
 

 

                         နစှ်စဉ် က  ျောင််းက ွေမဖွေင ခ်င ် က  ်းရွေျောမ ျော်းရှှိ က  ျောင််းအသ ်းသ ်းမှ  ဆရျော/ဆရျောမမ ျော်း  န ်းစပ်ရျော 

မမ ြိုံနယ်က  ျောင််းမ ျော်းသှိ   ကရျော ်ရှှိလျောမပ ်း  ပညျောကရ်းဝနက်  ်းဌျောန  ဖဖည ်စွေ ်ဖပငဆ်ငထ်ျော်းသည  ်

သငခ်န််းစျောမ ျော်း ှိ  ကလ လျောရပါ ယ်။  ဒ နစ်ှက ျော  COVID-19 က  ျောင  ် ရ ်သ တ ပ ်အနည််းငယ် 

ကရွေ ွေ့ဆှိ င််းလှိ  ်ရ ယ်။ ဘယ်အခ ှိန ် က  ျောင််းက ွေ ဖပနဖ်ွေင မ်လဲဆှိ  ျော  ျွနမ် ှိ  လည််း မသှိကသ်းဘ ်း။ 

မ  ျောခငဖ်ွေင န်ှိ  ငမ်ယ်လှိ   ကမ ျော်လင ရ်ပါ ယ် ...  ျွနမ် ှိ    နျှောကခါင််းစည််းက ွေ၊ ပှိ စ ျောက ွေ၊ 

လ ် မ််းစျောကစျောငက် ွေ ှိ  ဆရျော/ဆရျောမမ ျော်းအျော်း ဖဖန  က်ဝခဲ ပါ ယ်။ 

၅- န််းက  ျောင််းသ   စ်ဦ်းရဲ   မှိဘအကနနဲ   က  ျောင််းက ွေဖွေင ရ်င ် ကရျောဂါ  ်းစ ်နှိ ငက်ခ ရှှိမှျော  ှိ က ျော  

စှိ ်းရှိမ်မှိ ယ်။ ဒါ  က  ျောင  ် ရပ်ရွေျောလ ထ  ှိ  အသှိပညျောကပ်းခဲ  ဲ အ ှိ င််း  ျွနမ် သမ ်းကလ်း ှိ  စနစ်    

လ ်ကဆ်းဖှိ  ၊ လ ကနရျော အ ွေျောအကဝ်းဖချော်းနျော်းစွေျောကနထှိ ငဖ်ှိ  ၊ နျှောကခါင််းစည််း ပ်ဖှိ   ှိ  အမမဲသ ှိကပ်း ယ်။ 

က  ျောင််းဖပန ် ်ရက ျော မယ်ဆှိ ရင ်  ျွနမ်သမ ်းကလ်းလည််း က ျော်က ျောက်ပ ျော်မှျော။ အှိမ်မျှောကနရ ျော 

လအနည််းငယ်  ျောမပ ဖဖစ် ဲ အ ွေ  ် သ လည််းက ျောက် ျော်ပ င််းကနမပ ကလ။ က  ျောင််းက ွေဖပနဖ်ွေင မှ်ျော ှိ  

သ မကစျောင န်ှိ  ငက် ျော ဘ ်း။” 

 

ဒ ေါ်ဝါဝါဝင််းသ ူ၊ ကြြ်ဒ ြေနီဒေတနာလုပ်အာ်းရှင ်(အြကျီအနီ) ၊ မ ုင််းယန််းမမ  ြို့နယ်၊ ရှမ််း ပညန်ယ် (အဒရှြို့ ပ ုင််း)။ 

 

          
                 သစ်ပငစ်ှိ  ဖ်ှိ  အ ွေ ်  ျွနမ် ှိ   မမှိြိုံွေ့နယ ်    ်ကဖခန ကစ နျောလ ပ်အျော်းရငှက် ွေရယ် ၆-

