သဘာဝဘဘေးသင့်ပြည့်သူမ ာေးအတွက့် ဘ

ာက့်ြမှုနှုန့်ေး

ာေးမ ာေး
(၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘဏ္ဍာဘ ေးနှစ့်

စဉ့်
၁

အဘ ကာင့်ေးအ ာ
သေဆုံး/ဒဏ်ရာရေူမ ာုံး
အတွက် သ

၂

ာက်ပံ့ခြင်ုံး

အိမ်သဆာက်ပစ္စည်ုံးဖိုံး
သ

ာက်ပံ့ခြင်ုံး

(မုံးသ

ုံး)

ဘ

ာက့်ြမှုြုံစ

ဘ

ာက့်ြနှုန့်ေး(က ြ့်)

သေဆုံး

၃၀၀,၀၀ဝိ/-

သဆုံးရတက်ဒဏ်ရာရလူနာ

၅၀,၀၀ဝိ/-

လုံးဝပ က်စ္ုံး(

၃၀၀,၀၀ဝိ/-

ာောသရုံးသက ာင်ုံး)

လုံးဝပ က်စ္ုံးအိမ်(တိက်အိမ်/ေွပ်မိုံး၊ပ ဉ်ကာ၊ပ ဉ်ြင်ုံးအမ
ိ ်)

၂၀၀,၀၀ဝိ/-

လုံးဝပ က်စ္ုံးအိမ်(ဓနိမိုံး၊

၁၀၀,၀၀ဝိ/-

ရကာ အိမ်/တဲအိမ်)

တစ္်စ္တ
ိ တ
် စ္်ပိင်ုံးပ က်စ္ုံး(အိမ/်

ာောသရုံးသက ာင်ုံး)

(၁၀,၀၀ဝိ/-) မှ (၉၀,၀၀ဝိ/-)

မှတ့်ခ က့်

ပ က်စ္ုံးမှုအသခြအသနသပေါ်မူတည်၍
သ

မုံးတာုံးကကိြိုတင်ဖ က်ေိမ်ုံး(အိမ/်
၃

အိမ်သဆာက်ပစ္စည်ုံးဖိုံး
သ

ာက်ပံ့ခြင်ုံး

(အခြာုံးသ

ုံး)

လုံးဝပ က်စ္ုံး(

ာောသရုံးသက ာင်ုံး)

၁၀၀,၀၀ဝိ/-

ာောသရုံးသက ာင်ုံး)

လုံးဝပ က်စ္ုံး

၂၀၀,၀၀ဝိ/-

လုံးဝပ က်စ္ုံးအိမ်(တိက်အိမ်/ေွပ်မိုံး၊ ပ ဉ်ကာ၊ ပ ဉ်ြင်ုံးအိမ)်

၂၀၀,၀၀ဝိ/-

လုံးဝပ က်စ္ုံးအိမ်(ဓနိမိုံး၊

၁၀၀,၀၀ဝိ/-

ရကာအိမ်/တဲအိမ်)

တစ္်စ္တ
ိ တ
် စ္်ပိင်ုံးပ က်စ္ုံး(အိမ/်

ာောသရုံးသက ာင်ုံး)

(၁၀,၀၀ဝိ/-) မှ (၉၀,၀၀ဝိ/-)

ပ က်စ္ုံးမှုအသခြအသနသပေါ်မူတည်၍
သ

၄

သခပာင်ုံးသရွှေ့စ္ရိတ်

သခမပပိြို/ကမ်ုံးပပိြိုသ

သ

(အိမ်/

ာက်ပံ့ခြင်ုံး

ုံးမ ာုံးတွင် ကကိြိုတင်ဖ က်ေိမ်ုံးသခပာင်ုံးသရွှေ့

ာောသရုံးသက ာင်ုံး)

