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ရန်ကုန် -၂၀၂၀ ပြည် ့်န ှစ ်၊ မေလ ၁၀ ရက် 

 

ကလုသမဂ္ဂသည် ဥရရောပသမဂ္ဂ/ဆစ်ွဇောလန်န ငုင်တံ ု ို့မှ ရန်ပုံရငပံွို့ပ ုိုးကညီူထောိုးသညို့် 

လသူောိုးချငိ်ုးစောနောရထောကထ်ောိုးမှုဆ ငုရ်ော အကအူညီရပိုးရရိုး ရလရ ကောငိ်ုးပျံသန်ိုးမှုအောိုး 

ပထမဆံိုုးအကက မ်အဖြစ် ကလုသမဂ္ဂ ကလလေးမ  ေးရန်ပ ုလ ွေအဖွေ ွဲ့(UNICEF)၏ COVID-19 ရရောဂ္ါပ ုိုး 

စစ်ရဆိုးရရိုးက ရ ယော ၁၀,၀၀၀ က  ုသယရ်ဆောငဖ်ခငိ်ုးဖြငို့ ်စတင ်

 

COVID-19 မရောဂါကောကွယ်မရေးနငှ  ် ထိနေ်းခ ျုပ်မရေးလုပ်ငနေ်းေ ောေး၏ အစတ်ိအပုိငေ်းတစရ်ပ်အဖြစ ် နိငုင်တံကောမလမ ကောငေ်းခရ ေးစဥ်ေ ောေးကို 

ယောယ ရပ်ဆိုငေ်းထောေးသည ်အတွက် ဖေနေ်ောနိငုင်ရံှိ ကုလသေဂဂ၏ကိုယ်စောေး ကေ္ော စောေးနပ်ရိကခောအစ အစဉ် (WFP) က 

လူသောေးခ ငေ်းစောနောမထောက်ထောေးေှုဆိုငရ်ော အကူအည မပေးမရေးပစစည်ေးေ ောေးနငှ  ် ဝနထ်ေ်ေးေ ောေးကုိ သယ်ယပုိူ  မဆောငမ်ပေးနိငုရ်န ်

ရနကု်နမ်ေိျုြို့ နငှ ကွ်ောလောလေ်ပူမေိျုြို့ကုိ ခ ိတ်ဆက်မပေးေည ် လူသောေးခ ငေ်းစောနောမထောက်ထောေးေှုဆိုငရ်ော အကူအည မပေးမရေး 

မလမ ကောငေ်းပ ံသနေ်းေှုေ ောေးကုိ စတငခ်  ပါသည်။ 

 

လူသောေးခ ငေ်းစောနောမထောက်ထောေးေှုအကူအည မပေးမရေး မလယောဉ်၏ ပထေဆံုေးခရ ေးစဉ်တွင ် Gavi ၏ မထောက်ပံ ေှုဖြင  ် UNICEFေှ 

ဝယ်ယူထောေးမသော COVID-19 မရောဂါပုိေးစေ်ေးသပ်ကိရိယော (test kits) နငှ  ် ဓောတ်စေ်ေးပစစည်ေး ၂၀,၀၀၀ အနက်ေှ ပထေအသုတ်အဖြစ် 

၁၀,၀၀၀ မရောက်ရှိလောခ  မပ ဖြစရ်ော က နေ်းေောမရေးနငှ  ် အောေးကစောေးဝနက်က ေးဌောန၏ မရောဂါပုိေးစစမ်ဆေးရှောမြွနိငုသ်ည ် 

စွေ်ေးရည်ကိုတိုေးဖေြှင မ်ပေးနိငုေ်ည်ဖြစမ်ပ ေး ကေ္ော ကပ်မရောဂါကုိ တုိက်ြ က်ရန ် ကကိျုေးပေ်ေးအောေးထုတ်ေှုေ ောေးကို ပုိေုိအောေးဖြည ်မပေးနိငုေ်ည ်

ဖြစသ်ည်။ 

 

ဥမရောပသေဂဂနငှ  ် ဆွစဇ်ောလနန်ိငုင်တုိံ  ၏ သဒ္ဒါထက်သနသ်ည ်မငမွ ကေးပံ ပုိေးေှုေ ောေးဖြင  ် WFP သည ် ရနကု်နန်ငှ  ် ေမလေးရှောေးနိငုင် ံ

ကွောလောလေ်ပူမေိျုြို့ကို အပတ်စဉ် ခ ိတ်ဆက်မပေးနိငုေ်ည ်  လူသောေးခ ငေ်း စောနောမထောက်ထောေးေှုဆိုငရ်ော မလမ ကောငေ်းပ ံသနေ်းေှုအကူအည  

ပထေအဆင ကုိ် မြော်မဆောငန်ိငုခ်  ပါသည်။ မလယောဉ်ပ ံသနေ်းေှုတစက်ကိေ်တွင ်လူသောေးခ ငေ်းစောနောမထောက်ထောေးေှု အကူအည ပစစည်ေးေ ောေး ( ၂) 

