
ကောလဟာလတစ်ခုကြားမိပါသလား။ တုံ့ပြန်ချက်ပေးလိုပါသလား။ သင့်ကောလဟာလများ၊
မေးခွန်းများနှင့် တုံ့ပြန်ချက်တို့ကို bd-rumours@internews.org သို့ပေးပို ့နိုင်ပါသည်။

ပျံ့န့ံှသတင်းများ-ဒုက္ခသည်ကောလဟာလတုံ့ပြန်မှုခြေရာခံခြင်း                                             ၁
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ဒုက္ခသည်ကောလဟာလတုံ့ပြန်မှုခြေရာခံခြင်း - ထုတ်ဝေချက် နံပါတ် ၀ ၂၊ ဇူလိုင်လ၂၀၁၈

ပျံ့နှံ့သတင်းကောလဟာလခြေရာခံချက် သတင်းစဉ်ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်းမှ ကြိုဆိုပါသည်။ ပျံ့နှံ့သတင်း
ကောလဟာလခြေရာခံချက်သတင်းစဉ်သည် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများပေးသ
ည့်အေဂျင်စီများနှင့် ဒုက္ခသည်များအကြား သတင်းအချက်အလက်များ လွဲမှား ကွာဟချက်ကျဉ်းမြောင်း
ပျောက်ကွယ်သွားစေရန် ကောလဟာလများနှင့် ဒုက္ခသည်လူထု၏ အတွေး အမြင်များကိုရယူခြင်းဖြစ်သည်။
ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းများနှင့ ် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား အချက်အလက်များ ပေးခြင်းဖြင့ ် ဒုက္ခသည်များ
၏လုိအပ်ချက်များကုိ ပုိမုိနားလည်ပြီး အန္တရာယ်တစ်စံုတစ်ခုမဖြစ်ပွား မီ ကောလဟာလများကုိ ကူညီဖြေကြား
ရန် ရည်ရွယ်ကာ အရေးကြီးသတင်းစဉ်ကုိ ထုတ်လှွင့်သည်။ ဤနေရာ http://eepurl.com/dy3AVv တွင် သတင်း
စဉ်အတွက် စာရင်းသွင်းနိုင်ပြီး သတင်းစဉ်၏ ထုတ်ဝေမှုများအားလုံးကို ဤနေရာ- http://bit.do/internews

‘ဘာလ-ဘူရာ’ 

တွင် တွေ့ရိှနုိင်ပါသည်။ အဆုိပါ ကောလဟာလမှအချ့ုိသည် "ဘာလ-ဘူရာ (Bala-Bura)" Internews HIS

သီးသန့်ထုတ်လှွင့်ရေး အစီအစဉ်တွင် ပြောဆုိပြီး ဖြစ်သည် (စခန်းများတွင် နားထောင်သည့်အဖ့ဲွများ
နှင့် မုိဘုိင်းလ်ဖုန်းဖြင့် သတင်းကြားနုိင်သည့်နေရာများနှင့် http://bit.do/shongjog) ကုိသွားရောက်
ကြည့်ရှုနိုင်သည်) ပေါ်မှ တင်ဆက်သွားပြီ။ ထို့ပြင် Internews HRSM ရေဒီယိုနှင့် အချိန်မရွေးက
ြည့်နုိင်သည့် ဗီွဒီယုိဖုိင်တင်ပေး ထားသောအစီအစဉ် 'Shantir Lai Kotha Koi'- ‘ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြော’
တွင်လည်းတင်ဆက်ပြီးဖြစ်သည် (Naf ရေဒီယုိတွင် တနင္်လာနေ့တုိင်း မွန်းလဲွ ၄း၀၀ နာရီတွင်လှွင့်သည်၊
http://internews.podbean.com နှင့် စခန်းများရှိ နားထောင်သည့်အ ဖွဲ့များနှင့် အိမ်ရှင်အသိုင်း
အဝိုင်းများမှတဆင့်လည်း နားဆင်နိုင်ပါသည်)။

အရင်းအမြစ်များ-

BRAC ဒေတာများသည် ဒေတာအသစ်များမှ အရေးကြီးသည့်အချက်များကို အလေးထားဖော်ပြရန် သုံးပြီး 
အချို ့ကောလဟာလများကို အစောပိုင်း မတ်လ ၂၀၁၈ တွင် ဆွေးနွေးပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် စခန်းများအတွင်း
အဆိုပါကောလဟာလများ ပျံ့နှံ ့နေသေးကြောင်းတို့ကို ပြသရန်ဖြစ်သည်။
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ကောလာဟလ နံပါတ် ၁၊ အစားအစာ

ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘာကြောင့် သုံးစွဲရန်ရက်လွန်နေသည့်ဆီကို သိုလှောင်ထားသလဲ။
(အမျိုးသား၊ ၂၅ နှစ်၊ ဘာလုခါလီ(Balukhali) MS)

လွန်ခဲ့တဲ့၁၂ရက်က ဝေပေးခဲ့တဲ့ဆန်တွေ ပျက်စီးသွားပြီး အဲဒါကိုစားတဲ့လူတွေက ကျန်းမာရေး
ပြဿနာ တွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေက ပြန်ပြောတာကြားရတယ်။
(အမျိုးသား၊၂၅ နှစ် ၊ ကူတူ ပါလောင်(Kutupalong) MS)

ရတဲ့ဆန်က ကျွန်မတို့အတွက် လုံလောက်မှုမရှိဘူး။ သူတို့ပေးတဲ့ဆန်အိတ်က ၂၅ ကီလိုဂရမ်
ဆန့်တယ်လို့ သူတို့ပြောပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ ၂၃ ကီလိုဂရမ် လောက်ပဲပါတယ်။
(အမျိုးသမီး၊ ၃၅ နှစ်၊ စခန်း 1W)

အဖြေ-အဖြေ-

ဒုက္ခသည်စခန်းများအားလုံးတွင် အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးမှ အစားအစာများကို ဖြန့်ဖြူးပေးနေပါသည်။
(ဥပမာ-WFP နှင့် IFRC) အစားအစာပစ္စည်းများအများစုတွင် ယခင်ကတည်းက ထုတ်လုပ်သည့် /
အိတ်ထုပ်ပိုးသည့်ရက်စွဲနှင့် သုံးစွဲရန်သင့်သောရက်စွဲ နှစ်မျိ ုးလုံးကို ဖော်ပြထားပါသည် (ပုံ (၁) ကို
ကြည့်ပါ)။ ထ့ုိကြောင့် ရက်စဲွတစ်ခုသည် ယခင်တည်းက သတ်မှတ်ထားသည်ဖြစ်သောကြောင့် ဤသည်မှာ
ထုတ်လုပ်သည့်/ထုပ်ပုိးသည့်ရက်စဲွလား သ့ုိမဟုတ် သံုးစဲွရန်သင့်သောရက်စဲွလား ဆုိသည်ကုိစစ်ဆေးရန်
အရေးကြီးပါသည်။ အစားအစာဖြန့်ဖြူးပေးသော အေဂျင်စီအားလုံးတို့တွင် အစားအစာလုံခြုံရေး နှင့်
အရည်အသွေးပိုင်းဆိုင်ရာ တင်းကျပ်သောလမ်းညွှန်ချက်များ ရှိကြပါသည်။ ဖြန့်ဖြူးရေးနေရာများသည်
အစားအစာအရည်အသွေးပုိင်းဆုိင်ရာစုိးရိမ်မုှများ နှင့် မေးခွန်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ ကူညီနုိင်ပြီး အေဂျင်
စီများ သည် ကျန်းမာရေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့် မကိုက်ညီသော အစားအစာများကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းသွား
မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ-WFP သည် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် အစားအစာပေးနေသည့် ဦးဆောင်အေ
ဂျင်စီများထဲမှ တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ WFP သည် ဆန်၊ ပဲနီလေး နှင့် ဆီတို့ကို ပေးပါသည်။ အစား
အစာဖြန့်ဖြူးသည့် အခါတုိင်း WFP ဝန်ထမ်းများသည် အစားအစာ၏အရည်အသွေးကုိ စစ်ဆေးပါသည်။
အစားအစာကို တစ်လတွင် နှစ်ကြိမ်ပုံမှန်ပေးပြီး ဖြန့်ဖြူးပေးသည့်ပမာဏသည် မိသားစုဝင်အရေအတွ
က်အပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အကယ်၍အစားအစာဖြန့်ဖြူးရေးသည် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်
နောက်ကျသည် ရိှသော် WFP၏ အစားအစာဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်ပတ်သက်သော အခြားမည်သည့်မေးခွန်းမဆုိ
နှင့် နောက်ထပ်ဖြန့်ဝေမည့် ရက်စဲွ၊ အချိန်တ့ုိနှင့် ပတ်သက်သောသတင်းများကုိလည်း WFP စေတနာ့ဝန်
ထမ်းများမှတဆင့် အသိုင်း အဝိုင်းအတွင်းအသိပေးကာ သတင်းဝေမျှပေးပါသည်။ 

