၀ှ၀ှ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၀၂ရက္

ဇယား

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလၽွာက္ရွိ ယာယီခိုလႈံရာစခန္းကိုးခုအတြက္ COVID-19 အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို တုံ႔ျပန္ေသာ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြ႕ဲ
လုပ္ငန္းၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔
၂၀၂၀၊

၃၁

႔

UNHCR

- ၉၃ ,၂၂၇

ဿ။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္
၁။ ျပည္နယ္အဆင့္

-၁၇

၁၈- ၉

႔
႔

႔

(ဝ)

အမႈအစီရင္ခံတင္ျပမႈ-

(USD)
*ဤရန္ပံုေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိ
သံုးစြႏ
ဲ ိုင္သည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခ
ခံ၍၆လအတြက္သာျဖစ္သည္

အကူအညီလက္ခံရရွိမႈ

႔

႔

-အႏၲရာယ္ရွိေသာဆက္သြယ္ေရး
-အမႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

-အႏၲရာယ္ရွိေသာဆက္သြယ္ေရး
-အမႈစီမံခန္႔ခြျဲ ခင္း
-ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အမႈ ကိစၥ
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ ပြားမႈ
ကိုျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တံု႔ျပန္မႈ ေပးျခင္း
-ကူးစက္ေရာဂါတားဆီးကာကြယ္
ျခင္းႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (IPC)
-စားနပ္ရိကၡာ
-ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္
ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

-ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊
အမႈကိစစ
ၥ ံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
ျဖစ္ပြားမႈကို
တံ႔ျု ပန္မႈေပးျခင္း
-ကူးစက္ေရာဂါတားဆီးကာကြယ္
ျခင္းႏွင့္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း (IPC)
-စားနပ္ရိကၡာ
-ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္
ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

၀

+

ခ္ျခခ္မျစပနမး
ထင
ို း္ -ျ္မ္္မမန္္စ္္္္္ ေလမွာ္္လ နမနီခို
စ
ို င
္ မ္းည င
လို း္ ္ မင္္အွာ္
္ ္းခ အဖြဲ႕
္းို ္္္စစမ္္ႈ လီး္ မလ

ံ္
ႈ မ္ခမ္းွားို ခိုခ္အွာ္ COVID-19 ခသွာ္္ွဴလ

န
လ ျ္ ခင္း

▪
▪

ီး္္း လငန္္ိုံ႔ျစမ္္္း

္ခမ္း္ွာမ္္္ီ လင္န္ိုင္စင္္

အး္ အးၿစီး

ိုင္္မသ္င္း္ွာမး္ကမးွာို တိုွာသ
က ည္္ကမးထံ

္ိုး္ွာ္္ႈ္ခမွာ္္လ

္ိုး္္္စစမ္္ႈ လီး္ လမ

ွာ္

ွာ္ ္ဝ္လက္စးျခင္း

လန္ျခင္း လင္န္စ္္အမ ွာ္သန
အ ္္္း

မည္းဗကွဴဴမ (RCCE)
္္္ွာကမ္း္မ္္း၊

ွာကမ္း္မ္စကမ္္င္္အမ္မထိုင္္္း လငန္စ္္သွာ္ပွာမွာအန္္္မင္န္ လမွာ္္ႈခထး

ိုခစ္္သမ္သမး္ို္ကမး

ခ္အွာ္ ္ိုး္ွာ္္ႈ္ခမွာ္္င
အ ္္လ္သမ ္္း မ္ခကွာ္
တိုွာကသည္္ကမးွာခ
ို ဝ္္ လမ္ခဂင္း္ည္း္ကမး္္ထမွာ္စံန္စးျခင္း္

ွာ္္လ္အင္

ခဓွာခ္ ွာမင္းခ္မ

▪
▪
▪
▪
▪
▪

္န္္ဴမင္္ မင္ခ္ိုင္ခ္အင္း္လ္ခမ္း(၄)ခို( ဦး္္္ို္ို္စဂင္း ၂ဝဝဝ)

