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(၂၀၂၀ ြေုံနှစ်၊ နိုံဝ ဘ
် ောလ ၃၀ ရက်ဆနေ့အထိ UNHCR ၏ လူဦ်းဆရဆ ော် ပြေျက် ဇယော်း)

လူဦ်းဆရစုံစဆ
ုံ ပေါ ်း် *

ဘန််းမယ်နွိျု ်း် စွယ် 8,181

မဲဆဟော ဆ
်

်

အသက်

ော ်
အသက် ၅ နှစ်ဆအောက်

ဘန််းမယ်စရ
ူ ်း် 1,948

မဲဆ ောက်

အစီရ ်ြေတ ် ပ ြေ ််း

စြေန််းမျော်း
ဝန်ဆ
စိုံ်းရိမ်ပူပန်မှုနှီ်းဆနှှော လှယ် ြေ ််း

အုံန်း် န် 10,767
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*ဤရန်ပုံဆ ွလိုံအပ်ြေျက်မျော်းသည်လက်ရှိသုံ်းစွဲနိုံ ်သည်

စုံစဆ
ုံ ပေါ ်း်

လိုံအပ်ြေျက်မျော်းအဆပေါ်အဆ ြေြေ၍ ၆ လ အတွက်သော စ်သည်

.

ဆထောက်ပဆ ွ

အမှုစမ
ီ ြေနေ့ြေ
် ွဲ ြေ ်း်

နိုံေ့ ်းိုံ 9,472

ဆစော က် ကညဆ
် လလော ြေ ်း် ၊စစ
ုံ မ််းစစ်ဆ ်း
ြေ ်း် နှ ်

နေ့်ဆဝ ြေ ််း

စ်ပောွ ်းမှုကိုံ မန် မန် န် န်
တုံေ့ ပန်မဆ
ှု ပ်း ြေ ်း်

ဘန််းဒွနယ
် မ််း2,442

ဆရောဂေါတော်း

်းီ ကောကွယ် ြေ ်း်

နှ ် ထိန်း် ြေျျုပ် ြေ ်း် IPC)

လိုံအပ်လျှ ်လိုံအပ်သလိုံ)

ဆရောဂေါစီမြေနေ့်ြေွဲ ြေ ််း

စော်းနပ်ရက
ိ ောခ

ဆစော ်ကကည်ဆလလော ြေ ််း၊ စုံစမ််း
စစ်ဆ ်း ြေ ််းနှ ်
စ်ပွော်းမှုကိုံ
မန် မန် န် န်တုံေ့ ပန်မှုဆပ်း ြေ ််း
ကူ်းစက်ဆရောဂေါတော်း

ကျော်း

စိ်းုံ ရိမပ
် ပ
ူ န်မန
ှု ်းှီ ဆနှှော လှယ် ြေ ်း်

ီသိုံေ့ လိုံအပ်ဆသော

ော မ
် ှုမျော်း

လိ ်
၆၀နှစ်အထက်

ရန်ပဆ
ုံ အ
ွ ဆ ြေအဆန(USD)

မယ်လ 34,325



၁၈-၅၉ နှစ်

ဘန််းဒွန်ယမ််း

မယ်လအူ်း 9,024

1

၅-၁၇ နစ်

ဘန််းမယ်စူရ ််း

မယ်ရောမလွမ် 9,912

ဆရောဂေါ စ်ပွော်းမှု

၉၁,၈၀၆ ဦ်း

ကောကွယဆ
် စော ဆ
် ရှောက် ြေ ်း် နှ ်

ကန်ြေျနဘူရီ

ီ်းကောကွယ်

ြေ ််းနှ ်ထိန််းြေျျုပ် ြေ ််း (IPC)

ထမ််းဟ ,် 5,735

ဆထောက်ြေအော်းဆပ်း ြေ ်း်

ဘန်ဆကောက်

စော်းနပ်ရိကခော
ကောကွယ်ဆစော ်ဆရှောက် ြေ ််းနှ ်
ဆထောက်ြေအော်းဆပ်း ြေ ််း

(လိုံအပ်လျှ ်လိုံအပ်သလိုံ)

* Verification Exercise conducted from Jan-Apr 2015 and subsequent data changes to-date. Under reverification.
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COVID-19 Outbreak Response Coordination Group for the 9 temporary shelters
ထိုံ ်း် - မန်
မောနယ်
စပ်တဆလျှောက် border
ယောယီြေလ
ိုံ ရ
ှု ောစြေန််းကိ်းုံ ြေုံအတွက် ကိဗ
ုံ စ်-၁၉ အသက်ရှူှ လမ််းဆကကော ်း် ိုံ ရ
် ောကူ်းစက်ဆရောဂေါ စ်ပောွ ်းမှုကတ
ိုံ ုံေ့ ပန်ဆသော လုံပ် န််းညနန
ိ ိှု ်း် ဆ ော ရ
် က
က ဆ
် ရ်းအ ွဲ
along
the
Thai-Myanmar
စိ်းုံ ရိမပ
် ပ
ူ န်မန
ှု ်းှီ ဆနှှော လှယ် ြေ ်း်
ADRA (ACTED, COERR, JRS, HI, IRC, SCI, FilmAid, MI, UNHCR, TBC)*
အဓိကအဆကကော ်း် အရော - ြေပ်ြေွောြေွောဆန ြေ ််းအဆ ြေအဆနတွ ် ဒုံကခသည်မျော်းထသိုံေ့ သတ ််းအြေျက်အလက်မျှဆဝ ြေ ်း် မျော်းအြေျိန်မီ

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

နေ့်ဆဝ ြေ ််း။ ုံန််းနှ ်အ ်တောနက်
အသုံ်း ပျုနိုံ ် ြေ ််း ိုံ ်ရောကန်သ
ေ့ တ်ြေျက်မျော်း။ ြေပ်ြေွောြေွောဆန ြေ ််း၊ သွော်းလောလှုပ်ရှော်းမှုကနေ့်သတ် ြေ ််း၊ လက်ဆ ်း ြေ ််းနှ ် နှှောဆြေေါ ််းစည််းအသုံ်း ပျုမှုတက
ုံေ့ိ သိ
ဲ ဆ
ုံေ့ သော
အဆရ်းပေါသည်ကကီျုတ ်ကောကွယ်ဆရ်းအ ပျုအမူမျော်းအော်း ဆစော ်ကကပ် ထိန််းသိမ််း ြေ ််း။ သတ ််းမှော်းမျော်းအော်း ပန်လည်တုံေ့ ပန် ြေ ််း။ 