နစ်ှအရွေယရ်ှှိမပ ဖဖစ် ဲ   ျွနမ် သျော်းကလ်းနဲ  အ   လျောခဲ  ျောပါ။ နစ်ှစဉ် ဒ လှိ  ဇ လှိ ငလ် မ  ်သ   ရျောသ ကရျော ရ်င ် လ  ှိ င််း 

သစ်ပငစ်ှိ  ်  ဖှိ   ှိ  နှိ ငင် က ျော်  အမမဲ  ှိ  ် ွေန််းကလ ရှှိပါ ယ်။  မမှိြိုံွေ့နယ်အကထွေကထွေအ ပ်ခ ြိုံပ်ကရ်းရ  ်း လည််း 

 ျွနမ် ှိ   ှိ  သစ်ပငစ်ှိ  ဖ်ှိ   မ ှိြိုံ်းကစ က ွေနဲ   စှိ  ်ပ ှိြိုံ်းကရ်း  ှိရှိယျောက ွေ ှိ  ကထျော ်ပ  ကပ်းပါ ယ်။ 

 

လျောမည န်စ်ှဆှိ ရင ်  ျွနမ်    ်ကဖခန ကစ နျောလ ပ်အျော်းရှငဖ်ဖစ် ျော ၁၀ နစ်ှရှှိပါမပ ။ လွေနခဲ်  ဲ   ၃-လခွေ ဲစမပ ်း 

မမှိြိုံွေ့ဝငဂ်ှိ ်က ွေမှျော  ှိ ယ်အပ ခ ှိန ်ှိ င််း ျောဖခင််းနဲ   ကရျောဂါ ျော ွေယ်ကရ်း အသှိပညျောကပ်း က ွေ လ ပ်ခဲ ပါ ယ်။ COVID-19 

မဖဖစ်ခင ်အခ ှိန ် ကစ နျောလ ပ်အျော်းရငှက် ွေ ှိ   အကဖခခ ကရှ်းဉ ်းဖပြိုံစ ဖခင််း သင ်န််းကပ်းခဲ  ဲ အခ ှိနက် ွေ ှိ  သ ှိရမှိ ယ။် 

မ  ျောခငမှ်ျောလည််း အရငလ်ှိ ပ  မှနအ် ှိ င််း ဖပနဖ်ဖစ်လျောမယလ်ှိ    ကမ ျော်လင မ်ှိပါ ယ။် 

 

 ျွနမ်  COVID-19 ကရျောဂါ ျော ွေယ်ကရ်းလှုပ်ရှျော်းကဆျောငရ်ွေ  ်ဲ အခ ှိနက် ွေမှျော သျော်းကလ်း ှိ   ျွနမ်အကဖ  

ထှိန််းကပ်း ယ်ကလ။ သျော်းကလ်း  ဒ ကန   သစ်ပငစ်ှိ  ်ဖှိ   အရမ််း ှိ  စှိ ်လှုပ်ရျှော်း ကန ျော။ မပ ်းက ျော   စ်ကန  လ  ်းကပ ျော်ရွှင ်
  ်က ကန ျောပဲ။ အနျောဂါ ်မှျော သ လည််း    ်ကဖခန  ကစ နျောလ ပ်အျော်းရှင ် ဖဖစ်လျောလှိမ ်မယ်လှိ   

 ျွနမ်ကမ ျောလ်င ပ်ါ ယ။် သ လည််း ျွနမ်လှိ ပဲ  ဖချော်းသ  က ွေ ှိ    ည ကပ်း ျော ှိ  နစ်ှသ ်မှျော ကသခ ျောပါ ယ်။” 

 

မခ ှိြိုံနွေယ်လင််း၊    ်ကဖခန ကစ နျောလ ပ်အျော်းရှင၊် ကပါ မ်မှိြိုံွေ့နယ်၊ မက ွေ်း ှိ င််းကဒသက  ်း။ 

 

 

 
 