ိုံျခ ံ္္္ခက္္သမ္္္္ း္ႈ သို႔္ဴို္္

ဖ္ျစမင္း္ႈ

မင္္ခမ္း္ကမးခ္အွာ္ ္္္္

မွာ္ခဦး ႀွာ ္င္ျစင္

း္ႈ

င္ ္ည္္

ခ္အွာ္

▪

▪
▪

္္မငန္ ွာညန္ျခင္း၊
္ို႔ျံ စမ္္္
ႈ စးျခင္း

■

မျခင္း

■

္ို္
ံ ္္း္္္္

းျခင္း င
လ ္ျန ္္စမအ း္ႈွာို

္ခမ္း္ကမး္္္္ ေလမွာ္္င
အ ္ခသိုံးျစ ္သမ

ျ္မ္

ထိုင္း ိုင္ငံ္လ ္မ္စ္္အမ္႔ခမအ ထအွာ္္ျစး
္ံို္္္း္္္္

▪
▪
▪
▪
▪
▪

းျခင္း လငန္ ္

ကမနခကျခင္း

မ္္မအ

သီးျခမးထမး္လ္ႈခ္ီခ္ံ္ကမးခ္အွာ္

မသ္ကမးခ္အွာ္ COVID-19 ္္မာဂ ွာမွာအန္ ္မး
ိုင္္မ

္္းညမ္ ခကွာ္္ကမးသည္ ၿစီး္ီး

္ကမးျစ

ိုံးသည္ျစည္သွာ
႔ ကမ္း္မ္္းဝမ္ႀွာီးရမမန္ႀကီးဌာန၏

နွာကင္သ
န င္ ွာမး္စးခဖနၿစီး ွာကင္သ
န ိုံး

္္မာဂ ွာကၡမ္လ္သမ

မမ္ကမးွာို

ိုစ္သမအ း္မ္ ္ခမ္း္ကမးခမး

္ခမ္းွာိုးခို

ိုးံ ္လ ္

္ခမ္းခဝင္/ခထအွာ္ာ္္္ကမးး၌ ္္္္

း ိုံ္ကမးး၌ ္ီ္ဥ္္

ၿစီျ ္္ၿစီး ချခမး္ခမ္း္ကမး္အင္
ဖ္ျစမင္း္္ည္န

း္ႈ္ကမး

ိုစ္သမး္ကမးခ္အွာ္
ည္း

ွာ္

ွာ္္္္မာဂ
လ
ွာကၡမသ္္္လ္္ခကွာ္ခ

ည္စ္္္
ိုစ္္

ိုခစ္ခကွာ္ခ င္နသ္္္္
လ ္ခကွာ္္စပ္္ည္ပ ္္္္

းွာိုသ္ႈ

မင္္အွာ္ထမးျခင္း္
မင္္အွာ္ျခင္း

မင္္မသည္န ထိုင္းခမၡမစိုင္္ကမးွာို

ွာ္သန
အ ္္္း္ျခ္မ္ွာမွာ္ျခင္း

ွာ္

မမ္ကမးခ္အွာ္ သီးသမ္႔ခခမ္း္ကမးသ္္္လ္္ွာမ ခကွာ္ခကင္း

ွာ္စံနစိုး္စးျခင္း

ဖ္ျစမင္း ိုင္္မ္ ခသင္နျစင္ထမးျခင္း

ိုစ္မည္း ္ံ ႈမ္း္ကမးွာို ္ိုး္ွာ္္္ခဖနၿစီး ္ခမ္းွာိုးခို

ိုင္္မသမ႔္္လင္း္္း လငန္စ္္သွာ္သညန္

ွား္ွာ္္္မာဂ္မး

ံိုး္လ

ိုစ္ငမ္း ္

မင္္အွာ္္ႈ

ိုင္္မ

စ
ို ထ
္ းံို

စ
ို မ
္ ည္း္ံ မ
ႈ း္ ္ကမး၊

ီးွာမွာအန္ထမ္းခက စ္ျခင္း

ိုင္္မခ္သး္္္္အ္္း္ံသင္္မ္းွာို

္တသခမၡမစိုင္္ကမး လင္န္ခမ္း

ံိုျခံ ္္း