မန်မောနိုံ ် ၌ ဆရောဂေါလိှု ််းသစ် စ်ပွော်းဆနမှုမျော်းနှ ် ထိုံ ််းနိုံ ် ရှိဆနရောဆဒသအြေျိျု တွ ် အစီရ ်ြေတ ် ပဆသော
ပည်တွ ််းဆရောဂေါကူ်းစက်မှု အဆရအတွက်အနည််း
ယ်ရှိဆနမှုမျော်း၌
က်လက်နိုံ်းနိုံ်းကကော်းကကော်းရှိဆန ြေ ််း၏အဆရ်းကကီ်းမှုအပေါအဝ ်
ကိုံဗစ်-၁၉
ကကိျုတ က
် ောကွယ်ဆရ်းနှ ်တုံနေ့် ပန်မှုသတ ််းအြေျက်အလက်မျော်းကိုံ
ဒုံကခသည်မျော်းအော်း ကရ ်၊ မန်မော နှစ်ဘောသော ်
က်လက်ဆဝ ှဆပ်း ြေ ််း။ အထူ်းလိုံအပ်ြေျက်ရှိသူမျော်းအပေါအဝ ် ဒုံကခသည် ၇၀၀၀ ဆကျော်အော်း အ ွဲ ယ်အ
လိုံက်အဆသ်းစော်းဆ ွ်းဆနွ်းမှုမျော်း ပျုလုံပ်ဆပ်း ြေ ််းသကဲသိုံေ့ ပိုံစတောမျော်း၊ လက်ကမ််းစောဆစော ်မျော်း၊ PA စနစ်ဆကကညောြေျက်မျော်း၊ ဗွီဒီယိုံမျော်း၊ ကွန်ယက်လ ်မျော်းနှ ်
လူမှုမီဒီယောပိုံစ်မျော်းကိုံလည််း နေ့် ှူ်းဆပ်းဆနပေါသည်။ အပတ်စဉ်သတ ််းမီဒီယောလှည်လည်ဆစော ်ကကည်မှုအစီရ ်ြေစောမျော်းကိုံ ကွန်ယက်မျော်းတစ်ဆလျှော က်ြေျိတ် က်ထော်း
ပပီ်း အသြေျဲ စက်မျော်း ်ဆကက ော ြေ ််းနှ ် စြေန််းဆကော်မတီနှ ် စြေန််းသတ ််းအြေျက်စ ်တောမျော်းထသိုံေ့ ဆဝ ှဆပ်းြေဲပေါသည်။
လမ််းညွန်ြေျက်နှ ်အညီ ကောကွယ်ဆစော ်ဆရှောက်ဆရ်းအလုံပ်အမှုဆ ော ်အ ွဲ မှြေျမှတထ
် ော်းဆသော အိမ်တုံိ ်ရောဆရောက်လည်ပတ် ြေ ််း စည််းမျဥ််းစည််းကမ််း အပေါအဝ ် RCCE
နှ ်ပတ်သက်ဆသော သ ်တန််းမျော်းကိုံ စြေန််း (၉)ြေုံလုံ်းရှိ လူထုံနိှု်းဆ ော်တုံက
ိ ်တန
ွ ််းဆရ်းဝန်ထမ််း ၂၀၀ ဆကျော်အော်း သ ်တန််းပိြေ
ုံေ့ ျြေဲ။
စိတ် ိစီ်းမှုနှ ်သက်သောဆြေျော ်ြေျိဆရ်း ိုံ ်ရောလမ််းညွန်ြေျက်အော်း ကျန််းမောဆရ်း ိုံ ်ရောတွဲ က်ဆကော်မတီ၊ စိတပ
် ိုံ ််း ိုံ ်ရောအလုံပအ
် မှုဆ ော ်အ ွဲ မျော်းနှ ည
် နိနိှု ််းဆ ော ရ
် ကက်
ြေ ််းပပီ်းဆ မောက်ြေဲပပီ်း န်ဆဝြေဲ။
ဆဒသြေဆစျ်းကွက်အတွ ််း ဝယ်ယူြေဲဆသော အဝတ်နှှောဆြေေါ ််းစည််း ၉၄၀၀၀ ြေုံ အပေါအဝ ် အဝတ်နှှောဆြေေါ ်း် စည််းအြေုံဆရ ၁၅၀၀၀၀ ကိုံ ဒုံကခသည်မျော်းနှ ် ဆဒသြေ
အောဏောပိုံ ်မျော်းအော်း နေ့်ဆဝြေဲပပီ်း ဒုံကခသည်မျော်းအော်းလ်းုံ ကိုံ အပိုံဆ ော ််းနှှောဆြေေါ ််းစည််းနှစ်ြေုံအ ပ ် ဆစော ်မျော်းကိုံ
နေ့် ှူ်းဆပ်းြေဲသည်။ နှှော ဆြေေါ ််းစည််းအြေုံ ၁၈၀၀၀
ဆကျော်ကိုံ ဆကျော ််းသော်းမျော်းအော်း ဆဝ ှဆပ်းြေဲသည်။ နှှောဆြေေါ ််းစည််း ၈၀၀ ကိုံ ထိုံ ်း် လူမှုအသိုံ ််းအဝိုံ ််းကိုံ ဆဝ ှဆပ်းြေဲသည်။ တစ်ကိုံယ်ဆရသနေ့်ရှ ််း ဆရ်းပစ်ည််းမျော်းကိုံ
အိမ်ဆထော ်စုံ ၁၆၀၀၀ ဆကျော်နှ ် စြေန််း(၉)ြေုံလုံ်းရှိ ဆဘော်ဒေါဆကျော ််းသော်းမျော်းကိုံ
နေ့်ဆဝဆပ်းြေဲသည်။ သနေ့်ရှ ််းဆရ်းပစ်ည််း ိုံ ်ရောလက်ကမ််းစောဆစော ်မျော်း၊
အဝတ်နှှောဆြေေါ ််းစည််းအသုံ်း ပျုပုံလက်ကမ််းစောဆစော ်မျော်းနှ ် အ ြေော်းအဓိကအြေျက်အလက်စောဆစော ်မျော်းအော်း ပစ်ည််းဆဝ ှစဥ်နှ ် နှှောဆြေေါ ််းစည််းဆဝ ှရောတွ ် အတူတကွ
နေ့်ဆဝြေဲ။ သနေ့်ရှ ််းဆရ်းပစ်ည််းမျော်း ိုံ ်ရော လက်ကမ််းစောဆစော ်အော်း အမျော်း ပည်သူအသြေျက်စက်မှတ
်
စ်ဆစ၊ အိမ်တုံိ ်ရောဆရောက်လည်ပတ်ရောတွ ် စ်ဆစ
နေ့်ဆဝြေဲ။
စြေန််း (၉)ြေုံလုံ်းရှိ အော်းနည််းြေျက်အလွန်အမ ််းရှိဆသောသူ ၅၀၀၀ ဆကျော်ထသိုံေ့
ပ် ပောြေဲ ၁၃၀၀၀ြေဲ
နေ့်ဆဝြေဲသည်။ ဒုံကခသည်အမျိျု်းသမီ်း(၂၈၀၀၀)အတွ က်
