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၁။  နဒိါန်း 
 
ေမတာ၏ဝနထ်မ်းများှင့် မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းများအား COVID-19 (corona virus disease) ေရာဂါပုိး 
ကူးစက်လာိုင်သည့် အလားအလာရှိေသာအေြခအေနှင့်  ကံေတွ့ေနရေသာေကာင့်၊ အေရးေပအေြခ 
အေနတွင်  လုိက်နာတုန ့်ြပန်ေဆာင်ရွက်ရမည့်  လုပ်ငန်းစဉ်များှင့်  အ ကံြပချက်များကုိ  အစီအစဉ်ေရး 
ဆွဲကာကိတင်ြပင်ဆင်ထားိုင်ရန ်ြပလုပ်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 
 
ကိတင်ြပင်ဆင်မဆိုင်ရာသည်  ေအာက်ပါ  အြပည်ြပညဆ်ိုင်ရာေရးကီးသည့်မူအချိ့  အေပအြခခံထား 
ပါသည် - 

 အဆုိးဆံုးအြခအေနအေပအေြခခ ံ
 ရုိးရှင်းသည့် ေြဖရှင်းြခင်းကိုြပင်ဆင် အစီအစဉ်ဆွဲထားြခင်း 
 မိမိတ့ုိထိန်းချပ်ုိငသ်ည့်ကိစ္စများကုိ လုပ်ေဆာငုိ်ငရ်န ်အစီအစဉ်ဆွဲထားြခင်း 
 ရုိးရှင်းကာ နားလညလွ်ယ်သည့် ဆက်သွယ်ေရးစနစ် ြဖစ်ရန်လိုသည် 

 
ဤအစီအစဉ်သည်  အေရးေပကာလအတွင်း  ေမတာ၏  အေရးအကီးဆံုးေသာ  လုပင်န်းကဆက် 
လက်လည်ပတ်ိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ေရးဆွဲထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။  
 
ြဖစ်ေပလာမည့်  အေရးေပအေြခအေန၏  အတိမ်အနက်အေပအေြခခံကာ  အေရးေပစီမခံန ့်ခွဲေရး 
ေကာ်မီတီမှ လိုက်ေလာညီေထွမရှိစွာ အသုံးြပြခင်း သ့ုိမဟုတ် ြပန်လည်ြပင်ဆင်ေရးဆွဲြခင်းကို အလျင်း 
သင့်သလုိြပလုပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 
 
၂။  ကိတင်ကာကွယ်မဆုိင်ရာနည်းစဉ်များ 
 
ေမတာဝန်ထမ်းများအားလုံး  ကျန်းမာေရးှင့်  အားကစားဝန်ကီးှင့်  ကမ္ဘာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွ့  (World 
Health Organisaion - WHO) (https://www.who.int/home  ) မှ ထုတ်ြပန်ေသာ လမ်းညန်မများကို 
လုိက်နာရမညြ်ဖစ်သည်။ အထူးသြဖင့် - 
 
 လက်ကုိ ပုံမှန်ေဆးြခင်း၊ 
 မျက်ှာကုိ ကုိင်တွယ်ြခငး်မြပရန် - အထူးသြဖင့် ပါးစပ်၊ မျက်လုံးှင့် ှာေခါင်း၊ 
 ေရာဂါလက္ခဏာများြပေနေသာ  သူများ  -  ေချာင်းဆိုးြခင်းှင့်  ကိုယ်အပူချနိ်  ြမင့်ေနသူများ 

စသည်ြဖင့်ှင့်  ထိစပ်ဆက်ဆံြခင်းကို  ေရှာင်ကျဉ်ြခင်းကာ  ၎င်းတို့ှင့်  အနည်းဆံုး  (၃)  ေပခန့် 
အကွာတွင် ေနရန၊် 

 မိမိေနထိုင်ေသာ ပတ်ဝန်းကျင်၏ မျက်ှာြပင်များကုိ ပံုမှန်သန့်ရှင်း သုတ်သင်ြခင်း 
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၃။ ြဖစ်ေပလာနုိင်ေသာ အေရးေပအေြခအေန  
 