္ကမးွာို စ႔ခ
ို က္စးျခင္း
္ခမ္းခဝင္/ခထအွာ္္မ္မ္ကမးး၌

ွာ္္

းျခင္း

ိုစ္္

မင္္ႈွာို

ွာ္

ွာ္စံနစိုး္စး္မ္ခ္အွာ္

စ္ျစမ လင္န္္္ကမး

္ထမွာ္စံန္စးျခင္း
္ခမ္းွာိုးခို

ံိုး္အင္ ္မမွာ္ထစ္

္စ္္အမစး္စဂင္း္

ွာ္္

း္ည္န္မ္မ္ကမး ္္င္္

မင္္အွာ္္္းခ အ႔္
ဖ လ ခ္္္ထမင္္ို္ိုင္းွာို

မွာ္

စ
ို ္ျခင္း

ွာ္သမ္႔္လင္း္္း စ္ၥည္း္ကမး ္ထမွာ္စံနျခင္း

္မး္သမွာ္ွာိုမ္္္မင္းခကသ္ကမး၊

ွာိုမ္စ္ၥည္း္စးသအင္းသ္ကမး လင္န

သို္

လမင္္ံို္ကမး

ိုခစ္ခကွာ္္ိုးျ္လင္န

ခ္အွာ္

ွာိုဗ္္

မျခင္း
၁၉

ကမနခက္္း ္္း မ္္ကမး ထို္္္ဝ္စးျခင္း

္မး္သမွာ္ွာိုမ္္္မင္းခကသ္ကမးသည္ ္္ကး

ိုင္္ကမးွာို သမ္႔္လင္း္မ္ခ္အွာ္

■

သီးျခမး္္မင္န ွာညန္ျခင္း/သီးသမ္႔ထမးျခင္းခ္ျခခ္မ္ကမးခ္အွာ္

စ္ျစမ၊ ခ္ွာ္ျစမ္ လင္န ခ္္မင္ခေအ္္္

ိုင္္ကမး လင္န သို္

လမင္္ံို္ကမး္အင္

ွာ္္

းသည္န္မ္မ္ကမး ္စ္

း္ကမး

င္ထမးျခင္း
ိုစ္ငမ္း္

မင္္အွာ္္ႈ

ွာိုခမဴမ္ခ ြဲ႕အဖ ္ကမး၊ ွာကမ္း္မ ္္း္္မငန္္္လမွာ္သ္ကမး၊ ္ခမ္း္ွာမ္္္ီ္ကမး လငန္ ညလ င္
ႈ း္
■

ခ္ျခခံ္မးမစ္္ွာကမ္ကမး လငန္ခကွာျ္ စ ္္္

မင္္မ္ကမးွာို တိုွာကသည္္ကမး

ဴမခ ငန္ျ္ငန္္င္ျခင္း္

ွာမွာအန္
္ ္မင္န္္လမွာ္ျခင္း င
လ နွာ
္ န
ို ္
္ မးျစ ခ္္း

ွာ္

ိုင္္မ

ိုစ္ထိုံး

ိုင္ငံ္္မ္ခ

ိုစ္မည္း္ံ ႈမ္း္ကမး

မင္္အွာျ္ ခင္း

ွာ္္္လ္္း္သခကမ္ႈ္္္္မ္
လ
ခ္အွာ္ မည္းဗကွဴ

ျို ခင္း

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

င္န္္မင္န ွာည္နျခင္း၊ ္ံို႔ျစမ္ျခင္း လင္န ခ္ီခ္ဥ္္္း

အဖျခင္း္ကမး္အင္

ထည္နသင
အ ္းစဂဝင္္္ျခင္း

▪
▪
▪
▪

ွာိုဗ္္၁၉ခ္အွာ္ ္္မ္ဝင္ထိုင္းခ္ိုး္န္ႀကီးဌာန၏ ိုင္ငံ္္မ္ခ င္န္္မင္န ွာည္နျခင္း၊ ္ံို႔ျစမ္ျခင္း လငန္