အမျိျု်းသမီ်းလစဥ်သုံ်းဂွမ််းထုံပ်မျော်းကိုံ ဝယ်ယူြေဲပပီ်း လိုံအပ်ြေျက်မျော်းကိုံ အလျှ ်အ မန်အကဲ တ် ြေ ််းနှ ်အတူ စြေန််း(၉)ြေုံတွ ် နေ့်ဆဝပပီ်းစီ်း ြေဲသည်။
ဗွီဒီယိုံနှ ် သီြေျ ််း ိုံပပိျု ်ပမ
ွဲ ျော်းအပေါအဝ ် ပပီ်း ပညစ
် ုံဆသောအမူအကျ ်ဆ ပော ််းလဲမှုဆကော ််းကိုံဆ ော် ပရန် ဆနှောက်ထပ်လှုပ်ရှော်းမှုအစီအစဥ်အပေါအဝ ် အဆသ်းစော်း
အိမ်ဆထော ်စုံ ဆ ွ်းဆနွ်းပွဲတွ ် တ ် ပဆပ်း ြေ ််းမျော်းမှတ
် အမူအကျ ်ဆ ပော ််းလဲ ြေ ််းကိုံ ဦ်းတည်ကော အဆကော ်အထည်ဆ ော်ဆန။
စြေန််း(၉)ြေုံတွ ် သုံ်းလတစ်ကကိမ်၏ ဒုံတယ
ိ အကကိမ်ဆ မောက်ဆစော ်နှ ် တစ်ကိုံယ်ဆရသနေ့်ရှ ််းဆရ်းပစ်ည််းမျော်း နေ့်ဆဝဆပ်း ြေ ်း် ပပီ်းစီ်းပပီ စ်သည်။ ဆနှောက်ထပ် နေ့်ဆဝမှု
လုံပ် န််းမျော်း စတ ်ဆ ော ်ရကက်ဆနပပီ စ်ပပီ်း ဒီဇ ်ဘောနှ ် ဇန်နဝေါရီလအတွက် ပ ်
်ြေဲသည်။
ရုံပ်ပိုံ ်း် ၊လိ ်ပိုံ ််း ိုံ ်ရောအ မတ်ထုံတအ
် ကကမ််း က်မှုနှ ် လိ ်နှ ်ကျော်းမအဆ ြေ ပျုအကကမ််း က်မှု ိုံ ်ရော သတ ််းစကော်းမျော်းအော်း အသြေျက်စက်မှ တ
ိ တွဲ က် ဆကက ော
ြေ ််း၊ နေ့်ဆဝရန်အတွက် ပိုံစတော/လက်ကမ််းစောဆစော ်မျော်းအ စ်ဆ ပော ််းလဲထုံတဆ
် ဝြေဲ။
IEC
ိုံ ်ရောသတ ််းစကော်းဆထောက်ကူမျော်းအော်း စြေန််း(၉)ြေုံလုံ်းရှိ စြေန််းဆကော်မတီ၊ ဘောသောဆရ်းဆြေေါ ််းဆ ော ်နှ ်စြေန််းဆြေေါ ််းဆ ော ်မျော်းလက်ြေရရှပိ ပီ်း စ်။ မိဘမျော်း
အတွက် သ ်ဆထောက်ကပ
ူ စ်ည််းမျော်း၊ တကိုံယ်ရည်သနေ့်ရှ ််းဆရ်းပစ်ည််းအုံပ်စုံ နှ ် မိဘလမ််းညွန်မျော်းအပေါအဝ ် ကဆလ်းမျော်းနှ ်ရ ််းနှီ်းဆသောကိဗ
ုံ စ်-၁၉ ိုံ ်ရောပစ်ည််းမျော်း၊
ပညောဆရ်းသတ ်း် စကော်းဆဝ ှ ြေ ််းနှ ် ွ ပ ိျု်းတိ်းုံ တက်ဆစ ြေ ််း။ စြေန််း(၉)ြေုံလုံ်းရှိ ၅-၁၁နှစ်အရကယ် ကဆလ်း ယ်မျော်းအော်း အဓိကသတ ်း် စကော်းပေါဆသော ဆ ်းဆရော ် ြေယ်
စောအုံပ်၇၀၀၀ဆကျော်ဆဝ ှြေဲ။ ကဆလ်း ယ်ဆပေါ ််း ၁၃၀၀၀ ဆကျော်ရရှိ။
ထ ် မ ်ြေျက်နှ ်တိုံ ်ကကော်းြေျက် စောတိက
ုံ ်ပ်းုံ အော်း တကိုံယ်ရည်သနေ့်ရှ ််းဆရ်းပစ်ည််းမျော်းဆဝ ှသည် ဆနရောတိုံ ််းတွ ်ထော်းရှိဆပ်း။ ဗဟုံသုံတ၊ သဆဘောထော်းနှ ် လက်ဆတွ
ကျ ်သုံ်း ြေ ််း ိုံ ်ရော စစ်တမ််းဆကောက် ြေ ််းအော်း စြေန််း(၉)တွ ်ပပီ်းဆ မောက်ပပီ စ်သည်။ ဆဝ ှ ြေ ််းအပပီ်း လှည်လည်ကကည်ရှု ြေ ်း် မျော်း လုံပ်ဆ ော ် ဲ စ်။
တတိယနိုံ ် သိအ
ုံေ့ ဆ ြေြေျဆနထိုံ ်ရန် စြေန််းမှ ထွက်ြေွောရဆတောမည်ဒုံကခသည်မျော်းအော်း ကိုံဗစ်-၁၉ ိုံ ်ရောလက်ကမ််းစောဆစော ်နှ ် တကိုံယ်ရည်သနေ့်ရှ ််းဆရ်းပစ်ည်း် မျော်း
ထုံတဆ
် ပ်းြေဲ။
အဝတ်နှှောဆြေေါ ််းစည််းအသုံ်း ပျု ြေ ််း၏အဆရ်းပေါပုံကိုံ တွန််းအော်းဆပ်း ြေ ််းနှ ် ပုံစမွမ်း် မ ြေ ််း ိုံ ်ရောအော်း စြေန််းဆကော်မတီမျော်းနှ ် ဆ ်းွ ဆနွ်းတိုံ ်ပ ်ြေဲ။
စြေန််းအနီ်းအနှော်းရှိလူထုံမျော်းအော်း အသိပညောဆပ်း ြေ ််းအဆပေါ် ထိုံ ််းအောဏောပိုံ ်မျော်းနှ ်ပ်းူ ဆပေါ ်း် ဆ ော ်ရက
က ် ြေ ််း။
ကူ်းစက်မကှု ကိျုတ က
် ောကွယထ
် န
ိ ်း် ြေျျုပ် ြေ ်း် (IPC)
IRC (MI, CDC)*
အဓိကအဆကကော ်း် အရော-ထိုံ ််းနိုံ ် ၌ လောမည် ဆနထိုံ ်မှုပုံစသစ်ကောလအတွ ််း IPC ကျ ်ဝတ်မျော်းအော်း ပည်သူလူထုံက လိုံက်နှောမှုရှိသည်ကိုံ ဆသြေျောဆစ ြေ ််း၊

