
  

 

 

 

UNHCR နငှ  ့် WFP တ  ို့ ပ  ူးပပ ေါင့်ူး ၍ မြ န့်ြ ာ န  င ့်င ံ အတွက့်   

COVID-19 Test Kit ပပ ေါင့်ူး  ၂ ၀ ,၀၀၀ လ  ွှဲပမပ ာင ့်ူးပပ ူးအပ ့် 
 

၃၀ ရက ်ဇူလ ိုင်လ ၂၀၂၀ 

 

ရနက်ိုန်၊ မြနြ်ာ - ကိုလသြဂ္ဂဒိုကခသည်ြျာျားဆ ိုင်ရာအေဂ္ျငစ်ီ (UNHCR) နှင ် ကြ္ာ စာျားနပ်ရ ကခာေစေီစဉ် (WFP) တ ိုို့ 

ေတတူကွပူျားအပေါင်ျား၍ COVID-19 စြ်ျားသပ်က ရ ယာအပေါငျ်ား ၂၀,၀၀၀ က ို မြနြ်ာန ိုင်ငံေစ ိုျားရသ ိုို့အပျားေပခ်  ပေါသည်။ 

UNICEFက ၀ယယ်ူမခင်ျားနငှ ် သယယ်ူပ ိုို့အဆာင်မခင်ျားတ ိုို့အဆာင်ရကွ်အပျားခ  သည ် ဤစြ်ျားသပ်က ရ ယာြျာျားသည် 

ကိုလသြဂ္ဂက မြနြ်ာန ိုင်င ံ ကျန်ျားြာအရျားနငှ ်ောျားကစာျားဝနက်ကီျားဌာန(MoHS)သ ိုို့ စြ်ျားသပ်က ရ ယာအပေါင်ျား ၉၀,၀၀၀ 

အကျာ် အ ာက်ပံ အပျားြည ်ေစီေစဥ်၏ တစ်စ တတ်စ်ပ ိုငျ်ားေမြစ ် ရနက်ိုန်ေမပည်မပညဆ် ိုင်ရာအလဆ ပ်သ ိုို့ ယအနို့ 

အရာကရ်ှ လာခ  ပပမီြစသ်ည်။ 

ကိုလသြဂ္ဂြ သာျားစိုေအနမြင်  မြနြ်ာန ိုငင်ံေစ ိုျားရ၏ COVID-19 တံိုို့မပနအ်ဆာင်ရွက်ြှုတငွ် ေမပည ်ေ၀ပူျားအပေါင်ျားကညူီ 

ရပ်တည်လျက်ရှ ပပျီား ေအရျားအပေါ်လ ူ့ေသက်ကယ်ဆယအ်ရျားနှင ် COVID-19 Test Kit ြျာျား ပံ ပ ိုျားြှုြျာျား ေပေါေ၀င် 

ဗ ိုင်ျားရပ်စ်မပနိ်ု့ပွာျားြှုက ိုတာျားဆီျားရာတငွ်အက အညီမြစအ်စြည  ် ေြျ   ျားသာျားေဆင တ်ံိုို့မပန်အဆာင်ရွကြ်ှုစွြ်ျားရည်ြျာျား 

တ ိုျားတက်လာအစရနေ်တွကလ်ည်ျား ောျားမြည က်ူညအီပျားလျက်ရှ ပေါသည်။ ေလာျားတ ူ မပည်တွင်ျားတွင်လ ိုေပ်အနသည ် 

ကယ်ဆယအ်ရျား၊ သနိ်ု့ရှင်ျားအရျားနှင ် အဆျား၀ေါျားေအ ာက်ေပံ ြျာျား မြနြ်ာန ိုငင်ံသ ိုို့ လွယက်ူအချာအြွွေ့စွာ အရာက်ရှ န ိုင် 

အစရနေ်တွက် WFP ၏ လူသာျားချင်ျားစာနာအ ာက် ာျားြှုဆ ိုင်ရာ အ ာက်ပံ ပ ိုို့အဆာငအ်ရျားစနစ်ြှတစ်ဆင ်လည်ျား 