ေအာက်ပါယူဆချက်များ အေပတွင် ြဖစ်ေပလာုိင်ေသာ အေရးေပအေြခအေနများ -  
 
 WHO မ ှCOVID 19 ကုိ ကမ္ဘာ့ကပ်ေရာဂါအြဖစ် ေကြငာချက်ထုတ်ြပန်ြခင်း။ 
 အစုိးရမှ COVID 19 ှင့် ပတ်သက်၍ အေရးေပအေြခအေနအြဖစ် ထုတ်ြပန်ေကြငာြခင်း။ 
 ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ အတည်ြပေသာ COVID-19 လူနာများေတွ့ရိှေကာင်း 

အစုိးရမှ တရားဝင်ေကြငာချက်ထုတ်ြပန်ြခင်း၊ ေနရာအ့ံှအြပားတွင် ေရာဂါကူးစက်ပျ ံ့ှံ့ြခင်းှင့် 
ေသဆုံးလနူာများရှိေနြခငး်။ 

 ေမတာ၏ဝနထ်မ်းများ  ေရာဂါကူးစက်ြခင်းှင့်  ဝန်ထမ်းအများစု  ေရာဂါြဖစ်ပာွးမြမင့်မားေသာ 
ေဒေသများတွင် အလုပ်လုပ်ေနရြခင်း။  

 သွားလာခွင့်များကုိ ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ြခင်း၊၊ 
 ြပည်တွင်းှင့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ခရီးသွားလာမများ ပိတ်ပင်ြခင်း။ 
 အစိုးရထိန်းချပ်မ ေဒသြပင်ပမှ သတင်းအချက်အလက်များ မသိရြခင်း။ 
 ေမတာ၏ ရံုးခွဲရှိေသာ ေဒသတွင် သီးြခားခွဲြခားထားရန် ထုတ်ြပန်ေကြငာြခငး်။ 
 ေမတာ၏ on-line ဆက်သွယ်ေရးစနစ် ြပတ်ေတာက်သွားြခင်း။ 
 အများြပည်သူခရီးသွားလာေရးစနစ်များ (ေလယာဉ်၊ ဘတ်စ်ကား၊ ရထား စသည်ြဖင့်) သွားလာမ 

ကန့်သတ်ြခငး်၊ စီးပွားေရးစနစ်များ ပျက်စီးရပ်တန့်ြခငး်။ 
 စားသံုးကုန်ှင့် အေြခခံလူသံုးကုန် ပစ္စည်းများရာှးပါးသွားြခငး်။ 
 COVID-19  ေရာဂါအတွက်  ြပင်ဆင်ထားေသာ  ရန်ကုန်၊  မ္တေလးှင့်  ေနြပည်ေတာ်ေဆးရုံများ 

တွင် လူနာများအတွက် ေနရာမလံုေလာက်ြခင်း။  
 COVID-19  ေရာဂါကူးစက်ေနသူများအား  ကုသရနေ်ဆးရံုများတွင ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများှင့် 

ေဆးဝါးများ မလုံေလာက်မြဖစ်ြခင်း။ 
 အချ ိ့ေနရာများတွင်  ြပည်သူများအား  အိမ်တွင်းမှ  အိမ်ြပင်မထွက်ရန်  ေကြငာချက်ထုတ်ြပန် 

ထားြခငး်။ 
 စီးပာွးေရးလုပ်ငန်းများ၊  စက်ရံုများ၊  ကုမ္ပဏီများှင့်  လုပ်ငန်းမလည်ပတ်ေတာ့ေသာေကာင့် 

အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းမလုပ်ငန်းများ  ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်၍  မရေတာ့ြခင်းေကာင့ ် အလုပ် 
လက်မ့ဲများ တုိးလာြခငး်။ 

 ATM စက်များ၊ မုိဘုိင်းေငွလွဲစနစ်များ စသည့်ဘဏ်စနစ်များ လည်ပတ်မရပ်ဆုိင်းသွား ိုင်သည်။  
 