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

သီ်း ြေော်းဆစော က် ကပ်စစ်ဆ ်း ြေ ်း် ၊ လူနှောကိစစ
် စ
ုံ မ််းစစ်ဆ ်း ြေ ်း် နှ ်
IRC (MI, CDC, WHO, MOPH, MOI)*

ကိုံဗစ်-၁၉ လုံပ် န််းဆ ော ်ရက
က ်မှုနည််းဥပဆဒမျော်းမှော က်လက်သုံ်းသပ် ဲ၊ ဆရှ က်လုံပ်ဆ ော ်မည်သ တ
် န််းအစီအစဉ်မျော်းတွ ် အဆ ပော ််းအလဲမျော်း ပေါဝ ်လော။ IPC
ပန်လည် ဆလကျ ် ြေ ််းသ ်တန််းအော်း စြေန််းဆနရောအော်းလုံ်းတွ ် က်လက်လုံပ်ဆ ော ်။
IPC လမ််းညွန်မှော NGO ဝန်ထမ််းမျော်းထဆရောက်ရှိပပီ်း စ်။ စြေန််းဝ ်ထွက်သည်ဆနရောမျော်းတွ ် လက်ဆ ်း ြေ ််းအတွက် ပ် ပောနှ ်ဆရ က်လက်ဆထောက်ပ။
လက်ဆ ်းရန်ဆနရောမျော်းအော်း အမျော်း ပည်သူသုံ်းသညဆ
် နရောမျော်းတွ ် တည်ရှိပပီ်း၊ ဘောသောဆရ်းအဆ ောက်အဦ်းနှ ်ဆကျော ််းမျော်းအပေါအဝ ် လူဝ ်ထွက်သွော်းလောမှု
မျော်းဆသောဆနရောမျော်းတွ ် အဓိကထော်း တည်ဆ ောက်ထော်း။
ပညောဆရ်း ိုံ ်ရောအောဏောပိုံ မ
် ျော်းနှ ်အတူ ဆကျော ််းတစ်ကိုံယ်ဆရသနေ့်ရှ ််းဆရ်းပစ်ည််းမျော်းအတွက်
စီစဉ်ထော်းရှိမှုတွ ် ပေါဝ ် ြေ ််း။
အိမ်ဆထော ်စုံတစ်စုံြေျ ််းစီတုံိ ််းအတွက် လက်သနေ့်ရှ ််းဆရ်း ိုံ ်ရောပစ်ည်း် မျော်းအော်း လူထုံနိုံ်းဆ ော်တုံက
ိ ်တန
ွ ််းဆရ်းအ ွဲ မှ တ
်ဆထောက်ပြေဲ။
စြေန််းအော်းလုံ်းရှိ ကျန််းမောဆရ်းအဆ ောက်အဦ်းမျော်းသိုံေ့ လှှူဒေါန််းရန်စီစဥ်ထော်းဆသောဆနှောက်ထပ် PPE ၂ မျိျု်းအော်း MOI, MoPH and WHO တိေ့ထ
ုံ မှ လက်ြေရရှပိ ပီ်း စ်။
ဆနှောက်ထပ်ြေွဲစိတြေ
် န််းသုံ်းနှှောဆြေေါ ််းစည််းမျော်းကိုံ အြေျိန်တုံတ
ိ ွ ််း ရနိုံ ်ရန် ဆမျှောမ
် ှန််းထော်း။ PPE အပိုံဆ ော ််းပစ်ည််းမျော်းကိုံ လိုံအပ်ပေါက စြေန််းအြေျိျု တိတ
ုံေ့ ွ ် စီစဉ်ဆပ်းမည်။

စြေန််းတွ ််းအတည် ပျုလူနှောကိစ်စီစဥ်ဆ ော ်ရကက်ရမည် ိုံပေါက အြေျိျု ဆ ်းဝေါ်းသ်းုံ စွဲြေွ ် ိုံ ်ရော ကနေ့်သတ်ြေျက်မျော်း။ အြေျိျု ပည်သူူ့ဆ ်းရုံမျော်းတွ ် ဆ ်းဝေါ်းပစ်ည်း် မျော်း
ရရှိနိုံ ်မှုကနေ့်သတ်ြေျက်မျော်း။