ပျံ့န့ံှသတင်းများ-ဒုက္ခသည်ကောလဟာလတုံ့ပြန်မှုခြေရာခံခြင်း                                              ၂
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http://bit.do/wfp-Food-Quality
and
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/food-safety

သို့မဟုတ် နောက်ပါအတိုင်းဆက်သွယ်ပါ-   WFP အား ဟော့က်လှိ ုင်း (Hotline) 09606999777
သို့မဟုတ် WFP နှင့် အစားအသောက်ဖြန့်ဖြူးရေး နေရာများမှတဆင့် အစားအသောက်ဖြန့်ဖြူးသော
အခြားအေဂျင်စီတစ်ခုခုမှတဆင့် ဆက်သွယ်ပါ။

မေးခွန်းများ ရိှပါသလား။ အောက်တွင်ကြည်ပါ။

ပံု ၁- WFP မှဖြန့်ဖြူးသော ဆီ၊ အပြာရောက်မြှားက ထုတ်လုပ်သည့်ရက်စဲွ (05/06/2018) နှင့် ကုန်ဆံုးသည့်ရက်စဲွ (04/06/2019)

ကို ပြသပါသည်။ ယင်းက ကုန်ပစ္စည်း၏ ထုတ်ကုန်ရက်စွဲ ((156/18)) ကိုလည်း ပြသပါသည်။

ပျံ့န့ံှသတင်းများ-ဒုက္ခသည်ကောလဟာလတုံ့ပြန်မှုခြေရာခံခြင်း                                             ၃



ကောလဟာလ နံပါတ် ၂ - လူကုန်ကူးခြင်း

အဖြေ-အဖြေ-
လူကုန်ကူးသူတစ်ယောက်က မကြာမကြာဆုိသလုိ တရင်းတနီှးရိှပါလိမ့်မည်၊ ကတိအမှားများပေးပြီး မ
မျှော်လင့်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြဿနာများနှင့် အခြားမည်သည့်အခက်အခဲများမဆုိကုိ
ဖြေရှင်းရန် အကူအညီ သို့မဟုတ် အထောက်အကူများ ပေးလေ့ရှိသည်။ လူကုန်ကူးသူများက အလုပ်၊
ပုိကောင်းသည့် နေထုိင်မုှအခြေအနေများ သ့ုိမဟုတ် စခန်းများပြင်ပရိှ ပညာရေးတ့ုိကုိ ကမ်းလှမ်းပေးနုိင်သည်။
တစ်ယောက်ယောက်ကုိ ကောင်းကောင်းမသိပဲ သင်၊ သင်၏ကလေး သ့ုိမဟုတ် သင့်မိသားစုတွင်းရိှတစ်ဉီးဉီး
အနေဖြင့် ၄င်းတ့ုိနှင့် စခန်းမှဘယ်တော့မှ မလုိက်သွားပါနှင့်။ သင့်မိသားစုတွင်းရိှ ကလေးများနှင့် အသက်ကြီး 
သူများအား အဖော်တစ်ဉီးဉီးဖြင့်အမြဲရိှစေသင့်သည် သ့ုိမဟုတ် ဂရုတစုိက်စောင့်ကြည့်သင့်သည်။ သင်၏
မိသားစုတွင်းရိှ ကလေးများ၊ လူငယ် သ့ုိမဟုတ် အသက်အရွယ်ကြီးသူများကုိ စခန်းမှခွာပြီး လူစိမ်းတစ်ဉီးနှင့်
လုိက်သွားရန် အလဲအလှယ်အနေဖြင့် မည်သည့်အလုပ်ကမ်းလှမ်းမုှ၊ လက်ဆောင်များ သ့ုိမဟုတ် ဘာတစ်ခုခု
ကုိမှရယူဖ့ုိ သဘောမတူရန် သင်ပြောသင့်သည်။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မုှကင်းရှင်းအောင် ထားရန်ကလည်း
ကလေးများ နှင့် လူငယ်တစ်ဉီးအနေဖြင့် လူစိမ်းများထံမှ ကမ်းလှမ်းချက်များရယူဖို ့ အားနည်းချက်
ဖြစ်မလာကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ကလေးတစ်ဉီးအားခေါ်ဆောင်သွားစေမည့်
မိသားစုတစ်ခုထံ အထောက်အကူပေးမည့် သံသယရိှဖွယ်ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုခုကုိ CiC  နှင့်/ သ့ုိမဟုတ်
စခန်းကော်မီတီများထံ ချက်ချင်း အစီရင်ခံသင့်သည်။ မိဘများတွင် ၄င်းတို့၏ကလေးကို အဝေးသို့ပို့ရန်
သဘောတူလျှင်တောင်မှ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမုှလုပ်ဆောင်သည့် အေဂျင်စီများက လူကုန်ကူးသည့်
အမှုကိစ္စများအတွက် ကူညီပေးပါဉီးမည်။ 

