
         ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားနွင့္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမူဝါဒမ်ား ဧျပီလ-ဇြန္လ ၂၅၆၄ ခုႏွစ္ 
 
    ဇယား ၁ တြင္ ဇြန္လ ၂၅၆၄ ခုႏွစ္အတြင္း အလုပ္သမားစာရင္းျဖစ္သည္။ 

အုပ္စု၊နိုင္ငံသား ျမန္မာ ကေမၻာဒီးယား လာအုိ စုစုေပါင္း 
MoU ျဖင့္ဝင္လာမႈ 363,170 184,729 136,562 684,670* 
ကက္ဘိနက္အဖြ႕ဲ. 20 
ၾသဂုတ္. 2562 အုပ္စု 

756,779 140,007 36,971 933,757 

ကက္ဘိနက္အဖြ႕ဲ. 4 
ၾသဂုတ္. 2563 အုပ္စု 

127,712 53,355 12,992 194,059 

ကက္ဘိနက္အဖြ႕ဲ. 4 
ၾသဂုတ္. 2563 အုပ္စု 
(နယ္စပ္အလုပ္သမား) 

15,478 8,146 - 23,624 

ကက္ဘိနက္အဖြ႕ဲ. 29 
ဒီဇင္ဘာ 2563 အုပ္စ ု

202,566 83,795 40,392 326,753 

စုစုေပါင္း 1,465,705 470,032 226,917 2,162,863* 
     
            *ဗီယက္နမ္ ၂၀၉ အပါ ေပါင္းျပီး  

(ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ နုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြ 
ခန္႔ထား ေရးဌာန၏ ဇြန္လ ၂၅၆၄ ခုႏွစ္ စာရင္း အရျဖစ္သည္) 

 ဇယား ၂ သည္ ျပီးခ့ဲသည့္ ၂၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၅၆၃ ခုႏွစ္ စာရင္းတင္ထားသည့္ အလုပ္သမားစာရင္းျဖစ္သည္။ 

   ေဆာင္ရြက္မွႈ             အေရအတြက္ 
 အြန္လုိင္းစာရင္းတင္သူ 654,864 
က်ဟာငန္(အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြခန္႔ထားေရးဌာန၏ 
အတည္ျပဳခ်က္ရထားသည္ 

601,027  

 အခ်က္အလက္မွားယြင္း အိမ္ျပန္+မွီခိုသူအပါ 104,972 
(အခ်က္အလက္မွားယြင္း 50,972 ဦး 

နယ္စပ္တြင္ေနထိုင္ျပီး အိမ္ျပန္သြားျပီးသ ူ  
29,000 ဦးနွင့္ မွီခိုသူ 25,000 ဦး) 

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေကာက္ယူထားျပီး 485,263 
ကိုဗစ ္၁၉ စစ္ေဆးျပီး 339,331  
အလုပ ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ေတာင္းဆိုထားျပီး 239,654 
မွတ္ပုံတင္လုပ္ျပီး(ပန္းေရာင္ကဒ္) 52,326 
 ဤဂဏန္းအေရအတြက္သည္ အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြ ခန္႔ထား ေရးဌာန၏ ၃၁ ေမလ ၂၅၆၄ ခုႏွစ္ စာရင္း 
အရျဖစ္သည္) 



        ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားစီမံခန႔္ခြမဲႈႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ဥပေဒမူဝါဒမ်ား 

              ၁။ ဧၿပီလ ၇ ရက္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ အစိုးရကက္ဘိနက္အဖြဲ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ 

ကိ႐ုိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂၀၁၉ စစ္ေဆးစမ္းျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္ 

စုေဆာင္းျခင္း အခ်ိန္ ကာလ တိုးခ်႕ဲျခင္း။ 

       အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ကုိ ဝန္ၾကီးမ်ားအဖြ႕ဲက အတည္ျပဳ 

လက္ခံေပးခဲ့ၿပီး  ၂၉ ဒီဇင္ဘာ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ နိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအား ေနထိုင္ခြင္ ့

အလုပ ္ လုပ္ခြင့္အသစ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ေပးသည့္အဖြ႔ဲ နုိင္ငံျခားသား ၃ နိုင္ငံသားျဖစ္ၾကသည့္ 

(ကေမၻာဒီယား လာအိုနွင့္ ျမန္မာ) တို႔အား ထိုင္နိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင္ ့ အလုပ ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ 

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမွႈအေျခအေနေၾကာင့္ အထူးအစီစဥ္အျဖစ္  ဝန္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႕က 

