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ကုလသမဂ မှ မမန်မ ာန  ုင်ငံ သ ုို့ TEST KITS အ ရည်အ တွက် (၅၀,၀ ၀၀) ထပ် မ ံပ ုို့ ဆ ာင်ရန်ရှ  

 
ရန်ကုန်မ   ြို့၊  တ်လ ၃၀ရက််နနေ့၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 
 
မ န် ာန ုင်ငံရှ ကုလသ ဂအဖ  ြို့အစည််းသညမ် န် ာန ုင်ငံအစ ု်းရ၏COVID-19ကပ်နရာဂါတ က်ုဖျက်နရ်း 

န ာင်ရွက်ချက် ျာ်းတ င် လ ုအပ်ချက်အ င ် င ်က ု အရှ န်အဟနု်နကာင််းစ ာမဖင ် အန ာက်အပံ နပ်းလျက်ရှ ပါသည။် 

COVID-19 ကပ်နရာဂါသည ် ယခုအခါတ င် န ုင်ငံနပါင််း ၁၇၀နကျာ်  တ င် မဖစ်ပ ာ်းလျက်ရှ မပ ်း၊ က ာ  ့ တစ်ခ င် ှ 

မ န် ာန ုင်ငံသ ုေ့လည််း နရာက်ရှ လာမပ မဖစ်ပါသည်။ 

 

ကုလသ ဂအဖ  ြို့အစည််းသည ် ဗဟ ုအ င ် ကျန််း ာနရ်းနှင ် အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌာန နှင ်တစ်က  အမခာ်းနသာ အစ ု်းရ 

တာဝန်ရှ သူ ျာ်းနှင ် န ်းကပ်စ ာ ည  န ှိုင ််းန  ်းနန ်း၍ personal protective equipment နှင  ် အ ူ်းတ   င် ာ်းနသာ 

န ်းပစည််း က ရ ယာ ျာ်း ဝယ်ယူနပ်းမခင််း၊ ကျန််း ာနရ်း အန ာက်အအံု ျာ်း၏ အင်အာ်း ျာ်းအာ်း တ ု်းချ ြို့နပ်းမခင််း 

အစရှ နသာ နရာဂါမပနေ့်နှံေ့ ှို ကာက ယ်နရ်းနှင ်    ််းချ ပ်နရ်း ျာ်းနှင ်စပ်လျဥ််း၍  အ ထ ော က်အ ပ ံ့ထပေးရန်လ ိုအ ပ်မညံ့်  

က မ ော ေးက ို  ထ ော ်ထ ော င်ထပေးလ က်  ရ  ပါသည။် 

 

က ာ  ့ကျန််း ာနရ်းအဖ  ြို့အစည််း (WHO)  ှ န ုင်ငံ ျာ်းအာ်းလံု်းအာ်း COVID-19 နရာဂါ စစ်နစ်းမခင််း ျာ်း အလျင်မ န် ံု်း 

တ ်ုးချ ြို့န ာင်ရွက်နပ်းရန် တ က်ုတ န််း ာ်းပါသည်။ မ န် ာန ုင်ငံရှ  ကုလသ ဂရုံ်းသည် လက်ရှ တ င်COVID-

19စ ််းသပ်စစ်န ်းရန်အတ က်အ ျ   ်းသာ်းကျန််း ာနရ်းဓါတ်ခ   ှို  ုင်ရာဌာနအတ က် testing kits စုစုနပါင််း 

အနရအတ က် (၅၀,၀၀၀) ခကု ု ဝယ်ယူမခင််းလုပ်ငန််းစဥ်အာ်း န ာင်ရွက်လျက်ရှ ပါသည်။ ဤစုစုနပါင််း 

အနရအတ က်သည ်UNOPS, UNICEF, WFP နှင  ်UNHCR တ ေု့၏ အတူတက  အန ာက်အပံ နပ်း ှို အာ်း င်ဟပ်မပ ်း 

ယခင် WHO နှင  ်   တ်ဖက်အဖ  ြို့အစည််း ျာ်း ှာ အ ျ   ်းသာ်းကျန််း ာနရ်းဓါတ်ခ   ှို  ုင်ရာဌာနအာ်း 

အန ာက်အပံ နပ်းခ  နသာ testing kits အရညအ်တ က် (၃,၀၀၀) နပေါ်တ င်  ပ်တ ်ုး ှာယူနပ်း ာ်းမခင််း မဖစ်ပါသည။် 

 

“ကုလသ ဂအနနမဖင အ်စ ု်းရ၏နရာဂါစစ်န ်းနရ်းတ ်ုးမ  င ်န ာင်ရွက်ရန်ကျ   ်းစာ်းအာ်း ုတ် ှို ျာ်းအာ်း  က်လက်၍ 

