
 

 
 သတင််းထုတပ်ြန်ချက် 

 
အမျ   ်းသ ်းအဆင ် COVID-19 က ကွယ်၊ ထ န််းချ ြ်၊ ကုသရ ်းလုြ်ငန််းမျ ်းတွင် 

အသ ု်းပြ  န်အတွက် UNHCRမှ ရဆ်းနှင ်ရဆ်းဘက်ဆ ုင်  ြစ္စည််းမျ ်း လှှူဒါန််း 

ရြ်းအြ်ပခင််း 

၁၂ သြဂုတ်လ ၂၀၂၀ 

နေပြညန်တ ် - ကုလြမဂဂဒုကခြည်မျ ျားဆ ုင်ရ နေဂျငစ်ီ(UNHCR)ြည် ပမေမ် န ုငင်ံ၏ COVID-19 ကမဘ လံုျား 

ဆ ုင်ရ ကြ်နရ ဂါေနြေါ်တုေ ်ပြေ်နဆ င်ရွကမ်ှုက ကုူညီြံံ့ြ ုျားြညံ့်ေနေပြငံ့န်ဆျားဝါျားမျ ျား၊နဆျားြစစည်ျားက ရ ယ မျ ျားနငှံ့် 

တစ်က ယု်ရည်ြုံျားနရ ဂါက ကွယန်ရျားဝတစ်ံုမျ ျားြါ၀င်ြညံ့် နဆျားဝါျားနှငံ့်နဆျားဘကဆ် ုင်ရ ြစစည်ျားမျ ျားက  ု ၀ေက်ကီျား 

ဌ ေမျ ျားြ ု နြျားေြလှ်ှူဒါေ်ျားခ ံ့ြည်။ နရ ဂါက ကယွ်ထ ေ်ျားချျုြ်ကုြနရျားလုြ်ငေ်ျားမျ ျားေတွက် ေနထ က်ေကူပြျု 

ြစစည်ျားမျ ျားလ  နပြ င်ျားနြျားေြပ်ခင်ျားေခမ်ျားေေ ျားမျ ျားက ု နေပြည်နတ တ်ွငက်ျင်ျားြပြျုလုြ်ခ ံ့ပြျီား၊ ေခမ်ျားေေ ျားမျ ျားြ ု  

ပမေမ် န ုငင်ံေစ ုျားရ၀ေ်ကကီျားဌ ေမျ ျားမှတ ၀ေရ်ှ ြုဂဂ ျုလ်မျ ျားနငှံ့က်ုလြဂဂဒုကခြည်မျ ျားဆ ုငရ် မဟ မင်ျားကကီျားရံုျားမှယ ယီ 

ဌ နေက ယု်စ ျားလှယတ် ု တကန်ရ ကခ် ံ့သကြါြည။်  

UNHCRြည်ကျေ်ျားမ နရျားနှငံ့ေ် ျားကစ ျား၀ေက်ကီျားဌ ေ၊ေလုြ်ြမ ျား၊လူဝင်မှုကကျီားသကြ်နရျားနှငံ့်ပြည်ြူူ့ေင်ေ ျား၀ေက်ကီျား 

ဌ ေ၊ န ုင်ငံပခ ျားနရျား၀ေက်ကီျားဌ ေနှငံ့် လူမှု၀ေထ်မ်ျား၊ကယဆ်ယ်နရျားနငှံ့်ပြေ်လညန်ေရ ချထ ျားနရျား၀ေက်ကီျားဌ ေမျ ျားြ ု  

စုစုနြါင်ျား နဒေါ်လ  ၂.၃ ြေ်ျားတေ်ြ ုျားရှ နဆျားဝါျားြစစည်ျားမျ ျားနထ က်ြံံ့လှှူဒါေျ်ားခ ံ့ြါြည်။ 

နဆျားဘက်ဆ ုင်ရ ြစစည်ျားမျ ျားပြစ်ြညံ့် Ultrasound Scanner ေလုံျား၂၀၊ ventilator ၁၈ လုံျား၊ ေြခူျ  ေတ် ုင်ျားက ရ ယ  

၇၂၀ နှငံ့် နဆျားေမျ  ျုျားမျ  ျုျားတ ု ြါ၀င်ြည်ံ့ WHO မှေကကံပြျုထ ျားြညံ့် COVID-19 တံု ပြေန်ဆ င်ရွကရ် တငွ်ေြံျုားပြျုမညံ့် 

ြစစည်ျားက ရ ယ မျ ျားြါ၀င်ြညံ့်ြစစည်ျားေစံ၄ုစံေု ျား ကူညြံီံ့ြ ုျားနြျားပခင်ျားြည် ေမျ  ျုျားြ ျားေဆငံ့က်ျေ်ျားမ နရျားဆ ငု်ရ  