ျပီးခဲ့သည့္ ၂၆ ရက္ ဇန္နဝါရီ ၂၅၆၄ ခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမးစီမံခန္႔ခြေဲရးဆိုင္ရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားကိ ု ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါလႈိင္းအသစ ္ ျဖစ္ပြားမွႈေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ကူးစက္ခံရမွႈ 

ေၾကာင္ ့ ကြားရတင္းဝင္ေနရမွႈ အေျခအေနနွင့္ စီမံခန႔္ခြမဲႈ အေသးစိတ္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း 

ျဖစ္ၾကသည္။ 

၁။       ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂၀၁၉  ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္ အေထာက္အထား 

စုေဆာင္းျခင္း (Biometrics) ကို ၂၀၂၁၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္အထိအခ်ိန္တိုးျမွင့္ေပးျခင္း။ 

၂။      ထိုင္းႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာ  နိုင္ငံသားစီစစ္သည့္မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ ထိုကဒ္၏ 

ေနာက္ေက်ာတြင္  အလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ပါရွိၿပီး ၂၅၆၅ ခုႏွစ္မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ 

အလုပ္လုပ္ခြင္ ့သက္တမ္းပါရွိသည္။ 

၃။  က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသတ္မွတ္ထားေသာေဆး႐ုံ ႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာဌာနမွ 

သတ္မွတ္ထားေသာေဆး႐ုံ ဘန္ေကာက္ေဆး႐ုံးၾကီး ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ သိပၸံဌာနမွအသိအမွတ္   

ျပဳထား ေသာပုဂၢလိကေဆး႐ုံ မ်ားတြင္ ၂၉ ရက္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနွစ္အစိုးရကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ 

အတည္ျပဳထားသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အဖြ႕ဲအား ကိုရိုုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂၀၁၉ ေရာဂါစစ္ေဆး 

ျခင္းကိ ု၁၆ ရက္ ဇြန္လ  ၂၅၆၄ခုနွစ္ တြင္အၿပီးအစီးစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ ထားရွိရမည္။ 

၄။  က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွသတ္မွတ္ထားေသာေဆး႐ုံ ႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဌာနမွ 

သတ္မွတ္ထားေသာေဆး႐ုံ ဘန္ေကာက္ေဆး႐ုံးၾကီး ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ သိပၸံဌာနမွအသိအမွတ္   

ျပဳထား ေသာပုဂၢလိကေဆး႐ုံ မ်ားတြင္ ၂၉ ရက္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၂၀ ခုနွစ္အစိုးရကက္ဘိနက္အဖြဲ႕ 

အတည္ျပဳထားသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အဖြ႕ဲအား ကိုရိုုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂၀၁၉ ေရာဂါစစ္ေဆး 

ျခင္းနွင့္တားျမစ္ထားသည့္ေရာဂါ ၆ မ်ိဳးျဖစ္ေသာ အမ်ားျပည္သူအထိန္႔တလန္႔ျဖစ္ေသာ  



တီဘီေရာဂါ၊ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ၊    အရကန္ာက်ေရာဂါ  ဦးေနွာက္ပ်က္စိတ္ေဖါက္ျပန္ေရာဂါ 

ႏွင့္ဆစ္ဖလစ္အဆင့္သုံးတုိ႔ျဖစ္သည္။    

ဤကက္ဘိနက္အစိုးရဆုံးျဖတ္ခ်က္သည ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔အားကူညီေသာအားျဖင့္  

၂၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ ၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ရန္ 

စာရင္းတင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျပီးေနာက္ ေနာက္ဆက္တြလဲုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတြင္း 

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္(Biodata)ေကာက္ယူစုေဆာင္းျခင္း ကိုဗစ္စစ္ေဆးျခင္းအစရိွသည္တုိ႔ိကို္ 

ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနဆကဲာလအတြင္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကိုဗစ္-၁၉ ျဖစ္ပြားမွႈေၾကာင့္ 

သက္ဆိုင္ရာေဆးရု ံ က်န္းမာေရးဌာနမွလည္း အမ်ားစုအားျဖင့္ လက္ခံေဆာင္ရြက္နုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ 

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားတို႔သည္လည္း အခ်ိန္မီွမေဆာင္ ရြက္နိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ဝန္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ 

မွ  ကိုဗစ္စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းအတြက္ ေနာက္ထပ္ 

အခ်ိန္ကာလတိုးျမွင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂.အစိုးရကက္ဘိနက္အဖြဲ႔သည္  ၂၅ ရက ္ ေမလ ၂၅၆၄ ခုႏွစ္၊တြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

အခက္အခဲျဲပႆနာရင္ဆိုင္ေနရေသာ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းအက်ဥ္းသားမ်ား 