န ာက်အပံ နပ်းရန် ခ ုင်ခ ုင် ာ ာ ရပတ်ည်လျက်ရှ ပါသည”် ဟု မ န် ာန ုင်ငံရှ  ကုလသ ဂ၏ 

ဌာနနက ုယစ်ာ်းလှယ်/လူသာ်းချင််းစာနာန ာက် ာ်း ှို ည  န ှိုင််းနရ်းတာဝန်ခံ Ola Almgren  ှာ နမပာကကာ်းခ  ပါသည။် 

Mr. Almgren   ှ “နရာဂါစစ်န ်းမခင််းသည် အစ ု်းရ၏ COVID-19 မဖစ်စဥ် ျာ်းအာ်း အရှ န်အဟနု်တ ်ုးမ  င ် 

နဖာ် ုတ်န င်ုနစရန် ပဓါနကျပါမပ ်း နရာဂါကူ်းစက်မပနေ့်ပ ာ်း ှို    ််းချ ပ်ရာတ င်လည််း အကူအည နပ်းပါသည်”။ 

 က်လက်၍ Mr. Almgren  ှ “ကုလသ ဂအနနမဖင  ် test kits  ပ်နလာင််း ဝယ်ယူနပ်းရန် နှင  ်

နရာဂါစစ်န ်းနရ်းအတ က် လ ုအပ်နသာ အစ အစဥ််နရ်း   မခင််း၊ စ ််းသပ်စစ်န ်းမခင််းနှင ် စစ်န ်း ှို ျာ်းအာ်း 

စ စစ်မခင််း ျာ်း နှင ်ပတ်သက်၍ အန ာက်အပံ နပ်းရန် အ င်သင ်ရှ နကကာင််း” နမပာကကာ်းပါသည။် 
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“ကုလသ ဂအနနမဖင  ် အစ ု်းရ၏ ဤ COVID-19 ၏ မခ  ််းနမခာက် ှိုအာ်း    ််းချ ပ်ရန် ကျ  ်းစာ်းအာ်း ုတ ်

န ာင်ရွက် ှို ျာ်းအာ်းအန ာက်အပံ နပ်းရန်နသာ်လည််းနကာင််းလူသာ်းမခင််းစာနာန ာက် ာ်း ှို  ုင်ရာ 

လုပ်န ာင်ချက် ျာ်း၊ဖ ြံို့မဖ  ်းတ ်ုးတက်နရ်း  ုင်ရာအန ာက်အကူမပ လုပ်ငန််း ျာ်းနှင ်မင  ််းချ ််းနရ်းတည်န ာက် ှို 

လုပ်ငန််းစဥ် ျာ်းအာ်းလည််း   တ်ဖတ် အနနမဖင ်  နလျာ နသာ အာ်း ုတ် ှိုမဖင ်  က်လက်န ာင်ရွက်ရန် အမပည ်အဝ  

ခ ုင်ခ ုင် ာ ာ ရပတ်ည်နပ်းလျက်ရှ သည်” ဟု Mr. Almgren  ှနမပာကကာ်းရင််း COVID-19 ကာက ယ်နရ်း နှင ် 

တုနေ့်မပန် ှိုအတ က် မ န် ာန ုင်ငံအဝှ ််းတ င် စ  ံက န််းနရ်း   မခင််းလုပ်ငန််း ျာ်းအာ်း အစ ု်းရနှင ်အတူ လက်တ   

လုပ်န ာင်ရန်  ကုလသ ဂ၏ အ င်သင ်ရှ  ှိုက ု ပါနဖာ်မပသ ာ်းပါသည်။  

 

  ုေ့နနာက် Mr. Almgren  ှ “က ာတစ်ဝ ှ််းတ င် မဖစ်နပေါ်လျက်ရှ နသာ အလ န်ခကခ် နသာ အနတ ြို့အကကံ  ျာ်း ှ တ င ်    

အချ  န်အခါသင ်နသာ၊  ံု်းမဖတ်ချက်မပတ်သာ်းနသာ အ င ် င ်လုပ်န ာင် ှို ျာ်းသည ် COVID-19 မပနေ့်ပ ာ်း ှိုအာ်း 

   ််းချ ပ်န ုင်ရန်အတ က် လ န်စ ာ ျှ အနရ်းကက ်း ှိုက ု နဖာ်မပနနနကကာင််း၊ ယခုက  သ ုေ့နသာ စ န်နခေါ် ှို ျာ်းနသာ 

ကာလ ျာ်းတ င် မ န် ာန ုင်ငံရှ  ကုလသ ဂအဖ  ြို့အစည််းသည် မ န် ာန ုင်ငံသာ်းအာ်းလံု်းနှင ်တက  

က  ျာ်းအာ်းလံု်းတ င် တလံု်းတစည််းတည််း တည်ရှ နနနကကာင််း” နမပာကကာ်းခ  ပါသည။် 

End 
 

 

 

For further information please contact: 

 

Aye Win, NIO, UNIC Yangon/ UNRCO 

wina@un.org, Mobile: +95 9421060343 

Valijon Ranoev, OCHA Myanmar 

ranoev@un.org, Mobile: +95 9797007815 
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