တံု ပြေန်ဆ င်ရွကမ်ှုက  ု ေ ျားပြညံ့က်ူညီရေ်ရည်ရယွ်ပခင်ျားပြစ်ြည်။ နရ ဂါပြစ်ြွ ျားမှုစီမံခေ ်ခွ ရ တငွ် နေ က်ထြ် 

ေနထ က်ေြံံ့ပြစန်စရေေ်တွက် ြ ုျားြတ်နဆျား၊ နဆျားဘက်ဆ ုင်ရ စွေ ်ြစ်ြစစည်ျားမျ ျားက ုစမံီခေ ်ခွ ရေ်ြစစည်ျားမျ ျားနငှံ့် 

ဓ တ်ခွ ခေျ်ားဆ ငု်ရ ေနထ ကေ်ြံံ့မျ ျားြည်လည်ျား လှုဒါေျ်ားမှုတွင်ြါ၀င်ြည။် ထ ု ေပြင် နရှှေ့တေ်ျားမျက်န ှစ မှ 

တ ၀ေယ်နူဆ င်ရွကန်ြျားနေသကြညံ့်ကျေ်ျားမ နရျားနစ ငံ့်နရ ှက်မှုလုြ်ြ ျားမျ ျားနဘျားကင်ျားနစရေရ်ည်ရယွ်၍ နရ ဂါ 

စစ်နဆျားမှုနှငံ့ခ်ွ စ တ်ခေ်ျားြုံျားလက်ေ တ် ၂၃၈,၆၀၀စံု၊ ခွ စ တခ်ေ်ျားြုံျားနှ နခါင်ျားစည်ျား ၁၇၀,၀၀၀၊ N95 နှ နခါင်ျားစည်ျား 

၁၆၀,၀၀၀၊ မျက်နှ က  ၃၄,၀၀၀၊ တစ်ခါြုံျား၀တ်စံ ု၂၃,၀၀၀ နှငံ့် နဘျားကင်ျားလုံခချံုနရျားမျက်မှေ် ၉,၆၀၀တ ု ြါ၀င်ြညံ့် 

နဘျားကင်ျားလုံခချံုနရျားဆ ုင်ရ ြစစည်ျားက ရ ယ မျ ျားက ုလည်ျားလ  နပြ င်ျားနြျားေြခ် ံ့ြါြည။် 

“ဗ ုင်ျားရြ်စြ် ုျားြျံှေ့နှံ မှုက နုနှျားနကျွားနစရေန်ှငံ့်ရြ်တေ ်န ငု်ရေေ်တွက်UNHCRေနေပြငံ့က်ျွန်ြ်ုတ ု ၏မ တ်ြက်ေြွ ှေ့ေစည်ျား

မျ ျားနှငံ့်ေတူ လူမှုေြ ုင်ျားေ၀ ုင်ျားေ ျားလုံျားတ ု ေ ျားကညူီြံံ့ြ ုျားနြျားရေက်တ ပြျုထ ျားပြျီား ထ ခ ုက်လွယ်လူေုြ်စုမျ ျားေ ျား 

ပြည်ြူူ့ကျေ်ျားမ နရျားတံု ပြေန်ဆ င်ရွက်မှုတွင်ြါ၀င်န ုငန်စရေ်ေတကွ်လည်ျား ေနလျားထ ျားလုြ်နဆ င်ြ ွျားမည် 

ပြစြ်ည်။ ယနေ ပြျုလုြ်ခ ံ့ြညံ့်နဆျားဘက်ဆ ငု်ရ ြစစည်ျားမျ ျားလှုဒါေ်ျားပခင်ျားြည် ေမျ  ျုျားြ ျားေဆငံ့C်OVID-19တံု ပြေ် 

နဆ င်ရွကမ်ှုေတွကေ်နထ က်ေကူပြျုရေ် UNHCR၏ေနလျားထ ျားနဆ င်ရွကမ်ှုေတွက ်နေ က်ထြ်ပြယုဂတ်စ်ခ ု

ပြစြ်ည်။ ကျွန်ုြ်တ ု ေနေပြငံ့ ်န ုင်ငတံစ်၀ှမ်ျားရှ ကျေ်ျားမ နရျား၀ေ်ထမ်ျားမျ ျားေ ျားနကျျားဇူျားတင်ရှ နသက င်ျား နပြ သက ျားလ ုပြီျား  



 

 

 

 

ကျေ်ျားမ နရျားနစ ငံ့န်ရ ှက်မှုလ ုေြ်နေြူမျ ျားေ ျားကညူီနြျားနေြညံ့် ယင်ျားကျေျ်ားမ နရျား၀ေထ်မ်ျားမျ ျား နဘျားကင်ျား 

လုံခချံုနစနရျားေတွက်လည်ျား ကူညီနြျားရေေ်ြငံ့်ရှ နေနသက င်ျားနပြ သက ျားလ ုြါြည”်ဟု ပမေမ် န ုင်ငံဆ ငု်ရ  