   နှိ ဗယ် ှိ ရှိ နျောဗှိ င််းရပ်စ် (COVID-19) နငှ စ်ပ်လ ဉ််းသည  ်ကနျော ်ဆ  ်းရသ င််းအခ  ်အလ ်မ ျော်း 

 ဖမနမ်ျောနှိ ငင် အနှ  ရှှိ    ်ကဖခန အသင််းခွေဲမ ျော်းနငှ  ်ရပ်ရွေျောအကဖခဖပြိုံ   ်ကဖခန  ကစ နျောလ ပ်အျော်းရှငမ် ျော်း၏ ပ  ပှိ ်း  ည မှုဖဖင  ်ကဆျောငရ်ွေ ်ကသျော ဖမနမ်ျောနှိ င်င     ်ကဖခန အသင််း၏ လှုပ်ရှျော်းကဆျောငရ်ွေ ်မှုမ ျော်း 

 MRCS’s activities supported by its nation-wide branches & community-based Red Cross volunteers    

 

                 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၀၂၀  ပည ်နေှ် ဇွန်လ ၂၃ ရြ်၊ 

မနြ် ၈ နာရီ အထ  

ြျီန််းမာဒရ်းနငှ  ်

အာ်းြော်းဝန်ကြီ်းဌာန (MoHS) မှ 

ဒနာြ်ဆ ု်းရ ောရင််းမျီာ်း 

ကစျောင  ် ည ်လ နျော/သ သယလ နျော 

(PUI) စ စ ကပါင််း ၅၇၅၉ ဦ်း 

အ ည်ဖပြိုံလ နျော ၂၉၂ ဦ်း 

ကသဆ  ်းလ နျော ၆ ဦ်း 

ဖပနလ်ည်သ ်သျောလျောသ ဦ်းကရ 

၂၀၄ ဦ်း 

သ င််းရင််းဖမစ် - Surveillance 

Dashboard. 

 မဘျောလ  ်းဆှိ ငရ်ျော ှိန််းဂဏန််းမ ျော်း ှိ  

ကလ လျောရန ်ယခ လင ခ််  ှိ နှှိပ်ပါ။ 

   ွေင််းဆင််းကလ လျောမှုမ ျော်းမှ    ်ကဖခန  ှိ  ၏အသ မ ျော်း 

 

COVID-19  ျောလအ ွေင််း မခ ှိြိုံနွေယ်လင််း နငှ  ်သျော်းဖဖစသ်  ှိ   သစပ်ငမ် ျော်းစှိ  ်ပ ှိြိုံ်းကနစဉ်။ 

 

COVID-19  ျောလအ ွေင််း  ျွန် ပ် ှိ  ၏      အနျောဂါ ် ှိ  စှိ  ်ပ ှိြိုံ်းဖခင််း 

 

COVID-19  ျောလအ ွေင််း     က  ျောင််းမ ျော်းဖပနဖ်ွေင န် ှိ ငရ်န ်ကဒသအ ပ်ခ ြိုံပ်ကရ်းအဖွေဲွေ့ဝငမ် ျော်းနငှ  ်ဆရျော/ ဆရျောမမ ျော်း ဖပငဆ်ငက်နမှုမ ျော်း ွေင ်ပါဝင ် ည ဖခင််း 

 

လျောမည လ်မ ျော်းအ ွေင််း နှိ ငင် က ျောအ်စှိ ်းရ  က  ျောင််းမ ျော်းဖွေင လ်ှစ်ရနစ် စဉ်လ  ်ရှှိမပ ်း အသွေျော်းအလျော န  သ် က်စျောင  ် ပ်  ည ရ်ှုကရ်းစခန််း အဖဖစအ်သ  ်းဖပြိုံထျော်းသည  ်