IDP စ္ြန်ုံးမ ာုံးမှ ခပန်လည်သနရာြ

ာက်ပံ့ပါေည်။

ာုံးေညံ့် အိမသ
်

ာင်စ္မ ာုံး

၁၀၀,၀၀ဝိ/၁၀၀,၀၀ဝိ/-

ာက်ပံ့ပါေည်။

၂

စဉ့်
၅

အဘ ကာင့်ေးအ ာ
ဆန်ရိကခာဖိုံးသ

ာက်ပံ့ခြင်ုံး

ဘ
လူတစ္်ဦုံး(၁)ရက်လျှင်ဆန်(၂)
က ပ်(၁၅ဝိ/-) နှုန်ုံးခဖငံ့သ
်

ာက့်ြမှုြုံစ
ူုံးနှုန်ုံး၊ ဆန်(၁)

ဘ
ူုံးလျှင်

ာက့်ြနှုန့်ေး(က ြ့်)
၂၁၀ဝိ/-

ာက်ပံ့ပါေည်။

ကယ်ဆယ်သရုံးပစ္စည်ုံးမ ာုံး
သ

ာက်ပံ့ခြင်ုံး

ေ ာဝသ

ာုံးေညံ့် အိမသ
်

ပ်မသ

ာက်ပံ့

ပါေည်။

ုံးမ ာုံးသ ကာငံ့် သနအိမ်လုံးဝပ က်စ္ုံးေညံ့် အိမသ
်

IDP စ္ြန်ုံးမ ာုံးမှ ခပန်လည်သနရာြ

အနည်ုံးဆုံး(၇)ရက်မှလိအပ်ြ က်အ
သပေါ်မူတည်၍

(လူတစ္်ဦုံး(၇)ရက်စ္ာ ၂၁၀ဝိ/-ခဖစ္်ပါေည်)
၆

မှတ့်ခ က့်

ာင်စ္မ ာုံး

ာင်စ္မ ာုံး

ပစ္စည်ုံး(၁၉)မ ြိုိ ုံးမှ (၂၂)မ ြိုိ ုံး

ိင်ုံးနိင်ငဒကခေည်စ္ြန်ုံးမ ာုံးမှ မိမိဆနဒအသလ ာက် ခပန်လာေူမ ာုံး
သဘာဝဘဘေးမ ာေးဘ
အိမ့်ဘ

ာငအ
့် ိိုေးအိမ့်တစ့်စတ
ိ တ
့် စ့်ပိိုင့်ေးပ

စ
့် ေးသည့်

ပစ္စည်ုံး(၄)မ ြိုိ ုံးမှ (၁၀)မ ြိုိ ုံး

ာင့်စိုမ ာေး

အိမ့်သိုေးပစစည့်ေးမ ာေး
လိိုအပ့်ခ
ဘ

သရသမ ာမ ာုံး ခပန်လည်သြေါ်ယူခြင်ုံး

ပစ္စည်ုံး(၄)မ ြိုိ ုံး

ာ

ဆိုေးရေးမှသာ

ဘ
့် ပေါ်မူတည့်၍

့်ပပါသည့်။

COVID-19 စီေးြွာေးဘ ေးကုံစာေးမှုအစီအစဉ့် (COVID-19 Economic Relief Plan-CERP) အ ဘဘေးအနတ ာယ့်ဆုံင့် ာစီမခန့်ခွွဲမှုဦေးစီေးဌာနမှဘ
စဉ့်

ဘဆာင့် ွက့်သည့်လုံြင
့် န့်ေး

လွှမ့်ေးခခြုံမှုဧ ယာ

ာက့်ြမှုမ ာေး
တန့်ဖုံေး
(က ြ့်သန့်ေး)

၁

သရရှာုံးပါုံးခပတ်လပ်သောသဒေမ ာုံးတွင်

COVID-19 ရ ောဂါဖြစ်ပွောွားရေစဉ်ကောလ အတွငွား် လက်ရ

သောက်ေုံးသရမ ာုံး ေိသလှာင်

သေရ
် ှငွား် ရ ွားကိစစမ ောွား ရ

ဖိင်

ာသရတိင်ကမ ာုံး သ

ာုံးရှိနိင်ရန်

ာက်ပံ့ခြင်ုံး

ောင် ွ ကန
် င
ိို ် ေ်နင
ှ ် ရနွ ောသီကောလ ရသောက်သွားို ရ ရှောွားပါွားမှုကိို

ကကြုံရတွွေ့ရေ သည် ဖပည်သမ
ူ ောွားအတွက် ရသောက်သွားို ရ မ ောွား သိရ
ို လှောင်ထောွားရှိနင
ိို ် ေ်အတွက်
ြိိုငဘ
် ောရ တိင
ို က
် ီ ၂၄၀၀ဂါလ
ဝယ်ယူရထောက်ပရ

