
 

              မေလ ၁၄ ရကမ်န ေ့ ေတျိိုငေ်အီခ ျိနအ်ထျိ ကျွနမ်တ တ်ျိို ေ့ ရပရွ် အတငွ််း COVID-19 အသျိပည မေ ြှငေ့တ်ငမ်ရ်းလိုပင်န််းေ  ်း ဆကတ်ျိိုက် လိုပက်ျိိုငမ်နပါတယ်။ ဒါ ေ့အမပင ်

ယမန ေ့အခ ျိနတ်ွငမ်ြစ်မပေါ်မနသညေ့် ဆျိိုငက်လိုန််းေိုနတ်ျိိုင််းအတကွ ် ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငေ်ှုေ  ်း ရပ်ရွ အတငွ််း လိုပ်မဆ င ် လ က်ရ ျိသည်။ ကျွနမ်တ တ်ျိို ေ့အမနန ေ့ 

ဆျိိုငက်လိုန််းေိုနတ်ျိိုင််းန ငေ့စ်ပလ် ဉ်းသညေ့် မန က်ဆ ို်းရ သတင််းေ  ်းကျိို ေျှမေမမပ ကက ်းမခင််း၊ မြစလ် နျိိုင ် သညေ့်အမမခအမနေ  ်းကျိို သတျိမပ်းမခင််း၊ လူအေ  ်းအ ်း စ ်းနပ်ရျိကခ န ငေ့ ်

မသ က်သ ို်းမရ သျိိုမလ  ငရ်န ်မမပ မပမခင််း၊ န ငေ့ ်မနအျိေေ်  ်းကျိို ကကျိြိုတငမ်ပြိုမပငထ် ်းမစရနစ်သညေ့် အခ က်ေ  ်းကျိို တျိိုကတ်ွန််းနှုျိ်းမဆ လ် က်ရ ျိပါတယ်။ မနအျိေ်ေ  ်းတငွ ်မ ်းအနတရ ယ ်

ကကျိြိုတင ် မပငဆ်ငမ်ရ်း ပျိိုစတ ေ  ်းကျိိုလည််း လျိိုကလ်  ကပမ်ပ်းလ ကလ်ည််းရ ျိပါတယ်။ ယခိုလျိိုအခ ျိနေ်   လအူေ  ်း ဆျိိုငက်လိုန််းေိုနတ်ျိိုင််းအတကွ် ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငမ်စရန ်

မပြိုလိုပ်ရသည်ေ   ေလယွက်လူ မပ။ COVID–19 မကက ငေ့ ် လူအေ  ်းစိုသည် ေငမ်ငပွျိို နည််းပါ်း လ က်ရ ျိပပီ်း၊ ရျိကခ ေ  ်းသျိိုေ ီ်းရန ် ေတတ်နျိိုငက်ကမပ။  ၎င််းတျိို ေ့အမနမြငေ့ ် ယခငက် 

တျိိုင််းမဒသကကီ်း န ငေ့ ် မပည်နယ်ေ  ်းကက ်း ကိုနသွ်ယေ်ှုကျိို အဓျိက ေ ီချိိုမနရပပီ်း ယခိုအခါတငွ ်ထျိိုသျိို ေ့ မပြိုလိုပ်ရန ်အခကအ်ခ တခ ျိြိုျို့ ရ ျိပါတယ်။ လအူေ  ်းစိုက ေါ်းေ  ်းမြငေ့ ် အေ  ်းဆ ို်း 

တည်မဆ က်ထ ်းမသ  ၎င််းတျိို ေ့၏မနအျိေ်ေ  ်း ေျိို်းသည််း၍ မလမပင််းထနခ် ျိနတ်ငွ ် ပ ကစ်ီ်းပါက မနအျိေ်ေ  ်းတငွ ် ေမနနျိိုငမ်တ ေ့ေည်ကျိို စျိို်းရျိေ်ပူပနလ် က်ရ ျိကကမနကကပါတယ။် 

 ိုန််းကကီ်းမက  င််းေ  ်း၊ စ သငမ်က  င််းေ  ်း က ေ့သျိို ေ့ ယ ယီချိိုလှု ရ မနရ ေ  ်းတွင ် အမခ ်းသူေ  ်းန ငေ့အ်တူ မနထျိိုငရ်လျှင ်  COVID-19 ကူ်းစက်နျိိုငမ်မခ ပျိိုေ  ်းေည်ဟို ထငမ်ေင ်

ကကပါတယ်။ လူအခ င််းခ င််း အက ွအမေ်းမခ ်းန ်းမနထျိိုငရ်နေ်   လူေ  ်းမသ အျိေမ်ထ ငစ်ိုေ  ်းအတကွ် ေမြစ်နျိိုငမ်သ  မကက ငေ့ ်မဆွ်းေ ျိြို်းေ  ်းန ငေ့ ်မနထျိိုငရ်နေ်  လည််း ယခိုန စ် အတကွ ်

ခကခ် လ က်ရ ျိသည်။ ရပ်ရွ ကျိို ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငရ်နအ်တကွ် နှုျိ်းမဆ ေ်ှုေ  ်း မပလိုပ်ရင််း ကျွနမ်တ တ်ျိို ေ့ရ ေ့ မန ေ့စဉလိုပင်န််းတ ေနေ်  ်းကျိို ဆကလ်က် မဆ ငရွ်ကမ်နကကသည်။ ၂၀၀၈ 

ခိုန စတ်ငွ ်တျိိုကခ်တ်ခ ေ့မသ  ဆျိိုငက်လိုန််း န ဂစက် လ အတငွ််း တွငလ်ည််း ေိုနတ်ျိိုင််းဒဏ် အမပင််းထနဆ် ို်းနယမ်မေေ  ်းထ ေ  တစ်ခိုမြစ်ခ ေ့သည်။  ထျိို ေ့မကက ငေ့ပ်င ်လူမတကွ   မကက ငေ့ ်

ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငရ်န ်လျိိုအပ်မကက င််းကျိို န ်းလည်ကကမသ လ်ည််း၊ ယခိုအခါတငွ ်COVID-19 မကက ငေ့ ်ရပ်ရွ ေ  ်းအတကွ် အမမခအမနေ  ်း ပျိို၍ ခက်ခ လ ကရ် ျိသည်။        

 

ဇငမ်   ျိုး၊ ကြြ်ခ ြေနီခေတနာလုပ်အာျိုးရှင၊် မအပူငမ်မ  ြို့နယ်၊ ဧရာဝတတီ ငုျ်ိုးခေသကြီျိုး။ 

 

 

 
 

    နျိိုဗယ်ကျိိုရျိိုန ဗျိိုင််းရပ်စ် (COVID-19) န ငေ့စ်ပ်လ ဉ်းသညေ့ ်မန က်ဆ ို်းရသတင််းအခ က်အလက်ေ  ်း 

         မေနေ် နျိိုငင် အန  ေ့ရ ျိ ကကက်မမခနအီသင််းခွ ေ  ်းန ငေ့ ်ရပ်ရွ အမမခမပြိုကကက်မမခန ီမစတန လိုပ်အ ်းရ ငေ်  ်း၏ ပ ေ့ပျိို်းကူညီေှုမြငေ့ ်မဆ ငရွ်က်မသ  မေနေ် နျိိုငင်  ကကက်မမခနအီသင််း၏ လှုပ်ရ  ်းမဆ ငရွ်က်ေှုေ  ်း 

 

  
    

 

              

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 က လအတွင််း အပူပျိိုင််းဆျိိုငက်လိုန််းေိုနတ်ျိိုင််း အေ်ြနန် ငေ့ ်ယင််း၏ သက်မရ က်နျိိုငမ်မခအလ ်းအလ  

 

၂၀၂၀ မပညေ့်န စ် မေလ ၁၁ ရက်မန ေ့တွင ်အပူပျိိုင််းဆျိိုငက်လိုန််းေိုနတ်ျိိုင််း အေြ်နသ်ည်  ဂဂလ ်းပငလ်ယမ်အ ် အမရ ျို့မတ ငပ်ျိိုင််းတွင ်စတငမ်ြစ်မပေါ်က ၊ 

 ဂဂလ ်းပငလ်ယ်မအ ် အမန ကမ်တ ငပ်ျိိုင််းထျိ က ယ်မပန ေ့ပ်ပီ်း၊ ယခိုအခါတငွ ်အပပူျိိုင််းဆျိိုငက်လိုန််းေိုနတ်ျိိုင််းအဆငေ့ ်၅ ထျိမပင််းထနလ် လ ကရ် ျိမကက င််း 

မေနေ် နျိိုငင် ရ ျိ ေျိို်းမလေသန ငေ့ဇ်လမဗဒဦ်းစီ်းဌ နေ  မကကည ခ ေ့သည်။ ေျိို်းသည််းထနစ်ွ  ရွ သွန််းနျိိုငမ်မခ ရ ျိပပီ်း၊ ရချိိုငမ်ပည်နယအ်ပါအေင ်

မေနေ် နျိိုငင် မနရ အန  ေ့အမပ ်းတငွ ်ရိုတတ်ရက် မရကကီ်းေှုေ  ်း၊ မမေပပျိြိုေှုေ  ်းကျိို မြစ်မပေါ် နျိိုငမ်စက ၊ COVID-19 သက်မရ ကခ်  ရပ်ရွ ေ  ်းအမပေါ် 

လူေှုမရ်း န ငေ့ ်စီ်းပွ ်းမရ်းဒိုကခေ  ်း ပျိိုေျိိုဆျိို်းရွ ်းမြစမ်ပေါ်လ မစနျိိုငသ်ည်။  

 

 

၂၀၂၀ မပညေ့်န စ် မေလ ၁၉ ရက်၊ 

ေနက် ၁၁ န ရ ီခွ  အထျိ 

က န််းေ မရ်းန ငေ့ ်အ ်းကစ ်း 

ေနက်ကီ်းဌ န (MoHS)  ေ  

မန က်ဆ ို်းရ စ ရင််းေ  ်း  

မစ ငေ့က်ကညေ့်လူန  (PUI) 

စိုစိုမပါင််း(၄,၃၉၂)ဉီ်း 

မရ ဂါရ ျိမကက င််း အတည်မပြိုလနူ  

၁၉၁ ဦ်း 

မသဆ ို်းလူန  ၆ ဦ်း 

မပနလ်ည်သက်သ လ သူ ဦ်းမရ 

၁၀၁ ဦ်း 

သတင််းရင််းမေစ်- Surveillance 

Dashboard. ကေဘ လ ို်းဆျိိုငရ်  

ကျိန််းဂဏန််းေ  ်းကျိို မလေ့လ ရန ်

ယခိုလငေ့ခ််ကျိိုန ျိပ်ပါ။ here. 