အကဖခခ ပညျောက  ျောင််းမ ျော်း ှိ  ကခ ျောကခ ျောကမွေွေ့ကမွေွေ့ ဖပနလ်ည်ဖွေင လ်ှစန်ှိ ငရ်နအ် ွေ ် ဖပငဆ်ငရ်ျော ွေင ်    က်ဖခန ကစ နျောလ ပအ်ျော်းရှငမ် ျော်း    ည ပ  ပှိ ်းလ  ်ရှှိသည်။ MRCS 

လှုပ်ရှျော်းမှုမ ျော်း ွေင ် စျောသငခ်န််းမ ျော်းနငှ  ် ဆရျော/ ဆရျောမနျော်းကနခန််းမ ျော်း ှိ  ပှိ ်းသ က်ဆ်းဖဖန််းဖခင််း၊  ပှိ စ ျောမ ျော်း ပ်ဖခင််း၊ ဆရျော/ဆရျောမမ်ျော်းအျော်း ပှိ စ ျောမ ျော်း၊ အသှိပညျောကပ်း 

လ  ်မ််းစျောကစျောငမ် ျော်း၊ နျှောကခါင််းစည််းမ ျော်း ဖဖန  က်ဝဖခင််း ှိ  ပါဝငပ်ါသည်။ အကပေါ် ွေင ် ကဖျော်ဖပထျော်းကသျော ဓါ ်ပ  မ ျော်းနငှ  ် ဗ ဒ ယှိ  လင  ် သည် ရှမ််းဖပည်နယ် (အကရှွေ့ ပှိ င််း)  ွေငရှ်ှိကသျော 

မမှိြိုံွေ့နယ်အသ ်းသ ်းမှ ပ  မ ျော်းဖဖစ်သည်။  

#COVID19 ဆှိ ငရ်ျော ကဒသ ွေင််း လှုပ်ရှျော်းကဆျောငရ်ွေ ်မှုမ ျော်းဖဖင  ်ဖမနမ်ျောနှိ ငင် နငှ  ် မဘျောအနှ   ွေင ်ထှိခှိ  ်အလွေယ်ဆ  ်းသ မ ျော်း ှိ    ည ပ  ပှိ ်းဖခင််း 
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မနတကလ်း ှိ င််းကဒသက  ်း 

 

မွေနဖ်ပည်နယ ်

 

မက ွေ်း ှိ င််းကဒသက  ်း 

 

 နသသျောရ  ှိ င််းကဒသက  ်း 

 

https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://www.facebook.com/watch/?v=314943606337429


      

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

                           #COVID19 ရပ်ရွေျောလ ထ အျော်း က ှိြိုံ ငဖ်ပငဆ်ငဖ်ခင််း နငှ  ်ဖမနမ်ျောနှိ ငင် ရှှိ ကဖပျောင််းလဲကနကသျောအကဖခအကနမ ျော်း ှိ  ရငဆ်ှိ ငရ်န ်အသင ဖ်ပငဆ်ငဖ်ခင််း 

 

ြ ုရ ုနာဗ ုင််းရပ်ေ်မှ ဒ ်းအနတရာယ်ဆ ုငရ်ာ အေအီေဉ်မျီာ်းဒရ်းဆွွဲ ြေင််းြ ု 

 ပန်လညေ်ဉ််းော်းသ ်ုးသပ်ဒေရနအ်တြ်ွ တနွ််းအာ်းဒပ်း ြေင််း 

အဒ ြေြေ မှ ေ၍  ပန်လည်ေဉ််းော်း ြေင််း - ဒ သတငွ််းတနု  ် ပန်ဒဆာငရွ်ြ်မှု နငှ  ်ကြ  တင ်ပငဆ်င်မှု 

 ှိ ရှိ နျောဗှိ င််းရပ်စ်က  ျောင  ်ယခ အခါ ွေင ်နှိ ငင် ကပါင််းမ ျော်းစွေျောသည် ၎င််း ှိ  ၏ ကဘ်းအနတရျောယ် 