▪

ိုစ္္ မင္္ႈ ခ္ီခ္ဥ္္ကမး္္း အဖ္မး၌

တိုွာကသည္္ကမး ထည္နသင
အ ္းစဂဝင္္္္္းွာို ွာိုန္္မးျစ ခ္္း ိုျခင္း
ချခမးဦး္ီး္ မင္ ွာ
အ ္သ္ကမးန္ႀကီးဌာန၏ွာမွာအန္္္မင္န္္လမွာ္္္း ိုင္္မ္ မင္ အွာ္ ္္းမည္းဥစ္တခမး စံစ
န ိုး္စးျခင္း
ခထးွာမွာအန္္္မင္န္ လမွာ္္ႈ
င္စင္
ို း င
ို ္
္ မခွာ္္း ွာ္္ွာ
ႈ ို

ိုခစ္သ္ကမးခ္အွာ္္ွာမွာအန္္္မင္န္္လမွာ္္္း ိုင္္မဝမ္္ မင္္ႈ္ကမးွာို
္င္

ိုင္ခံ္မး္သ္ကမး လငန္

ိုင္္မခ္ႈ္ကမးခ္အွာ္သ္င္းစ႔္
ို င
ို ္ ွာမး ိုင္သည္န

င
ို ္ ္မသင္္မ္းွာို ္ခမ္းခခက ြဲ႕္အင္စ႔ခ
ို က္စးၿစးီ

ွာ္ စို႔ခက္စး္မျခင္း

ိုစ္ထံိုး

္္ကး

ီးျခင္း၊ ္္မင္န ွာည္နျခင္း၊

ကွာ္္လသည္္။

မမန္ႀကီးဌာန၏ခ္္း္စပ

ံိုး္အင္ ္စ္္အမ္္မင္န ွာည္န္မ္္္ကမး

္စ္္အမွာကမ္း္မ္္း

းယွာ္

ိုင္္မ

ံိုးွာို သင္္မ္း္ကမးစ႔ခ
ို က္စးခဖနသည္္။

ကမ္္သမဝမ္ထ္္း္ကမး ွာိုသင္္မ္း္ကမး ္္င္္စးျခင္း၊

ခဓွာခ္ ွာမင္းခ္မ တိုွာကသည္္ကမးခမး

္္မငန္ ွာညန္ျခင္းဝမ္ထ္္းခမး

မင္္အွာ္္ႈ

■

မ
ို းီ ၿစျီ ္္ၿစီး ျစည္သ႔ွာကမ္း္မ္္းဝမ္ႀွာီးရမမ္လ

ခ္ည္ျစ ္ည္ျ ္္သည္
္င
ို း္ ္

ိုစ္ငမ္း္

ထမး လ္စးျခင္း

ွာအဖျစမးျခမးမမး္သမခကဥး္ ွာစ္္ႈ

▪

အံ႔ၿ း္ႈ္ခမွာ္္လ ္
သင္န္

ွား္ွာ္္ႈ ္

IRC (MI, CDC, WHO, MOPH, MOI)*
ခဓွာခ္ ွာမင္းခ္မ

း္ံိုခ္ျခ္ိုွာ္ ွာိုဗ္္၁၉

ွာကမ္း္မ္္း္္မင္န္္လမွာ္ ္ႈဝမ္ထ္္း္ကမးခမး

ခဓွာခ္ ွာမင္းခ္မ ္္္လည္္င
အ ္္ထမွာ္စံန္ႈ္ကမးခ္စပ္လီခို္ႈ္ကမး လင္န ခထးွာမွာအန္္္မင္န္ လမွာ္္ႈ

