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ရနက်ုန ်- ၂၀၂၀ ြပည်�့စ်ှ ေမလ ၂၈ ရက် 

အစိုးရ၏ ကိဗုစ-်၁၉ အား ကိငုတ်ယွစ်မံီ�ိငုစွ်မ်း ထပ်ဆင်တ့ိးုြမ�င်တ့ငရ်န်  

ကလုသမဂ� ပ့ံပုိးကညူ ီ 

ြမနမ်ာ�ိငုင်တံွင ် ကိုဗစ်-၁၉ ဆက်လက်ကူးစက်ြပန်ပ့ွားေနသည်�ငှ်အ့ညီ ကုလသမဂ� အဖွဲ� 

အစည်းများ၊ ရနပံ်ုေငမွျား�ငှ် ့အစီအစဉ်များသည် ြမနမ်ာ�ိငုင်အံစိုးရ�ငှ် ့ ြပည်သူများ၏ ကိုဗစ်-

၁၉ ကပ်ေရာဂါ တားဆီးကာကွယ်ေရး�ငှ် ့ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေရး �ကိုပမ်းေဆာငရွ်က် 

ေနမ�များတွင ်ကူညီပံ့ပိ ုးေပးလျက် �ှိပါသည်။  

ဤကပ်ေရာဂါ ကူးစက်ြပန်ပ့ွားလာသည့် အေစာပိုငး်ကာလများမှ အစြပု၍ ကုလသမဂ� 

ဖွံ � �ဖိုးမ�အစီအစဉ် (UNDP)သည် အစိုးရ�ငှ် ့အနးီကပ် ပူးေပါငး်လက်တွဲကာ အကူအညီများ ကို 

တိုက်�ိုက်ပံ့ပိ ုးေထာက်ပံ့ေနခဲ့ပါသည်။ များမ�ကာမီ ရက်သတ� ပတ်များအတွငး် လက် 

သန်စ့ငေ်ဆးရည်ပုလငး်ေပါငး် ၈,၇၀၀ ေကျာ်�ငှ ် ့ အပူချိနတ်ိုငး်ကိရိယာေပါငး် ၂၆၀ ကို 

ြပည်ေထာငစ်ုအဆင် ့လ�တ်ေတာ်များ၊ ြမနမ်ာ�ိငုင် ံအဂတိလိုက်စားမ�တိုက်ဖျက်ေရး ေကာ်မ�ှင၊် 

ြပည်ေထာငစ်ုရာထူးဝနအ်ဖွဲ�၊ ြပည်ေထာငစ်ု ေ�ှ �ေနချုပ်�ံု း၊ ြပည်ေထာငစ်ုတရား 

လ�တ်ေတာ်ချုပ်�ံု း၊ ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ အမျိုးသား လူအ့ခွင်အ့ေရးေကာ်မ�ှင�်ငှ ် ့ အြခား အစိုးရ 

မိတ်ဖက်များထံ ေပးအပ်ခဲ့�ပီး ြဖစ်ပါသည်။ အလားတူအကူအညီများကို ကချငြ်ပည်နယ်�ငှ် ့

ရခိုငြ်ပည်နယ်များ�ှိ အရပ်ဘက်လူမ�အဖွဲ �အစည်း ၁၂ ဖွဲ � �ငှ ် ့ ပူးေပါငး်၍ ေဒသခံြပည်သူများ 

အတွက်လည်း ေပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ လူထုအသိပညာေပးအစီအစဉ်များအတွက် အသံချဲ�စက် 

အလံုး ၁၀၀ ခန်က့ိုလည်း ေဘးအ��ရာယ်ဆိုငရ်ာ စီမံခန်ခ့ွဲမ� ဦးစီးဌာနသို ့ ေပးအပ်လျက် 

�ှိပါသည်။ ထိုအ့ြပင ် UNDP သည် ြပည်နယ်�ငှ် ့ တိုငး်ေဒသ�ကီး အစိုးရအဖွဲ � (၉)ဖွဲ �ကိုလည်း 

တစ်ကိုယ်ရည်ကာကွယ်ေရးဝတ်စံု (PPE) များ�ငှ် ့အြခားလိုအပ်ေသာ ေဆးပစ�ည်းကိရိယာ များ 

ပံ့ပိုးြခငး်ြဖင် ့ ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာက်မ�အစီအစဉ်များ ပို၍အားေကာငး်လာေအာင ်

ဆက်လက်ကူညီေပးသွားမည်ြဖစ်�ပီး ပထမအသုတ်အေနြဖင် ့ PPE များကို လာမည်�့စှ်ပတ် 

အတွငး်တွင ်လ�ဲေြပာငး်ေပးအပ်မည်ြဖစ်သည်။    

UNDP သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနစဉ်အတွငး် �ိငုင်အံဆင် ့ အဖွဲ �အစည်း 

များအေနြဖင် ့ လုပ်ငနး်များ ထိေရာက်စွာ လည်ပတ်ေဆာငရွ်က်�ိငုေ်ရး စွမ်းရည်ြမ�င်တ့ငမ်� 