က ှိြိုံ ငဖ်ပင်ဆငမ်ှုနငှ  ်  န  ဖ်ပနမ်ှုဆှိ င်ရျော လှုပ်ရှျော်း ကဆျောငရ်ွေ  ်မှုမ ျော်း ှိ  ဖပနလ်ည်စဉ််းစျော်းဆငဖ်ခင ်

ကန  သည်။  

ကဆျောင််းပါ်းဖ ရ်န ်  here 

 

အက ွေ်းအဖမင ်- COVID-19 – ကငွေက  ်း ှိ ကနျော ် ဆင သ်  ်းရမဲ  

အခ ှိနပ်ါပဲ။ 

“စ ်းပွေျော်းကရ်းလ ပ်ငန််းက ွေနဲ   အှိမ်ကထျောငစ် က ွေအ  ျော်း အကရ်းက  ်းခ ှိ ်ဆ ်မှု စ်ခ အဖဖစ် ဒငဒွကြ်းြ ု 

သ ်ုးရန်  ထီြ်ပ ုဒြာင််းတွဲ အြေျီ န် မရှ ဒတာ ပါ။ ြမဘာအနှ  ရှ  သန််းဒပါင််းမျီာ်းေွာဒသာ လူမျီာ်းအတြွ် 

ယင််းသည် အသြ်ဒသ်ွးဒကြာ ြေ်လာန ငုသ်ည်။ ” 

ကဆျောင််းပါ်း ှိ ဖ ်ရန ်here 

 

IFRC ၏ ဖပနလ်ည်စှိစစ်ထျော်းကသျော အကရ်းကပေါ် ကထျော ်ပ  ရ ပ  ကငွေ အကဖခအကနမ ျော်း 

IFRC သည်   န််းမျောကရ်း ကစျောင က်ရှျော ်မှုမ ျော်း၊ ကသျော သ်  ်းကရ နငှ  ် စ ်ှိ ယ်ရည်သန  ရှ်င််းကရ်း ွေင ်ပ  ပှိ ်း  ည ဖခင််း၊ 

နငှ  ် ထှိခှိ  အ်လွေယ်ဆ  ်းလ မ ျော်းအ ွေ ် လ မှုစ ်းပွေျော်းကရ်း သ ်ကရျော မ်ှုမ ျော်း ှိ  ကလ ျော ခ ကပ်းဖခင််းသျောမ  

အမ ှိြိုံ်းသျော်းအသင််းမ ျော်း၏ ဝနထ်မ််းမ ျော်းနငှ  ်    က်ဖခန  ကစ နျောလ ပ်အျော်းရှငမ် ျော်း၏ စွေမ််းကဆျောငရ်ည်ဖမြှင  ်ငက်ရ်း 

နငှ  ် ကဘ်း င််းလ  ဖခ ြိုံကရ်း ှိ  အ ွေ ် အမ ှိြိုံ်းသျော်း    ်ကဖခန နငှ  ် လဖခမ််းန အသင််းမ ျော်း ှိ  

ကထျော ်ပ    ည ရနရ်ည်ရွေယ၍် ဆွေဒ်ငဒွကြ်း ၁ .၉  လီီယ  )အဒမရ ြန်ဒ ေါ်လာ ၁.၉၅  လီီယ  ( ြ  ု

ဒထာြ်ပ  ဒပ်းလျီြ်ရှ သည်။ ထ  ု အဒရ်းဒပေါ် ရ ပ ဒုင ွ ဆွေ်ဒငဒွကြ်း ၁ .၉  လီီယ  မှ ၄၅၀ သန််း ှိ  

အမ ှိြိုံ်းသျော်းအသင််းမ ျော်းသှိ   ပ  ပှိ ်းကထျော ပ်  ရျော ွေင ်IFRC အ ွေင််းကရ်းမ ်းရ  ်းမှ ဆင  ် 450 million Swiss francs will 

be raised through the IFRC Secretariat ပ  ပှိ ်း  ည ကပ်းသွေျော်းမည် ဖဖစ်သည်။ လြ်ရှ ြာလတငွ ် CHF 

