀) ထက ဘ်ရှ COVID-19
ထ ကဘငာ့်

ခုက်ခရသညာ့် ထတဘင်သူ နှငာ့် ထက ျားလက်ထန

for-work (CfW) အစီအစဉ်အရ

တ
ု ်လုပ်သူမ ဘျားအဘျား ထ

ခုက်လွယ်သညာ့် အမ်ထ

ဘက်ပာ့ကည
ူ ီခာ့ ပ သည်။ ယထနို့အ

ဘင်စုမ ဘျားအဘျား လုပ်အဘျားခအပြစ် ထပျားနုငခ
် သ
ာ့ ည်မှဘ ပမန်မဘက ပ်

(၁၅) ဘီလ ခနို့်ပြစ်ပပီျား အထရျားထပေါ်ထက ျားရဘွ လှညာ့်ပတ် ရပုထငွမှ ထခ ျားယူမှု (၁၃၄,၈၁၆) ကကမ်ပြငာ့်
3

cash-

ုတထ
် ခ ျားထငွမှဘ ပမန်မဘက ပ်

(၄၁.၁) ဘီလ ခနို့် ရှခပာ့ ပီ ပြစ်သည်။ ထက ျားလက် ထ သြွွံ့ပြြုျားတုျားတက်ထရျားဦျားစီျားဌဘနသည် လဘမညာ့် ၂၀၂၀ - ၂၁ အစုျားရ
ဘဏ္ဍဘနှစ် အတွင်ျားတင
ွ ် ထက ျားရဘွ ထပ င်ျား (၄,၈၀၀) တွင် cash-for-work (CfW) ပြငာ့်လည်ျားထကဘင်ျား၊ ထက ျားရဘွ ထပ င်ျား (၇၀၀)
တွင် အထရျားထပေါ် ထက ျားရဘွ လှညာ့်ပတ်ရပထ
ု ငွ၏ ထခ ျားထငွအပြစ် လည်ျားထကဘင်ျား
ရည်ရွယ်

ုတယအကကမ် ထ

ဘက်ပာ့ကည
ူ သ
ီ ွဘျားရန်

ဘျားပ သည်။
၂၀၂၀

ခုနစ
ှ ်

ဇွန်လတွင်

အတည်ပပြုခထ
ာ့ သဘ

ပမန်မဘာ့စဘျားနပ်ရကခဘနှငာ့်

စုကပ
် ြုျားထရျား စနစ်ြွံ့ွ ပြြုျားထရျားစမ
ီ ကန်ျား National Food and Agriculture
System Project သည် ထတဘင်သမ
ူ ဘျား၏ ဝင်ထငွထလ ဘာ့က မသွဘျား ထအဘင်
န်ျား

ဘျားထရျားအတွက် စက
ု ်ပ ြုျားထရျား သွင်ျားအဘျားစုမ ဘျား၏ အရည်အထသွျား နှငာ့်

အသုျားပပြုမှုကု တုျားတက် ထကဘင်ျားမွန်လဘထစထရျား နှငာ့် လုပ်သဘျား အင်အဘျား
အသုျားမ ဘျားသညာ့် cash-for-work အစီအစဉ်မ ဘျား ကု တုျားပမြှငာ့်ပခင်ျားပြငာ့် ဆင်ျားရ
နွမ်ျားပ ျားထသဘမသဘျားစုမ ဘျား၊ အ

ူျားသပြငာ့် ကမ္ဘာ့ကပ်ထရဘဂ ထ ကဘငာ့် ပပည်ပ တွင် အလုပ်အကင
ု ် ဆုျားရှုျားကဘ ပမန်မဘနုငင
် သုို့

ပပန်လည် ထရဘက်ရလဘသညာ့
ှ
် ထရွံ့ထပပဘင်ျားလုပ်သဘျားမ ဘျား အတွက် အလုပ်အကင
ု ်မ ဘျား ြန်တီျားထပျားထရျားတအ
ုို့ တွက် ထ

ဘက်ပာ့

ကူညီ သွဘျားမည် ပြစ်ပ သည်။ ဤစီမကန်ျားတင
ွ ် အမ ဘျား ပပည်သူတအ
ုို့ ဘျား လူမက
ှု ွန်ရက် နှငာ့် အပခဘျား နည်ျားလမ်ျားမ ဘျားမှ တစ်ဆငာ့်
COVID-19 ဆုင်ရဘ အသပညဘ ပြနို့ထဝ
်
ပမြှငာ့်တင်ထရျားကု လည်ျား ပာ့ပုျား သွဘျားမည်ပြစ်သည်။ အထမရကန်ထ ေါ်လဘ သန်ျား (၂၀၀)
ပြငာ့် ဆ