အတြက္ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ ဆိုင္ရာမူဝါဒ 

             ကက္ဘိနက္အစိုးရအဖြဲ႕သည ္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ နုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမား 

တို႔အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခက္အခဲျပႆနာ နွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအက်ဥ္း 

က်ခံေနရသ ူ ၁၆,၀၀၀ ဦးအတြက္ (အမွန္တကယ္အက်ဥ္းသားအေရအတြက ္ မွာ ၁၉,၅၀၆ ဦး 

ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၃,၅၀၆ ဦး မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာစာရင္းအင္းကြာဟမွႈရွိေနသည္)  ၎တို႔အား 

က်န္းမာေရးအာမခံ ရွိသူက့ဲသုိ႔ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်ရရွိေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရး 

ဆိုင္ရာအာမခံ စာရင္းတင္ျခင္းနွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူရန္ 

အတြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုကာမိေစရန္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆိုျပဳထားေသာ   

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်န္းမာေရးဌာန Universal Coverage (UC) ၏(လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 

သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္က်စာရိတ္ႏႈန္းထားသည္္ လူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ၃၇၁၉.၂၃ ဘတ္ 

ႏႈန္းျဖင့္သတ္မွတ္ထားသည္) တရားမွွ်တေရးဌာန(ယ.ထ)မွက်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန(စ.ဌ) 

ဦးေဆာင္၍ၾကိဳတင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားေစသည္။ 

                   ခန့္မွန္းေခ်လ်ာထားသည့္ ကုန္က်စာရိတ္ဘတ္ဂ်က္သည္ ၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

၁၃.၇၁ သန္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္က်ခံရမည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန 

မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေစၿပီးဘတ္ဂ်ကက္ို ျပင္ပေငြ (ေဆး႐ုံလစဥ္ေၾကး) မ်ားကိုသံုးစြရဲန္ 

ေတာင္းဆိထုားသည္။ 



ဤသညမ္ွာ ပထမ ဦးစားေပးျဖစ္ျပီး အသုံးစာရိတ ္ ကန႔္သတ္ ခ်က္နွင့္ေဆာင္ရြက္ရသည္မို႔  

အကယ္၍မလုံေလာက္ပါက အေကာင္အထည္ေဖာ္  ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ 

အစီအစဥ္ႏွင့္ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္တို႔ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ကာ ဘ႑ာေရးဌာန 

အားတင္ျပ သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

      တရားမွ်တေရးဌာနမွ အဓိကဦးေဆာင္၍ သက္ဆိုင္သည့္ဌာနတို႔မွ ပါဝင္ကာ             

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခက္အခဲျပႆနာမ်ားနွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ 

နိုင္ငံျခားသား ေရႊ႕ေျပာင္း အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

က်န္းမာေရးအာမခံမ်ား တရားမွ်တေရးဌာန နိုင္ငံ၏ေတာ္ ၀င္ထိုင္းရဌဲာန (တ.ခ်)၊ ျပည္ထေဲရး   

၀န္ႀကီးဌာန(မ.ဌ)ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ရွိေသာ သက္ဆိုင္သည့္ဌာနမ်ားပူးေပါင္းကာသုံးသပ္စစ္ေဆး 

၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားသည့္ အက်ဥ္းသားသည္မညသူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳနိုင္ရန္ နွင့္   

ျပစ္မွႈက်ဴးလြန္ထားသည့္ အက်ဥ္းသားမည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အတည္မျပဳနိုင္ပါက မည္ကဲ့သ့ုိ 

ေျဖရွင္းမည္ဆိုသည္ကအစ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ 

           ကက္ဘိနက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အက်ဥ္းက်ေနရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား နွင့္ 

နိုင္ငံမဲ့သူတို႔အတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္္ 

အတြက္ျဖစ္သည္။ 

၃။ ကက္ဘိနက္အစိုးရအဖြဲ႕၏အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္၊့ ၈ရက ္ ဇြန္လ ၂၅၆၄ ခုႏွစ္ 

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါစစ္ေဆးမွႈအတြက္  ၂၉ ရကဒ္ီဇင္ဘာ ၂၅၆၃ 

ကကက္ဘိနကအ္စိုးရအဖြဲ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕အား အခ်ိန္ကာလ 

ထပ္မ ံတိုးျမွင့္လိုက္သည္။ 

                   ကက္ဘိနက္အစိုးရအဖြ႕ဲသည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂၀၁၉ ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း 

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းက်န္းမာေရးအာမခံျပဳလုပ္ျခင္း အလုပ ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ေတာင္းဆိုျခင္း 