 

COVID-19 န ငေ့စ်ပ်လ ဉ်းသညေ့ ် အသင််း ၏ 

လိုပ်မဆ ငခ် က်ေ  ်းန ငေ့ ်အခ ျိန ်တျိိုင််းအတကွ ်

လေ််းညွှနေ်ှုမပ်း မသ  အမမခခ ေူ ၇ ခ က ်

 

လူသ ်းခ င််းစ န မထ က်ထ ်းမခင််း 

ခွ မခ ်းေှု ေရ ျိမခင််း 

ကက ်းမနမခင််း 

လွတလ်ပ်မခင််း 

မစတန ေ့ေနထ်ေ််းအက ျိြို်းမဆ ငမ်ခင််း 

စည််းလ ို်းညညီွတ်မခင််း 

ကေဘ တစ်ေန််းပ  ျို့ န  ေ့မခင််း 

 

အသကက်ယ်ဆယ်မရ်း န ငေ့ ်  ေအမမခ အမန 

မမပ င််းလ မစမရ်း လိုပင်န််းေ  ်းမြငေ့ ်MRCS သည် 

ကကက်မမခနနီ ငေ့ ် လမခေ််းန ီ အမမခခ  စည််း 

ေ ဉ်းေ  ်းကျိို အခ ျိနတ်ျိိုင််း မေြှငေ့တ်င၍် လျိိုက်န  

လ က်ရ ျိပပီ်း၊ စီေ ကျိန််း အမက ငအ်ထည်မြ ေ်ှု 

တျိိုင််းတငွလ်ည််း အမပနအ်လ န ် မလ်းစ ်းေှုန ငေ့ ်

န ်းလည် ေှုရ ျိမသ  ဓမလေ့ကျိို လျိိုကန် က ငေ့ ်

သ ို်းလ က် ရ ျိသည်။ ပျိို၍ မလေ့လ လျိိုပါက ကျိို 

န ျိပ်ပါ။ here.   

 

ကငွ််းဆင််းမလေ့လ ေှုေ  ကကက်မမခနတီျိို ေ့၏ အသ ေ  ်း 

 
COVID -19 ြာလအတွငျ်ိုး ဆ ုငြ်လုန်ျိုးမုန်တ ုငျ်ိုးအတွြ် ကြ  တင ်ပငဆ်င ်ြေငျ်ိုး 

 

                              #COVID19 ဆျိိုငရ်  မဒသတွင််း လှုပ်ရ  ်းမဆ ငရွ်က်ေှုေ  ်းမြငေ့ ်မေနေ် နျိိုငင် န ငေ့ ်ကေဘ အန  ေ့တွင ်ထျိချိိုက်အလွယ်ဆ ို်းသူေ  ်းကျိို ကူညီပ ေ့ပျိို်းမခင််း 

 

 

ရချိိုငမ်ပည်နယ်တွင ်ရပ်ရွ အဆငေ့ ်မ ်းအနတရ ယ်ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငေ်ှုေ  ်းကျိို မေနေ် နျိိုငင် ကကက်မမခနအီသင််းေ  ပ ေ့ပျိို်းကူညီေှု 

ရချိိုငမ်ပည်နယ်အလယ်ပျိိုင််းရ ျိ ပေျိြိုျို့နယ်ေ  ်းမြစ်မသ  စစ်မတွ န ငေ့ ်ေင််းမပ ်းပေျိြိုျို့နယ်ေ  ်းတွင ်မေနေ် နျိိုငင် ကကက်မမခနအီသင််းေ  ပပီ်းခ ေ့သညေ့် ၃ န စ်တ  က လအတွင််းတငွ ်(လူဉီ်းမရမပါင််း ၂၉,၀၀၀) ရွ မပါင််း ၃၀ 

ရွ တျိို ေ့ကျိို ရပ်ရွ လူထိုမ ်းဒဏက်က ေ့ကက ေ့ခ နျိိုငစွ်ေ််းမေငေ့ေ် ်းမရ်း မရရ ည်စီေ ကျိန််းတစ်ခိုမြငေ့ ် ရပ်ရွ အမမခမပြို ကကျိြိုတငသ်တျိမပ်းမရ်းန ငေ့ ် ကကျိြိုတငလ်ိုပ်ငန််းမဆ ငရွ်က်မရ်း (EWEA) က 

မ ်းအနတရ ယ်ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငမ်ခင််းန ငေ့ ် စပ်လ ဉ်းမသ  ရင််းန ်ီးမေြှြိုပ်န  ေှုေ  ်း အပါအေင ်ကဏ္ဍစ ို စီေ ခ က်ေ  ်းမြ ်မဆ ငလ် က ် ရပ်ရွ ေ  ်းကျိို ပ ေ့ပျိို်းကညူီမပ်းခ ေ့ပပီ်းမြစ်သည်။ ရပ်ရွ လူထို အမနမြငေ့လ်ည််း 

ရပ်ရွ  အဆငေ့ ်လိုပ်ငန််းမြ ်မဆ ငေ်ှုေ  ်းကျိို မပါင််းစပ်ညြှျိနှုျိင််းမဆ ငရွ်က်ရန ်ရပ်ရွ အဆငေ့ ်မ ်းဒဏက်က ေ့ကက ေ့ခ စွေ််းမေငေ့ေ် ်းနျိိုငမ်ရ်း မက ်ေတီေ  ်းကျိို တည်မထ ငပ်ပီ်းမြစ်သည်။ 

မက င််းေွနစွ်  ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငထ် ်းသညေ့်  ရပ်ရွ လူထို စီေ ကျိန််းေ  ်းတွင ် COVID-19 ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငမ်ရ်းလိုပ်မဆ ငခ် က်ေ  ်းမပြိုလိုပ်မနခ ျိနအ်တွင််း ၎င််းရပ်ရွ ေ  ်း အပါအေင ် ရချိိုငမ်ပည်နယ ်

အလယ်ပျိိုင််းမဒသေ  ်းကျိို မပင််းထနစွ် သက်မရ ကန်ျိိုငမ်သ  ဆျိိုငက်လိုန််းေိုနတ်ျိိုင််းတစ်ခို  ဂဂလ ်းပငလ်ယ်မအ တ်ွင ် တျိိုက်ခတ်နျိိုငမ်ကက င််း ေကက မသ်းေီအခ ျိနက် ရပ်ရွ ေ  ်း အ ်း 