ောင်ရွက်မည် ဤစီမကန်ျားသည် COVID-19 အလွန်တွင် ပမန်မဘ ထတဘင်သမ
ူ ဘျားအတွက် စက
ု ်ပ ြုျားထရျား ကုန်

နုင်စွမ်ျား နှငာ့် သီျားနှမ ြုျားကွမ ဘျား စုကပ
် ြုျား

ုတ်လုပ်နင
ု ်မှု တုျားတက် ပမငာ့်မဘျား လဘထရျားနှငာ့် ထ ျားကွကလ
် က်လှမ်ျားမီမှု ပုမု

ထကဘင်ျားမွန်လဘထရျားတက
ုို့ ု တစ်နင
ု တ
် စ်ပုင် ထတဘင်သမ
ူ ဘျား၊ အမ ြုျားသမီျားမ ဘျား နှငာ့် အပခဘျား
အ

တ
ု ်လုပ်

ခုက် လွယ်သညာ့် အုပ်စုမ ဘျားကု

ူျား အထလျားထပျားကဘ ထဆဘင်ရွက် သွဘျားရန် ရည်ရယ
ွ ်ပ သည်။
စီျားပွဘျားထရျားအထပေါ်ထရရှည်သက်ထရဘက်မှုမ ဘျားကု

ထလ ဘာ့ခ

နုင်ထရျားအတွက်

ပမန်မဘ နုင်ငအထနပြငာ့် စီျားပွဘျားထရျား လုပ်ငန်ျားမ ဘျားနှငာ့် အမ်ထ

ဘင်စုမ ဘျားအထပေါ်

COVID-19 ၏ လူမှုထရျားနှငာ့် စီျားပွဘျားထရျားအရ ရုကခ
် တ်မက
ှု ု ပုမု နက်နစွဘ
သရှနာျားလည်ပခင်ျားပြငာ့် အက ြုျားရန
ှ င
ု ်ပ သည်။ ပမန်မဘ နင
ု ်င အစုျားရ၊ ြွွံ့ပြြုျားထရျား
မတ်ြက်မ ဘျား နှငာ့် အမ ဘျား ပပည်သူတုို့ အတွက် တက ထသဘ စီျားပွဘျားထရျား ဆုင်ရဘ
အခ က်အလက်မ ဘျားကု

အခ န်နှငတ
ာ့် ထပပျားညီ

မ ထဝနင
ု ်ထရျား

အတွက်

ကမ္ဘာ့ဘဏ်သည် ဗဟုစဘရင်ျားအင်ျားအြွွံ့ နှငာ့် ပူျားထပ င်ျားကဘ ပမန်မဘနုငင
် COVID-19 ကပ်ထရဘဂ သက်ထရဘက်မှု ထစဘငာ့် ကညာ့်
ထလာ့လဘထရျား လုပ်ငန်ျား (Myanmar COVID-19 Monitoring Platform)ကု ထဆဘင်ရွက်ခပ
ာ့ သည်။

ုရပ်ဝန်ျား၏

အခ က်အလက်မ ဘျား သည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ပမန်မဘာ့ စီျားပွဘျားထရျား ထစဘငာ့် ကညာ့် ထလာ့လဘမှု အစီရင်ခစဘ (Myanmar Economic
Monitor) စသညာ့် ရှနှငာ့်ပပီျားသဘျား ခွပခမ်ျား စတ်ပြဘ ထလာ့လဘ ဆန်ျားစစ်မှုမ ဘျား အပပင် စီျားပွဘျားထရျားလုပ်ငန်ျားမ ဘျား နှငာ့်
အမ်ထ

ဘင်စုမ ဘျား

ထကဘက်ယူ
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တယ်လြ
ီ ုန်ျား ပြငာ့် ဆက်သွယ် ထကဘက်ယူ

ဘျားမှုမ ဘျားကု အထပခခ

ဘျားပ သည်။

ဘျားသညာ့် အခ က်အလက်မ ဘျားနှငာ့် ရပ်ရွဘတွင်ျား စစ်တမ်ျား

