
COVID-19 ကာကယွ်ဆ ေးဝယ်ယူရရ ှိဆရေး ရနပ် ုံဆ  ွ(COVID-19 Vaccination Fund)  

သှိုံို့ လ ှူဒါန်ေးနှိုံ ်ရန ်အသှိဆပေးဆ ကညာချက ်

၁။  COVID-19 ကာကယွ်ဆ ေးဝယယ်ူရန်န ိုင်ဆရေးအတကွ် COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး ဝယယ်ူရရ  ဆရ ေး 

ရန်ပ ိုဆင ွ (COVID-19 Vaccination Fund)က ို မြန်ြာာ့စ ေးပွာေးဆရေးဘဏ(်ဆနမပညဆ်တာ)်တွင် ဆအာက်ပ ါ 

အတ ိုငေ်း ဖွငာ့လ် စ်ထာေးပါသည်- 

 (က)  COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးဝယ်ယူရရ ှိဆရေးရန်ပ ုံဆ ွ(နှိုံ ်  ခ ာေးဆ ွစာရ ်ေးအမ တ် EDC 600012)။  

  ၎င်ေးစာရငေ်းတွင ်န ိုင်င ဆတာ်ြ  ြတည်ရနပ် ိုဆင ွကျပ် ၃၃၈ ဘ လ ယ ခန န် ငာ့်ည ြျှဆသာ အဆ ြ ရ 

  ကန်ဆ ေါ်လာ သန်ေး ၂၅၀ က ို ထညာ့သ်ငွ်ေးထာေးပါသည်။ 

 (ခ)  COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးဝယ်ယူရရ ှိဆရေးရန်ပ ုံဆ ွ(ခမန်မာကျပ်ဆ ွစာရ ်ေးအမ တ် OA 013733)။ 

  ၎င်ေးစာရင်ေးတွင် န ိုင်င ဆတာ်ြ ြတည်ရန်ပ ိုဆငွ ကျပ် သန်ေး ၁,၀၀၀ က ို  ထညာ့်သွင်ေးထာေးပါသည်။ 

၂။ သ ို မဖစပ်ါ၍ ကာကွယဆ် ေးဝယယ်ဆူရေးအတွက ် မပည်တွငေ်း/ မပညပ်ြ  ပါဝင်လ ှူ ါန်ေးလ ိုကကဆသ ာ 

မပညသ်ူြျာေး ၊ အဖွ ွဲ့အစည်ေးြျာေးအဆနမဖငာ့် မြန်ြာာ့စ ေးပွာေးဆရေးဘဏ(်ဆနမပညဆ်တာ)်ရ    COVID-19 ကာကွယ ်

ဆ ေးဝယယ်ရူရ  ဆရေးရနပ် ိုဆငွ (န ိုင်င မခာေး ဆငွစာရင်ေးအြ တ် EDC 600012) သ ို  ြည်သညာ့ ် န ိုင်င မခာေးဆငွအြျ   ေး 

အစာေးက ိုြ  ို ထညာ့ဝ်င်လ ှူ ါန်ေးန ိုင်ပါဆကကာင်ေးန ငာ့် COVID-19 ကာကယွ်ဆ ေးဝယယ်ူရရ  ဆရေးရနပ် ိုဆငွ 

(မြန်ြာကျပဆ်ငွစာရင်ေးအြ တ ် OA 013733) သ ို  မြန်ြာကျပ်ဆငွမဖငာ့ ် လ ှူ ါန်ေးန ိုင်ပါဆကကာငေ်း အသ ဆပ ေး 

ဆကကညာအပ်ပါသည။် 

၃။ လ ှူ ါန်ေးသြူျာေးအဆနမဖငာ့ ် မပည်တွငေ်းဆနရာဆ သအသ ေးသ ေးရ   မြန်ြာာ့စ ေးပာွေး ဆရေးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွ ြျာေး 

န ငာ့်အမခာေးမပည်တွင်ေး ပိုဂ္ဂလ ကဘဏအ်သ ေးသ ေး တ ို တွင် အထက်အပ ို ် ၁ (က) န ငာ့ (ခ) ပါ ဆငွစာရင်ေးအြ တ် 

ြျာေးက ို ဆဖာ်မပလ ှူ ါန်ေးန ိုင်ပါသည။် 

၄။ အလ ှူရ င်စာရင်ေးက ို ြ တ်တြ်ေးထာေးရ  န ိုင်ရန်အတွက ် လ ှူ ါန်ေးသူြျာေးအဆနမဖငာ့ ် အလ ှူရ င်အြည်၊ 

ဖိုန်ေးန ပါတ်၊ ဆနရပလ် ပစ်ာတ ို က ို မပည်စ ိုစွာ ဆဖာ်မပဆပေးပါရန်န ငာ့ ် အလ ှူဆငြွျာေးထညာ့်သွငေ်းပပ ေးပါက email: 

treasury05@365mopf.gov.mm,treasury10@365mopf.gov.mm သ ို  အလ ှူဆငဆွပေးသွင်ေးထာေးသညာ့ ်

အဆထာက်အထာေးြျာေးက ို ဆပေးပ ို ဆစလ ိုပါသည်။ 

၅။ လ ှူ ါန်ေးလ ိုသူြျာေးအဆနမဖငာ့ ် ဆအာက်ပါ ဖိုန်ေးန ပါတြ်ျာေးက ို  က်သယွစ် ိုစြ်ေးဆြေးမြန်ေး လ ှူ ါန်ေး န ိုင် 

ပါသည်။ 

 ညွှန်ကကာေးဆရေးြ ှူေးချ ပ ်                ၀၆၇-၃၄၁၀၁၅၆ 

          ဆငွတ ိုက်ဦေးစ ေးဌာန     ၀၉-၄၅၀၄၅၅၂၃၇ 

  ိုတ ယညွှန်ကကာေးဆရေးြ ှူေးချ ပ ်    ၀၆၇-၃၄၁၀၁၅ ၈ 

 ဆငွတ ိုက်ဦေးစ ေးဌာန     ၀၉-၂၅၄၅၅၈၄၂၄ 

စီမ ကှိန်ေးန    ်ဘဏ္ဍာဆရေးဝန်ကကီေးဌာန 

mailto:treasury05@365mopf.gov.mm
mailto:treasury10@365mopf.gov.mm

