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�ပီးခ့ဲသည့ ်ရက်ေပါင်း ၄၀ အတွင်း ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ိှ ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ� အေြခအေန

စာမျက်�ှာ ၁- 
ကုိဗစ်-၁၉ လက်�ိှ အေြခအေန�ှင့် 
အသင်း၏ တံ� �ြပနေ်ဆာင်ရွက်မ�များ

စာမျက်�ှာ ၂ - 
ရခုိင်ြပညန်ယ်�ှင့် ရနကု်နတုိ်င်းေဒသ�ကီးတိ� �တွင်
ကုိဗစ်-၁၉ ကုိေြခရာေကာက်ြခင်း 

စာမျက်�ှာ ၃ -
�ကက်ေြခနေီစတနာလုပ်အား�ှင်များ၏ လ�ပ်�ှား
ေဆာင်ရွက်မ�
IFRC ြပနလ်ညစိ်စစ်ချက်�ှင့် အဓိက ထုတ်ေဝ
သည့ ်စာေစာင်များ 

စာမျက်�ှာ ၄ - 
ရာသီဥတု - အနေီရာင်သတိေပးချက်
အခုိက်အတန ့်
ေြပာင်းလဲလာသည့ ်လူသားချင်းစာနာ
ေထာက်ထားမ�

ကုိဗစ်-၁၉
လစ�်သတင်းလ�ာ

 ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွး ကုိဗစ်-၁၉ အ�ိှနအ်ဟနု ်ြမင့်တက်ေနစ�်အတင်ွး အသင်း၏ ေဒသတင်ွး အသက်ကူညီကယ်ဆယ်ေရး လ�ပ်�ှားမ�များ 

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ကက်ေြခနအီသင်း၊  ၂၀၂၀ ြပည့�ှ်စ် စက်တင်ဘာလ  ၂၅ ရက်ေန ့

လုပ်ေဆာင်ြခင်း ကူညြီခင်း

ဂ�ုစုိက်ြခင်း ြဖည့်ဆည်းြခင်း

လတိူင်ုးကုိ ကာကွယ်ေစာင့်ေ�ှာက်ရန် IDP များ စသည့် ထိခုိက်အလယ်ွဆုံးသူများကုိ ကူညီရန ် 

လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ြဖင့် 
စိတ်ပူပနမ်�သက်သာေစရန်

အစုိးရ၏ လမူ�က�ုဏာလပ်ုငနး်တင်ွ 
အရနအ်င်းအားအြဖစ်ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်

မာတိကာ

ရခုိင်ြပည်နယ်�ိှ ကုိဗစ်-၁၉ အတည်ြပ�လနူာများ ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီး�ိှ ကုိဗစ်-၁၉ အတည်ြပ�လနူာများ

အသင်း၏ တံ� �ြပနေ်ဆာင်ရွက်မ�များ

ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်ေနမှ့စ�ပီး ရခုိင်ြပည်နယ်တင်ွြပည်တင်ွးကူးစက်မ�များ ြဖစ်ေပ�ခ့ဲ�ပီးေနာက် ရခုိင်ြပည်နယ်�ှင့် ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသ�ကီးတိ� �တွင်ကူးစက်မ��ှ�နး်
လျင်ြမနစွ်ာတိးုလာခ့ဲပါသည်။

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� ေရ�ှင့် ပတ်ဝနး်ကျင်သန ့�ှ်င်းမ��ှင့် 
တစ်ကုိယ်ရည်သန ့�ှ်င်းေရး

ေစာင့်ေ�ှာက်မ�တာဝန်

ရခို
င်ြ
ပည်
နယ်

�ှာေခါင်းစည်း
 ြဖန�ေဈြခင်း

ရန
က်ု
န်

ေစာင့်�ကပ်�ကည့်���ေရးစခနး်များတင်ွ လ�ပ်�ှားမ�အသိပညာြမ�င့်တင်ြခင်း အေြခခံ လိအုပ်ချက်များ