ပံ ပ ိုျားအဆာင်ရကွ်အပျားလျက်ရှ ပေါသည်။ 

“ကြ္ာလံိုျားဆ ိုင်ရာကူျားစကအ်ရာဂ္ေါသည် လူတ ိုင်ျားက ိုသကအ်ရာက်အစပပျီား   ခ ိုက်လွယ်လူေိုပ်စိုြျာျားက ိုေနတရာယ်ြျာျားစာွ 

မြစအ်စခ  သည်။ ပေါျားစပ်နှင ်နှာအခေါင်ျားစည်ျားြျာျား၀တ်ဆငမ်ခင်ျား၊ လူတစဦ်ျားန ို့တစဦ်ျားလက်တကြ်ျားေကွာြှာအနမခင်ျားနငှ ် လူစို 

လူအဝျားြှအရာှင်ရှာျားမခင်ျားနငှ  ် တစ်က ိုယ်အရသနိ်ု့ရှင်ျားြှုဆ ိုင်ရာေအလ ေကျင ်ြျာျား   န်ျားသ ြ်ျား ာျားမခင်ျားေပေါေ၀င် 

ကာကယွ်ရန် လ ိုကန်ာအဆာင်ရွကရ်ြည ေ်ချက်ြျာျားောျားဆက်လက်၍လ ိုကန်ာအဆာငရ်ကွ်ရန်လ ိုေပ်အနအသျားသည်” 

ဟို UNHCR ြှ ယာယီဌာအနက ိုယ်စာျားလှယ် Ms. Cecile Fradot ကအမပာကကာျားခ  သည်။ "ဒီစြ်ျားသပ်က ရ ယာြျာျားက ို 

ယအနို့ လ  အမပာင်ျား အပျားေပမ်ခင်ျားသည် ဗ ိုင်ျားရပ်စ်ပ ိုျားကူျားစကြ်ှုလြ်ျားအကကာင်ျားက ို  န်ျားချ ပ်ရပ်တနိ်ု့ရန်နငှ ် ပဋ ပကခအကကာင ် 

အနရပ်စွနို့်ခာွ ွကအ်မပျား အနရသူြျာျားေပေါေ၀င် လူြှုေသ ိုင်ျားေဝ ိုင်ျားောျားလံိုျားက ိုကာကယွ်ရန်ေတွက် မြနြ်ာန ိုင်ငံ 

ေစ ိုျားရ၏ လိုပ်အဆာင်ြှုြျာျားက ို ပံ ပ ိုျားကူညီရာတွင် ေလွနေ်အရျားပေါသည်"။ 

WFP ၏ မြနြ်ာန ိုငင်ံဆ ိုင်ရာဌာအနက ိုယစ်ာျားလှယ် Mr. Stephen Anderson က “ဒီ စြ်ျားသပ်က ရ ယာအတွဟာ COVID-

19 ကူျားစက်မပနိ်ု့ပွာျားြှု ဒိုတ ယလ ှုင်ျားက ို ကာကယွတ်ာျားဆီျားြ ိုို့အဆာင်ရကွ်အနတ   န ိုငင်ံအတာေ်စ ိုျားရရ ွေ့ 

ကက  ျားပြ်ျားောျား ိုတ်ြှုအတွက ို ဆက်လက်တည်တံ အစြ ိုို့န ို့ ပ ိုပပီျားတ ိုျားမြြှင ်အပျားန ိုင်ြ ိုို့ ရည်ရွယ်ပေါတယ်။ ေခိုလ ိုကက  ျားပြ်ျား  



  

 

 

ောျား ိုတ်ြှုအတွဟာ မပညတ်ွင်ျားြှာ ဆင်ျားရ ြွ အတြှုန ို့ ငတ်ြွတအ်ခေါင်ျားပေါြှုက ို   န်ျားချ ပ်ြ ိုို့ေတွက် ေလွန် 

ေအရျားကကီျားပေါတယ်” ဟိုအမပာကကာျားခ  ပေါသည်။  

ယခိုလက်ရှ ပံ ပ ိုျားြှုသည် ေြျ   ျားသာျားကျန်ျားြာအရျားဓာတ်ခွ စြ်ျားသပ်ြှုဆ ိုင်ရာနည်ျားဗျ ဟာောျားပံ ပ ိုျားကူညီအပျားသည ်ေအနမြင ် 