တို႔အတြက္ ၂၉ ရက ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅၆၃ ကကက္ဘိနက္အစိုးရအဖြဲ႕၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ 

ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ၃ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၾကေသာ (ကေမာၻဒီးယား၊ 

လာအိုႏွင့္ျမန္မာ) အလုပ္သမားတို႔အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒနွင့္အညီ ေနထိုင္ အလုပ ္

လုပ္ကုိင္ျခင္းအတြက္ အထူးအစီစဥ္အျဖစ္ ဝန္ၾကီးမ်ားအဖြ႕ဲက ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ 

အသစ္ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာမႈ ေအာက္မွတဆင္ ့ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၆ ရက္ဇန္နဝါရီလ ၂၅၆၄ ခုနွစ္ 

နိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမးစီမံခန္႔ခြေဲရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါလႈိင္းအသစ္ 

ျဖစ္ပြားမွႈေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါ ကူးစက္ခံရမွႈ ေၾကာင့္ ကြားရတင္းဝင္ေနရမွႈ အေျခအေနနွင့္ 

စီမံခန႔္ခြမဲႈ ႏွင့္ ဝန္ၾကီးမ်ားနွင့္အဖြ႔ဲ၏ ေနာက္ထပ္အတည္ျပဳခ်က္ျဖစ္ေသာ ၇ရက ္ ဧျပီလ ၂၅၆၄ 



ခုႏွစ္ ျပဌာန္းခ်က္အရ ကိ႐ုိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂၀၁၉ စစ္ေဆးစမ္းျခင္းႏွင့္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ 

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းအခ်ိန္ ကာလ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းကိ ု အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန၏ 

တင္ျပခ်က္အရ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

 

၁။ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂၀၁၉  ေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း  

 က်န္းမာေရးအာမခံျပဳလုပ္ျခင္း  ႏွင့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကိ ု ယခင၁္၆ရက္ 

ဇြန္လ ၂၅၆၄ ခုႏွစ္၊ မွ ၁၃ ရက ္စက္တင္ဘာ ၂၅၆၄ ခုနွစ္အထိျဖစ္တိုးျမွင့္လိုက္သည္။ 

၂။ စာရင္းတင္ထားျပီး အလုပ္အကိုင္မရွိေသးေသာႏိုင္ငံျခားသားတို့အား ကိုယ္ေရး 

အခ်က္အလက ္ စာရင္းေကာက္ယူစုေဆာင္းသည့္ဌာနတြင္ ထိုင္းနုိင္ငံသားမဟုတ္ 

ေသာ(ေထာ္ေလာ၃္၈/၁)စာရြက္ထုတ္ယူျခင္းကို ယခင္၁၆ရက ္ ဇြန္လ ၂၅၆၄ ခုႏွစ္၊ မွ ၃၁ ရက ္

မတ္လ ၂၅၆၅ ခုနွစ္အထိျဖစ္တိုးျမွင့္လိုက္သည္။ 

၃။    အျခားေသာလုပ္ေဆာင္ရမည္အဆင့္ဆင့္သည္ကား ၂၉ ရက ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅၆၃ 

ခုႏွစ္တြင္္ကက္ဘိနက္အစိုးရအဖြဲ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ၂၆ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅၆၄ ခုႏွစ္ 

ကက္ဘိနက္အစိုးရအဖြ႕ဲ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပါအဝင္  ၇ရက ္ ဧျပီလ ၂၅၆၄ ခုနွစ္တြင္ 

ကက္ဘိနက္အစိုးရအဖြ႕ဲ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိ႔အတိုင္းပင္ တည္ရွိေနျပီး   ယခင္ကခ်မွတ္ထားေသာ 

လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤတစ္ၾကိမ္ကက္ဘိနက္အစိုးရအဖြ႔ဲ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ၂၉ရက ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅၆၃ 

ခုနွစ္ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စာရင္းတင္သြင္းထားသည့္ နိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားတို႔အား ကိုရိုနာ 

ဗိုင္းရပ္စ ၂၀၁၉ ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္း က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း က်န္းမာေရးအာမခံျပဳလုပ္ျခင္း 

တု႔ိကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကိုဗစ ္ ကူးစက္မႈနႈန္း ျမွင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားသား 

အလုပ္သမားတို႔၏ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ ၂၀၁၉ ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္း က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း 

က်န္းမာေရးအာမခံျပဳလုပ္ျခင္း အလုပ ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ေစ 

ခဲ့သည့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္းေဆာင္ရြက္နုိင္ျခင္းမရွိခဲ့သျဖင့္ ဝန္ၾကီး 