သီ်းသနေ့်ြေန််းနှ ်ကုံသဆ ော ်မျော်းဆ ောက်လုံပ်ထော်းပပီ်း ကူ်းစက်မှု စ်ပွော်းပေါက လက်ဆတွ ကုံသရန်အ
်သ ် စ်။ အနတရောယ် မ ်မော်းသည် သီ်း ြေော်းထော်းဆ ော မ
် ျော်းကိုံ
စြေန််းအြေျိျု တွ ် တည်ဆ ောက်ရန် အလော်းအလောရှိပပီ်း ဆလလောမှုမျော်း ပျုလုံပ်ဆန
စြေန််းတွ ်ဆရောဂေါ စ်ပွော်းပေါက ကုံသမှုဆထောက်ကူပစ်ည််းမျော်းြေွဲ ြေော်းသတ်မှတထ
် ော်းပပီ်း လျ ် မန်စွောကုံသဆပ်းဆရ်းအစီအစဥ်အ ုံ်းသတ် ဆရ်း ွဲထော်းပပီ်း။ တော ြေ်ြေရိုံ ်ရှိ
စြေန််းတွ ််း ဆနထိုံ ်သူမျော်း၌ ကိဗ
ုံ စ်-၁၉ အတည် ပျုလူနှောစီစစ်သတ်မှတရ
် န်အတွက် ဆစော ်ကကည် ြေ ််း၊ ထိဆတွ မှုမျော်းကိုံ ဆ ြေရောဆကောက် ြေ ််းနှ ် စစ်ဆ ်း ြေ ်း် မျော်း
ပျုလုံပ်ပပီ်းစီ်း
လူနှောကိစ်စီမြေနေ့်ြေွဲ ြေ ််းအဆပေါ် ကမဘောလုံ်း ိုံ ်ရောလမ််းညွန်အော်း ဒုံကခသည်စြေန််း၏အဆ ြေအဆနနှ ် ပည်သူူ့ကျန််းမောဆရ်းဌောန၏ဆတော ််း ိုံြေျက်နှ ် အညီ လုံပ်ဆ ော ်ဆန။
ဆ ်းနှ ်ဆ ်းပစ်ည််းသိုံဆလှော ် ြေ ််းနှ ဝ
် ယ်ယူ ြေ ််းမျော်း က်လက်လုံပ်ဆ ော ်။
တောြေ်ြေရိုံ ်ရှိစြေန််းမျော်းအော်း အစိုံ်းရဆထောက်ပမှုပမ
ိုံ ိုံအော်းဆကော ််းဆစရန် ပည်ထဲဆရ်း၊ ပည်သူူ့ကျန််းမောဆရ်းဝန်ကကီ်းဌောနတိေ့န
ုံ ှ ်အတူ တောြေ်ြေရိုံ ်တွ ် အလုံပအ
် မှုဆ ော ်အ ွဲ
ွဲ စည််း။ အ ြေော်းဒုံကခသည်ြေိုံလှုသည်ြေရိုံ ်မျော်းအော်းလည််း အလော်းတူဆ ော ်ရက
က ်ရန် တိက
ုံ ်တန
ွ ််း။
ကိုံဗစ်-၁၉ စ်နိုံ ်ဆ ြေရှိဆသောသူမျော်းအော်း ထိဆရောက်စွောတုံနေ့် ပန်နိုံ ်ဆရ်း စွမ််းရည်ဆသြေျောဆစရန် သရုံပ် ပလှုပ်ရှော်းမှုမျော်း က်လက်လုံပ်ဆ ော ်။

စ်ပောွ ်းမှုကိုံ အလျ အ
် မန် တုံနေ့် ပန် ြေ ်း်

အဓိကအဆကကော ်း် အရော သီ်း ြေော်းဆစော က် ကည် ြေ ်း် လိက
ုံ န
် ှောမှုအပေါအဝ ် ပိတ
ုံ ်း် ကကပ်ဆသောသီ်း ြေော်းဆစော က် ကပ်စစ်ဆ ်း ြေ ်း် ကိုံ ထိန်း် သိမ်း် ထော်း ြေ ်း် နှ ် ထိုံ ်း် နိုံ ် သည်

အြေျိျု ြေရိုံ မ
် ျော်းမှော ဆဒသတွ ်း် ကူ်းဆ ပော ်း် ဆရ်းရ ် ိုံ ဆ
် နရစဥ် ၎ ်း် ၏သောမန်ဆနထိုံ န
် ည််းသစ်

•
•
•
•
•
•
•
•
•

က်လက်က်းူ ဆ ပော ်း် ဆရ်း ိုံ ရ
် ောနည််းဥပဆဒ အစီရ ြေ
် ြေ ်း် ။

“ထိုံ ််းနိုံ ် ရှိ ဆနရပ်စွနေ့်ြေွောထွက်ဆ ပ်းသူမျော်းအတွက် ကောကွယ်တော်း ီ်း ြေ ််း၊ ဆစော ်ကကည်ဆလလော ြေ ််း၊ စုံစမ််းစစ်ဆ ်း ြေ ််းနှ ် ကိုံဗစ်-၁၉ ဆလျောြေျ ြေ ််း ိုံ ်ရော