စိတ်ပုိင်းလမူ�ပုိင်းဆုိင်ရာ 
အားေပးကူညီြခင်း



Care

ရခုိင်ြပည်နယ်�ိှ ကုိဗစ်-၁၉ တံ� �ြပနေ်ဆာင်ရွက်ေရးလပ်ုငနး်များထံ ေငလွ�ဲြခင်း
ကုိဗစ်-၁၉ ကာလများအတွင်း ေငသွားေထာက်ပ့ံြခင်းဆုိသညမှ်ာ ေဘးအ��ရာယ် ကင်း�ှင်းေရး၊ ေဘးကင်း
လုံြခံ�ေရး၊ ြဖည့ဆ်ညး်ေရးတိ� �တွင် မိမိကုိယ်တုိင် ရပ်တည�ုိ်င်�ပီး အြခားသူတစ်ဦးကုိလညး် ယခုလုိ ကူည�ုိီင်
ရနြ်ဖစ်ပါတယ်။ က��ု်ပ်တိ�၏ ရပ်ရွာ ေဘးဒဏ်�က့ံ�က့ံခံ�ုိင်စွမ်းြမင့်မားေရးစီမံချက်များသည ် ရခုိင်ြပညန်ယ်
အတွင်း ကုိဗစ်-၁၉ ကုိ တံ� �ြပနရ်ာမှာ ပ့ံပုိးကူညေီပး�ုိင်ရနြ်ဖစ်သည။် 

၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ် မတ်လမှစတင်၍ ရခုိင်ြပည်နယ် အလယ်ပုိင်းေဒသ�ိှ ရပ်ရွာလထူူကုိ ြမနမ်ာကျပ်ေငွ
၁၉၃,၅၁၄,၆၀၀ (CHF ၁၃၃,၄၅၈) လ�ဲေပးခ့ဲသည်။ ေငလွ�ဲမ�များတင်ွ အသင်းသည် ရပ်ရွာေဘးဒဏ်�က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုစွမ်း
ြမင့်မားေရးေကာ်မတီများ၊ အမျ�ိးသမီးများ၏ အပ်ုစုဖ�ဲလှည့်ပတ်ရနပုံ်ေင၊ွ ေစတနာလပ်ုအား�ှင်များအဖ�ဲများက့ဲသိ�
ေသာရပ်ရွာအေြခြပ� လပ်ုေဆာင်မ�များမှတဆင့်  ေဘးဒဏ်�က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုစွမ်း၊ တာဝနယူ်မ�တာဝနခံ်မ��ှင့်  လမူ�
စည်းလံးုညီ�ွတ်မ�တိ�  တိးုြမင့်ေစလျက် ကုိဗစ်-၁၉ ကုိ ရင်ဆုိင်တံ� �ြပနလ်ျက်�ိှေစပါသည်။

ထုတ်ေဝစာေစာင်ကုိ ဤလင့်တင်ွရယူပါ။ here. 

ရနကု်န�်မိ�တင်ွ ကုိဗစ်-၁၉ အတည်ြပလနူာအများဆုံးေတ�ေနရပါသည်။ ေနစ့�်�ှင့်အမ� �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်များ�ှင့် ဝနထ်မ်း
များသည် ေဒသခံအပ်ုချ�ပ်ေရးအဖဲ�များ�ှင့် ပူးေပါင်းကာ ေ�ှ�တနး်မျက်�ှာြပင်တင်ွ ရပ်ရွာလထုူအတက်ွ အသိပညာြမ�င့်တင်ြခင်း၊
�ှာေခါင်းစည်းများ ြဖန ့ေ်ဝြခင်း၊ ရပ်ရွာအေြခြပ� ေစာင့်�ကပ်�ကည့်���ေရး စင်တာများတင်ွ �ကိ�တင်ြပင်ဆင်ြခင်းတိ� ကုိ ြပ�လပ်ုလျက် �ိှ
ပါသည်။  