နွင့္အဖြ႕ဲ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ ျပည္လည္ျပင္ဆင္အခ်ိန္တိုးျမွင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၄။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ ဓာတ္ခြဲခန္း ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာစစ္ေဆးမႈ၏ အဆင့္ဆင့္ 

ကုန္က်စရိတ္အတြက္ေတာင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကိ ု ၂၃ရက ္ ဧျပီလ ၂၅၆၄ 

ခုနစ္တြင္ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ 



က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကိရုိုနာဗိုင္းရပ္စ္၂၀၁၉ ေရာဂါ ဓာတ္ခြခဲန္း ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာစစ္ေဆးမႈ၏ 

အဆင့္ဆင့္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္  ေဆးရုံမွျပန္လည္ထုတ္ယူနိုင္ေၾကာင္းနွင့္  စစ္ေဆးျပီးေနာက္ 

ကိုဗစ္ေရာဂါဟ ုအတည္ျပဳျပီးေနာက ္ေဆး႐ုံတြင္ ေဆးဝါးကုသခြင့္မရွိ္ေသာ  antibody ေ႐ႊ႕ေျပာင္း 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ကုိရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂၀၁၉ ေရာဂါကူးစက္ခံရျခင္း အတြက္ စစ္ေဆးျခင္း 

အစရွိသည္ ့ ကုန္က်စာရိတ္မ်ားကို ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟိုအစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝခ် 

ထားမွႈအရ ေဆးရုံမွ ျပန္လည္ထုတ္ယူနိုင္သည္။ 

ဤထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ နိုင္ငံျခားသား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္က်န္းမာေရးအာမခံ 

မရရွိေသးသူမ်ား ကိုရုိနာဗိုင္းရပ္စက္ခံရ ျမွင့္မားေနသည့္အေျခေနမ်ား နွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္မုိ 

ကူးစက္ခံရပါက ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကို အခမဲ့စစ္ေဆးျခင္းနွင့္ကုသျခင္းမ်ား ဆက္လက္၍ 

ေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ 

(၅)    က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္နွင့္အညီ က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္မ်ား ကိုျပန္လည္ 

ထုတ္ရာတြင္ က်န္းမာေရးအာမခံမရွိေသးသည့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂၀၁၉ 

ေရာဂါ(ကိုဗစ-္၁၉) အတြင္းလူနာအျဖစ္ (IPD) အတြက္ကုသမႈခံယူေနမွႈအတြက္သာ 

က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ၉ရက ္ဇြန္လ ၂၅၆၄ ခုနွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ 

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ 

ဗဟိုဘ႑ာေရးဌာနမွ  ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂၀၁၉ ေရာဂါ အတြက္ကုသစာရိတ္ျပန္ ထုတ္ယူျခင္းနွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးအာမခံမရွိ ေဆးဝါးကုသစာရိတ္ျပန္လည္ထုတ္ယူခြင့္မရွိေသာ 

နိုင္ငံျခားသားလူနာအတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္ျပီး  “လူနာ” လူနာ ဆိုသည္မွာ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျပီး 

ေနာက ္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ၂၀၁၉ ကူးစက္ခံရသည့္လူနာအတြက္ ေဆးဝါးကုသစာရိတ္ထုတ္ယူခြင့္ 

ကိ ုအမ်ိဳးအစားအားျဖင့္ ၁ ရက္ဧျပီလမွ ၃၀ ရက္စက္တင္ဘာလ ၂၅၆၄ ခုနွစ္အတြင္း က်န္းမာေရး 

ဝန္ၾကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္နွင့္အညီ ေဆးကုသစာရိတ ္ ေလ်ွာ္ေၾကးေငြအစရွိသည္တို႔ကိ ု

သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႔၍သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္ 

ေၾကညာခဲ့သည္။ 

  ဤထုတ္ျပန္ခ်ကသ္ည ္နိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ကူညီေပးမွႈတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး က်န္းမာေရး အာမခံ 

မရွိျခင္း မည္သည့္အာမခံမွမျပဳလုပ္ထားျခင္း နွင့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္၂၀၁၉ ေရာဂါကူးစက္ခံရသည့္ 

လူနာျဖစ္ျခင္းမ်ားအတြက ္ ေဆးဝါးကုသစာရိတ္ေပးစရာမလိုပဲ ေဆးဝါးကုသခြင့္အတြက္ အစိုးရ၏ 

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မွႈေပၚလစီအရ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာမွအတြက္လည္း 

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္၂၀၁၉ ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးအေထာက္္အကူျပဳျခင္း အေထာက္ပ့ ံ

အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ေစသည္။ 



   


