
ပ ျံသန ်းသတင ်းမ  ်း (Flying News)  

ရ ိုဟင ဂ  တျံို ုံ့ပပန မှုဆ ိုင  ရ  က  လဟလ ကပြေရ ြေျံစစ ကဆ်းပြေင ်း - စ ကစ င  နျံပါတ  ၃ - ၂၀၁၈ ဒဇီင ဘ လ  

ပ ျံသန ်းသတင ်း က ောလဟလကခြေရောြေျံခြေင ်း သတင ်းလ ော  တတယိစောကစောင မ ှက ိြိုဆိိုပါ၏။ ပ ျံသန ်းသတင ်းမ ော်း (Flying News) 

စောကစောင သည  လူသော်းြေ င ်းစောနောကထော  ထော်းမှု အ ူအညကီပ်းကရ်း အဖ  ွဲ့အစည ်းမ ော်းနငှ ့် ဒို ခသည မ ော်းက ော်း သတင ်း 

အြေ   အလ    ောဟမှုအော်း ကလ ော့်ြေ ရန  ရိိုဟင ဂ ောလူထို၏ ထင ခမင ယူဆြေ    မ ော်းနငှ ့် က ောလဟလမ ော်း ိို 

အြေ   အလ  အခဖစ  ရယူပါသည ။   င ်းဆင ်းဝန ထမ ်း နငှ ့် ကစတနော့်ဝန ထမ ်းမ ော်းအော်း လ  ရှကိ ောလဟလမ ော်းနငှ ့်  

၄င ်းတိို ့်အော်းကခဖက ော်းကပ်းရန  အကခြေြေျံအြေ   မနှ မ ော်း ကပ်းအပ ခြေင ်းခဖင ့် Flying News စောကစောင   ရိိုဟင ဂ ောမ ော်း၏ 

လိိုအပ ြေ   မ ော်းအော်း ပိိုမိိုက ောင ်းမ န ကသော နော်းလည မှုတစ ရပ အခဖစ  ဖန တီ်းရန နငှ  ့် ထြိေိို  နစ နောမှု တစ ြေိုြေိုမခဖစ ကစမ ီ

ယင ်းက ောလဟလမ ော်းအော်း  ူညကီခဖက ော်းကပ်းရန  ရည ရ ယ ပါသည ။   

စောကစောင  နျံပါတ  ၃ သည  ဒို ခသည မ ော်းက ော်း သတင ်းကြေါင ်းစဉ်မ ော်းခဖစ ကလ့်ရှကိသော အစော်းအကသော  ခဖန ့်ကဝမှု နငှ ့် 

ပတ သ  ၍ က ောလဟလမ ော်း၊ အြေ   အလ   မေှာ်းယ င ်းစ ောကပ်းအပ မှု၊ ကမ်းြေ န ်းမ ော်းနငှ ့် စိို်းရမိ မှုမ ော်းအော်း အကလ်းထော်း 

ဦ်းတည ပါသည ။  

၂၀၁၈ ြေိုနစှ  ဩဂိုတ လ ၁ ရ  ကန ့် နငှ ့် ဒဇီင ဘောလ ၅ ရ  ကန ့် အတ င ်း စြေန ်း ၈ ြေိုမ ှလူမ ော်းခဖင ့် မ   နေှာြေ င ်းဆိိုင  စ ော်းကခပောဆိို 

ကဆ ်းကန ်းမှုကပေါ် အကခြေြေျံလ    Internews မ ှ  င ်းဆင ်း ဝန ထမ ်းနငှ ့် ကစတနော့်ဝန ထမ ်းမ ော်း  KOBO Toolbox သျံို်းပပီ်း 

ဤကနရောတ င ကဖော ခပထော်းသည ့် က ောလဟလမ ော်းနငှ ့် ခပဿနောမ ော်း ိို က ော  ြေျံစိုကဆောင ်း ထော်းပါသည ။ ဆ  စပ မှုနငှ  ့် 

ကပေါ်ကပါ  မှုတိို ့်အော်း အကခြေြေျံပပီ်းခပြိုလိုပ ထော်းကသော ကရ ်းြေ ယ ြေ    ိို လ န ြေ ့်သည ့်ကလ်းလစော ကဒတောမ ော်းအကပေါ် အကခြေြေျံပပီ်း 

ခပြိုလိုပ ထော်းပါသည ။ သိို ့်ကသော လည ်း လတ တကလောအခဖစ ဆျံို်း စိို်းရမိ ပပူန မှုမ ော်း ိို မ်ီးကမောင ်းထိို်းခပပါဆိိုလျှင  ၂၀၁၈ ြေိုနစှ  