�ကက်ေြခနတိီ�၏ အသံများ - ရခုိင်ြပညန်ယ်၊ စစ်ေတွ�မိ�တွင် ကုိဗစ်-၁၉ ကုိကာကွယ်ြခင်း 

COVID-19 ဒဏ်ခံေနရေသာ ရနကု်န ်ေ�ှ�တနး်မျက်�ှာြပင် 

�ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်များသည် ၎င်းတိ�၏ သူငယ်ချင်း �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်များကုိအားကျေသာေ�ကာင့် အသင်းသိ�  ဝင်
ေရာက်ပူးေပါင်း လပ်ုေဆာင်ေနသည်ကုိ သင်သိပါသလား။ ရနကု်န�်မိ�၏ ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ� အေြခအေနသည် လနွစွ်ာ ဆုိးရွားလျက်�ိှ
ေသာေ�ကာင့် ယခုလိအုချနိမ်ျ�ိးတင်ွပင် က��်ပ်ုတိ�၏ �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်များသည် ၎င်းတိ�၏ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုဝင်များ�ှင့်
အြခားသူများကုိ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ� စိတ်ဓါတ်ြဖင့် ေရာဂါကာကွယ်ေရး လပ်ုငနး်များတင်ွ ဆက်လက်လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်လျက်�ိှ
ပါသည်။  

က��ု်ပ်တိ�၏ ချစ်�ကညေ်ရး 
 ပနး်တုိင် -

လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�

"IDP စခနး်ေတမှွာ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရး လ�ပ်�ှားမ�များကုိ ဆက်တိက်ုလပ်ု
ေနပါတယ်။ စခနး်မှာ�ိှတဲလ့မူျားက ေရာဂါပုိးအမည်ကုိ ေမး�ကတယ်။
က�နေ်တာ်တိ�က ေရာဂါကာကွယ်ေရး အသိပညာြမ�င့်တင်ေရး�ှင့် စနစ်တကျ
လက်ေဆးနည်းေတကုိွ ြပသနေပးပါတယ်။ က�နေ်တာ် အိမ်ြပနေ်ရာက်တာနဲ ့
မိသားစုနဲ ့ ေဝးေဝးေနတယ်၊ သီးသန ့အ်ခန်း်မှာေန�ပီး တစ်ဦးတည်းစားတယ်။  
မိသားစုနဲ ့ တိက်ု�ုိက်ထိေတ��မ� မ�ိှေအာင် ေနတယ်။ ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်ေနက့စ
�ပီး ြပည်တင်ွးကူးစက်မ�ေ�ကာင့် ကုိဗစ်-၁၉ ကူးစက်မ�က အရင်နဲမ့တေူတာပ့ါ။
က�နေ်တာ်တိ�  ပုိေ�ကာက်လာ�ကတယ်။ ရပ်ရွာလထုူလည်း အေ�ကာက်တရား
ေတ ွခံစားေနရတယ်။"

ေမာင်ေမာင်သိနး်၊ �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်၊  စစ်ေတ၊ွ ရခုိင်ြပည်နယ်။ 

ရခုိင်ြပည်သူ
ြပည်သားများ�ှင့်
အချနိတိ်င်ုး
ေနရာတိင်ုး 

အတ�ိှူေနပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းများ လမ်းများ IDPစခနး်များ အေရးေပ�ကုသေရးဌာနများ
လက်�ိှအချနိတ်င်ွ အသင်း၏ ဝနထ်မ်း�ှင့် �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်ေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ်က ရခုိင်ြပည်နယ်အ�ှ�ံတင်ွ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရးေတမှွာ လတိူင်ုးအတက်ွ ေနစ့�်�ှင့်
အမ�လပ်ုေဆာင်လျက်�ိှပါသည်။

