ှ မတလ ၃၁ ရက
ပနောကဆံု်းသတင်းလော အမှတ - ၉ - ၂၀၂၀ ခုနစ

နဗ
ို ယ်ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စ် (COVID-19) နှငစ
် ပ် လျဉ်းသည် နနာက်ဆ်းို ရသတင််းအချက်အလက်မျာ်း
ပမနမောနင
ု ငံ ှ ကကကပပခနီနင
ှ ေ့ လပခမ်းနီလှု

ှော်းမှု မတဖကမ ော်း၏ ံေ့ ု်းကညီမှုပဖငေ့ ပဆောငရွ ကပသော ပမနမောနင
ု ငံကကကပပခနီအသင်း၏
လှု

ကမော္ဘလံု်းဆုငရောအပပခအပနကု

#COVID19 ဆုငရော ပေသတွင်း လှု

ှော်းပဆောငရွ ကမှုမ ော်း

ှော်းပဆောငရွ ကမှုမ ော်းပဖငေ့ ပမနမောနင
ု ငံနင
ှ ေ့ ကမဘောအနှတွ
ံ ေ့ င ထခုကအလွယဆံု်းသမ ော်းကု ကညီ ံေ့ ု်းပခင်း

အပ ညပ ညဆုငရော ကကကပပခနီနင
ှ လပခမ
်းနီအသင်းမ ော်းဖကေပရ်း ှင်း (IFRC) နှင ေ့ ယင်း၏အဖွွဲ့ဝငမ ော်း
ေ့

စုစုပ ေါင်း CHF သန်း ၈၀၀

ပဖစသညေ့ ပမနမောနင
ု ငံ ကကကပပခနီအသင်းအ ေါအဝင ကကကပပခနီနင
ှ လပခမ
်းနီ အဖွွဲ့အစည်း ပ ေါင်း ၁၉၂
ေ့

၂၀၂၀ ခုနစ
ှ မတလ ၂၆ ရကပနတွ
ှ ေ့ လပခမ်းနီနင
ှ ေ့ ကျွန ု တ၏
ု ေ့
ေ့ င စတငပသော အပ ညပ ညဆုငရော ကကကပပခနီနင
်းပ ေါင်းပဆောငရွ ကမှုကု ပလေ့လောရန ယခုလငေ့ခကု နှ

ေါ။ here

ဖွွဲ့သည ယခုကသ
ေ့ ု ေ့ အကက အတည်းကောလမ ော်းတွင ရပ်ရွာတွင်း် န ှ ှေ့တန််းမှ တပပန်
ို နဆာင်ရွက်သမ
ူ ျာ်း
ငပဖစကကသည။

ပေသတွင်း

ပစတနောလု အော်း ှင

ထု မောဏမှ CHF သန်း ၄၀၀ ကု

ဝနထမ်းပ ေါင်း

အပရ်းပ ေါ်အပပခအပနတစရ ပဖစသညေ့
ရ ရွ ောလထုတမှ
ု ေ့

ပက ောနှင ေ့

၁၃

ကမဘောပ ေါ်တွင

COVID

ကကြိုတငပ ငဆငနင
ု ပစရနနှင ေ့

–

19

ယံုကကညအော်းထော်းရပသော

သန်းပက ောတပဖငေ့
ု ေ့

ကျွန ု တသည
ု ေ့

မကကံြိုစဖ်း

ကမဘောလံု်းဆုငရော

ဗုင်းရ စ

ပ န ေ့ ွော်းမှုအပ ေါ်

ယင်းအပပခအပနမ ော်းကု

လအမ ော်းနှင ေ့

တံပု ေ့ နပဆောငရွ ကနင
ု ပစရန

စီစဉထာ်း ှပပီ ်းပဖစသည။

CHF သန်းပ ေါင်း ၁၅၀ ကု

IFRC ပမနမောနင
ု ငံရု ်းံ ၏
က န်းမောပရ်းပစောငေ့ပ ှောကမှု၊ ရကခော စစည်းမ ော်းကကြိုတငပနရောခ ထော်းပခင်း၊ ထခုကဆံု်းရှု ံ်းနင
ု ပပခမ ော်းကု အသပ ်းပခင်း၊
ှော်းမှုမ ော်းနှငစ
ေ့ လ ဉ်း၍ ကမဘောလံု်းဆုငရော ကွနယကမှတဆငေ့ သငခန်းစောယပလေ့လောပခင်း၊

