
 

 

သတင််းထ ုတပ်ြန်ချ က် 
ချက်ချင််းထုတ်ပြန်ရန် 

 

 

ကုလသမဂ္ဂဒုကခသည်မျာ်းဆ ုင်ရာမဟာမင််းကက ်းရ ု်း ဌာနနက ုယ်စာ်းလှယ် Ms. Hai Kyung Jun (ဘယ်) က COVID-19 

စမ််းသြ်က ရ ယာမျာ်းအာ်း ပြည်နထာင်စုကျန််းမာနရ်း၀န်ကက ်းနဒေါက်တာပမင ်နထ ်း (ညာ) ထ သ ုို့ လ ွှဲနပြာင််းနြ်းအြ် 

လှုဒေါန််းစဥ် 

 

ပြနြ်ာ န ုငင်ံ၏ COVID-19 ကြဘာလံု်းဆ ုင်ရာ ကြ်ရရာ ဂါအရြေါ်တ ံုုံ့ပြနရ်ဆာ င်ရကွ်ြှုက  ု UNHCR ြှြံံ့ြ ု်းကူညရီန် 

စြ််းသြ်က ရ ယ ာ ၅၀,၀၀၀ ထြ်ရဆာ င််း လှုဒါ န််းရြ်းအြပ်ခင််း 

ရနက်ုန်၊ ပမနမ်ာ - COVID-19 ကမဘာလ ု်းဆ ုင်ရာကြ်နရာဂ္ေါသည် ပမနမ်ာန ုင်င တစ်ဝှမ််းရှ  သန််းနြေါင််းမျာ်းစ ာနသာ 

ပြည်သူတ ုို့၏ဘ၀အနြေါ် ဆက်လက်သကန်ရာကန်နသပြင  ် ကုလသမဂ္ဂဒကုခသည်မျာ်းဆ ုင်ရာနအဂ္ျင်စ  

(UNHCR)သည် ပမနမ်ာန ုင်င အစ ု်းရ၏ အမျ   ်းသာ်းအဆင က်ျန််းမာနရ်းဆ ငု်ရာတ ုို့ပြနန်ဆာင်ရွကမ်ှုအနြေါ် တ ု်းပမြှင ် 

ကူည နဆာင်ရကွ်လျက်ရှ သည်။  

ဒ ဇင်ဘာလ ၁၆ ရကန်နို့တ င ်ကုလသမဂ္ဂဒုကခသည်မျာ်းဆ ုငရ်ာနအဂ္ျငစ် သည ်နနပြည်နတာ်ရှ  ကျန််းမာနရ်းနှင ် 

အာ်းကစာ်းဝနက်က ်းဌာနသ ုို့ Cobas SARS-CoV-2 Polymerase Chain Reaction (PCR) စမ််းသြ်က ရ ယာ 

၅၀,၀၀၀ က ု လ ွှဲနပြာင််းနြ်းအြ်ခွှဲ ြေါသည်။ 



ယခုလှုဒေါန််းသည ်စမ််းသြ်က ရ ယာမျာ်းသည ်UNHCR နှင  ်WFP တ ုို့မှ ဇူလ ုင်လအတ င််းလှုဒေါန််းခွှဲ သည  ် စမ််းသြ် 

က ရ ယာ၂၀,၀၀၀အပြင ်ထြ်နဆာင််းလှုဒေါန််းပခင််းလည််းပြစသ်ည်။ လက်ရှ ကာလအချ  နအ်ထ  စုစုနြေါင််းအာ်းပြင ် 

စမ််းသြ်က ရ ယာနြေါင််း ၁၄၅,၀၀၀နကျာ်က ကုုလသမဂ္ဂ၏ြူ်းနြေါင််းတ ုို့ပြနမ်ှုဆ ငု်ရာအစ တအ်ြ ုင််းတစခ်ုအနနပြင  ်

ပမနမ်ာန ုငင် အစ ု်းရထ သ ုို့လ ွှဲနပြာင််းနြ်းအြခ်ွှဲ ပြ ်းပြစ်ြေါသည။်  

“UNHCRအနနပြင  ် COVID-19နရာဂ္ေါကူ်းစက်မှုက ထု န််းချ ြ်ရန် န ုင်င နတာ်အစ ု်းရ၏ တစ်န ငုင် လ ု်းအတ ုင််း 

အတာပြင  ် ကက  ်းြမ််းမှုမျာ်းက ဆုက်လက်ြ  ြ ု်းနြ်းရနန်ှင  ် ထ ခ ုက်လ ယန်သာလူမှုအသ ငု််းအဝ ငု််းမျာ်းက  ု ချန်လှြ် 

ထာ်းပခင််းမရှ နစရနအ်တ ကဆ်က်လက်လုြ်နဆာင်သ ာ်းမည်”ဟ ု ပမနမ်ာန ငု်င ရှ ကုလသမဂ္ဂဒုကခသည်မျာ်းဆ ုင်ရာ 

မဟာမင််းကက ်းရ ု်း ဌာနနက ယုစ်ာ်းလှယ ်Ms. Hai Kyung Jun ကနပြာကကာ်းခွှဲ သည။် 

ကုလသမဂ္ဂဒုကခသည်မျာ်းဆ ုငရ်ာနအဂ္ျငစ် သည ် လက်ရှ အချ  န်အထ  နစာင က်ကည န်ရ်းစခန််းနြေါင််း၄၀၀နကျာ်သ ုို့ 