မေးခွန်းများ ရှိပါသလား။ အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
http://bit.do/humanitarianresponse (စာမျက်နှာ ၃၇ - ၅၇ နှင့် စာမျက်နှာ ၆၂-၆၃)။

သို့မဟုတ် အောက်ပါကို ဆက်သွယ်ပါ - 
လူ့အသိုင်းအဝိုင်းဝင်များကလည်း လူကုန်ကူးသည့်အကြောင်း စိတ်ပူကြသူများက ဆိုက်တွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု
ထောက်ကူရေးအေဂျင်စီများ၊ ကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီများ (ယင်းတွင် ကလေးသူငယ် ကာကွယ်ရေး၊ကာ
ကွယ်ရေးဆံုချက်များ နှင့် လူထုတွင်းဆင်းသင့်အလုပ်သမားများ ပါဝင်ပါသည်) နှင့် သင်၏ စခန်း သ့ုိမဟုတ်
အခြားစခန်းရိှ အရာရိှများထံ အစီရင်ခံနုိင်ပါသည်။ အမျုိးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များအနေဖြင့် အက
အူညီအတွက် အမျိုးသမီးများရပ်ဝန်းသို့လည်း သွားနိုင်ပါသည်။ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် UNHCR
ဟော့တ်လိုင်း(Hotline) +88 01703593300 ကိုလည်း ခေါ်နိုင်ပါသည်။
ကွင်းဆင်းဝန်ထမ်းအနေဖြင့် ဖြစ်ရပ်များကို အစီရင်ခံရန် IOM ကောင်တာ မှောင်ခိုကူးခြင်းဆိုင်ရာ ဖုန်
နံပါတ် +88 01872 74 1801 ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

“မက်ဒူရ်ဆော်ရာ (Madhurchora) တွင် မိန်းကလေးငယ်နှစ်ဦးအား အလုပ်ရမည်ဟု ကတိပေး
ပြီး ယင်းအတွက် အမျုိးသားတစ်ဉီးနှင့် မိမိတို့ အိမ်မှထွက် သွားခဲ့သည်။ ယင်း မိန်းကလေးများ
(ဘယ်နေရာမှာရှိနေသည်) ကို ဘယ်သူမှမသိပါ။ သူတို့တွေ အလုပ်တစ်ခုရတယ်လို့
ဘယ်သူမှမကြားမိကြဘူး။ အခုတော့ သူတို့ လူကုန်ကူးခံရလို့ ကြားနေရတယ်. […]
(အမျိုးသား၊ စခန်း ၁E)

ပျံ့န့ံှသတင်းများ-ဒုက္ခသည်ကောလဟာလတုံ့ပြန်မှုခြေရာခံခြင်း                                              ၄



ကောလဟာလ နံပါတ် ၃ ခြိမ်းခြောက်ငွေညှစ်ခြင်း

အဖြေ-

ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံး တို့သည် အခမဲ့ဖ
ြစ်သည်။ မြေ၊ အသုံးအဆောင်များ၊ အစားအစာ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လဲလှယ်ရန်အတွက် ပိုက်ဆံ၊ လိင်
သို ့မဟုတ် အခြားမျက်နှာသာပေးခြင်းများ ပေးရန်မလိုပါ။ ဤအကြောင်းနှင့ ်ပတ်သက်၍ ဒုက္ခသည်များသည်
တုိင်တန်းရန်အခွင့်အရေးရိှပြီး အေဂျင်စီ သ့ုိမဟုတ် သူတ့ုိယံုကြည်သောအခြားအေဂျင်စီတစ်ခုတ့ုိထံ မတော်တဆမုှများ
ကို တိုက်ရိုက်တိုင်ကြားသင့်သည်။ အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းများ၊ တိုင်ကြားရေးပုံးများ၊ သတင်းအချက်အလက်ပေးရေး
နေရာများ၊ ကူညီရေး ဌာနများ နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်မှုဆိုင်ရာဌာနဝန်ထမ်းများတို့ကဲ့သို့သော တုံ့ပြန်မှုပေး
နိုင်သည့်နည်းလမ်းများမျိုးစုံသည် စခန်းများတစ်လျှောက်ရှိနေပါသည်။ 