လမ််းညွှန်မျော်း ဆရ်း ွဲပပီ်းစီ်း၍ ပည်သူူ့ကျန််းမောဆရ်းဝန်ကကီ်းဌောနက အတည် ပျုြေဲ။ ထိုံ ််းဘောသောသိုံေ့ ပန် ိုံထော်းပပီ်း ဒုံကခသည်မျော်းကိုံ လက်ြေထော်းသညြေ
် ရိုံ ်ဆလ်းြေုံရှိ
ပည်သူူ့ကျန််းမောဆရ်း ိုံ ်ရောအရောရှိမျော်းကိုံ ဆဝ ှဆပ်းြေဲ။
ပန်လည်အဆ ြေြေျဆရ်းလုံပ် န််းစဉ်မျော်းအတွက် စြေန််းအ ပ ်သသ
ိုံေ့ ွော်းဆရောက်၍ ဆရောဂေါလကခဏော ပလောဆသောဒုံကခသည်မျော်းအတွက် လုံပ်ထုံ်းလုံပ်နည််းမျော်းကိုံ လက် ရှိ
တည်ဆနသည်လမ််းညွှန်ြေျက်မျော်း၌ တစ်ဆပေါ ််းတည််းဆပေါ ််းစည််း ြေ ်း် ၊ ဆရောဂေါလကခဏော ပဆသောဒုံကခသည်မျော်းကိုံ စြေန််းထဲ မဝ ်ဆရောက်မီ စစ်ဆ ်းမှုမျော်း ပျုလုံပ် ြေ ််း။
‘အနတရောယ်မျော်းသည်ဆနရောမျော်းအော်း ြေရီ်းသွော်းရောဇဝ ်ရဆ
ှိ သောသူတစ်ဦ်းြေျ ််းလိုံက်အတွက် ြေရီ်းသွော်းသီ်း ြေော်းြေွဲဆနထိုံ ်မှုအဆ ောက်အဦ်းမျော်း ပန်လည်ဆ ောက် လုံပ် ြေ ််း။
မဲစရီ်းယန််းရှိ စြေန််းဆကော်မတီဝ ်မျော်းသည် သီ်း ြေော်းြေွဲ ြေော်းဆနထိုံ ်သည်အဆ ောက်အဦ်းသစ်မျော်းကိုံ တည်ဆ ောက်ရန် ပပိုံ်းကူညီဆပ်း ြေ ််း။ တောြေ်ြေရိုံ ် စြေန််း ၂ ြေုံရှိ
သီ်း ြေော်းြေွဲ ြေော်းဆနထိုံ ်သည်အဆ ောက်အဦ်းမျော်း ပန်လည် ပျု ပ ် ြေ ််း ပပီ်းစီ်း။
စြေန််း(၈)ြေုံ၌
ျော်းနှော ြေ ််းနှ ် အသက်ရှှူလမ််းဆကကော ််း ိုံ ်ရောဆရောဂေါကဲသိုံေ့ တုံတ်ဆကွ်းလကခဏောရှိဆသောလူနှောမျော်းကိုံ ဆစော ်ကကည်စစ်ဆ ်း ြေ ််း။ ကန် ြေျနှောရီြေရိုံ ်
ကျန််းမောဆရ်းဓောတ်ြေြေ
ွဲ န််းတွ ် နမူနှောမျော်းစစ်ဆ ်းရန်အတွက် ပပိုံ်းဆပ်းရန် အစီအစဉ်မျော်း စတ ်လုံပ်ဆ ော ်ဆနပပီ စ်သည်။ အသက်ရှှူလမ််းဆကကော ််း ိုံ ် ရောနမူနှောမျော်း
စစ်ဆ ်း ြေ ််းသည် စြေန််းအြေျိျု ၌ ၁၀ ရောြေိုံ ်နှုန််းမှ ၂၀ ရောြေိုံ ်နှုန််းအထိ နမူနှောတိ်းုံ လောဆနသည်။
ြေရီ်းသွော်းသူမျော်းအော်း သီ်း ြေော်းထော်းြေွဲ ြေော်းဆနထိုံ ်မှု ပျုရော၌ မန်မောနိုံ ် သိြေ
ုံေ့ ရီ်းသွော်းရောဇဝ ်ရှိဆသောသူမျော်းအော်း တစ်ဦ်းြေျ ််းအလိုံက် ဆစော ်ကကည် ဆလလော စစ်ဆ ်းမှု
မျော်း ပျုလုံပ် ြေ ််း
ကျန််းမောဆရ်း ိုံ ်ရောအဆ ောက်အဦ်းမျော်းအော်းလုံ်းနှ ် ရပ်ရကောအ
်ဆစော ်ကကည်ဆလလော ြေ ််းစနစ်မျော်း ထော်းရှိပပီ်း လည်ပတ်ဆ ော ်ရကက်ဆန ြေ ််း
စြေန််းအဝ ်ဂိတ်မျော်း၌ ထိထိဆရောက်ဆရောက်စစ်ဆ ်း ြေ ််းနှ ် IPC နှ ်စပ်လျဉ််း၍ စြေန််းလုံခြေျုဆရ်းမျော်းကိုံ ပန်လည်ဆလကျ ်ဆပ်းရန်အတွက် မွမ််းမထော်းသည် လုံပထ
် ုံ်း
လုံပ်နည််းမျော်းအော်း ွ ပ ိျု်းလုံပ်ဆ ော ် ြေ ်း်
စြေန််းဝ ်ဆပေါက်ဂိတ်ဆနရောမျော်း၌ ပုံမှန် စစ်ဆ ်းမှုမျော်းထိထိဆရောက်ဆရောက်လုံပ်ဆ ော ်နိုံ ်ရန်အတွက် ထိုံ ််းအောဏောပိုံ ်မျော်းကိုံ က်လက်ပပိုံ်းဆပ်း ြေ ််း။ ဂိတ်ဆနရောမျော်း
ကိုံ အလွတသ
် ဆဘောလှည်လည်ကကည်ရှုစစ်ဆ ်း ြေ ််း
တောြေ်ြေရိုံ ်ရှိ လုံပ် န််းဆ ော ်ရကကမ
် ှုအ ွဲ သည် ကိုံဗစ်-၁၉ ပ ်
် ြေ ််းမျော်းနှ ် ဆထောက်ြေအကကျု ပျုြေျက်တန
ုံ ေ့် ပန် ြေ ််းမျော်းကိုံ အောရုံစိုံက်လုံပ်ဆ ော ် ြေ ််း

စော်းနပ်ရက
ိ ောခ
TBC
အဓိကအဆကကော ်း် အရော

•
•
•

•
•
•
•

ြေွဲ ြေော်းထော်းရှိ ြေ ််းနှ ် သီ်းသနေ့်ထော်းရှိ ြေ ််း ိုံ ်ရော က်သွယ်မှုကိုံ စီမြေနေ့်ြေွဲ ြေ ််းနှ ် မန်မောနိုံ ် တွ ် မကကောဆသ်းမီကအစီရ ်ြေြေဲ သည် အတည် ပျုလူနှောသစ်တုံ်းိ လောမှု
အော်း တုံနေ့် ပန်ဆ ော ်ရကက် ြေ ််းနှ ် ထိုံ ််းနိုံ ် ရှိ ဆနရောဆဒသအြေျိျု တွ ် အစီရ ်ြေြေဲသည် ပည်တွ ််းကူ်းစက်မှုအတည် ပျုလူနှောအဆရအတွက်အနည််း ယ်ရှိလော ြေ ််း

လူနှောကိစစ
် မ
ီ ြေနေ့ြေ
် ွဲ ြေ ်း် IRC
(MI, CDC)*
အဓိကအဆကကော ်း် အရော - အကယ်၍လက်ရှိဝန်ထမ််းမျော်း မနိုံ မ
် န ််း စ်ပေါက အစော်းထိုံ်းနိုံ ်ရန် လိုံအပ်သည်ဆထောက်ကူပစ်ည််းမျော်း နှ ် ဝန်ထမ််းအ ်အော်းရယူထော်း ြေ ််း။