၂

၄၈၇.၅၀၀

ွားဖြင်ွား အပါအဝင်

ေ ် (၁၀၀) လိုွား၊ ၁၆၀၀ဂါလ

ေ ် (၁၀၀) လိုွားတိိုကိို

ောင် ွ က်ဖြင်ွား ဖြစ်ပါသည်။

IDP စ္ြန်ုံးမ ာုံးနှငံ့် သနရပ်စ္ွန်ြွာေူမ ာုံး

ြ င်ုံးခပည်နယ်၊ ရှမ်ုံးခပည်နယ်နှငံ့် ရြိင်ခပည်နယ်တတွ
ိ င် သရတွင်ုံး၊ သရကန်တူုံးသဖာ်ခြင်ုံး၊

ခပန်လည်သနရာြ

သရေွယ်ခြင်ုံး၊ သရစ္င်၊ အတ်ကန်၊ သရစ္ပ်စ္က်၊ သရတိင်ကမ ာုံး တည်သဆာက်တပ်ဆင်ခြင်ုံး နှငံ့်

ာုံးသရုံးသနရာေစ္်မ ာုံး

တွင်သောက်ေုံးသရရရှသ
ိ ရုံးလပ်ငန်ုံးမ ာုံး

၂၉၁.၃၁၂

အိမေ
် ာသဆာက်လပ်ခြင်ုံးမ ာုံး သဆာင်ရွက်ြဲံ့ပါေည်။

သဆာင်ရွက်ခြင်ုံး
၃

IDP စ္ြန်ုံးနှငံ့် တိက်ပသ
ွဲ ရှာင်စ္ြန်ုံးမ ာုံးတွင်
သန

ိင်ေူမ ာုံးအာုံး စ္ာုံးသောက်ကန် (၅)မ ြိုိ ုံး (၅၀၀၀၀)သက ာ်ကိ သ

ဝယ်ယူရန် ကန်က သငွအာုံး အိမသ
်
အလိက် သ
၄

ကြ င်၊ရှမ်ုံး၊ရြိင်၊ကရင်၊ြ င်ုံးခပည်နယ်တရှ
ိ ိ IDPစ္ြန်ုံးနှငံ့် တိက်ပဲသ
ွ ရှာင်စ္ြန်ုံးမ ာုံးရှိ အိမသ
်

ာင်စ္

ာက်ပံ့ြဲံ့ပါေည်။

ာင်စ္

ာက်ပံ့ခြင်ုံး

Facility Quarantine Center အခဖစ္်

ရှမ်ုံးခပည်နယ်၊ စ္စ္်ကိင်ုံးတိင်ုံးသဒေ ကကုံး၊ ပဲြူုံးတိင်ုံးသဒေကကုံး၊ မသကွုံးတိင်ုံးသဒေကကုံး၊

အေုံးခပြိုနိ င် သော Cyclone Shelter/

ဧရာဝတတိင်ုံးသဒေကကုံး၊ ြ င်ုံးခပည်နယ်၊ တနေသာရတိင်ုံးသဒေကကုံးနှငံ့် ရြိင်ခပည်နယ်ရှိ Cyclone

Multipurpose Shelter မ ာုံးတွင်

Shelter/ Multipurpose Shelter (၄၇)လုံးတွင် လက်သဆုံးသ

လက်သဆုံးသ
စုံစုံဘြေါင့်ေး

၃၃၀၀.၁၂၀

၆၈.၆၁၅

စ္င်မ ာုံး တပ်ဆင်သပုံးြဲံ့ပါေည်။

စ္င်မ ာုံး သဆာင်ရွက်ခြင်ုံး
၄၁၄၇.၅၄၇