ေက်ထရစတ်နအ်ထိ ဖေနေ်ောနိငုင်သံို   တငမ်ဆောငသ်ယ်ယူနိငုေ်ည ်အဖပင ် ကုလသေဂဂနငှ  ် နိငုင်တံကော လူသောေးခ ငေ်းစောနောမထောက်ထောေးေှုနငှ  ်

ြွံြို့ မြိျုေးေှု အကူအည မပေးမရေး အြွ ြို့ေ ောေး၏  ဝနထ်ေ်ေးေ ောေးကိုလည်ေး သယ်ယူပုိ  မဆောငမ်ပေးနိငုေ်ည်ဖြစပ်ါသည်။ 

 

“WFP အမနန   ဖေနေ်ောနိငုင်ေှံောဖြစပွ်ောေးမနတ   COVID-19 မရောဂါကို နိငုင်တံကောအသိုငေ်းအဝုိငေ်းက ကူည တုံ  ဖပနမ်ဆောငရွ်က်တ  မနရောေှော 

အမရေးပါတ  မထောက်ပံ ပုိ  မဆောငမ်ရေးကဏ္ဍကုိ ပံ ပုိေးမပေးနိငုတ်  အတွက် ဂုဏယ်ူေိပါတယ်” ဟု WFP ၏ ဖေနေ်ောနိငုင်ဆံိုငရ်ော 

ဌောမနကိုယ်စောေးလှယ် Mr. Stephen Anderson က မဖပော ကောေးခ  သည်။ “အခုလို လူသောေးခ ငေ်းစောနောမထောက်ထောေးေှုဆိုငရ်ော 

မလမ ကောငေ်းပ ံသနေ်းေှုမတွက ဒ္ ကေ္ော ကပ်မရောဂါဆိုေးကက ေးကုိ တုိက်ြ က်တ  မနရောေှော ဖေနေ်ောနိငုင်အံမနန   ေရှိေဖြစလ်ိုအပ်တ   

မဆေးဝါေးပစစည်ေးမတ၊ွ ကိရိယောမတွ တငသွ်ငေ်းတောမတွကိ ု အရှိနဖ်ေြှင မ်ပေးနိငုေှ်ောပါ။ ကယ်ဆယ်မရေးဝနထ်ေ်ေးမတွ 

သယ်ယူပုိ  မဆောငြိ်ု  ကုိလည်ေး ကူည မပေးနိငုေှ်ောဖြစပ်ါတယ်” ဟု Mr. Anderson က ဆိုသည်။ 

 

အေ ိျုေးသောေးက နေ်းေောမရေးဓောတ်ခွ ခနေ်း၏ မရောဂါပုိေးစစမ်ဆေးနိငုစွ်ေ်ေးဖေြှင တ်ငရ်နန်ငှ  ် မရောဂါပုိေးစစမ်ဆေးေှု လုိအပ်ခ က်ေ ောေးကုိ 

တုိေးဖေြှင ဖ်ြည ်ဆည်ေးမပေးနိငုရ်နရ်ည်ရွယ်၍ ပထေအသုတအ်ဖြစမ်ရောက်ရှိလောမသော မရောဂါပုိေးစစမ်ဆေးမရေး ကိရိယောေ ောေးကို 

က နေ်းေောမရေးနငှ အ်ောေးကစောေးဝနက်က ေးဌောနသို   လ  မဖပောငေ်းမပေးအပ်ခ  ပါသည်။ ဒ္တိုယအသုတ်ေှော ၂၀၂၀ ခုနစှ၊် ဇွနလ်ေတုိငေ်  

မရောက်ရှိလောေည်ဟ ု မေ ော်ေှနေ်းထောေးပါသည်။“COVID-19 သသံယလူနောမတွကုိ ဓောတ်ခွ စေ်ေးသပ်ြို  န   မရောဂါရှိသူန  ထိမတွြို့ေိသူမတွကုိ 
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မဖခရောခံြို  က ထိထိမရောက်မရောက် မရောဂါထိနေ်းခ ျုပ်ြို  န   ကုသေှုတ ွေအတွက် အဓိကက တ   နည်ေးဗ ျူဟောမတွပါ” ဟု ယူန ဆက်၏ 

ဖေနေ်ောနိငုင်ဆံိုငရ်ော ဌောမနကိုယ်စောေးလှယ် Ms. June Kunugi ကမဖပော ကောေးခ  သည်။ “WFP က ခ ိတ်ဆက်မဆောငရွ်က်မနတ   

အကူအညီတြေးတ ေး တေတ ကြောငေ်းခ ီေးစဉ်တ ွေအဖပင ်Gavi, the Vaccine Allianceရ   ရက်ရက်မရောမရော မငမွ ကေးပံ ပုိေးေှုမတွသော ေပါခ  ရင ်