ြပည်နယ်�ှင့် တိင်ုးေဒသ�ကီး ေတ�ွကား ကုနသွ်ယ်မ�ေတကုိွ ကန ့သ်တ်ထားတာ
ေ�ကာင့် စီးပွားေရးေတဆုိွးလာပါတယ်။ ဝင်ေင ွ နည်းပါးတဲအ့တက်ွ �ှာေခါင်း
စည်းေတ ွ မဝယ်�ိင်ု�ကတာေတနွဲ ့ ပစ�ည်းမ�ိှတာေတေွ�ကာင့် ခက်ခဲေနပါတယ်။
က�နမ်တိ�ေတ ွ ရပ်ရွာလထုူကုိ ြဖန ့ ်ေဝဖိ�  အဝတ််�ှာေခါင်းစည်းေတ ွ ချ�ပ်ေန�ကပါ
တယ်။  အဝတ်�ှာေခါင်းစည်းေတြွပ�လပ်ုရာမှာ ကျနး်မာေရးနဲ ့ အားကစား
ဝန�်ကီးဌာနက လမ်း��နခ်ျက်ေတအွတိင်ုး ြပ�လပ်ုပါတယ်။ ထိ�အြပင် က�နမ် စစ်
ေတေွဆး�ုံ�ှင် စစ်ေတတွက� သုိလ်ေတမှွာ�ိှတဲ ့အေရးေပ�ဌာနမှာ ကူညီေပးေနပါ
တယ်။ စိတ်ပုိင်းလမူ�ပုိင်းဆုိင်ရာအားေပးတာေတ�ှွင့် ြပနလ်ည်ကျနး်မာလာသူ
ေတကုိွ အိမ်ြပနခ်ရီးမှာ ကူညီတာေတလွပ်ုေပးေနပါတယ်။ ရခုိင်ြပည်နယ်က လူ
ေတအွတက်ွကေတာ ့ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေ�ှာက်မ�၊ �ှာေခါင်းစည်းနဲ ့ စားနပ်ရိက�ာ
ေတ ွလိတုာေပါ။့"
မခုိင်ေစာ၊  �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်၊ စစ်ေတ၊ွ ရခုိင်ြပည်နယ်။   

https://bit.ly/30fpJKJ


IFRC သည် ၎င်း၏ ကုိဗစ်-၁၉ တံ� �ြပနေ်ဆာင်ရွက်ေရး လပ်ုေဆာင်ချက်များအတင်ွး �ကက်ေြခန�ှီင့်
လြခမ်းန ီအမျ�ိးသားအသင်းများကုိ ပ့ံပုိးကူညီရန ် CHF ၁.၉ ဘီလီယံ (၁.၉၅ ဘီလီယံ ေဒ�လာ)
ေထာက်ပ့ံေနပါသည်။ ထုိရနပုံ်ေငမှွ CHF သနး် ၄၅၀ ကုိ အမျ�ိးသားအသင်းများကုိ ပ့ံပုိးကူညီရန်
IFRC အတင်ွးေရးမ�းမှတဆင့် လပ်ုေဆာင်သွားမည်ြဖစ်သည်။ ယခုလက်�ိှတွင် CHF
၂၁၃,၇၂၉,၄၅၁ ခန ့ ်လက်ခံရ�ိှ�ပီး ြဖစ်သည။်  (IFRC Go တင်ွ အေသးစိတ် ေလလ့ာ�ိင်ုသည်။) 

လုပ်ငနး်ခွင်အတွင်းမှ �ကက်ေြခနေီစတနာလုပ်အား�ှင်များ 
လူသားတုိင်းကုိ အ�မဲ ကူည ီေနရာတုိင်းမှာ �ကက်ေြခနီ

ကျနး်မာေရး & ေရ၊ ပတ်ဝနး်ကျင်သန ့�ှ်င်း
ေရး�ှင့် တစ်ကုိယ်ရည်သန ့�ှ်င်းေရး
လမူ�စီးပွားေရး အေပ� သက်ေရာက်မ�
ေလ�ာခ့ျေရး
စွမ်းေဆာင်ရည် ြမ�င့်တင်ြခင်း၊ ေဘးကင်း
လံြုခံ�ေစြခင်း 

 IFRC ဦးစားေပးလုပ်ငနး်
များ 

အေြခခံ ၇ ချက်

လသူားချင်း စာနာ
ေထာက်ထားြခင်း

ခဲွြခားမ� မ�ိှြခင်း

�ကားေနြခင်း

လတ်ွလပ်ြခင်း

ေစတနာဝ့နထ်မ်း
အကျ�ိးေဆာင်ြခင်း
 

စည်းလံးုညီ�တ်ွြခင်း

ကမ�ာတစ်ဝနး်ပျ�ံ�ှ�ံြခင်း

အင်ဒုိနးီ�ှား
မေလး�ှား
ြမနမ်ာ
ပါကစ�တန်

ေအာက်ပါေဖာြ်ပပါ�ုိင်ငံတိ�
မှ ရပ်ရွာလူထု၏ ကုိဗစ်-၁၉
အေပ�  သေဘာထားအြမင်
များ 
 

ရပ်ရွာအတင်ွး ကုိဗစ်-၁၉
ေ�ကာင့် အဓိက ေ�ကာက်ရွ�ံ
မ�များ �ှင့် စိတ်ပူပနမ်�များကုိ
ေဖာ်ြပေသာ လေူပါင်း
၅,၀၀၀ ခန ့ပ်ါဝင်သည့်
စစ်တမ်း။ 

