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ပိိုမိို လ ိုခခ ြုံစတိခ်ျရသသောအမျောျားခပည်သသူယယ်ပ်ူို ်ု့သ ောငသ်ရျားအတကွ ်

 Covid-19 ကိို တိိုကထ်ိုတက်ကပါစိို ်ု့ 

YBS ခရ ျားသည်မျောျားအတကွ ်”Zero Virus Day” စ မ ကန်ိျားအောျား JICA မှသ ောငရွ်ကခ်ခငျ်ား 

၂၀၂၀ခိုနစှ ်နိို၀ငဘ်ောလ ၂၀ ရက် 
 

ဂျပနန် ိုငင်အံပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ာပ ူးပပေါငူ်းပဆာငရွ်က်ပရူးပအဂျငစီ်၊ ရနက်ိုနတ် ိုငူ်းပေသကကီူးအစ ိုူးရ နငှ  ်

၊ ရနက်ိုနအ်မျာူးပပည်သ သယ်ယ ပ ို  ပဆာငပ်ရူးအာဏာပ ိုငအ်ဖွ ွဲ့  တ ို   ပ ူးပပေါငူ်း၍ 

YBS ခရီူးသည်မျာူးအတွက ်ပရာဂေါပ ိုူးကာကယွ်တာူးဆူီးမှု နငှ  ်အသ ပညာပပူးပရူး ”Zero Virus 

Day” စီမံက နူ်းက ို ၂၀ ရကပ်န   န ိုဝငဘ်ာလ ၂၀၂၀ခိုနစ်ှတွင ်ကျငူ်းပခ  ပေါသည်။ 
 

 JICA မှ ရနက်ိုနတ် ိုငူ်းပေသကကီူးသ ို   လှူေေါနူ်းပသာ လကသ်န  ပ်ဆူးရည်ဗ ူး (၄၅၀၀) က ို အဆ ိုပေါပန  တွင ်

ပပပူးဆွ ပသာယာဉ်လ ိုငူ်းမျာူးအာူးလံိုူးတွင ်တပ်ဆငပ်ပူးခ  ပပီူးပဖစ်ပေါသည်။  

ထ ို  အပပင ်YRTA ဝနထ်မ်ူးမျာူးမှလည်ူးဘတ်စ်ကာူးစီူး ခရီူးသည်မျာူးက ိုနာှပခေါငူ်းစီူးမျာူး အခမ   ပဝငပှပူး

ပခငူ်းပဖင  ်အမျာူးပပည်သ  သယ်ယ ပ ို  ပဆာငပ်ရူးလိုပ်ငနူ်းမျာူးတွင ်ပရာဂေါပ ိုူးမ  ာူးကာကွယ်တာူးဆူီးမှုသ

ည် အလွနအ်ပရူးပေါပ ကာငူ်း အသ ပညာမျာူး ပပူး ပ ၀ခ   ကပေါသည်။ 
 

YBS သည် ရနက်ိုနပ်ပည်သ လ ထိုအတွက် အဓ ကကျပသာ ပ ို  ပဆာငပ်ရူးဝနပ်ဆာငမ်ှုပဖစ်ရာ ယခင ်Co

vid19 မပဖစ်ပွာူးမှီက ပပည်သ လ ထို ၁.၆ သနူ်းခန   ်YBS က ို ပန  စဉ် အသံိုူးပပြုခ   ကပေါသည်။ လက်ရှ ယာဉ်

စီူးသ ဦူးပရမှာ ၄ သ နူ်းပကျာ်အထ ကျဆငူ်းခ  ပသာ်လည်ူး ခရီူးသာွူးပပည်သ မျာူး၏ အပရူးပေါပသာ လ ိုအ

ပ်ချက်မျာူးအရ YBS မျာူးက ိုဆက်လက်ပပပူးဆွ  ဝနပ်ဆာငမ်ှုပပူးလျှက်ရှ ပေါသည။် 
 

JICA ပမနမ်ာရံို ူး၏ဌာပနက ိုယ်စာူးလှယ် Mr. SAKAKURA Noriji မှ "ယခိုက ်ု့သိို ်ု့ ခကခ် သသော 