•



ဆရရှညတ
် ွ ် ဆထောက်ပမှုမျော်းအဆပေါ်မြေ
ှီ မ
ိုံ န
ှု ှ ် ကောကွယဆ
် စော ဆ
် ရှောက်မှု ိုံ ရ
် ောလိအ
ုံ ပ်ြေျက်မျော်း တိ်းုံ ပွော်းလော ြေ ်း် - ဒုံကသ
ခ ည်မျော်း၏
၀ ဆ
် ရ
ွ ရှန
ိ ိုံ စ
် မ
ွ ်း် ကိုံ သက်ဆရောက်ဆစဆသော ကိဗ
ုံ စ်-၁၉ နှ သ
် က် ိုံ သ
် ည် ကနေ့သ
် တ်ြေျက်မျော်း တိ်းုံ ပွော်းလောသညအ
် တွက် စော်းနပ်ရက
ိ ောခ ိုံ ရ
် ောလဆ
ုံ လောက်မှု
စော်းဆသောက်ကုံန်ဆရော ််းြေျသူမျော်း၊ ကုံန်ပစ်ည််းဆပ်းသွ ််းသူမျော်းနှ ် သိုံဆလှော ်ရမ
ုံ ျော်းမှ ကိုံဗစ်-၁၉
ိုံ ်ရော ဆရောဂေါကူ်းစက်မှုဆလျောြေျဆရ်း စီမြေျက်မျော်းကိုံ
အဆကော ်အထည်ဆ ော်ဆ ော ်ရက
က ် ြေ ််း
စော်းဆသောက်ကုံန်ဆရော ််းြေျသူမျော်းသည် ပ် ပော၊ အရက် ပန်နှ ် အဆရော ်ြေျွတ်ဆ ်းမျော်းကိုံ ဆ ်း ိုံ ်မျော်းတွ ် သနေ့်ရှ ််းရန်အတွက် ထော်းရှိဆပ်း ြေ ််း
ဆ ်း ိုံ ်မျော်းနှ ် သိုံဆလှော ်ရုံမျော်းတွ ် လက်ဆ ်းသညဆ
် နရောမျော်း တပ်
်ထော်း ြေ ််း၊ စော်းနပ်ရိကောခ ဝန်ဆ ော မ
် ှု ိုံ ်မျော်းတွ ် အဝတ်နှှောဆြေေါ ််းစည််းမျော်း မတပ်မဆနရ
တပ်
်ရ ြေ ််း
သီ်းသနေ့်/သီ်း ြေော်းထော်းသည်အဆ ြေအဆနမျော်းအတွက်
လုံပ် န််းဆ ော ်ရက
က ်မှု ိုံ ်ရောလုံပ်ထုံ်းလုံပ်နည််းစနှုန််းကိုံ
အဟောရအ ွဲ မျော်း၊
ကျန််းမောဆရ်းဝန်ထမ််း မျော်း၊
စြေန််းဆကော်မတီမျော်း၏ ပူ်းဆပေါ ််းဆ ော ်ရကကမ
် ှု ် အ
် မန ်တ ်နိုံ ်ြေဲ ြေ ််း၊ သီ်း ြေော်း/သီ်းသနေ့်ထော်းသည် ဆနရောမျော်းရှိ ကျန််းမောဆရ်းအ ွဲ ကိုံ ကူညီသမှု ပျုရန်အတွက်
မီ်း ိုံဆြေျော ်တွ ် လုံပက
် ိုံ ်ဆနသည်ဝန်ထမ််းအော်း သ ်တန််းပိြေ
ုံေ့ ျဆပ်းြေဲ ြေ ်း်
အဆ ြေြေအစော်းအစောမျော်းနှ ်ြေျက် ပျုတ်ဆလော ်စော ီမျော်းကိုံ ဒုံကခသည်မျော်း က်လက်လက်လှမ််းမီဆစရန်မဟောဗျှူဟောြေျမှတြေ
် ဲသည်။ ဒုံကခသည်စြေန််းမျော်း ပ ်ပ မှ
၀ ်ဆ ွရရှရ
ိ န်လိုံအပ်မှုကိုံ ကောမိဆစရန်အတွက်အနည််း ုံ်း ၆ လကောလအတွက် ၂၀၂၁ ြေုံနှစ်တွ ် အိမ်ဆထော ်စုံမျော်းအတွက် အစော်းအစော အဆထောက်
အပမျော်းတိ်းုံ လောသည်။
IPC အပေါအဝ ် စော်းနပ်ရိကခော ူလုံမှုနှ ်အစော်းအစောကဒ်ဆရော ််းြေျသူမျော်းအော်း ဆစော ်ကကည်စစ်ဆ ်းမှုကိုံ တိ်းုံ မန ်ြေဲ ြေ ််း။ စိစစ် ြေ ််းအော်း
ိုံ ််း ထော်း ြေ ်း် နှ ်အတူ
နေ့် ှူ်းဆပ်းဆဝ ြေ ််း ိုံ ်ရောလှည်လည်စစ်ဆ ်းမှုအကကိျုလုံပ်ဆ ော ် ြေ ််း ဩဂုံတ်လတွ ် ပပီ်းစီ်း ြေ ််း။ အိမ်ဆထော ်စုံတုံိ ််း
ောဆလော ် ွတမ
် ွတမ
် ှု ပသနှောနှ ်စပ်လျဉ််း၍
စော်းနပ်ရိကခော ူလုံမှုနှ ် အသက်ဆမွ်းဝမ််းဆကျော ််း ိုံ ်ရော စစ်တမ််း ဆကောက်ယူ ြေ ််း နှ ် နိုံဝ ်ဘောလအတွက် စော်းနပ်ရိကခောစော်းသုံ်းမှုအစီအစဉ်
ရပ်ရကောမှထုံတလ
် ုံပ်ဆသော ဗွီဒီယိုံဟောသဒရောမော၊ ဆဒသြေဘောသောစကော်း ် သီြေျ ််းမျော်းနှ ် အနုံပညောလက်ရောမျော်း / ပိုံစတောမျော်းမှဆပ်းပိဆ
ုံေ့ သောအဓိကသတ ်း် စကော်းမျော်း

ကောကွယဆ
် စော ဆ
် ရှောက် ြေ ်း် နှ က
် ယ
ိုံ စ
် ော်း ပျုအဆရ်း

ိုံ ြေ ်း်

UNHCR (CCSDPT agencies, KWO, KnWO, KRC, KnRC)*

အဓိကအဆကကော ်း် အရော ဒုံကခသည်မျော်းကိုံ နိုံ ် ဆတော်အ

•

•
•
•

•
•
•
•

ထည်သွ ််း ြေ ််းပေါဝ ်ဆရ်း

်ဆစော ်ကကည် ြေ ်း် ၊ တုံနေ့် ပန် ြေ ််း၊ စီမကိန််းဆရ်း ွဲ ြေ ််းနှ ်အဓိကကောကွယ် ြေ ််းလုံပ်ဆ ော ်မမ
ှု ျော်းတွ ်