အနပခခ အသ ု်းအနဆာင်ြစစည််းမျာ်းပြစသ်ည  ် အ ြ်ယာမျာ်း၊ နစာင်မျာ်း၊ မ ်းြ ုနချာင်သ ု်းြစစည််းမျာ်းနှင ် 

တစ်က ယု်ရည်သနိ်ု့ရှင််းနရ်းသ ု်းြစစည််းမျာ်းပြည ဆ်ည််းနြ်းပခင််းနှင  ် လက်အ ြ်မျာ်း၊ နှှာနခေါင််းစည််းမျာ်း၊ တစ်ခေါသ ု်း 

၀တ်စ ုမျာ်းနငှ  ် မျက်နှှာြ ု်းစ ြ်မျာ်းအြေါအ၀င ် တစ်က ယု်ရည်သ ု်းနရာဂ္ေါကာက ယန်ရ်း၀တ်စ  ု ၆၈၅,၂၀၀စ ုအာ်း 

နရှှေ့တန််းမျက်နှှာစာမတှာ၀နယ်ူနဆာင်ရကွ်နနကကသည က်ျန််းမာနရ်း၀နထ်မ််းမျာ်းနှင  ် ထ ခ ုက်လ ယန်သာ လူမှု 

အသ ုကအ်၀န််းမျာ်းသ ုို့ ပြနိ်ု့နဝနြ်းခွှဲ ပြ ်းပြစြ်ေါသည။် နနှာက်ထြ်အစ အစဥအ်နနပြင  ် N95နှှာနခေါင််းစည််း 

၃၆၇,၀၀၀သည် ယခုနစှက်ုနြ် ုင််းတ င ်ထြ်မ နရာက်ရှ န ုင်မည်ဟနုမ ာ်လင ်ရပြ ်း သက်ဆ ုင်ရာ၀န်ကက ်းဌာနမျာ်းသ ုို့ 

ပြနိ်ု့နဝနြ်းသ ာ်းမည်ပြစ်သည။် 

UNHCR သည် နနရြ်စ နို့ခ် ာစခန််းမျာ်းနှင  ် နနရြ်စ နို့ခ် ာပြည်သူမျာ်းနှင ်န ငု်င မွှဲ သူမျာ်းနနထ ုင်ရာနနရာမျာ်းတ င် 

COVID-19 ကာက ယ်ပခင််းနငှ ်ြတ်သက်သည ်အသ ြညာပမြှင ်တင်ရနအ်တ က ် လုြ်ငန််းအစ အစဉမ်ျာ်း တ ု်းပမြှင ် 

လုြ်နဆာင်လျက်ရှ ပြ ်း၊ အလာ်းတူစ ာ ယင််းနနရာမျာ်းတ င ်ကျန််းမာနရ်း၊ နရနငှ ်သနိ်ု့ရှင််းနရ်း နှင  ်တစ်က ယု်ရည် 

သနိ်ု့ရှင််းနရ်းဆ ုင်ရာအကူအည မျာ်းရရှ န ုငန်စရန ်နရရရှ ရာနနရာသစ်မျာ်းနြာ်နဆာငန်ြ်းပခင််းနငှ ် တစ်က ယု်ရည် 

သနိ်ု့ရှင််းနရ်းအတ က ်ဆြ်ပြာနှင ်လက်သနိ်ု့နဆ်းရည်မျာ်းနြ်းနဝပခင််းတ ုို့က ု လုြ်နဆာင်လျက် ရှ ြေါသည်။ 

အကူအည လ အုြသူ်မျာ်းအတ က် အနရ်းြေါသည ်အကအူည မျာ်းြ  ြ ု်းကူည နြ်းရန ် အစ ု်းရ၊ ကုလသမဂ္ဂ 

ဒုကခသည်မျာ်းဆ ုင်ရာနအဂ္ျငစ် ၊ အပခာ်းကုလသမဂ္ဂအြ ွှဲှေ့အစည််းမျာ်းနငှ  ် လူသာ်းချင််းစာနှာနထာက်ထာ်းမှု 

ဆ ုင်ရာ မ တ်ြကအ်ြ ွှဲှေ့အစည််းမျာ်း၏စုနြေါင််းကက  ်းြမ််းနဆာင်ရွက်မှုနကကာင  ် ယနနို့လကရ်ှ အချ  န်အထ  ကချင်၊ 

ရခ ုင်နှင  ် ရမ်ှ်းပြည်နယ်မျာ်းအပြင ် ပမနမ်ာန ုငင် အနရှှေ့နတာင်ြ ငု််းနဒသရှ  လူနြေါင််း ၆၇၀,၀၀၀နကျာ် 

အကျ  ်းခ စာ်းခွှဲ ရပြ ပြစြ်ေါသည်။ 

 
UNHCR ၏ COVID-19 တုနို့်ပြန်မှုအနကကာင််းြ ုမ ုသ ရှ လ ုြေါက ဤနနရာတ င ်ြတ်ရှုြေါ။ 
 
သတင််းအချက်အလက်မျာ်းြ မု ုသ ရှ လ ုြေါက နကျ်းဇူ်းပြ ၍ ဆက်သ ယ်ြေါရန-်  
Reuben Lim Wende, wende@unhcr.org  
ယဥယ်ဥ်ပမင ,် myinty@unhcr.org  

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Myanmar%20COVID-19%20snapshot%20-%20November%202020.pdf
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