၁၅၂,၁၁၇,၆၅၃ ြေန  ် လြ်ြေ ရရှ မပီ်းဖဖစသ်ည်။)  IFRC Go  ွေင ်ပှိ ၍ ဖပည စ်  စွေျော ကလ လျောနှိ ငသ်ည်။) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  န််းမျောစွေျောကနထှိ ငမ်ပ ်း ဩဂ  ်လ ွေင ်ဖပနလ်ည်က ွေွေ့ဆ    ရကအျောင။် 

 

ဒနရပ် ပန်မျီာ်းြ ုကြ  ဆ ု ြေင််း 

 

အာ်းလ ု်းအတ ူလြ်တွွဲဒြေေါ် ြေင််း 

 

အ ြော်းသမူျီာ်းြ ုတ ြု်တနွ််း ြေင််း 

 

ြွွဲ ပာ်း ြော်းနာ်းဒသာလ ုအပ်ြေျီြ်မျီာ်းြ ုနာ်းဒထာင ်ြေင််း 

 ဒြာလဟာလမျီာ်းြ ုဒ ြရှင််း ြေင််း 

 

ဒရာဂါြူ်းေြ်မှုတာ်းဆီြာြွယ်ဒရ်းဒဆာငရွ်ြ်ဒနသူ 

 

တ ုင််းရင််းသာ်း ာသာေြာ်း ြင ်အသ ပညာဒပ်း ြေင််း 

 

ဒ ်းအနတရာယ်အတြွ်ကြ  တင ်ပငဆ်င ်ြေင််း 

 

ပ ု်းသတ်ဒဆ်း ြန််း ြေင််း 

 

ော်းနပ်ရ ြခာဒထာြ်ပ  န ငုရ်န်အတြွ်ရ ပ ုဒင ွမြှင တ်င ်ြေင််း 

 

အသ ပညာ မြှင ်တင ်ြေင််း 

 

ဒနရပ်ေွန  ်ြေွာေြေန််းမျီာ်းတငွြ်ူညီဒပ်း ြေင််း 

 

အတူတြွြော်း ြေင််း 

 

အမျီ  ်းသမီ်းမျီာ်းဉီ်းဒဆာငန် ငု ်မှုြ ု  မြှင ်တင ်ြေင််း 

 

အဒ ြေြေ လ ုအပ်ြေျီြ်မျီာ်းြ ု ြည ်ဆည််းဒပ်း ြေင််း 

 

ဒရာဂါြူ်းေြ်န ငုဒ်ြေျီဒလျီာ ြေျီ ြေင််းသတင််းအြေျီြ်အလြ်မျှဒဝ ြေ

င််း 

 

ဒြာင််းမွန်ဒသာအြူအညီ 

 

ထှိခှိ  ်ဆ  ်းရှု  ်းနှိ ငက်ဖခ အသှိပညျောကပ်းဖခင််းနငှ  ်ရပ်ရွေျောနငှ  ်ထှိက ွေွေ့ဆ ်ဆ မှု 

 

အစှိ ်းရ ှိ  ပ  ပှိ ်း  ည သည  ်လှုပ်ရျှော်းမှုမ ျော်း 

 

စှိ ်ပှိ င််းလ မှုပှိ င််းဆှိ ငရ်ျော အျော်းကပ်း  ည ဖခင််း 

 

အကဖခခ လှိ အပ်ခ  ်မ ျော်း ှိ   ှိ ်းဖမြှင က်ပ်းအပ်ဖခင််း 

 အသွေျော်းအလျော န  ်သ ်ကစျောင  ် ပ်  ည ်ရှုကရ်းစခန််းမ ျော်း နငှ  ်ရပ်ရွေျောမ ျော်းရှှိ COVID – 19 