ကိုံဗစ်-၁၉ ိုံ ်ရောနိုံ ် ဆတော်အ
် ဆစော ်ကကည် ြေ ််း၊ တေ့ုံ ပန် ြေ ််းနှ ် အစီအစဉ်ြေျမှတ် ြေ ််းလုံပ်ဆ ော ်မမ
ှု ျော်းတွ ် ဒုံကခသည်မျော်းကိုံ ထည် သွ ််း ပေါဝ ်ဆစဆရ်း အတွက်
က်လက်ကိုံယ်စော်း ပျုအဆရ်း ိုံ ြေ ်း်
လိ ်ပိုံ ််း ိုံ ်ရောအကကမ််း က်မှုနှ ်လိ ်ပိုံ ််း ိုံ ်ရောအ မတ်ထုံတမ
် ှုအနတရောယ်ဆလျောပေါ်းဆစဆရ်းအပေါအဝ ် အ ြေော်းဆသောဦ်းစီ်းဆ ော ်ရကက်သူမျော်း၏ လုံပ် ဆ ော မ
် ှု၌ ကော
ကွယ်ဆစော ်ဆရှောက်မှု ိုံ ်ရောနည််းလမ််းမျော်းကိုံ ပပိ်းုံ ကူညီဆပ်း ြေ ််း
ကောကွယ်ဆစော ်ဆရှောက်မှုအထူ်းလိုံအပ်သမ
ူ ျော်း၏အြေျက်အလက်မျော်းကိုံ ပန်လည်ဆကောက်ယူသုံ်းသပ် ြေ ််းအပေါအဝ ် ကောကွယ်ဆစော ်ဆရှောက်မှုအလိုံအပ် ုံ်းသူမျော်း
အတွက် ကောကွယ်ဆစော ်ဆရှောက်မှု ိုံ ်ရောဝန်ဆ ော မ
် ှုမျော်း က်လက်ဆပ်း ြေ ််းကိုံ ဆသြေျောဆစ ြေ ််း
လိ ်ပိုံ ််း ိုံ ်ရောအကကမ််း က်မှုကိုံ ရ ် ိုံ ်ြေစော်းဆနရဆသောသူမျော်းနှ ် အ ြေော်းဆသောအဆရ်းကကီ်းသည်စိုံ်းရိမ် ယ
ွ ်ရောကောကွယ် ဆစော ်ဆရှောက်မှုလိုံအပ် သည်အမှုမျော်း
အတွက်
သတ ််းပိတ
ုံေ့ ိုံ ်ကကော်းနိုံ ်သည်လမ််းဆကကော ််းမျော်းအပေါအဝ ်
ပမ
ုံ ှန်ထိဆရောက်မှုရှိသည်
ကောကွယ်ဆစော ်ဆရှောက်မှု ိုံ ်ရောဆစော ်ကကည်ဆလလော ြေ ််းအော်း
က်လက် ဆ ော ်ရကကမ
် ှုကိုံ ဆသြေျောဆစ ြေ ််း၊ စြေန််းမျော်းအော်းလုံ်းအတွက် SGBV လွှဲဆ ပော ််း ြေ ််း ိုံ ရ
် ောလမ််းဆကကော ််းမျော်းမွမ်း် မ ြေ ််းကိုံ အပပီ်းသတ်နိုံ ်ြေဲပပီ်း
အဆထောက်အပ ပစ်ည််းအြေျိျု ကိုံလည််း ပပိုံ်းဆပ်း ြေ ််း
စောသ ်ဆကျော ််းမျော်း ပန်လည် ွ ်လှစ် ြေ ််းနှ ်စပ်လျဉ််း၍ပညောဆရ်းဝန်ကကီ်းဌောန၏ လမ််းညွှန်ြေျက်မျော်းကိုံ အဂဂလိပ်ဘောသော ် ပန် ိုံြေဲ ြေ ််း ၊ ဆဘ်းက ်း် လုံခြေျုမှု ိုံ ်ရော
လမ််းညွှန်မျော်းကိုံ အပပီ်းသတ်နိုံ ်ြေဲ ြေ ််းနှ ် ၆ ပတ်စော ကကိျုတ ် ပ ်
်မအ
ှု စီအစဉ် ဆ ော ်ရကက်ပပီ်းစီ်း ြေ ်း် ။ စောရ ််း ပျုစုံထော်းဆသောဆကျော ််းမျော်းအတွက် ည်စက
ွ ်
သနေ့်ရှ ််းဆရ်း ိုံ ်ရောပစ်ည််းမျော်း အလုံ်းစုံလိုံအပ်မှု
ကိုံဗစ်-၁၉ အတည် ပျုလူနှောသစ်မျော်း ဒုံတယ
ိ လိှု ််းဆပေါ်ဆပေါက်လောပေါက အဆဝ်းမှသ ်ယူနိုံ ်သည်ပုံစမျော်းကိုံ အ ပည်အဝ သိမ
ုံေ့ ဟုံတ် တစ်စိတတ
် စ်ပိုံ ််း ပန် လည်
ဆရောက်ရှိနိုံ ်ရန်အတွက် ကကိျုတ ် ပ ်
်ရန် အစီအစဉ်မျော်း စတ ်ဆ ော ်ရကက်ဆန ြေ ််း
စြေန််း ၉ ြေုံလုံ်း၌ ပည်နယ်အ
်အကောအကွယ်ဆပ်းမှု ိုံ ်ရော ဆဘ်းအနတရောယ် န််းစစ် ြေ ််းအော်း အ
် မန ်တ ် ြေ ််းအော်း အပပီ်းသတ်ပပီ်းစီ်း ြေ ််း။ နယ် စပ်အနှေ့
ကောကွယ်ဆပ်းမှု ိုံ ်ရော ဆဘ်းအနတရောယ်ဆပေါ ်း် စည််းစိစစ် ြေ ််း တိ်းုံ တက်လုံပ်ဆ ော ်မှု အပပီ်းသတ် ြေ ််း။
ကိုံယ်တုံိ ်ရပ်တည်နိုံ ်စွမ််းနည််းပေါ်းဆသော ဒုံကခသည်မျော်းအဆပေါ် သက်ဆရောက်သည် ကိုံဗစ်-၁၉
ိုံ်းကျိျု်းမျော်းကိုံ ကိုံပမ
ိုံ ိုံနှော်းလည်ရန်အလိုံေ့ ှော ကဏ္ဍဆပေါ ််းစုံ
လိုံအပ်ြေျက်မျော်း အကဲ တ် ြေ ််းအစီအစဉ် စတ ် ြေ ််း နှ ်
ကိုံ ်တယ
ွ ်ဆ ရှ ််းသည် ယနတရော်းမျော်း၊ ကောကွယ်ဆစော ်ဆရှောက်မှု ိုံ ်ရောအနတရောယ်အ သစ်မျော်းနှ ်
၀န်ဆ ော ် မှုဆပ်းရောတွ ်ကောွ ဟြေျက်မျော်းအော်း စိစစ်ဆ ော်ထုံတ် ြေ ််း
*ကိုံဗစ်-၁၉ တေ့ုံ ပန်ဆ

ော ်ရကက် ြေ ််းအတွက် ဦ်းဆ

ော ်ဦ်းရကက် ပျုပူ်းဆပေါ ်း် ပေါဝ ်ကကဆသောအ ွဲ အစည််းမျော်းကိုံ ကိယ
ုံ ်စော်း ပျုသည်