၄။  အေရးေပ စီမခံန့်ခွဲမေကာ်မီတီ 
 
ဤအေရးေပအစီအစဉ်ှင့်  ၎င်းှင့်ပတ်သက်ေသာ  ဆံုးြဖတ်ချက်များအား  အမေဆာင်ဒါရုိက်တာမှ 
ဉီးေဆာင်ကာ  ဉီးဒိန်ရိန်ေနာ်ဂျာ၊  ဉီးေစာမင်းိုင်ှင့်  ေဒဂျာူးတိ့ုပါဝင်ေသာ  အေရးေပစီမံခန ့်ခွဲေရး 
ေကာ်မတီမြှပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ၎ငး်တ့ုိထဲမှ တစ်စံုတစ်ေယာက်က ေရာဂါကူးစက်၍ ဆက် 
လက်လပ်ုေဆာင်ရန်  မြဖစ်ုိင်ေတာ့ေသာ  အေြခအေနတွင ် အကီးတန်းစီမံခန့်ခဲွမ  အဖဲွ့ဝင်များမှ  ဉီးညီ 
ညီေဇာ်၊ ဉီးရလဲင်းထွန်း၊ ေဒဆန်းေဝတ့ုိှင့်တကွ ေဒေအာန်ရာ၊ ေဒဝတ်ရည်စုိး၊ ေဒသက်မာစုိး၊ ဉီးေစာ 
ဆာထူးှင့် ေဒသက်ွယ်စိုး တို့မ ှအစဉ်လုိက်အစားထုိး တာဝန်ယူကာလုပ်ေဆာငသွ်ားမညြ်ဖစ်သည်။ 
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လက်ရှိအကီးတန်းစီမံခန့်ခဲွမ  အဖဲွ့ဝင်များမှ  အေရးေပစီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီဝင်များအြဖစ်  တာဝန်ယူ 
ရမည်ြဖစ်ပီး  အမေဆာင်ဒါရုိက်တာ  သ့ုိမဟုတ်  အေရးေပစီမံခန့်ခွဲမ  တာဝန်ခံအြဖစ်  တာဝန်ေပးထား 
သူအား ပ့ံပိုးေပးရမညြ်ဖစ်သည။် ရံုးခွဲတာဝန်ခမံ ှဉီးေဆာင်သည့် ဤက့ဲသ့ုိေသာ ေကာ်မတီအား ရံုးခဲွများ 
တွင်လည်း ဖွဲ့စည်းထားရမည် ြဖစ်ပါသည်။  
 
အေရးေပစီမံခန ့်ခွဲေရးေကာ်မတီများမှ ကမ္ဘာကျန်းမာေရးအဖွဲ့  (WHO)၊ ကျန်းမာေရးှင့် အားကစားဝန် 
ကီးဌာနများ၊ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖဲွ့များ၏ ကျန်းမာေရးဌာနများှင့် ေမတာရံုးခဲွများမှ ထုတ် 
ြပန်ေသာ  အစီရင်ခံစာများေပမူတည်ကာ  ြဖစ်လာုိင်သည့်  အ္တရာယ်များကုိ  ပုံမှန်ထုတ်ြပန်ေပးရမည် 
ြဖစ်သည်။  
 
ဤအေရးေပစီမံခန ့်ခွဲေရး  အစီအစဉ်သည်  ေမတာ၏  ေဘးကငး်လံု ခံမဆုိင်ရာ  လုိက်နာရမည့်လုပ်ထုံး 
လုပ်နည်း၏ အစိတ်အပုိငး်အြဖစ်ထည့်သွင်းကာ အသံုးြပသွားရမည် ြဖစ်သည်။  
 
အေရးေပကာလအတွင်း  စီမံခန ့်ခွဲမကုိ ညွန်ကားချက်များ  ေပးသည့်ပုံစြံဖင့်  ြပလုပ်သွားမညြ်ဖစ်သည်။ 
အကယ်၍ အဆက်အသွယ်များ  ြပတ်ေတာက်သွားသည့် အေြခအေနတွင်  ရံုးခဲွများမှ အေြခအေနေပမူ 
တည်၍  လွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခဲွသည့်ပံုစံကုိ  အသံုးြပသွားရန်လုိပါသည်။  ဆိုလုိသည်မာှ  -  ဆုံးြဖတ်ချက် 
များေဆွးေွးညှိင်းမများ အေသးစိပ်မြပလုပ်ဘဲလည်း အေြခအေနအရ ဆံုးြဖတ်ချက်ချသွားိုင်သည်။ 
 
အေရးေပစီမံခန ့်ခွဲေရး  တာဝန်ခံမှ ဤအေရးေပ  အစီအစဉ်အား  အေကာင်အထည်  ေဖမည့်အချနိ်ှင့် 
မည်သည့်အချနိ်တွင် အေရးေပအချန်ိကာလ ပီးဆုံးသည်ကုိ ဆုံးြဖတ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာ 
ေကာ်မတီမ ှလုိအပ်သည့် ညွန်ကားချက်များကုိ အချနိှ်င့် တေြပးညီ ထုတ်ြပနေ်ပးရမည်ြဖစသည။်  
 