က  ျောင စ်ှိ ်ထှိခှိ  ်ခ စျော်းကန  သ မ ျော်းအျော်း စှိ ်ပှိ င််းလ မှုပှိ င််းဆှိ ငရ်ျော 

အျော်းကပ်း  ည ဖခင််း ှိ   ှိ  မမှိြိုံွေ့နယ် ၈၀ က  ျော ်ွေင ်လှုပ်ရျှော်းမှုကပါင််း ၃,၂၀၉ 

က  ျော်  ဖပြိုံလ ပ်ခဲ ပါသည်။ 

 

အစှိ ်းရ ှိ  ပ  ပှိ ်း  ည သည အ်ကနဖဖင  ်ကငွေက  ်းကထျော ်ပ  ကပ်းဖခင််း၊ 

   ်ကဖခန ကစ နျောလ ပအ်ျော်းရှငမ် ျော်း၏ 

 ှိ ယ်ပှိ ငက်ငွေက  ်းကထျော ပ်  ကပ်းဖခင််းနငှ  ်အစျော်းအစျောမ ျော်း ှိ  ဖဖန  က်ဝကပ်းဖခင််း။ 

 

နယ်စပ်ကဒသနငှ  ်ရပ်ရွေျောအ ွေင််း  ှိ ယ်အပ ခ ှိန် ှိ င််း ျောဖခင််း၊ 

ပှိ ်းသ ်ကဆ်းဖဖန််းဖခင််း နငှ  ်အသွေျော်းအလျော န  သ် ်ကစျောင  ် ပ်  ည ်ရှုကရ်း 

ကဆျောငရ်ွေ ်ကပ်းဖခင််း ှိ   ှိ  မမှိြိုံ ွေ့နယ် ၂၈၁ က  ျော် ွေင ်လှုပ်ရှျော်းမှုကပါင််း ၄၄,၁၇၈ 

က  ျော် ဖပြိုံလ ပ်ခဲ ပါသည်။ 

 

 

မွေနဖ်ပည်နယ ်

 

ရှမ််းဖပညန်ည်က ျောငပ်ှိ င််း 

 

 ခ ငဖ်ပည်နယ ်

 

အသှိပညျောကပ်းဖခင််း နငှ  ်ကရျောဂါ ျော ွေယ်ကရ်း အခ  ်အလ ်မ ျော်း 

ဖဖန  က်ဝကပ်းဖခင််း ှိ   ှိ  မမှိြိုံွေ့နယ် ၂၃၅ က  ျော ်ွေင ်လှုပ်ရျှော်းမှုကပါင််း 

၁၆,၄၇၇ က  ျော် ဖပြိုံလ ပ်ခဲ ပါသည်။ 

 ရငဖ်ပည်နယ ်

 

အက ွေွေ့အ   ြိုံမ ျော်း ှိ  သ  ်းသပ်မပ ်း ကရှ ွေ့သှိ  ဆ လ် ်ခ    ်ဖခင််း -  - ဖမနမ်ျောနှိ ငင်    က်ဖခန အသင််းမ ှ   ်ကဖခန ကစ နျောလ ပ်အျော်းရှငမ် ျော်း၏ ကနရျောကဒသအသ ်းသ ်း ွေင ် ွေဲဖပျော်းစွေျောကဆျောငရ်ွေ ်ခ  ်မ ျော်း။  ပှိ ၍ဖ ်ရှုနှိ ငရ်န ်ရ ပ်ပ  ကအျော ်  စျော န််း ှိ  နှှိပ်ပါ။ 

 

ဒ ါြ်တာ ဒနထြ်လင််း 

ဒ  ှိယညွှန ် ျော်းကရ်းမ ်း၊   န််းမျောကရ်းဌျောန၊ 

ဖမနမ်ျောနှိ ငင်    ်ကဖခန အသင််း 

nayhtetlin@redcross.org.mm      

+95 9 799 531 565 

 