အသျိမပ်းမကကည ခ ေ့သည်။ အဆျိိုပါ သတင််းကျိို ကက ်းသျိသည်န ငေ့ ် ရပ်ရွ ေ  ်းသည ် ကကျိြိုတငအ်သျိမပ်းမရ်းန ငေ့ ် ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငမ်ရ်း မဆ ငရွ်က်ခ က်ေ  ်းကျိို အစပ ျိြို်းမဆ ငရွ်က်မခင််းအ ်းမြငေ့ ်ဆျိိုငက်လိုန််း 

ေိုနတ်ျိိုင််းအတကွ ်ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငရ်န ်ရပ်ရွ ကျိိုယ်တျိိုငပ်င ်လျှငမ်ေနစွ်  စိုစည််းလိုပ်မဆ ငခ် ေ့သည်။ ထျိိုသျိို ေ့ မဆ ငရွ်က်နျိိုငရ်မခင််းေ  လည််း IFRC ၏ ပ ေ့ပျိို်းေှုမြငေ့ ်MRCS ေ  စီစဉမဆ ငရွ်က်မပ်းခ ေ့မသ  ရပ်ရွ  

အဆငေ့ ်မက ်းရွ အမရ်းမပေါ် ရနပ် ိုမငေွ  ်းမကက ငေ့ပ်ငမ်ြစ်ပပီ်း၊ ယင််းတျိို ေ့ကျိို မ ်းအနတရ ယ်ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငမ်ရ်းမဆ ငရွ်က်မနခ ျိနန် ငေ့ ်မ ်းအနတရ ယ် မြစ်ပွ ်းခ ျိန ်ကယ်ဆယ်မရ်း န ငေ့ ်မထ က်ပ ေ့မရ်းက ေ့သျိို ေ့မသ  

လက်ငင််းမဆ ငရွ်က်ခ က်ေ  ်းအတွက ်လျိိုသလျိို အသ ို်းမပြိုနျိိုငသ်ည်။ 

 

          အပူပျိိုင််းဆျိိုငက်လိုန််းေိုနတ်ျိိုင််း အနြ်န််းသည် မေနေ် နျိိုငင် န ငေ့ ်န်ီးကပ်လ သညေ့်န ငေ့အ်ေျှ ကျွနေ်တျိို ေ့်  ဂဂလ ်း ပငလ်ယ်မအ က်ျိို အန်ီးကပ ်

မစ ငေ့က်ကညေ့လ် က်ရ ျိသည်။ မေနေ် နျိိုငင် ကကကမ်မခနအီသင််းအမနမြငေ့ ်အပူပျိိုင််းဆျိိုငက်လိုန််း ေိုနတ်ျိိုင််းေ  ်း အပါအေင ်သ  ေ မ ်းအနတရ ယ ်

အေ ျိြို်းေ ျိြို်းကျိို တ ို ေ့မပနမ်မြရ င််းသညေ့် အမတွျို့အကက ြိုေ  ်း က ယက် ယ်မပန ေ့မ်ပန ေ့ ် ရ ျိထ ်းသည်။ ကျွနေ်တျိို ေ့သည်လည််း မ ်းအနတရ ယေ်  ်းကျိို 

တိုန ေ့မ်ပနန်ျိိုငရ်နအ်တကွ် ပပီ်းခ ေ့သညေ့န် စေ်  ်းအတငွ််း ရပရွ် ေ  ်းတွင ် ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငထ် ်းရ ျိပပီ်း၊ နျိိုငင် အန  ေ့ 

မပနလ်ည်တ ို ေ့မပနမ်ရ်းမဆ ငရွ်က်ေှုေ  ်းအတကွ ်အမရ်းမပေါ်တ ို ေ့မပနမ်ရ်းအြွ ျို့တငွ ်မလေ့က ငေ့သ်ငက်က ်းထ ်းသညေ့် ကကက်မမခန ီမစတန လိုပ်အ ်းရ င ်

မပါင််း ၁,၈၂၇ ဉီ်းမက  ်ခန ေ့ရ် ျိပါသည်။  ယခိုန စတ်ငွ ် ရပ်ရွ လထူိုသည် COVID-19 န ငေ့ ် ဆျိိုငက်လိုန််း ေိုနတ်ျိိုင််းန စ်ေ ျိြို်းလ ို်း၏ ဒဏက်ျိို 

ကက ြိုမတွျို့ခ စ ်းရသည်။ ကျွနေ်တျိို ေ့သည် ကကျိြိုတငသ်တျိမပ်းမရ်းန ငေ့ ် ကကျိြိုတင ်မပငဆ်ငမ်ခင််းဆျိိုငရ်  အမရ်းကကီ်းသတျိမပ်းစက ်းေ  ်းကျိို မြန ေ့မ်ေရန ်

ရည်ရွယ၍် ကကကမ်မခန ီမစတန လိုပ်အ ်းရ ငေ်  ်းန ငေ့ ်ခ ျိတ်ဆက် မဆ ငရွ်က် လ က်ရ ျိပါသည်။  ကျွနေ်တျိို ေ့သည် COVID-19 က ကယွ်ရန ်

ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငမ်ခင််းန ငေ့ ်အပူပျိိုင််း ဆျိိုငက်လိုန််း ေိုနတ်ျိိုင််း ဆျိိုငရ်  ထျိချိိုကဆ် ို်းရှု  ်းနျိိုငမ်မခေ  ်းကျိို မလျှ ေ့ခ ရနအ်တကွ် လျိိုအပ်မသ ပစစည််းေ  ်းကျိို 

ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငမ်ခင််း အပါအေင ်ရပ်ရွ  အတငွ််း လျိိုအပလ် က်ရ ျိ သည်ေ  ်းကျိို အသငေ့မ်ပငဆ်ငေ်ှုေ  ်း မပြိုလိုပ်ထ ်းရ ျိပါသည်။ 

 

ေန်ျိုးေန်ျိုးခမာ်၊ ညွှန်ကြာျိုးခရျိုးမ ျိုး၊ ခ ျိုးအန္တရာယ်ဆ ုငရ်ာေီမံြေန  ်ြွေွဲမှုဌာန ၊  မန်မာန္ ငုင်ကံြြ်ခ ြေနီအသငျ်ိုး။ 

 

 

မေနေ် နျိိုငင် ကကက် မမခနအီသင််း၏ ၂၀၁၉ ခိုန စ် ဩဂိုတ်လတွင ် ရချိိုငမ်ပည်နယ်ရ ျိ ေင််းမပ ်းပေျိြိုျို့နယ် အတွင််း 

မ ်းအနတရ ယ်ေ  ်းအတွက် ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငမ်ရ်းန ငေ့ ်ပျိိုေျိိုအ ်း မက င််းမသ  တ ို ေ့မပန ်မဆ ငရွ်က်ေှုေ  ်း> 

 

 

ဧရ ေတီတျိိုင််းမဒသကက်ီး 

 

၂၀၂၀ မပညေ့်န စ် မေလ ၁၉ ရက်မန ေ့က ထိုတ်မပန်ထ ်းသညေ့် ဆျိိုက်ကလိုန််းေိုန်တျိိုင််း အေ်ြန် မရွလ  ်းနျိိုင်သညေ့် ခန ေ့်ေ န််းလေ််းမကက င််း။   
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https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.redcross.org.mm/en_US/who-we-are/vision-mission-and-values/


မေနေ် နျိိုငင် ကကက်မမခနအီသင််း၏ Facebook Profile ဓါတ်ပ ိုကေ်ပျိန််းလှုပ်ရ  ်းေှု 

၂၀၂၀ မပညေ့်န စ် မေလ ၁၅ ရက်မန ေ့တငွ ်MRCS သည ်မေနေ် နျိိုငင် န ငေ့ ်ကေဘ အန  ေ့တွင ်COVID-19 မရ ဂါက ကွယရ်န ်ရည်ရွယ် လ က ်

ဓါတ်ပ ိုကေ်ပျိန််းတစ်ခိုကျိို မပြိုလိုပ်က င််းပခ ေ့သည်။ သ ို်းရက်တ  က လအတငွ််း MRCS ေနထ်ေ််းမပါင််း ၈၀ မက  န် ငေ့ ်မစတန လိုပ်အ ်းရ င ်

ရ မပါင််းေ  ်းစွ တျိို ေ့သည ် ၎င််းတျိို ေ့၏ ဓါတ်ပ ိုေ  ်းကျိို အသျိပည မပ်းမရ်း စ သ ်းေ  ်းန ငေ့ ် မမပ င််းလ ခ ေ့ကကပါသည်။ 

ယင််းကေ်ပျိန််းမပလိုပ်သညေ့် ပထေမန ေ့တငွပ်င ် လူမပါင််း ၆၃၀,၀၀၀ မက  ်ထျိ ပ  န  ခ ေ့ပပီ်း လူအေ  ်းသည ်

အသျိပည မပ်းစ သ ်းေ  ်းမြစ်သညေ့ ် အျိေ်ေ  မနပါ။ အဟ ရမပည်ေစွ စ ်းသ ို်းပါ၊ စသညေ့်ေ  ်းကျိို ကျိိုငမ်ဆ ငပ်ပီ်း ဓါတ်ပ ိုေ  ်း 

ရျိိုက်ခ ေ့ပါသည။် ယခိုကေ်ပျိန််းမြငေ့ ်လူေှုကနွယ်က် စ ေ က်န  အသ ို်းမပြိုသူ သန််းမပါင််းေ  ်းစွ ထ  မရ ကရ် ျိမစရန ်ရညရွ်ယ ်ထ ်းသည်။ 

  

 

 

ကကက်မမခနနီ ငေ့ ်လမခေ််းနအီသင််းေ  ်းန ငေ့ ်ကျိိုက ကျိိုလ တျိို ေ့ ပူ်းမပါင််းမခင််း 

 

 

    

ကေဘ မပေါ်တွင ် ကျိိုရျိိုန မရ ဂါပျိို်းပ  ျို့ န  ေ့ေှုကျိို တျိိုက်ြ က်မနသည်န ငေ့အ်ေျှ မေျှ လ်ငေ့ခ် က် သတင််းစက ်းေ  ်း ပ  ျို့လွငေ့မ်စရန ် ရည်ရွယ်လ က် 

အမပည်မပည်ဆျိိုငရ်  ကကက်မမခနနီ ငေ့ ်လမခေ််းနလီှုပ်ရ  ်းေှုသည် ကျိိုက ကျိိုလ မြ ငမ်ဒ်းရ င််းန ငေ့ ်ပူ်းမပါင််းခ ေ့သည။်  

  လ   -ကျိိုက ကျိိုလ န ငေ့ ်#BeApp တျိို ေ့သည ်၎င််းတျိို ေ့၏ ပရျိတသ်တ်ေ  ်း ရက်မပါင််း ၆၀ မက  ်ကက  ခ စ ်းန ်းဆငန်ျိိုငမ်စရနအ်တကွ် diverse line-

up of musical performances ပါေငမ်သ  မြ  ်မမြပွ ေ  ်းကျိို တျိိုက်ရျိိုက်လွှငေ့မ်ပ်းခ ေ့သည်။ ပရျိတ်သတေ်  ်း၏ လှူဒါန််းေှုမြငေ့ ်