၅။  အေသးစိပ်လုပ်ငန်းစဉ်များ 
 
၅.၁။  စီမံခန့်ခဲွမ 
 
စီမံခန ့်ခွဲေရးမှ အေရးေပဉီးစားေပး လုပ်ေဆာင်ရမည့် လုပ်ငန်းများေပမူတည်ကာ အချ ိ့လုပ်ငန်းများကုိ 
ဦးစားေပးအေလးထားမ  မြပိုင်ေသာ်လည်းပဲ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကများအလုိက်  ပုံမှန်လည်ပတ် 
လုပ်ေဆာင်ုိငရ်န် တတ်ိုင်သမ စီမံေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်သည်။ 

 
 SMT မ ှအကယ်၍ COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ခံရသည့် အေြခအေနတွင် အေရးကီးေသာလုပ်ငန်း 

တာဝန်များကုိ အဆင့်ဆင့်ဆက်လက်တာဝန်လဲအပ်ေပးိုင်သည့် အဖွဲ့ ဝင် (၄) ဦးမ ှ(၅) ဦးပါဝင် 
ေသာ အဖဲွ့ငယ် (၃) ခုဖွဲ့ကာ လုပ်ငန်းများကုိ အလျင်မြပတ်ဘဲ ပို၍ထိေရာက်ေအာင် လုပ်ေဆာင် 
သွားမည်ြဖစ်သည်။  
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အဖဲွ (၁)  ဦးဂွမရ်ာှေအာင်၊ ဦးေစာမငး်ုိင်၊ ေဒဂျာူး၊ ေဒေအာန်ရာ (အေထွေထွညန်ကား 
ချက်များေပးြခငး်၊  advocacy၊  စီမံချက်များေရးဆဲွြခင်း၊  အေရးေပ  တုန့်ြပန် 
ေဆာင်ရွက်မများြပလုပ်ြခင်း)။ 

အဖဲွ (၂)  ဦးဒိန်ရန်ိေနာ်ဂျာ၊  ဦးညညီီေဇာ်၊ ဦးရဲလငး်ထွန်း၊ ေဒဝတ်ရည်စုိး၊  ေဒသက်မာစုိး၊ 
ဦးေနလင်းဖိး၊  ဦးေစာဆာထူး  (ေမတာအတွင်း  အေထွေထွစီမံခန့်ခွဲမများ၊ 
ဘာေရးှင့် ရံပံုေငွများ၊ လူ့အရင်းအြမစ်၊ အဖဲွ့အတွင်း စမံီခန့်ခွမဲ၊ ဆက်သွယ် 
ဆက်ဆံမများ၊ အလှူရှင်များှင့် ဆက်သွယ်ညိှင်းမများ)။ 

အဖဲွ (၃)  ဦးေစာမင်းိုင်၊ ေဒဆန်းေဝှင့် ရံုးခဲွညိှင်းေရးမးများ။ 
 

 ထုိအဖဲွ့ငယ်များ၏ တာဝန်ခံများသည် မိမိတ့ုိတာဝန်ယူထားေသာ ကများှင့် ပတ်သက်ကာ၍ 
အေရးေပကာလတွင်  ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ရမည့်  အချက်များကုိ၊  တာဝနလ်ဲေြပာင်းမလုိအပ် 
လာပါက မညသ့ုိ်လုပ်ေဆာင်မည့် အချက်များအပါ၊ စာမျက်ှာ (၄) ခထုက်မပိုဘဲ အြမန်ဆုံးေရး 
သားြပစုကာ SMT ဝင်များအား ပို့ေပးရမည်ြဖစ်သည်။  

 ရံုးခွဲများတွင်လည်း  အေရးေပအေြခအေနတွင်  အလင်အြမန်အစားထုိး  လုပ်ေဆာငုိ်ငမ်ည့် 
လက်ေထာက်ရံုးခဲွတာဝန်ခံကုိလညး်သတ်မှတ်ထားရန်  လုိအပ်ပါသည်။  ရံုးခဲွတွင်လည်း ဤအစီ 
အစဉ်ှင့်အလားသာန်တူေသာ အစီအစဉ်တခုရိှရမည်ြဖစ်သည်။ 

 ဘာေရးဌာနမှ ပံုမှန်ေငလွဲသည့် စနစ်အလုပ်မြဖစ်သည့် အေြခအေနတွင် ေငွလဲရန်လံုေလာက် 
ေသာ လုံ ခံေရးစနစ်များပါေသာ on-line banking system တစ်ခုကုိ စီစဉ်ထားရမည်ြဖစ်သည်။ 