ဤလင့်ခ်တင်ွ ရယူပါ။
here

က��်ပ်ုတိ�၏ �ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်များသည် ရပ်ရွာလထုူအတက်ွ ကုိ
ဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေရး လ�ပ်�ှားမ�များကုိ ေနေ့ရာညပါလပ်ုေဆာင်ေန�ကသည်မှာ
(၈) လခန ့�ိှ်�ပီြဖစ်သည်။ ထုိသည့်တိင်ု က��်ပ်ုတိ�၏ �ကက်ေြခနေီစတနာ
လပ်ုအား�ှင်များသည် လတိူင်ုး ေဘးကင်းသည်အထိ ရပ်တန ့�်ြခင်း အလျင်းမ�ိှ
ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်လျက်�ိှပါသည်။ က��်ပ်ုတိ�၏ �ကက်ေြခနေီစတနာ
လပ်ုအား�ှင်များသည် ေနရာတိင်ုး လတိူင်ုးအတက်ွ အသိပညာြမ�င့်တင်ြခင်း၊
အေြခခံလိအုပ်ချက် ပစ�ည်းများ ြဖန ့ေ်ဝြခင်း�ှင့် သင်ြပံ�းေပျာ်ရ�င်ေစရန ် စိတ်
ပုိင်းဆုိင်ရာ အားေပးလျက်�ိှေနသည်ကုိ ေတ��ိင်ုေပသည်။  

IFRC ၏ ြပနလ်ညစိ်စစ်ထားေသာ 
အေရးေပ� ေထာက်ပ့ံေင ွအေြခအေနများ 

ချင်းြပည်နယ်တင်ွ အသိပညာေပး လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြဖန ့ေ်ဝြခင်း

Asia Pacific မှ ထုတ်ေဝေသာ စာေစာင်များ 

ကရင်ြပည်နယ်တင်ွ လက်သန ့ေ်ဆးရည်များြဖန ့ေ်ဝြခင်း

ေနြပည်ေတာ်တင်ွ အသိပညာြမ�င့်တင်ေရး လပ်ုငနး်များေဆာင်ရွက်ြခင်း

�ှမ်းြပည်နယ်ေတာင်ပုိင်းတင်ွ ကုိယ်အပူချနိ်
တိင်ုးတာြခင်း

ဧရာဝတီတိင်ုးေဒသ�ကီးတင်ွ ရပ်ရွာ�ှင့် ထိေတ�ဆက်ဆံြခင်း

ကချင်ြပည်နယ်�ိှ ေစာင့်�ကပ်�ကည့်���ေရး စင်တာများတင်ွ စားနပ်ရိက�ာ
များ ြဖန ့ေ်ဝေပးြခင်း

ြမနမ်ာတုိ့င်း(စ်) သတင်းစာပါ သတင်းေဆာင်းပါး-
ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ိှ ကုိဗစ်-၁၉ တုိက်ပဲွမှ ေပ�ထွက်လာသည့်
ေဒသခံ သူရဲေကာင်း �ကက်ေြခနေီစတနာလုပ်အား�ှင်
များ

�ကက်ေြခနေီစတနာလပ်ုအား�ှင်အြဖစ် အချနိ�်ကာြမင့်စွ
ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှသည့် က��်ပ်ုတိ�အား စိတ်တက်�ကေစ
ရနစိ်တ်ခွနအ်ားေပးေနသည့်် လငူယ်�ကက်ေြခနေီစတနာ
လပ်ုအား�ှင် ေမာင်�ှမ�ှစ်ဦး အေ�ကာင်းကုိ  ဤလင့်တင်ွ
ဖတ်���ိင်ုသည်။ here. 

https://go.ifrc.org/emergencies/3972#details
https://bit.ly/2HDpG59
https://www.mmtimes.com/news/local-volunteers-emerge-heroes-myanmar-covid-19-battle.html