ကုလြမဂဂဒုကခြည်မျ ျားဆ ုငရ် မဟ မင်ျားကကီျားရံုျားမှ ယ ယဌီ နေက ယု်စ ျားလှယ် Cecile Fradotမှ နပြ သက ျားခ ံ့ 

ြါြည်။ 

ကြ်နရ ဂါစတင်ပြစ်ြွ ျားစဥက်တည်ျားကြင် UNHCRြည် ကချင်ပြည်ေယ်၊ ရမ်ှျားပြည်ေယန်ပမ က်ြ ုင်ျားနငှံ့် ရခ ုင် 

ပြည်ေယန်ှငံ့် ပမေမ် န ငု်ငံေနရှှေ့နတ င်ြ ငု်ျားနဒြမျ ျားရှ  နေရြ်စွေ ်ခ ွနရ ှေ့နပြ င်ျားနေထ ငု်ရ နေရ မျ ျားတွင ် ကက ျုတင် 

က ကယွန်ရျားဆ ုင်ရ ေဓ ကြတင်ျားစက ျားမျ ျားပြငံ့်ေြ ြည နြျားပမြှငံ့တ်ငန်ရျားလှုြ်ရှ ျားမှုမျ ျားနှငံ့်လက်ြေ ်နဆျားရည်၊ 

ဆြ်ပြ မျ ျားနှငံ့ ် လကန်ဆျားစင်ြစမ်ျ ျားထ ျားရှ နြျားပခင်ျားပြငံ့ ် ကျေ်ျားမ နရျား၊ နရနငှံ့်ြေ ်ရှင်ျားနရျားနှငံ့ ် တစ်က ယု်ရည် 

ြေ ်ရှင်ျားနရျားဆ ုင်ရ လုြ်ငေ်ျားမျ ျားေ ျား နေရြ်စွေ ်ခ ွစခေ်ျားမျ ျားတွင်ြ မက လူထူထြ်ရ နစျျားနေရ မျ ျားတငွ်လညျ်ား 

တ ုျားပမြှငံ့်လုြ်နဆ င်ခ ံ့ပခင်ျားပြငံ့ ် ကက ျုတင်က ကယွန်ရျားနှငံ့တ်ေု ်ပြေ်မှုဆ ုင်ရ နဆ င်ရွကမ်ှုမျ ျားက ု ပမြှငံ့တ်င်နဆ င်ရကွ် 

ခ ံ့ြါြည်။ ကုလြမဂဂဒကုခြည်မျ ျားဆ ုင်ရ မဟ မင်ျားကကီျားရံုျားြည် ေြွ ျားေလ ကေ ်ြတ်နစ င်ံ့သကညံ့န်ရျား 

စခေ်ျားမျ ျားတငွ်ယ ယီနေထ ငုရ်ြညံ့်ပြည်ြူမျ ျားြ ုမ ုြကန်တ ငံ့်ြက်ြ ပြစန်စရေန်ှငံ့လုံ်ခချံုနစရေေ်တကွ်လ ုေြ်

ြညံ့်ြစစည်ျားမျ ျားပြစြ်ညံ့် ခုတင်မျ ျား၊ နစ င်မျ ျား၊ တစ်က ယု်ရညက်ျေ်ျားမ နရျားြုံျားြစစည်ျားစံုမျ ျား ေစရှ ြညံ့ ်

ြစစည်ျားမျ ျားေ ျား နစ ငံ့်သကညံ့န်ရျားစခေ်ျားနြါင်ျား ၃၅၀နကျ တ်ွင်ထ ျားရှ န ငု်ရေေ်တကွ် န ငုင်ံတစ်၀ှေ်ျားရှ  နဒြနတရေစ ုျားရ 

ေြွ ှေ့မျ ျားနငှံ့် ကျေ်ျားမ နရျား၀ေက်ကီျားဌ ေမျ ျားေ ျား ြံံ့ြ ုျားကူညနီြျားခ ံ့ြါြည်။ ယနေ ထြ်နဆ င်ျားလှုဒါေ်ျားမှုြည် ဇူလ ုင်လ 

၂၅ ရကက် ကျေ်ျားမ နရျားနှငံ့ေ် ျားကစ ျား၀ေက်ကီျားဌ ေြ ု  COVID-19 စမ်ျားြြ်က ရ ယ နြါင်ျား ၁၀,၀၀၀လှုဒါေ်ျားမှု၏ 

နေ က်ဆကတ်ွ လှုဒါေ်ျားမှုပြစြ်ည်။  

 

ြတင်ျားေချက်ေလက်မျ ျားြ မု ုြ ရှ လ ုြါက ဆက်ြွယ်ရေ် - 

Aoife McDonnell, mcdonnel@unhcr.org 

ယဥယ်ဥ်ပမင်ံ့, myinty@unhcr.org 
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