 ပံုမှန်စီမံခန့်ခဲွမ  ဆိုင်ရာလုပထံု်းလုပ်နည်းမှ  ေသွဖယ်ကာ  လုပ်ဆာင်ရေသာ  လုပ်ငန်းများအား 
လံုးအား တာဝန်ခံတာဝန်ယူမများ ေသချာသည့် ထိန်းချပ်မကုိ ြပလုပရ်မည်ြဖစ်သည။် ထုိက့ဲသို့ 
စီမရံေသာလုပင်န်းစဉ်များအား  ေသချာမှတ်တမ်းတင်ကာ  အေရးေပေကာ်မတီသို့  အစီရင်ခံရ 
မည်ြဖစ်သည်။  

 
၅.၂။ ဦးစားေပး သတ်မှတ်လပု်ေဆာင်ြခငး် 
 

 အေရးေပအေြခအေန၏ အတိမ်အနက်ေပမူတည်၍  ြဖစ်ုိင်ပါကအေရးေပေကာမ်တီမှ  ဦးစား 
ေပးမကုိ သတ်မှတ်ရမည်၊ မြဖစ်ိုင်ပါက အေရးေပေကာ်မတီ တာဝန်ခံမှြဖစ်သည။်  

 အကယ်၍  ကီးမားသည့်  အေရးေပါအေြခအေနကံလာပါက  ေအာက်ပါတ့ုိကုိ  ဦးစားေပးမည် 
ြဖစ်သည် - 
 
(၁)  ရံုးချပ်ှင့် ရံုးခဲွများ၊ မိတ်ဖက်အဖဲွ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များအကား ဆက်သွယ်ြခင်း။ 
(၂)   Humanitarian  င့်ှ  Development  စီမံကိန်းများတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနကေသာ 

ေမတာ၏ ဝန်ထမ်းများအား  ပ့ံပုိးေပးြခငး်ှင့်  ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင်ရမည့် လုပ်ငန်းများ 
အတွက်  လုိအပ်ေသာ  အရင်းအြမစ်များ  ပံ့ပုိးေပးြခင်း  (အထူးသြဖင့်  Humanitarian 
programmes များ)။ 

၃)  အလှူရင်ှများင့်ှ စဉ်ဆက်မြပတ် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံြခင်း  
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၅.၃။  ဆက်သွယဆ်က်ဆေံရး 
 

 အေရးေပကာလတွင်  ဆက်သွယ်ေရးသည်  အလွယ်တကူပျက်စီးုိင်သည်ြဖစ်ရာ  တေနရာမှ 
တေနရာသ့ုိ သွားလာုိင်ရန် အလွန်ခက်ခဲသာွးုိင်မည်ြဖစ်ပီး ဆက်သွယ်မများကို ဖုန်း၊ မက်ဆင် 
ဂျာ၊ Skype  စသည့် ဆက်သွယ်ေရးစနစ်များကုိ အသံုးြပသွားရမည်ြဖစ်သည်။ ေရာဂါကူးစက်မ 
အေြခအေနဆိုးရွားေသာ ေဒသများသ့ုိ ဝနး်ထမ်းများ သွားလာြခင်းကုိ ကန့်သတ်ြခင်းများ ြပလုပ် 
မည်ြဖစ်သည်။   အေရးေပကာလအတွင်း SMT  များမှ  ၎င်းတို့ှင့် သက်ဆိုင်ေသာ ဝန်ထမ်းများ 
အား ြပည်တွင်းှင့် ြပည်ပခရီးစဉ်များကို စီစစ်ပီးမှသာ ခွင့်ြခင်းများ ြပလုပ်ရမည်ြဖစ်သည်။  

 ဝန်ေဆာင်မေပးသူများှင့် ေမတာ၏ IT ဝန်ထမ်းများတွင် ထခုိိက်မများြဖစ်ေသာေကာင့် Email 
ှင့်  internet  server  ထိခိုက်ပျက်စီးြခင်း  သို့မဟုတ်  မကာခဏြပတ်ေတာက်မများြဖစ်လာိုင် 
သည်။  ထ့ုိေကာင့် အြခားကုိယ်ပုိင် email များ အသံုးြပရန်လုိမည်ြဖစ်ေသာေကာင့် အေရးေပ 
ကာလတွင် အသံုးြပုိင်ရန် ဝန်ထမ်းများအားလုံး မိမိတ့ုိ၏ကုိယ်ပိုင် ဖုန်းနပံတ်၊ အးီေမလ်း၊ မက် 
ဆင်ဂျာများကုိ မိမိတ့ုိ၏ဌာနမှူးများှင့် အေရးေပေကာ်မတီများအား ေပးထားရမညြ်ဖစ်သည။်  