များကိုလည်း ဆက်လက်ြပုလုပ်သွားမည်ြဖစ်သည်။ ထေိရာက်၍ တံု ့ြပနြ်ဖည်ဆ့ညး်မ��ှိေသာ 

အဖွဲ�အစညး်များ ြဖစ်ေစေရး ပ့ံပုိးကူညမီ�စီမံကိနး် (SERIP) မှတစ်ဆင် ့ UNDP သည ် ကိုဗစ်-၁၉ 

စီးပွားေရးကုစားမ�အစီအစဉ် (CERP) �ငှ် ့ အေရး�ကီးလှသည် ့ ထိအုမျို းသားအဆင် ့ အစီအစဉ် 
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�ငှ်စ့ပ်လျဉ်း၍ MP များ၏ အခနး်က�အေ�ကာငး် webinar တစ်ခုကို ြပညေ်ထာငစု်အဆင် ့

လ�တ်ေတာ် MP များအတွက် စီစဉ်ြပုလုပ်ေပးခ့ဲပါသည။်  UNDP ၏ တာဝနခ်ံမ��ငှ ် ့ တရား 

ဥပေဒစိုးမိုးမ� အားေကာငး်ေစေရး (SARL) စီမံကိနး်ကလည်း ြမနမ်ာ�ိငုင်  ံ အဂတိလိုက်စားမ� 

တိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မ�ှင�်ငှ ် ့ ြမနမ်ာ�ိငုင် ံ အမျိုးသားလူအ့ခွင်အ့ေရးေကာ်မ�ှငတ်ိုအ့တွက် 

ဗီဒယီိုကွနဖ်ရင်က့ျငး်ပရန ် (video conferencing) ပစ�ည်းကိရိယာများ ပံ့ပိ ုးေပးေနပါသည်။ 

ဤပံ့ပိုးကူညီမ�များသည် အများြပည်သူအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ေပါငး်စပ်ည�ိ� �ငိး်၍ အချိနမ်ီ 

ေဆာငရွ်က်ေပး�ိငုစ်ွမ်းကို ြမင်မ့ားေစမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအ့ြပင ် အစိုးရအဖွဲ� အစည်းများ�ငှ် ့

အရပ်ဘက်လူမ�အဖွဲ �အစည်းများ၏ လက်�ှိ ေဆာငရွ်က်ေနေသာ လုပ်ငနး် များတွင ်

ဝနထ်မ်းများအေနြဖင် ့ တစ်ဦး�ငှ်တ့စ်ဦး ခပ်ခွာခွာေနရန ် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရငး် 

ေပါငး်စပ်ည�ိ� �ငိး်မ�များကို ဆက်လက်ြပုလုပ်သွား�ိငုမ်ည်ြဖစ်သြဖင် ့ လုပ်ငနး် များကို 

ထိေရာက်ြမနဆ်နေ်စမည်ြဖစ်ပါသည်။  

ဧ�ပီလအေစာပိုငး်တွင ် UNDP သည် ြပည်ေထာငစ်ုအဆင်�့ငှ ် ့ ြပည်နယ်အဆင်မ့ျား�ှိ 

သက်ဆိုငရ်ာ အစိုးရအဖွဲ �အစည်းများ�ငှ် ့ ပူးေပါငး်၍ ြမနမ်ာ�ိငုင်အံစိုးရမှ ထူေထာငထ်ား ေသာ 

ကိုဗစ်-၁၉ ရနပ်ံုေငမွှ ေချးေငမွျား ေလ�ာက်ထား�ိငုေ်အာင ် ေလ�ာက်လ�ာများ ြပငဆ်င ်

တငသ်ွငး်ရန ် ကူညီေပးခဲ့ပါသည်။ ြမနမ်ာ�ိငုင်အံစိုးရသည် ကိုဗစ်-၁၉ ေ�ကာင် ့ ထိခိုက်ခဲ့ သည် ့

လူမ�စီးပွားက�များမှ စီးပွားေရးလုပ်ငနး်များအတွက် ေချးေငမွျား ချက်ချငး်ထုတ် ေပး�ိငုရ်န ်

ရနပ်ံုေင ွကျပ် ၁၀၀ ဘီလ�ံကို ထူေထာငခ်ဲ့ပါသည်။ UNDP မှ ထိုရနပံ်ုေငသွို ့ ေလ�ာက်လ�ာေပါငး် 

၁၈၀ ေကျာ် တငသ်ွငး်ေလ�ာက်ထား�ိငုေ်အာင ်ကူညီေပးခဲ့ပါသည်။  

 

မီဒယီာမှ ဆက်သယ်ွရန် -   

 
UNDP 

Mir Nadia Nivin 

+95 9 782415727 

nadia.nivin@undp.org  

OCHA 

Valijon Ranoev 

+95 9797007815 

ranoev@un.org 

UNIC 

ဦးေအးဝင ်

+95 9421060343 

wina@un.org 
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