အမပည်မပည်ဆျိိုငရ်  ကကက်မမခနနီ ငေ့ ် လမခေ််းနလီှုပ်ရ  ်းေှု၏ မရ ဂါပ  ျို့ ပွ ်းေှု မန ်းမက်ွးမစမရ်း န ငေ့ ် ထျိချိိုက်န က ငေ်ှုေ  ်း မလျှ ေ့ခ မရ်းဆျိိုငရ်  

အ ်းထိုတ်လိုပ်မဆ ငေ်ှုေ  ်းကျိို ပ ေ့ပျိို်းမပ်းနျိိုငခ် ေ့သည်။ ယခို ရနပ် ိုမငမွေြှငေ့တ်ငမ်ရ်း အစပ ျိြို်းမဆ ငရွ်က်ေှုကျိို အမေရျိကနက်ကက်မမခနေီ  မပါင််းစပ်ညြှျိနှုျိင််းခ ေ့ပပီ်း၊ 

မေနေ် နျိိုငင် ကကက်မမခန ီအသင််းအပါအေင ်ကေဘ အန  ေ့ရ ျိ ကကက်မမခနနီ ငေ့ ်လမခေ််းန ီအသင််းမပါင််း ၁၁၀ မက  ်ေ  ပါေငဆ်ငန် ွှ ခ ေ့သည်။  

ေည်သျိို ေ့ ပါေငဆ်ငန် ွှ နျိိုငသ်နည််း။ #BeApp ကျိို Android တွငမ်ြစ်မစ၊ iOS တွငမ်ြစ်မစ မဒါင််းလိုပ်ရယူက  ထျိပ်တန််း ဂီတပည ရ ငေ်  ်း၏ 

မြ  ်မမြေှုေ  ်း ကျိို ခ စ ်းနျိိုငပ်ပီ်း၊ အမပည်မပည်ဆျိိုငရ်  ကကက်မမခနနီ ငေ့ ် လမခေ််းန ီ လှုပ်ရ  ်းေှု၏ COVID-19 တ ို ေ့မပနမ်ဆ ငရွ်က်မရ်းတွင ် ပ ေ့ပျိို်းရန ်

အလှူမငေွ  ်း လှူဒါန််းနျိိုင ်သည်။ 

 

 

      

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

#COVID19 ရပ်ရွ လူထိုအ ်း ကကျိြိုတငမ်ပငဆ်ငမ်ခင််း န ငေ့ ်မေနေ် နျိိုငင် ရ ျိ မမပ င််းလ မနမသ အမမခအမနေ  ်းကျိို ရငဆ်ျိိုငရ်န ်အသငေ့မ်ပငဆ်ငမ်ခင််း 

 

ေွနမ်ပည်နယ ်

 

ေနတမလ်းတျိိုင််းမဒသကက်ီး 

 

 

တနသဂ ရီတျိိုင််းမဒသကကီ်း 

 

ရနက်ိုနတ်ျိိုင််းမဒသကကီ်း 

 

ထ ြေ ုြ်ဆံုျိုးရှု ံျိုးန္ ငုခ် ြေ အသ ခပျိုး ြေငျ်ိုးန္ငှ  ်ရပ်ရွာန္ငှ  ်ထ ခတွြို့ဆြ်ဆမံှု (RCCE) 

 

အေ ုျိုးရြ ု ပံ ပ ုျိုးြူညီသည ် လုပ်ခဆာငမ်ှုမ ာျိုး 

 

ေ တပ် ုငျ်ိုးလူမှုပ ုငျ်ိုးဆ ုငရ်ာ အာျိုးခပျိုးြူညီ ြေငျ်ိုး 

 

အခ ြေြေံလ ုအပ်ြေ ြ်မ ာျိုးြ ု တ ျုိုး မြှင ခ်ပျိုးအပ် ြေငျ်ိုး 

 

ခေါြ်တာ ခနထြ်လငျ်ိုး 

ဒိုတျိယညွှနက်က ်းမရ်းေှူ်း၊ က န််းေ မရ်းဌ န၊ 
 

မေနေ် နျိိုငင် ကကက်မမခနအီသင််း 
 

nayhtetlin@redcross.org.mm      

+95 9 799 531 565 

 