 အေရးေပကာလအတွင်း SMT များတပတ်လင်တကိမ် ဖုနး်၊ skype များြဖင့် အေြခအေနများကို 
တင်ြပေဆွးေွးြခင်းများ ြပလုပ်ရမည်ြဖစ်သည်။  

 
၅.၄။ ဝန်ထမ်းများ၏ ေဘးကင်းမနှင့် လံု ခံမ 
 

 ဝန်ထမ်းများ၏  ေဘးကငး်မှင့်လံု ခံမသည်  ေမတာအတွက်  အဓိကဦးစားေပးြဖစ်သြဖင့် 
ဝန်ထမ်းများ၏ လံု ခံေရးဆုိင်ရာလုိက်နာရမည့် လုပ်ထံုးလုပ်နညး်များအား ြပန်လည်သံုးသပ်ကာ 
အားလံုးသိေစရန် ြပန်လည်ြဖန့်ေဝ အသိေပးမည်ြဖစ်သည်။  ကမ္ဘာ့ကျန်းမာေရးအဖွဲ့ (WHO) မှာ 
ထုတ်ြပနေ်သာ  လမ်းညန်ချက်များကုိ  ရုိးရှင်းေသာပုံစံြဖင့်  ဝန်ထမ်းများအားလုံးနားလညရ်န် 
ြဖန ့်ေဝေပးကာ၊  ပညာေပးပိုစတာများကိုလည်း ေမတာရံုးအတွငး်  ြမငသ်ာေသာ ေနရာများတွင် 
ကပ်ထားေပးရမည်ြဖစ်သည်။  

 အ္တရာယ်ရှိေသာ ေနရာှင့် ထိေတွ့ မေလျာ့ချိုင်ရန်အတွက် ေမတာ၏ ဝနထ်မ်းများအား လုိအပ် 
လာပါက  မိမိတ့ုိ၏  ေနအိမ်များမှ  အလုပ်လပ်ုရန်  ညန်ကားမများ  ေပးကာခွင့်ြပေပးရမည်ြဖစ် 
သည်။ ညန်ကားခွင့်ြပေပးမများအား  ဌာနတာဝန်ခမံျားမှ  အချန်ိအကန့်အသတ်ြဖင့်  သတ်မှတ် 
ခွင့်ြပေပးုိင်ပီး မည်သည့်အချနိ်တွင် မဆိုြပန်လည် ရုတ်သိမ်းမများ ြပလပ်ုုိင်သည်။  

 SMT အဖဲွ့ဝင်များမှ သ့ုိမဟုတ် ၎င်းတ့ုိတာဝန်လဲအပ်ထားသူများမှ ဝန်ထမ်းများ  ဤအစီအစဉ်ကုိ 
အေကာင်အထည်ေဖြခင်းကို ကီးကပ်ကွပ်ကဲမများြပလုပ်ိုင်သည်။  

 ေမတာ၏ ဝန်ထမ်းများှင့် မိသားစုဝင်များတွင် COVID-19 ေရာဂါကူးစက်ပျ ံ့ှံ့မအေြခအေနေပ 
မူတည်ကာ  ေမတာမှ ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာပ့ံပုိးမများအတွက် လက်ရိှတွင်ဝန်ထမ်းများစုေဆာင်း 
ထားေသာကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မစုေပါင်းရန်ပုံေငွများမှ  (USD  50,000)  ကုိအသံုးြပသာွး 
မည်ြဖစ်သည်။ ဤရန်ပံုေငွကုိအသံုးြပရာတွင် သတ်မတ်ှထားေသာ သက်ဆုိင်ရာလမ်းညန်ချက် 
များ (စံန်းများ) ကုိအသံုးြပမည်ြဖစ်ပီး၊ ြဖစ်ေပလာေသာအေြခအေနအေပမူတည်ကာ အေရး 
ေပေကာ်မတီမှ ဆံုးြဖတ်ချက်ချပီး ခွင့်ြပသံုးစဲွသွားမည်ြဖစ်သည။်  