မသော်းစုမ ော်းအတွက ပငွပကက်းပထောက ံေ့မှုမ ော်း နှငေ့ က ယက ယပ နပ ေ့ နပရောဂေါပ
န ေ့ ွော်းမှု၏ အက ြို်းဆကမ ော်းကု ပလ ောေ့ခ ပခင်း
ေ့
စသညတပဆောင
ု ေ့
ရွ ကရောတွင အမ ြို်းသော်းအဆငေ့ ကကကပပခနီနင
ှ လပခမ
်းနီ အသင်းအဖွွဲ့မ ော်းကု ံေ့ ု်းကညီပ ်းရနရညရွ ယ၍
ေ့
IFRC အတွက ရညစ်းထော်းသညပ ီ်း၊ ယင်းအပကကောင်းအရော အပသ်းစတပလေ့လောနင
ု ရန ယခုလငေ့ခကု နှ

၁၆၀,၀၀၀

မကကောပသ်းမီကောလစတငပဖစ ွော်းခေ့ပသော

ပ ညတွင်း၌ င နင
ု ငံတွင်းအဖွွဲ့အစည်းမ ော်းမှ မတညပ ်းရနပဖစပ ီ်း၊

ပေသတွင်းတံပု ေ့ နလှု

မ ော်းနှင ေ့

ရံု်းပ ေါင်း

ေါ။ here

ံေ့ ု်းကညီမှုပဖငေ့ ပမန်မာနင
ို င
် ကကက်နပခနီအသင််း(MRCS) သည က န်းမောပရ်းနှင ေ့

အော်းကစော်းဝနကကီ်းဌောန (MoHS) ၏ လမ်းညနခ ကမ ော်းအတုင်း နင
ု ငံအတွင်း COVID 19 ပရောဂေါ ကောကွယ
ပရ်းလု ငန်းမ ော်းတွင
၃၃၀

မှ

ေါဝင ပဆောငရွ ကလ က ှသည။ ထုသု ေ့ ပဆောငရွ ကရောတွင ပမြိုွဲ့နယအသင်းခွ ပ ေါင်း

ကကကပပခနီပစတနောလု အော်း ှင

ပလ်းပသောင်းပက ော

ကောကွယပရ်း လု ငန်းမ ော်းကု အတတနင
ု ဆံု်း

တမှ
ု ေ့

ရ ရွ ောလထုအတွင်း

ပရောဂေါ

ေါဝငပဆောငရွ ကပ ်းလ က ှသညေ့အတွက ရ ရွ ောလထု

အ ေါအဝင နင
ု ငံတွင်း ှ ရ ရွ ောလထုအနှသ
ံ ေ့ ု လက
လှမ်းမီပရောက ှနင
ု ပစပသော အက ြို်းပက ်းဇ်း ှခေ့သည။
ေ့

# COVID-19 ရ ရွ ောလထုအော်း ကကြိုတငပ ငဆငပခင်း နှင ေ့ ပမနမောနင
ု ငံ ှ ပပ ောင်းလပနပသောအပပခအပနမ ော်းကု ရငဆုငရန အသငေ့ပ ငဆငပခင်း

၂၀၂၀ ခုနစ
ှ မတလ ၃၀ ရကပနအထ
MRCS ၏ အပရ်းပ ေါ်လု ငန်းပဆောငရွ ကခ က (EPoA) မ ော်းဆုငရော
ေ့

(၂၀၂၀

အပရ်းကကီ်းအခ ကမ ော်း
ရညရွ ယခ က - MRCS ၏ COVID-19 တံပု ေ့ နပဆောငရွ ကမှုမ ော်းသည ဗုင်းရ စ ု်းက်းစကပ န ေ့ ွော်းမှုကု ကောကွယတော်းဆီ်းပခင်း

ခုနစ
ှ

မတလ

တငပ ခေ့ပသော)

MRCS

၂၄

ရကထ

၂၀၂၀

အော်းကစော်း

လကလှမ်းမီ ရယနင
ု ပစရနနှင ေ့ ၎င်းတရ
ု ေ့ ရွ ောမ ော်းကုယတုင မမတရ
ု ေ့ ရွ ောကု ဂုဏသကခော ှ ှ ပထောက ံေ့ပ ်းနင
ု ပစရန ကညီပ ်းပခင်း

စုစည်းပ ီ်း

အော်းပဖငေ့ COVID -19 ပရောဂေါပ န ေ့ ွော်းမှုကကောငေ့ ခံစော်းရသညေ့ ဆင်းရေုကခမ ော်း၊ ပသဆံု်းမှုမ ော်း နှင ေ့ လမှုပရ်းအက ြို်းဆကမ ော်းကု

အပရအတွက

မတလ

ခွအထရ က န်းမောပရ်း နှငေ့

ကန်းဂဏန်းမ ော်း နှင ေ့ အခ ကအလကမ ော်း

သမဟု
ု ေ့ တ ပနှောငေ့ပနှ်းပစပခင်း၊ နှင ေ့ ပရောဂေါပဖစ ွော်းမှုကု ခံစော်းရပသော ရ ရွ ောမ ော်းအပနပဖငေ့ အပပခခံ လမှုကရုဏောလု ငန်းမ ော်းကု
ပစတနောေ့ဝနထမ်း