မင္္အွာ္ျခင္း

မမဝမ္စျခင္းွာို ္ ေလမနခက္မ္ ခ္အွာ္ ္ီ္ခ
ံ ကွာ္္ကမး ခက္္
လ ္ျခင္း

မမွာ္ၥွာို

္

ခမ္႔္လမ္း္ခွာ္္သမ ္္္ွာန
ို ္္ည္ ွာမွာအန္္္း စ္ၥည္းွာ္နမ္ကမး(PPE) ္ထမွာ္စံန္ႈ

္မးမစ္္ွာကမ

းဝဂး လင္န ္ထမွာ္ွာစ္ၥည္း္ကမး ္္င္ဝန္နျခင္း

ွာကမ္း္မ္္းရမမ္ကမး္အင္ ္နယနကခမးျ ငန္

းီ ွာမွာအနျ္ ခင္း င
လ န္ ထမ္းခက စ္ျခင္း (IPC)

TBC

မွာ္ျခင္း

ိုစ္မိုင္္အ္္းွာို သ္လ ိုင္္မ္ SMRU လင္န စး္စဂင္း္

မမွာ္ၥ္ီ္ခ
ံ မ္႔ခ္
အဖ ႈွာကင္နဝ္္္ကမး ္္င္ အံ႔ၿ း္ိုး္ွာ္
္

▪

ိုင္္မ္ကမးခ္အွာ္ ခ္ မွာ္ခဦး္ကမး္္လစဂ)

ွာ္္လ္အင္ COVID-19 ွာိုသ္္းခ္အွာ္ ခ္
္န္္ဴမင္္

▪

▪

မမွာ္ၥ္္
ီ ခ
ံ မ႔္ချအဖ ခင္း

IRC (MI)*

၂ဝ၂ဝခို လ္္ ၊ ဧၿစီ ၂၄ ္ွာ္

IRC (MI, CDC)*

ခဓွာခ္ ွာမင္းခ္မ

ခဓွာခ္ွာမင္းခ္မ ခစ္ခအမခအမ္မထိုင္ျခင္းခ္ျခခ္မ လင္နစ္္သွာ္ပတိုွာကသည္္ကမးထံသ္င္း္ွာမး ျ မ္႔္ဝ္စးျခင္း
ွာိုဗ္္၁၉ ွာမွာအန္္မး

င
ို ္
္ မ ွား္ွာ္္္မာဂျ ္္စအမး္ႈွာို ္ို႔ျံ စမ္္သမ
ွား္ွာ္္္မာဂ ္မး

ADRA (COERR,UNHCR,TBC)*

▪
▪

္္း္ ွာမင္း

ွာည္န္ န

္္း္ွာမင္း္ကမးခစဂခပင္

ွာ္ ွာ္္စးခစ္ျခင္း

ွာမွာအန္္္မငန္္္လမွာ္္ႈ

ွာမွာအန္္္မင္န္္လမွာ္္ႈ္္မင္န

မျခင္းခမး ထ္္မွာ္္္ျခင္း င
လ ္န စံို္လမ္ ွာ္ ွာ္္ မင္ ွာ
အ ္
္ ွာ
ႈ ္
ို သခကမ္္ျခင္း

္ခမ္းခ္ျချစ ဝမ္ထ္္း္ကမး လင္န္ခမ္းခ္ျချစ ခ အ႔ခ
ဖ ္ည္း္ကမး
ွာ္ ွာ္

ချခမးခ္္းႀွာီးသညန္/္ိုး္္္္သညန္

ွာမွာအန္္္မင္န္္လမွာ္္္း ိုင္္မ

ဝမ္္ မင္္ႈ္ကမး

ိုစ္္ မင္ျခင္းွာို ္သခကမ္္္မ္ ခ္ဝး္လခ္ႈွာ္ၥ္ီ္ံခမ္႔ခအျဖ ခင္းခ္အွာ္ မည္းစညမစိုင္း ိုင္္မခ္ထမွာ္ ခစံန္ကမး

စို႔္ မင္္စးျခင္း
*ွာိုဗ္္ ၁၉ ္ိုံ႔ျစမ္္

မင္္ွာ
အ ္ျခင္းခ္အွာ္ ဦး္

မင္ဦး္အွာ္ျစ စိုး္စဂင္းစဂဝင္ ွာ္သမခ အ႔ခ
ဖ ္ည္း္ကမးွာို ွာိုန္္မးျစ သည္