နိိုဝင ဘောလ ၁ ရ  ကန ့်မ ှဒဇီင ဘောလ ၆ ရ  ကန ့် အတ င ်း ရရှထိော်းသည ့် ကအော  ပါ တိုန ့်ခပန မတှ ြေ   အော်းလျံို်း ိို 

ကဖော ခပအပ ပါသည ။  

ဤကနရောတ င ကဖော ခပထော်းကသောအြေ   အလ  သည  ယင ်းအော်းထိုတ ခပန ြေ ိန ၌ မနှ  န ပါသည ။  
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(၂၀၁၈ ခုနစှ ဩဂုတ လ ၁ ရက မှ ၂၀၁၈

ခုနစှ ဒ ဇင ဘ လ ၅ ရက အထ )



 

 

က  လဟလ နျံပါတ  ၁  WFP  တ ရ   မ သ ်းစို အရွယ အစ ်း 

" WFP  တ တ င  လူ ၈ ဦ်းရှပိါ  လူ ၃ ဦ်းအတ   သော ဆန ရရှမိည ဟို  ျွန မတိို ့် က ော်းသထိော်းပါသည ။   န သည ့် မိသော်းစိုဝင  

၅ ဦ်း စလျံို်းအတ     ဆန ရရှမိည  မဟိုတ ပါ။ WFP တောဝန ြေျံရျံို်းသိို ့် သူတိို ့်သ ော်းကရော   ကမ်းခမန ်းြေ ့်ရော၌၊ ထပ ကပါင ်းထည ့်ကပ်းမည  

ခဖစ သည ဟို သ ူကခပောြေ ့်ပပီ်း ရျံို်းသိို ့်  ျွန မတိို ့်အက ိမ  ၁၀ဝ  ြေန ့် သ ော်းကရော  ြေ ့်ပါသည ။  ျွန မတိို ့်သ ော်းသည ့်အြေါ အရောရှ ိ 

 ျွန မတိို ့် ိို ဆပူကူ ိမ ်းကမောင ်းပပီ်း ဆ ကရ်းပါသည ။  ျွန မတိို ့်အလ န  ဒို ခကရော  ကနတော ိို သတူိို ့်နော်းမလည ဘ်ူး" (အမ ိြို်းသမ်ီး၊ 

၃၅ နစှ ၊ စြေန ်း 2E) 

"လူ ၈ ဦ်းရှတိ ့် မသိော်းစို  ဆန  ၁၂၀  ီလိိုရတယ ၊ တစ ြေ ိန တည ်းမေှာ လူ ၇ ဦ်းရှတိ ့် မသိော်းစို  ၆၀  ီလိို ပ ရတယ ။ 

ဒအီတိိုင ်းပ  လူ ၄ ဦ်းရှတိ ့် မသိော်းစို  ၆၀  ီလိိုရသလိို လူ ၃ ဦ်းရှတိ ့် မသိော်းစို  ၃၀  ီလိိုပ ရတယ ။ WFP   လူကတ  ိို 

ဒလီိိုသ ော်းကခပောရင   ျွန ကတော တိို ့် ိို လောရိို  မေှာ" (အမ ိြို်းသော်း၊ ၄၀ နစှ ၊ စြေန ်း 1E ) 

ဒါအခပင   ျွန ကတော တိို ့်မေှာ တခြေော်းခပဿနောတစ ြေိုလည ်းရှကိနတယ ။  ျွန ကတော တိို ့် တ မေှာ မသိော်းစိုဝင အကရအတ    ိို 

ဘယ လိိုထည ့်ကပါင ်းရမနှ ်း မသိဘ်ူး။ အရောရှဆိသီ ော်းကခပောကတော့်လည ်း သတူိို ့်  ကခပောမခပဘ်ူး။  ျွန ကတော တိို ့် ဒါ ိို 

စိို်းရမိ ပါတယ " (အမ ိြို်းသော်း၊ ၃၀ နစှ ၊ စြေန ်း 1W) 

 

အကပြေမ  ်း - WFP ကခပောက ော်းြေ   အရ မသိော်းစိုဝင တိိုင ်းမ ှတစ ကန ့်လျှင  အနည ်းဆျံို်း  ၂၁၀ဝ  ီလိို ယ လိိုရ ီရရှကိစရန  