ဆက်သွယ်ရန ်လိပ်စာ

ေဒါက်တာ ေနထက်လင်း 
ကျနး်မာေရးဌာန၊ ဌာနမ�း 
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ကက်ေြခနအီသင်း
nayhtetlin@redcross.org.mm     
+95 9 799 531 565

Joseph Muyambo
စီမံကိနး်ည�ိ�ှ�ိင်းေရးမ�း
IFRC ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ ဌာေန�ုံး
joseph.muyambo@ifrc.org    
+95 9 450 719 453

MRCS လူမ�စာမျက်�ှာ 

အပုိင်း ၁ -  အာ�ှပစိဖိတ်ေဒသတင်ွ ရာသီဥတေု�ကာင့် ထိခုိက်ဆုံး���ံး�ိင်ုေြခ ဆနး်စစ်ြခင်း �ှင့် 
ေဘးဒဏ်�က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုစွမ်း ြမ�င့်တင်ရာတင်ွ ရပ်ရွာလထုူအား ထိေတ�ဆက်သွယ်ြခင်းေခါင်းစ�်တင်ွ အသင်းအေနြဖင့် လက်�ိှ အ��ရာယ်
များ၊ ထိခုိက်ဆုံး���ံး�ိင်ုေြခများကုိသာ အေလးထားေဆာင်ရွက်ြခင်းမျ�ိးမဟတ်ုဘဲ အလားအလာ�ိှေသာ အနာဂါတ် ဆုံး���ံး�ိင်ုေြခများ
�ှင့် သဘာဝ ေဘးအ��ရာယ် အေပ� သက်ေရာက်မ�များကုိပါ အေလးေပးေဆာင်ရွက်၍ ေဘးအ��ရာယ် ေလ�ာခ့ျြခင်းသာမက ရာသီဥတု
ေြပာင်းလဲြခင်းကုိလည်း ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှသည်။
အပုိင်း ၂ - ၂၀၃၀ ြပည့်�ှစ်တင်ွ �မိ�ေတာ်များ ေဘးဒဏ်�က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုစွမ်းပုိမုိြမင့်မားေစရန ်အ�ိှနအ်ဟနုြ်မ�င့်လပ်ုေဆာင်ြခင်း�ှင့်
စပ်လျ�်း၍  အသင်းသည်  ရာသီဥတကုို ထည့်သွင်းစ�်းစားထား�ပီး လတိူင်ုးအကျ�ံးဝင်ပါဝင်ေစေသာ �မိ�ြပစီမံကိနး်များ၊
ချ�်းကပ်နည်းလမ်းများ၊ စိနေ်ခ�မ�များ �ှင့် သင်ခနး်စာများအြပင် ယင်း၏ မဟာဗျ�ဟာကျ ဦးစားေပးမ�များ�ှင့် ကုိက်ညီသည့်
အနာဂါတ်အစီအစ�်များကုိပါ �ှင်းလင်းတင်ြပခ့ဲသည်။  

ြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ကက်ေြခနအီသင်း  (MRCS)
�ကက်ေြခနအီေြခခံမူ (၇) ချက်�ှင့်အညီ ဦးေဆာင်ဦးရွက်ြပ�ေနသည့် လမူ�က�ုဏာအဖဲ�အစည်းြဖစ်
�ပီး ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတင်ွး ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်သူများကုိ ကျနး်မာေရး�ှင့် ပုိမုိေကာင်းမွနေ်သာ
ဘဝများအတက်ွ �ကိ�းပမ်းေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။ MRCS သည် �ိင်ုငံေတာ်က ဥပေဒ�ှင့် ဖ�ဲစည်း
ထား�ပီး လမူ�က�ုဏာအခနး်က�တင်ွ �ိင်ုငံေတာ်၏ အရနအ်င်အားအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ေနေသာ အဖ�ဲ
အစည်းြဖစ်သည်�ှင့် အညီ ေနရာတိင်ုးတင်ွ လသူားတိင်ုးအတက်ွ ကူညီကယ်ဆယ်ရးလပ်ုငနး်များ
ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။ 