မရောဂါစေ်ေးသပ်ကိရိယောမတွ သယ်ယလူ  မဖပောငေ်းမပေးအပ်ြို   ဖြစလ်ောနိငုေှ်ော ေဟုတ်ပါဘူေး” ဟု Ms. Kunugi က ဖြည ်စွက်မဖပော ကောေးခ  သည်။ 

 

“ဖေနေ်ောနိငုင်ေှံောရှိတ   ကုလသေဂဂအြွ ြို့အစည်ေးကက ေးက နိငုင်မံတော်အစိုေးရကုိ ပံ ပုိေးကူည ြို  န   ဒ္ ကပ်မရောဂါကူေးစက်ပ ံြို့ နှံ  ေှုကုိ 

ထိနေ်းခ ျုပ်နိငုြိ်ု  အတွက် အတူတကွ စုမပါငေ်းပါဝငမ်ပ ေး ကကိျုေးပေ်ေးမဆောငရွ်က်မန ကတောကို ဖေငရ်တောဂုဏယ်ူေိပါတယ်” ဟု 

ဖေနေ်ောနိငုင်ရံှိကုလသေဂဂ၏ ဌောမနညြှိနှုငိေ်းမရေးေ ေးနငှ  ် လူသောေးခ ငေ်းစောနောမထောက်ထောေးေှုဆိုငရ်ောညြှိနှုငိေ်းမရေးေ ေး Mr. Ola Almgren 

ကမဖပော ကောေးခ  သည်။ “ဒ္ ကပ်မရောဂါကက ေးကုိ ကျွနမ်တော်တုိ  ပူေးမပါငေ်းတုံ  ဖပနတ်ောေးဆ ေးတ  မနရောေှော ကေ္ော က နေ်းေောမရေးအြွ ြို့ ကက ေး (WHO) 

ရ  နည်ေးပညောပုိငေ်းဆိုငရ်ောဦေးမဆောငေ်ှုန  အတူ ပါဝငမ်န ကတ    WFP၊ UNICEF န   အဖခောေးမအဂ ငစ် မတွအောေးလံုေးကို 

မက ေးဇူေးတငမ် ကောငေ်းမဖပောလိုပါတယ်။ ထုိ  အတူ ဥမရောပသေဂဂန   ဆွစဇ်ောလနန်ိငုင်တုိံ  ရ   အတ ေးြါေှ  ့် အကူအည အတွက်လည်ေး 

မက ေးဇူေးတငပ်ါတယ်” ဟု Mr. Ola Almgren က မဖပော ကောေးသည်။ 

 

ဖေနေ်ောနိငုင်ရံှိကုလသေဂဂ၏ ဌောမနညြှိနှုငိေ်းမရေးေ ေးနငှ  ် လူသောေးခ ငေ်းစောနောမထောက်ထောေးေှုဆိုငရ်ော ညြှိနှုငိေ်းမရေးေ ေးက “အလ ရှငမ်တွအောေးလုံေးန   

အြွ ြို့ဝငန်ိငုင်မံတွအောေးလံုေးကိုလည်ေး ကုလသေဂဂေှတစဆ်င  ်မငမွ ကေးပံ ပုိေးေှုမတွအတွက် လှုိက်လှုိက်လှ လှ  မက ေးဇူေးတငမ် ကောငေ်း ကျွနမ်တော ်

မဖပော ကောေးလုိပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။ “ဒ္ မန  ေှောမတော  ကျွနမ်တောတုိ်  ရ   စည်ေးလံုေးည ညွတ်ေှု၊ တစစ်ိတ်တစဝ်ေ်ေးတည်ေးရှိေှုမတွဟော 

ဒ္ ဘံုရနသူ်မရောဂါကက ေးကို ပူေးမပါငေ်းတိုက်ခိုက်တ  မနရောေှော ဘောမတွလုပ်မဆောငမ်ပေးနိငုလ် ဆိုတောကို ဖေငမ်တွြို့မန ကရပါမပ ”ဟု Mr. Almgren 

က ေှတ်ခ က်ဖပျုမဖပော ကောေးသည်။ “ကျွနမ်တော်တုိ   ဒ္ ကပ်မဘေးကုိ အတူတူရငဆ်ိုငမ်ပ ေး အတူတူမက ော်ဖြတ်နိငု ်ကေှောပါ။” 

 

 

 

 

ေ ဒ္ ယောပုိငေ်းဆိုငရ်ော ဆက်သွယ်နိငုပ်ါရန ်- 

 

UNICEF အတွက် 

Frehiwot Yilma 

+959424440391 

fyilma@unicef.org  

  

WFP အတွက ်

ထက်ဦေးလငေ်း 

+95 9970608171 

htetoo.linn@wfp.org  

United Nations Information Center 

(UNIC) အတွက် 

မအေးဝငေ်း 

+95 9421060343 

wina@un.org  

 OCHA အတွက် 

Valijon Ranoev 

+95 9797007815 

ranoev@un.org  
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