ဂ   ျိုးဇြ်မူရမ်   ု

စီေ ကျိန််းညြှျိနှုျိင််းမရ်းေှူ်း 
 

IFRC မေနေ် နျိိုငင်  ဌ မနရ ို်း 
 

joseph.muyambo@ifrc.org        

+95 9 450 719 453  

ယခိုစ တေ််းသည် အေ ျိြို်းသေီ်းခ င််းခ စ်ခငစ် ိုေက်သူ၊ လျိငတူ် 

ခ စ်ခငစ် ိုေက်သူ၊ လျိင်တူ လျိငကွ်  ခ စ်ခငစ် ို ေက်သူ၊ 

ဆန ေ့က် င ် က် လျိင်က ေ့သျိို ေ့ ေတ်ဆင ်မမပ ဆျိိုမနထျိိုငသူ်၊န ငေ့် 

လျိငအ်ေ ျိြို်း အစ ်း ကွ မပ ်းေှုေရ ျိသူ (LGBT)  (တျိို ေ့အမပေါ် 

COVID-19 ၏ သက်မရ က်ေှုကျိို ဆန််းစစ်၍၊ 

၎င််းတျိို ေ့၏အသ ေ  ်းကျိို အစျိို်းရ န ငေ့် အမခ ်း 

အက ျိြို်းသက်ဆျိိုငသ်ူေ  ်းေ  သျိရ ျိမစရန ် လိုပ် မဆ ငန်ျိိုင် 

မသ  အမရ်းကကီ်း လိုပ်မဆ င ် ခ က်ေ  ်းကျိို အကက မပြို 

တငမ်ပထ ်းသည်။ ဤလငေ့ခ််တွင ်မလေ့လ နျိိုင ်သည်။ 

မဒါင််းလိုပ်ရယူပါ။ here 

ယခိုစ တေ််းသည် မေနေ် နျိိုငင် ရ ျိ COVID-19 တ ို ေ့မပန ်

ေှုေ  ်းတွင ်ဂ  နဒ်ါကျိို ထညေ့်သွင််း စဉ်းစ ်း ပ ိုကျိို လေ််း 

ညွှနမ်ပ်း၍၊ ၂၀၂၀ မပညေ့န် စ် ေတလ်တငွ ်လသူ ်းခ င််း 

စ န ေှုဆျိိုငရ်  ဌ မန အသင််း (HCT) ေ  မြ ်မဆ င ်

မသ  လူသ ်းခ င််း စ န ေှုလိုပ်ငန််းေ  ်းဆျိိုငရ်  ဂ  နဒ်ါ 

ထညေ့်သွင််း စဉ်းစ ်းမရ်း 

အခ ကအ်လကေ်  ်းစ ရင််းကျိို ထင ်

ဟပမ်ြ ်မပသည်။ဤလငေ့ခ်တ်ွငမ်လေ့လ နျိိုင ်သည်။ 

မဒါင််းလိုပ်ရယူပါ။ here 

ယခိုစ တေ််း၏ ရည်ရွယ်ခ ကေ်   COVID-19 န ငေ့ ်

ဆကစ်ပ်မနမသ  စျိနမ်ခေါ်ေှုအသစ်ေ  ်းကျိို ရငဆ်ျိိုင ်

ရ တငွ ်သက်ကကီ်းရွယအ်ျိိုေ  ်းကျိို ပ ေ့ပျိို်းကညီူ မပ်း ရန ်

သက်ကကီ်း ရွယအ်ျိိုေ  ်းန ငေ့ ် ထျိမတွျို့ ဆက် ဆ ပ ို၊ 

အသျိမပ်း အမကက င််းကက ်းက ၊ မထ က်ပ ေ့ ကညီူပ ို 

စသညေ့် အခ ကအ်လက်ေ  ်းကျိို သျိရ ျိမစ ရနမ်ြစ ်

သည်။ ဤလငေ့ခ်တ်ငွ ်မလေ့လ နျိိုငသ်ည်။ 

 

                မဒါင််းလိုပ်ရယူပါ။ here 

MRCS န ငေ့ ်IFRC စီစဉမသ  အပတ်စဉ COVID -19 မန က်ဆ ို်းရ အခ က်အလက်ေ  ်း 

စ မစ င၏် ပပီ်းခ ေ့သညေ့် အပတ်စဉစ မစ ငေ်  ်းကျိိုမလေ့လ လျိိုပါက ယခိုလငေ့ခ််ကျိို န ျိပ်ပါ။             

here. 
 

IFRC ၏ မပနလ်ည်စျိစစ်ထ ်းမသ  အမရ်းမပေါ် မထ က်ပ ေ့မင ွအမမခအမနေ  ်း 

၂၀၂၀ မပညေ့်န စ် ေတ်လ ၂၆ ရက်မန ေ့တငွ ် IFRC launched သည် COVID-19 ပ  ျို့ န  ေ့ေှုကျိို တ ို ေ့မပန ် မဆ ငရွ်က ်

စျိေေ့်မသ င   မပနလ်ည်စျိစစ်ထ ်းမသ  ၎င််း၏ အမရ်းမပေါ် မထ က်ပ ေ့မင ွကျိို အသျိမပ်းခ ေ့သည်။ ယခို အမရ်းမပေါ် 

မထ က်ပ ေ့မငသွည ်မပနလ်ည်စျိစစ်ထ ်းမသ  ေုေုခပါငျ်ိုး CHF ၁၅၀ သန်ျိုး ပါေငပ်ပီ်း၊ IFRC အမနမြငေ့ ်COVID-19 

ဒဏခ် ရမသ  ရပ်ရွ ေ  ်း သျိို ေ့ေဟိုတ ် သက်မရ က်ခ ရနျိိုငမ်မခရ ျိမသ  ရပ်ရွ ေ  ်းထ  အကူအညီန ငေ့ ် ပ ေ့ပျိို်းကညူီေှု 

မပ်းရန ်၎င််း၏ အြွ ျို့ေငေ်  ်းကျိို ပ ေ့ပျိို်းကညူီမပ်းခ ေ့သည်။ လြ်ရှ ြာလတငွ ်CHF ၁၂၄ ,၇၇၀,၆၃၃ ြေန  ် လြ်ြံေရရှ  

မပီျိုးမြစ်သည်။ (IFRC Go) တွင ်ပျိို၍ မပညေ့်စ ိုစွ  မလေ့လ နျိိုငသ်ည်။) 

 

 

 

 

 

 

 

အရင််းအမေစ်ေ  ်းန ငေ့ ်ဆက်သွယ်ရန ်လငေ့ခ််ေ  ်း 

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)     

 

ကခ ငမ်ပည်နယ ်

 

 

စစ်ကျိိုင််းတျိိုင််းမဒသကကီ်း 

 