သင်ပေးသော သတင်းအချက်အလက်ကို ယုံကြည်စွာလက်ခံယူရန် သင်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ UN နှင့် လူသားချင်း
စာနာထောက်ထားမှုအေဂျင်စီများသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှင့်အသုံးချခြင်း တို့အတွက် လုံးဝသည်းမခံသည့်မူ
ဝါဒရှိပြီး အဆိုပါမတော်တဆမှုတိုင်ကြားစာများကို အလေးအနက် ထားကာ လက်ခံနေပါသည်။ 

မေးခွန်းများ ထပ်မေးရန်ရှိပါသလား။ အောက်ပါတို့ကို ဆက်သွယ်ရပါ-
မည်သည့်CiC နှင့် နေရာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးရုံး သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီ။

“ကျွန်တော်တို့၏ အကွက်အတွင်းရှိ လူတိုင်းထံမှ ငှားရမ်းခ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာကာငွေ ၅၀၀ တာကာ တော
င်းသူ ဒေသခံတစ်ဉီး ကျွန်ုပ်တို့၏အကွက်အတွင်း နေထိုင်နေလျက်ရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့က
ငွေမပေးပါက သူတို ့ကလာပြီး ကျွန် ုပ်တို ့ကို ရိုက်နှက်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို ့ထံတွင် ငွေမရှိပါသဖြင့်
ကျွန်တော်တို့ခံနေရသည် အထောက်ပံ့မှ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ၄င်းတို့အားပေးကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရ
သည့်ဆန်က ကျွန်တော်တို့အတွက် မလုံလောက်ပါသော်လည်း ဒေသခံများကို ကျွန်တော်တို့ အလွန်ကြော
က်ရသဖြင့်၄င်းတ့ုိအား ကျွန်တော်တ့ုိ၏ အထောက်အပ့ံမှ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကုိ ပေးနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ”
(အမျိုးသား၊ ၄၆ နှစ်၊ စခန်း ၁ W)

“ဒေသခံများက ကျွန်မတို့ထံမှ ငွေညှစ်ကြသည်။ အကယ်၍ ကျွန်မတို့က ငွေမပေးပါက ကျွန်မတို့အား
သတ်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်ကြသည်။”
(အမျိုးသမီး၊ ၅၅ နှစ်၊ မွိ ုင်နာဂိုနာ(Moynarghona))

ပျံ့န့ံှသတင်းများ-ဒုက္ခသည်ကောလဟာလတုံ့ပြန်မှုခြေရာခံခြင်း                                              ၅



စိုးရိမ်စရာကိစ္စ နံပါတ် ၁ ပျက်စီးသွားသောအဝီစိတွင်းများ

အဖြေ-

ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် အဖွဲ့အစည်းအမျုိးမျုိးမှ အဝီစိတွင်းများကို ဖြန့်ဝေပေးနေပါသည်။ တူး ထား သောနေရာအပ
ေါ်တွင်မူတည်၍ အဝီစိတွင်းများမှာ အနက်အမျုိးမျုိးရိှပါသည်။ (ကုန်းမြင့်ပုိင်းတွင် ရိှသောရေတွင်းများကုိ ပုိနက်အောင်
တူးထားပါသည်) ပံုမှန်အားဖြင့် အဝီစိတွင်း တူးပေးထားသော အေဂျင်စီသည် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းတ့ုိအတွ
က်တာဝန်ရိှပါသည်။ သ့ုိသော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရေတွင်း တူးပေးထားသောအေဂျင်စီသည် စခန်းတွင် အလုပ်မလုပ်တ
ော့သည်လည်း ရိှနုိင်ပါသည်။ ထုိအခါမျုိးတွင် CiC နှင့် နေရာစီမံခန့်ခဲွမုှဆုိင်ရာအကူအညီပေးရေးဌာနကုိ သတင်းပေးသ
င့်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်နယ်မြေဒေသတွင်အဝီစိတွင်း တစ်တွင်းမရှိခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် ပျက်စီးခဲ့လျှင် CiC သို့မဟုတ်
နေရာစီမံခန့်ခဲွမုှဆုိင်ရာ အကူအညီပေးရေးအဖ့ဲွသ့ုိ သတင်းပ့ုိအကြောင်းကြားရန် လုိပါသည်။ သူတ့ုိသည် အဝီစိတွင်းတ
စ်ခု အသစ်တူးပေးခြင်း သို့မဟုတ် လက်ရှိတစ်ခုကိုပြင်ပေးခြင်းများ လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။