မြနြ်ာန ိုငင်ံေစ ိုျားရေတွက် WHO၊ UNICEF နှင ် ကျန်ျားြာအရျားအစာင ်အရာှက်ြှုလကလှ်ြ်ျားြီရရှ အရျားရနပံ်ိုအငွြှတဆင ် 

UNOPS တ ိုို့က ကျန်ျားြာအရျားနှင ်ောျားကစာျား၀န်ကကီျားဌာနနှင  ် ယင်ျား၏ သက်ဆ ိုင်ရာဓာတခ်ွ စြ်ျားသပ်ြှုဆ ိုင်ရာဌာနြျာျားသ ိုို့ 

စြ်ျားသပ်က ရ ယာအပေါင်ျား ၇၅,၀၀၀အကျာ်က ို လ  အမပာင်ျားအပျားေပခ်  မခင်ျားေပေါေ၀င ် ကိုလသြဂ္ဂ၏အပေါင်ျားစညျ်ား 

အဆာင်ရွကြ်ှုောျား ဆက်လကေ်အကာငေ် ညအ်ြာအ်ဆာငရ်ကွ်မခင်ျားမြစသ်ည်။ 

ယခိုနစှတ်ွင် UNHCR သည် ေြျ   ျားသာျားေဆင C်OVID-19အရာဂ္ေါတံိုို့မပနအ်ဆာင်ရကွ်ြှုဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငန်ျားြျာျားတွင် န ိုငင်ံြ   

အနသူြျာျားနငှ ်အနရပ်စွနို့်ခာွမပည်သူြျာျားေပေါေ၀င် ကညူီအစာင အ်ရာှက်ြှုလ ိုေပ်အနသူြျာျားောျားလံိုျား ပေါ၀င်ခွင ်ရရှ အစအရျား 

အသချာအစရနရ်ည်ရယွ်၍ ေအြရ ကန်အဒေါ်လာ (၉.၄) သန်ျား သံိုျားစွ ြည ်လိုပ်ငန်ျားေစေီစဉက် ို စတငအ်ဆာင်ရွကခ်  သည်။ 

တစ်ချ  နတ်ည်ျားြှာပင် WFP သည် မြနြ်ာနယစ်ပ်ဂ္ တ်ြျာျားနငှ ် န ိုငင်အံတာ်ေစ ိုျားရပံ ပ ိုျားြှုမြင ်ြငွ ်လှစ် ာျားသည ် 

ေသွာျားေလာကနို့်သတအ်စာင် ကကည အ်ရျားစခန်ျားြျာျားတငွ် အနရပ်မပနအ်ရ ွေ့အမပာင်ျားလိုပ်သာျား ၅၀,၀၀၀ အကျာေ်တွက် 

အနို့စဥ်ေစာျားေစာြျာျားအ ာက်ပံ အပျားလျက်ရှ သည ေ်မပင်၊ COVID-19 အရာဂ္ေါတ ိုကြ်ျက်အရျားတွင် ေအရျားတကကျီား 

လ ိုေပ်လျက်ရှ သည ် ြရှ ြမြစ်ကျနျ်ားြာအရျားအစာင အ်ရာှကြ်ှုဆ ိုင်ရာပစစည်ျားြျာျားနှင ် ခရီျားသည်ြျာျားောျား WFP ၏ 

ေပတ်စဉ်ပျံသန်ျားလျက်ရှ သည ် ေကူေညီအပျားအရျားအလယာဉ်ြျာျားမြင ် ဆက်လက်ပ ိုို့အဆာင်ကူညအီပျားလျက်ရှ ပေါသည်။ 

 

သတင်ျားေချက်ေလက်ြျာျားပ ိုြ ိုသ ရှ လ ိုပေါက ဆက်သွယ်ရန် - 

• UNHCR: Aoife McDonnell, email: mcdonnel@unhcr.org    

• UNHCR: ယဥယ်ဥ်မြင် , email: myinty@unhcr.org  

• WFP:  က်ဦျားလင်ျား, email: htetoo.linn@wfp.org  
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