ဂျီ  ်းဇြ်မူရမ်   ု

စ မ  ှိန််းညြှှိနှုှိင််းကရ်းမ ်း 

IFRC ဖမနမ်ျောနှိ ငင်  ဌျောကနရ  ်း 

joseph.muyambo@ifrc.org     

+95 9 450 719 453  

သ င််းရင််းဖမစ်မ ျော်းနငှ  ်ဆ ်သွေယ်ရန ်အခ  ်အလ ်မ ျော်း 

Daily MoHS update on COVID-19 

WHO global webpage on COVID-19 

Daily MIMU update on COVID-19 

INGO Forum COVID-19 resource collection 

IFRC Asia Pacific COVID-19 Dashboard 

MRCS social media (Facebook/Twitter)     

 

က  ်းဇ ်း ငဖ်ခင််း - MRCS ၏ COVID-19 ဆ ်စပလ် ပ်ငန််းကဆျောငရ်ွေ ်မှုမ ျော်း ှိ  MRCS အသင််းခွေဲမ ျော်း၊    က်ဖခန နငှ  ်လဖခမ််းန  လှုပရှ်ျော်းမှု မှိ ်ဖ မ် ျော်း၊ ကဒသ ွေင််း၊ နှိ ငင် အဆင န်ငှ  ်အဖပည်ဖပည်ဆှိ ငရ်ျောမှ 

အလ ရှငမ် ျော်းသျောမ ၊ လ သျော်းခ င််းစျောနျောမှုဆှိ ငရ်ျော အဖွေဲွေ့အစည််းမ ျော်း၊ ပ ဂဂလှိ   ဏ္ဍရှှိ မှိ ်ဖ မ် ျော်း၊  စသ် ်းပ ဂဂလမ ျော်း စသည် ှိ  မှ ပ  ပှိ ်း  ည ကပ်းဖခင််းဖဖစပ်ါသည်။ 

 

MRCS နငှ  ်IFRC စ စဉ်ကသျော အပ ်စဉ် COVID-19 ကနျော ်ဆ  ်းရ အခ  ်အလ ်မ ျော်း 

စျောကစျောင၏် မပ ်းခဲ သည ် အပ ်စဉ်စျောကစျောငမ် ျော်း ှိ ကလ လျောလှိ ပါ  ယခ လင ခ်် ှိ  

နှှိပ်ပါ။ here. 
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https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/06/16/coronavirus-cyclone-disaster-risk-reduction-preparedness
https://media.ifrc.org/ifrc/2020/06/12/opinion-covid-19-time-take-cash-next-level/
https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/
https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/
https://go.ifrc.org/emergencies/3972#details
https://www.redcross.org.mm/my_MM/covid-19/12th-information-sharing-on-covid-19-mm-version/
https://www.redcross.org.mm/my_MM/?s=18th+Information+Sharing&fbclid=IwAR1rSZ4XxOTCqWPs4pUl6grDFRerCuJh0f_N5g87Kns8F6GWQNgNJvZu2UM
https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2020/03/6th-information-sharing-on-COVID-19_MRCS-RCRC_10-March-2020.pdf
https://www.redcross.org.mm/my_MM/?s=19th+information&fbclid=IwAR0XC-uUUdL_pOInRBoWcUM-fF2HaNEXJORtZaQb4RA5HYSQlQIIZaiB2G4
https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2020/03/4th-information-sharing-on-COVID-19_MRCS-IFRC_shared-on-25-Feb-2020_Final.pdf
https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2020/03/7th-information-sharing-on-COVID-19_MRCS-RCRC_17-Mar-2020_final.pdf
https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2020/03/4th-information-sharing-on-COVID-19_MRCS-IFRC_shared-on-25-Feb-2020_Final.pdf
https://www.redcross.org.mm/my_MM/covid-19/15th-information-sharing-on-covid-19-mm-version/
https://www.redcross.org.mm/my_MM/covid-19/13th-information-sharing-on-covid-19-eng-version/
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