မေးခွန်းများထပ်မေးရန်ရှိပါသလား။ အောက်တွင် ကြည့်ပါ-
ဘလ-ဘူရာ(Bala-Bura)အခန်း ၃အရ WASH မှ အဓိကလူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆံုမေးမြန်းခြင်းတွင် အဝီစိတွင်းများကုိပြုပ
ြင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းလင်းပြပေးထားပြီး ၎င်းတို့၏ရေတွင်းများကို ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်သည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတ
စ်ခုမှလူများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုလည်း ပါသည်။  http://bit.do/shongjog-org-bd
သို့မဟုတ် အောက်ပါကိုဆက်သွယ်ပါ- 
သင့်စခန်းအတွင်းရှိ CiC နှင့် နေရာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးဌာန

"ရေပြတ်လပ်မှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို ့ခံစားနေရပါသည်၊ အဝီစိတွင်းသည် မကြာခဏပျက်ပါသည်။ ပျက်
သည်နှင့ ်တစ်ပြ ိ ုင ်နက်ပြန်ပြင်ရန်ခက်ပါသည်။ […] ရှ ိနေသည့်အဝီစိတွင်းများအရေအတွက်ထက်
ရှ ိနေသည့်လူဦးရေက အဆမတန်ပိ ုများနေပါသည်။
(အမျိုးသမီး၊ ၃၆ နှစ်၊ စခန်း 2E)

"ဤဒေသတွင်နေထုိင်သော မိသားစုပေါင်း ၉၈ ခု ရိှပြီး ပျက်နေသောအဝီစိတွင်း တစ်ခုတည်းသာရိှပါသည်။
အသုံးပြုနိုင်ရန် ထိုရေတွင်းကို ပြင်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်တစ်ခုတပ်ဆင်ပေးခြင်း တစ်ခုခုကို လုပ်ပေး
စေလိုပါသည်။ ရေ ရရန် လမ်းအဝေးကြီးလျှောက်နေရပါသည်။
(အမျိုးသမီး၊ ၄၆ နှစ်၊ စခန်း 1W)

ကောလဟာလများရွေးချယ်ခြင်းသည် ပျံ့နှံ့အင်အားများခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေခြင်းတို့အပေါ်တွင် အခြေခံကာ ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ယခုဖော်ပြထား
သောသတင်းများသည် ထုတ်ပြန်သည့်အချိန်တွင် မှန်ကန်ပါသည်။ ပျ့ံန့ံှနေသောသတင်းများ ကောလဟာလ ဘူလက်တင် (Flying News Rumour
Bulletin) ကုိ အင်တာနယူး (Internews) HRSM အစီအစဉ်နှင့် အင်တာနယူး (Internews) မှ ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားပြီး ဘီဘီစီ မီဒီယာအက်ရှင်
(BBC Media Action)၊ နယ်စည်းမခြား ဘာသာပြန်များ (Translators without Borders) တ့ုိနှင့်အတူ အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ ဖ့ံွဖြုိးတုိးတက်ရေး နှင့်
အများဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ယာယီအဖွဲ့အစည်းအတွက် အာမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအေဂျင်စီ (United States Agency for International
Development and the Consortium Common Service) မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးထားပြီး ဖြန့်ဝေသည့်လက်တွဲဖော်အဖွဲ့အစည်းများမှာ
အုိင်အုိအမ် (IOM) နှင့် ယူအန် ရှွေ့ပြောင်းရေးအေဂျင်စီ (UN migration agency) တ့ုိဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ ဖ့ံွဖြုိးတုိးတက်ရေးအတွင် ယူကေ
ဌာန (UK Department for International Development) မှ ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။

ပျံ့န့ံှသတင်းများ-ဒုက္ခသည်ကောလဟာလတုံ့ပြန်မှုခြေရာခံခြင်း                                              ၆