အချိန်ကောလတငွ ်ခပည်သလူထူို၏သန ်ု့စဉ်လိိုအပ်ချကအ်တကွ ်ရန်ကိုန်တိိုငျ်ားသေသကက ျားအစိိုျားရ 

JICA Myanmar Office 

Tel: (95-1)255473～6 (Ext.267) 

my_oso_rep@jica.go.jp 

https://www.jica.go.jp/english/index.html


 

2 

 

၊ ရန်ကိုန်အမျောျားခပည်သသူယယ်ပိူို ်ု့သ ောငသ်ရျားအောဏောပိိုငအ်ဖွ ွဲ့ နငှ်ု့ ်YBS ဝန်သ ောငသ်မူျောျား၏ 

စတိဓ်ောတခ်ပငျ်ားခပစွောပ ်ု့ပိိုျားမှု အတကွ ်အောျားရသကျနပ်မိသကကောငျ်ား " ပပပာ ကာူးခ  ပေါသည်။ 
 

ထ ို  အပပင"်ခရ ျားသည်မျောျား အနတရောယက်ငျ်ားသစရန်အတကွက်ောကယွသ်စောင်ု့သ် ှောကရ်ငျ်ား အမျောျားခပည်သပိူို ်ု့

သ ောငသ်ရျားဝန်သ ောငမ်ှုမျောျားသ ောငရွ်ကသ်နခခငျ်ားမှောတကမဘောလ ိုျား ိှမမိြုံ ွဲ့ ကက ျားမျောျားတငွ ်ကက ြုံသတွွဲ့သနရသသော 

အခကခ်   ိုျားစန်ိသခေါ်မှုတခို ခဖစမ်ပ ျား ထိိုစန်ိသခေါ်မှုမျောျားကိိုသကျော်လ ောျားကော ခပည်သလူထူိုအတကွ ်

သန ်ု့စဉ်ပ ိုမှန်ဘဝခပန်သရောက်သအောင ်သ ောငရွ်ကရ်မှောခဖစသ်ကကောငျ်ား" ၎ငူ်း ကပပပာ ကာူးခ  ပေါသည်။ 
 

အဆ ိုပေါလှုပ်ရှာူးမှုသည် ၂၀၁၈ခိုနစ်ှကစတငခ်  ပသာ" အမျာူးပပည်သ သယ်ယ ပ ို  ပဆာငမ်ှု အဆင ပ်မြှင တ်

ငပ်ရူးစီမံက နူ်း" ၏ ပရှွဲ့ပပပူးစီမံက နူ်းမျာူးထ မှ တစ်ခိုအပဖစ် ပဆာငရွ်က်ခ  ပခငူ်းပဖစ်ပေါသည်။ 
 

အဆ ိုပေါစီမံက နူ်းသည်YBSကွနယ်က်တ ိုူးတက်ဖံွွဲ့ ပဖ ြုူးရန၊် ဘတ်စ်ကာူးမှတ်တ ိုငမ်ျာူး၏ 

ေဇီ ိုငူ်းပ ိုမ ိုပကာငူ်းမနွရ်န၊် YBS ယာဉ်ပမာငူ်းမျာူးအတကွ်သငတ်နူ်း၊ YBS ဝနပ်ဆာငမ်ှုအဆင ပ်မြှင တ်ငရ်

န၊် ပရရှည်တည်တံ ခ ိုငပ်မ ပသာ YBS ဝနပ်ဆာငမ်ှု 

က  သ ို  ပသာ ဘက်စံိုနည်ူးပညာ ပံ ပ ိုူးမှုအပဖစ် ပ ူးပပေါငူ်းပဆာငရွ်က်လျှက်ရှ ပသာ စီမံက နူ်းပဖစ်ပေါသည်။ 
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