အြပညြ်ပညဆုိ်င်ရာ �ကက်ေြခန ီ�ှင့် လြခမ်းနအီသင်းများ ဖက်ဒေရး
�ှင်း (IFRC) 
အမျ�ိးသားအသင်းေပါင်း (၁၉၂) သင်း�ှင့် ချတ်ိဆက်လ�ပ်�ှားေဆာင်ရွက်လျက်�ိှ
သည့် ကမ�ာေ့ပ�တင်ွ အ�ကီးဆုံးလမူ�က�ုဏာကွနယ်က်ြဖစ်သည့် IFRC သည်
သဘာဝေဘးအ��ရာယ်�ှင့် အေရးေပ� ကျနး်မာေရးအေြခအေနများတင်ွ အမျ�ိးသား
�ကက်ေြခန�ှီင့် လြခမ်းနအီသင်းများကုိ အေရး�ကီး ေသာ နည်းပညာအကူအညီ၊
ေငေွ�ကး�ှင့် ပစ�ည်းေထာက်ပ့ံပိ� ေဆာင်ြခင်းများကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်�ိှပါသည်။

ရာသီဥတု -  ကုိဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း အနေီရာင်သတိေပးချက်
ေခ
တ်
သ
စ် 
လူ
သ
ား
ချ
င်း
စာ
နာ
မ�

၂၀၃၀ ြပည့�ှ်စ်တွင် �မိ�ေတာမ်ျားေဘးဒဏ်�က့ံ�က့ံခံ�ုိင်စွမ်းပုိမုိြမင့်မားေစရနအ်တွက် လူတုိင်းအကျ�ံးဝင်ပါဝင်ေသာ
ရာသီဥတုကုိထည့သွ်င်းစ�်းစားထားသည့ ်�မိ�ြပစီမံချက်

၂၀၁၆ ခု�ှစ်မှစ၍ အသင်းသည် �ှစ်ကာလ�ှည် �မိ�ြပေဘးဒဏ်�က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုစွမ်းြမင့်မားေရးစီမံချက်များမှ တစ်ဆင့်
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ �မိ�ြပေဒသများအေပ� ရာသီဥတေုြပာင်းလဲမ�၏ သက်ေရာက်မ�များကုိ ေြဖ�ှင်းလျက်�ိှသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်
�ှစ် ဩဂုတ်လတင်ွ အသင်းသည် �ိင်ုငံအတင်ွး ြပည်နယ်�ှင့် တိင်ုးေဒသ�ကီး ငါးခု�ိှ �မိ�ြပလဦူးေရေပါင်း ၁၀၂,၀၀၀ ေကျာ်
ကုိ တိက်ု�ုိက်ထိေတ���ပီးြဖစ်သည်။ အဆုိပါ လ�ပ်�ှားမ�သည် အသင်း၏ စီမံချက်ေနာက်တစ်ဆင့်ြဖစ်သည့် �မိ�ြပ�ှင့်
ေကျာင်းများ�ိှ ကေလးသူငယ်များ�ှင့် ဆယ်ေကျာ်သက်များမှ ရာသီဥတအုေ�ကာင်းကုိ ထည့်သွင်းစ�်းစားတတ်သည့်
အသိပညာရ�ိှေရးအတက်ွ ေ�ှ�ေြပးစမ်းသပ်ချက်ြဖစ်သည်။ အဆုိပါ နည်းလမ်းများသည် ၂၀၃၀ ြပည့်�ှစ်တင်ွ ရာသီဥတု
ေြပာင်းလဲမ�ကုိ ေလ�ာခ့ျေပး�ပီး �မိ�ေတာ်များကုိ ေဘးဒဏ်�က့ံ�က့ံခံ�ိင်ုေစရနဟ်သူည့် �ကက်ေြခန�ှီင့် လြခမ်းနလီ�ပ်�ှားမ�၏
ေမ�ာ်မှနး်ချက် �ှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကုိ အသင်းအေနြဖင့် ြမ�င့်တင်ေပးြခင်လည်းြဖစ်သည်။ ဤလင့်ခ်တင်ွ ရယူပါ။  here. 

ကုိဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ေဝးကွာေသာ ေဒသများအထိ အကူအညီ
ေရာက်ေစရနအ်တွက် အသင်းမှ ဗီဒီယုိြဖင့် အစညး်အေဝးကျင်းပြခင်း 
 

ကုိဗစ်-၁၉ ေ�ကာင့် ခရီးသွားလာမ�ကန ့သ်တ်ြခင်းများ ဆက်လက်�ိှေနစ�်တင်ွ �ှမ်းြပည်နယ်
ေတာင်ပုိင်း၊ လွိ�င်လင်�မိ�နယ်�ိှ အသင်း၏ ြပည်သ�ကျနး်မာေရး�ှင့် ေဘးဒဏ်�က့ံ�က့ံခံ�ိင်ု
စွမ်းြမင့်မားေရးစီမံချက်�ုံးသည် ေကျးလက် ကျနး်မာေရးစခနး်များနင့် ပုံမှနဆ်က်သွယ်�ိင်ု
ေစရနအ်တက်ွ ဗီဒီယုိကွနဖ်ရင့်တပ်ဆင်ခ့ဲသည်။ ယင်းဆက်သွယ်မ�နည်းလမ်းကုိ သင်တနး်
များ�ှင့် အလပ်ု�ုံေဆွးေ�းွပဲွများအတက်ွလည်း အသုံးြပ�မည်ြဖစ်�ပီး အေြခခံ စစ်တမ်း
ေကာက်ယူချနိတ်င်ွ �ကီး�ကပ်မ� အားေကာင်းေစရနလ်ည်း အသုံးြပ�မည် ြဖစ်သည်။ ထိ�
အြပင် လွိ�င်လင်�မိ�နယ်�ကက်ေြခနအီသင်းခဲွ�ှင့် အသင်းဌာနချ�ပ်တိ� ��ကား ဆက်သွယ်ေရး
ေကာင်းမွနေ်စရန ်အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစမည် ြဖစ်သည်။

ယခုစီမံချက်ကုိ ဖင်လန�်ကက်ေြခနအီသင်းမှ ရနပုံ်ေင ွေထာက်ပ့ံြခင်းြဖစ်သည။်    
 

ရာသီဥတု - အနေီရာင်သတိေပးချက်ျ - IFRC မှ ကျင်းပေသာ ကမ�ာ ့ ရာသီဥတေုြပာင်းလဲမ�ဆုိင်ရာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ညီလာခံတင်ွ
ရာသီဥတဆုိုင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များပ့ံပုိးမ�ကုိ စုစည်းလ�ံေဆာ်ရန၊် အားလံးုအတက်ွ ပုိ၍ ေကာင်းမွနလံ်ြုခံ�ေသာ အနာဂါတ်တစ်ခု
ကုိ ဖနတီ်းတည်ေဆာက်�ိင်ုရနအ်တက်ွ စိတ်ကူးများ�ှင့် အေတ�အ�ကံ�များ မ�ေဝမ� ြပ�လပ်ုရန ်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့်�ှစ်
စက်တင်ဘာလ ၉-၁၀ တင်ွ ကျင်းပခ့ဲသည်။ ကမ�ာ ့ ပထမဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်ညီလာခံကုိ လငူယ်ချနပီ်ယံများ၊ တက်�ကလ�ပ်�ှား
သူများ၊ အစုိးရ ဝန�်ကီးများ�ှင့် အြခား ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲေနသူ စုစုေပါင် ၁၀,၀၀၀ ခန ့တ်က်ေရာက်�က�ပီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ေဆွးေ�းွ
မ�အပုိင်း ၁၀၀ ခန ့ ်ြပ�လပ်ုခ့ဲပါသည်။  

အသင်းသည ်၂၀၂၀ ြပည့�ှ်စ် စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်ေန ့�တွင် ရာသီဥတု -အနေီရာင်သတိေပးချက်အပုိင်း (၂) ခုတွင် ေအာက်ပါ
အတုိင်း ပါဝင်ခ့ဲသည။် - Watch ချားလ်စ််မင်းသား၏ 

ရာသီဥတ-ုအနေီရာင်သတိေပးချက် ဆုိင်ရာ
အေရး�ကီးမိန ့�်ခွနး် 

https://www.facebook.com/info.mrcs/
https://bit.ly/3j4FoE9
https://bit.ly/32fHcE9
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CRP%20Rakhine-Cash%20Transfers%20for%20COVID-19%20Response%20MRCS%20IFRC.pdf
https://bit.ly/2G4Qlay