ဝနကကီ်းဌောနမှ

ပနောကဆံု်းရ စောရင်းမ ော်း
ပစောငေ့ကကညေ့လနော/သံသယ

ပလ ောေ့ခ ပ ်းနင
ု ရန ရညရွ ယ ေါသည။

လနော စုစုပ ေါင်း ၅၁၇ ဦ်း

ဦ်းစော်းပ ်းနယ ယမ ော်း •

ထခုကဆံု်းရှု ံ်းနင
ု ပပခကု အသပ ်းပခင်း၊ ရ ရွ ောနှငထ
ေ့ ပတွွဲ့ဆကဆံပခင်း

•

အစု်းရ၏ ပစောငေ့ကကညေ့ပလေ့လောမှု၊ ရ ရွ ောအပပခပ ြို ပစောငေ့ကက မှုကု ကညီပ ်းပခင်း

•

စတ ုင်းဆုငရောအော်းပ ်းကညီပ ်းပခင်း

ပရောဂေါ ှပကကောင်း
အတညပ ြိုလနော ၁၄ ဦ်း

Info sharing in Mon state

အဓကဦ်းတညအု စု - ပရ ွဲ့ပပ ောင်းအလု သမော်းမ ော်း၊ သကကကီ်းရွ ယအုမ ော်း နှင ေ့ နောတော ှညပရောဂေါ ခံစော်းပနရသမ ော်း၊ ယောယီခုလံုရော
စခန်းမ ော်းနှင ေ့

ခုနစ
ှ

၃၀ရကပန၊ ေ့ ည ၇ နောရီ

COVID-19

တုကရု ကအက ြို်းခံစော်းရသ

ဋ ကခပဖစ ွော်းရောနယပပမမ ော်း ှလမ ော်းစသညေ့ ထခုကအလွယဆံု်း သမ ော်းအ ေါအဝင အပထွပထွလဦ်းပရကု ဉီ်းတည

ဓေါတခွအတညပ ြို ု်းမပတွွဲ့

အပရအတွက

ပဆောငရွ ကသည။ MRCS ၏ လု ငန်းပဆောငရွ ကမှုအော်းလံု်းတွင ကောကွယပစောငေ့ပ ှောကမှု၊ က ော်းမပရ်းရောနှင ေ့ လတုင်းအက ံြို်းဝငမှု

လနော ၄၂၆ ဦ်း

ရှု ပထောငေ့မ ော်းကု ထညေ့သွင်းစဉ်းစော်းသွော်းမညပဖစသည။

ဓေါတခွအပပဖပစောငေ့ဆုင်းဆ

ခနမှေ့ န်းအခ နကောလ - ၈ လ (၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ပဖပဖောဝေါရီလ ၁ ရက - ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ စကတငဘောလ ၃၀ ရကပန)ေ့

လနော ၇၇ ဦ်း

ပတောင်းဆုသညေ့ မောဏ - CHF ၁,၂၂၆,၇၃၀
ေါဝငပသော

ဦ်းတည ပ ညနယ/တုင်းပေသကကီ်း - ပ ညနယနှင ေ့ တုင်းပေသကကီ်း ၁၇ ခုလံု်း
မတဖကမ ော်း - အသင်း၏ဥ ပေအရ လသော်းခ င်းစောနောမှုလု ငန်းမ ော်းတွင အစု်းရ၏ အပထောကအ ံေ့အပနပဖငေ့ MRCS သည
နင
ု ငံအဆငေ့ တွင သောမက ပ ညနယ/တုင်းပေသကကီ်း/ခရု ငနှင ေ့ ပမြိုွဲ့နယအဆငေ့မ ော်းတွင ေါ က န်းမောပရ်းနှင ေ့ အော်းကစော်း ဝနကကီ်းဌောန၏
လမ်းညနမှုပဖငေ့

်းပ ေါင်းပဆောငရွ ကလ က

အပပခအပနမ ော်းနှငစ
ေ့ လ ဉ်းသညေ့

ပနောကဆံု်းရ

နင
ု ငံတွင်း

COVID

-19

သတင်းအခ ကအလကမ ော်းကု

ံုမှနစုစည်းပဆောငရွ ကမညေ့ ကကကပပခနီနင
ှ ေ့ လပခမ်းနီလှု

အလော်းအလော ှပသော
ံုမှနဖလှယလ က ှသည။

ပ ်းပခင်းနှငေ့ ရ ရွ ောနှငေ့ ထပတွွဲ့ ဆကဆံပခင်း၊ အသ

Dashboard.

ပ ်းပခင်း၊

သည
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