၇၇ မမ  ြို့နယ်တငွ ်လှုပ်ရှာျိုးမှုခပါငျ်ိုး ၁,၉၇၈ ခြ ာ် ြင  ်

ခောင က်ြပ်ကြည ်ရှုခရျိုးေြေန်ျိုးမ ာျိုးန္ငှ  ်ရပ်ရွာလူထုြ ု ေ တပ် ုငျ်ိုးလူမှုပ ုငျ်ိုးဆ ုငရ်ာမ ာျိုးြ ု 

အာျိုးခပျိုးြူညီလ ြ်ရှ သည်။ 

 

ထ ြေ ုြ်ြေံောျိုးရသူတ ု  ြ ု ခငခွကြျိုးခထာြ်ပံ  ြေငျ်ိုးန္ငှ  ်ခရာဂါြာြွယ်ခရျိုးအတြွ် 

ခရှ ြို့တန်ျိုးမှ ြ န်ျိုးမာခရျိုးဝန်ထမ်ျိုးမ ာျိုးန္ငှ  ်ခေတနာလုပ်အာျိုးရှင်မ ာျိုးအတြွ် 

တေ်ြ ုယ်ရည် ြာြွယ်ခရျိုး အသံျုိုးအခဆာငမ် ာျိုး ပံ ပ ုျိုးခပျိုး ြေငျ်ိုး။ 

 

ရ ေ််းမပညန်ယ်မတ ငပ်ျိိုင််း 

 

 

ရ ေ််းမပညန်ယ်မမေ က်ပျိိုင််း 

 

 နေ်ီ ၏ ‘ြောျိုးနည်ျိုးအလှည အ်ခ ပာငျ်ိုး’ 

Credit: http://banksy.co.uk/ 

 

၂၉၁ မမ  ြို့နယ်တငွ ်လှုပ်ရှာျိုးမှုခပါငျ်ိုး ၁၁,၂၀၉ +  ြင  ်

လူခနရာအြွာအခဝျိုး ြောျိုးနာျိုးခနရာယူမပီျိုး အသ ပညာ မြှင တ်ငခ်ရျိုးန္ငှ  ်

ခရာဂါြာြွယ်ခရျိုး အြေ ြ်အလြ်မ ာျိုးြ ု  ြန  ်ခဝခပျိုးလ ြ်ရှ သည်။ 

 

 
၂၇၉ မမ  ြို့နယ်တွင ်လှုပ်ရှာျိုးမှုခပါငျ်ိုး ၂၄,၅၈၃ ခြ ာ် ြင  ်ခောင က်ြပ်ကြည ်ရှုခရျိုး 

လုပ်ငန်ျိုးမ ာျိုး၊ နယ်ေပ်ခေသမ ာျိုးန္ငှ  ်ရပ်ရွာ အတွငျ်ိုး ြ ုယ်အပူြေ  န် တ ုငျ်ိုးတာ ြေငျ်ိုး န္ငှ  ်

ပ ုျိုးသတ်ခဆျိုး ြန်ျိုး ြေငျ်ိုးတ ု  ြ ု ခဆာငရွ်ြ်လ ြ်ရှ သည်။ 

 

မက ်းဇ်ူးတငမ်ခင််း -  MRCS ၏ COVID -19 ဆက်စပ်လိုပ်ငန််းမဆ ငရွ်က်ေှုေ  ်းကျိို MRCS အသင််းခွ ေ  ်း၊ ကကက်မမခနနီ ငေ့ ်လမခေ််းန ီလှုပ်ရ  ်းေှု ေျိတြ်က်ေ  ်း၊ မဒသတွင််း၊ နျိိုငင် အဆငေ့န် ငေ့ ်

အမပည်မပည်ဆျိိုငရ် ေ  အလှူရ ငေ်  ်းသ ေက၊ လူသ ်းခ င််းစ န ေှုဆျိိုငရ်  အြွ ျို့အစည််းေ  ်း၊ ပိုဂဂလျိက ကဏ္ဍရ ျိ ေျိတြ်က်ေ  ်း၊ တစ်သီ်းပိုဂဂလေ  ်း စသညတ်ျိို ေ့ေ  ပ ေ့ပျိို်းကူညီမပ်းမခင််းမြစ်ပါသည်။  
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https://www.rollingstone.com/pro/news/beapp-katy-perry-dj-khaled-998860/
https://www.rollingstone.com/pro/news/beapp-katy-perry-dj-khaled-998860/
mailto:joseph.muyambo@ifrc.org
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yPk2cZowqedWWo36J___2zj37VrKxoVw/view
http://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Interim_guidance_working_w_older_people_for_staff_and_volunteers_during_COVID19_20April2020_1_.pdf
https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/myanmar/covid-19-weekly-updates-myanmar/
https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/global-covid-19/
https://go.ifrc.org/emergencies/3972#details
https://mohs.gov.mm/Main/content/publication/2019-ncov
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://themimu.info/emergencies/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://drive.google.com/drive/folders/1Fu5zBUGm5yQPg0fqpa6B53uCxj3G4FlK
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTYyYTRlNjQtOWY1NS00MTFhLWJlZjMtNzlkNDExYmRjMzI2IiwidCI6ImEyYjUzYmU1LTczNGUtNGU2Yy1hYjBkLWQxODRmNjBmZDkxNyIsImMiOjh9
https://www.facebook.com/info.mrcs/
https://twitter.com/MyanmarRedCross?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://banksy.co.uk/?fbclid=IwAR382Va-V-OXsiu6ab8NWF0FZeLb3ghZMmWTR2lhQIlwDphwPQIXmqDDBQ8
https://www.facebook.com/IFRC/photos/a.411689139279/10158098359844280/?type=3&theater
https://twitter.com/ifrc/status/1258120746670403585?s=20