မသိော်းစိုအလိို   အြေ ိြို်း  ကပ်းကဝြေ ့်ကက ောင ်းခဖစ သည ။ WFP သည  လူတိိုင ်း ိို  အလီ  ထကရောနစ   တ မ ော်းတ င ထည ့်ရန  

လိုပ ကဆောင လ   ရှပိပီ်း ယင ်း တ ကက ောင ့်အ  ိြို်းြေျံစော်းရသတူိိုင ်းသည   တ  ိိုသျံို်းပပီ်း  မေ္ာ့်အစော်းအကသော   ပရိိုဂရမ  

(World Food Program) လ  လီဆိိုင မ ော်းတ င  အစော်းအကသော  မ ော်း ဝယ ယူနိိုင မည ခဖစ သည  ။ မသိော်းစိုတစ စို၏ တ တ င  

ခဖည ့်သ င ်းကပ်းမည ့်  ြေရ  ဒစ ပမောဏ ိို မိသော်းစိုဝင ဦ်းကရနငှ ့်အည ီခဖည ့်သ င ်းကပ်းသ ော်းမည ။ ရပ ရ ောဝင မ ော်းသည  ြေရ  ဒစ  ိို 

ဘောအတ    ဝယ ယူအသျံို်းခပြိုသ ော်းမည  ိို ကရ ်းြေ ယ နိိုင  ကပလိမ ့်မည ။  
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ကန   ထပ အြေ   အလ   လ ိုအပ ပါသလ ်း။  

သင ့်တ င  WFP နငှ ့်ပတ သ  ၍ ကနော  ထပ ကမ်းစရောမ ော်းရှကိနလျှင  WFP  ိိုကမ်းခမန ်းနိိုင  သလိို ခဖန ့်ကဝကရ်း လိုပ ကပ်းသည ့် 

ကနရောရှ ိပ်ူးကပါင ်းလ  တ  လိုပ ကဆောင သ ူအ ူအညကီပ်းကရ်းရျံို်း ိိုလည ်း ကမ်းခမန ်းနိိုင  ပါသည ။ သိို ့်မဟိုတ  WFP အြေမ ့် 

အကရ်းကပေါ်လိိုင ်း နျံပါတ  09 606 999 777 သိို ့်လည ်း ကြေေါ်ဆိိုနိိုင  ပါသည ။ 

က  လဟလ နျံပါတ  ၂ -   ိုန စျံိုဆ ိုင    တ မ  ်း 

" မနစှ  ဒ ီိိုစကရော   တည ်း  ပ နကီလ်း  လ  ရင  ဘောအစော်းအစောမ ှမရဘ်ူး။  ျွန မတိို ့် မခမင ရဘ်ူးဆိိုရင ကတောင  

( ိုန စျံိုဆိိုင  တ ကတ ရထော်းတ ့်) တခြေော်းလတူစ ြေ ိြိုွဲ့ ရှတိယ  ။  ျွန မတိို ့် ဘကလော   မိို ့်ဒ  ြေ ော ိိုရော (Modhurchora) ကဘ်း  

စြေန ်း ၃ မေှာဆိိုရင  တစ နစှ စောကလော  ြေျံတ ့်  အသ်ီးအရ   တိို င ကတ  ရက တယ ။ သတူိို ့်ကခပောတောကတော့် Oxfam  ကန 

ရတောတ ့်။ စြေန ်း ၃   လူကတ  ဗမောခပည  ကနထ   လောတ ့် နည ်းလမ ်း   ျွန မတိို ့်ထ   လောတောတ ့်ပျံိုန  ့် အတူတူပ ။ ဒါ ိို 

 ျွန မတိို ့်  ကတော့် ဘောလိို ့်မရတောလ ဆိိုတော သြိေ င တယ ။”  (အမ ိြို်းသမ်ီး၊ ၅၆ နစှ ၊ စြေန ်း 1W) 

" စော်း ိုန ကသော   ိုန ကတ ဝယ ဖိို ့်  ျွန ကတော တိို ့်ဆမီေှာ ပိို  ဆျံမ ှမရှိတော။  ျွန ကတော တိို ့်  အလိုပ လည ်း လိုပ လိို ့်မရဘ်ူး။ 

ဒါကက ောင ့် အြေို ခပဿနောကတ  ရှကိနတော။  ျွန ကတော တိို ့် ကဘ်း  ဘကလော    ကတော့် Oxfam  ကန  ိုန စျံိုဆိိုင တိို င ကတ  

ထိုတ ကပ်းကနတယ တ ့်။ မသိော်းစိုမေှာ လူ ၇ ဦ်းရှရိင  သတူိို ့်  တော ော ၇၃၀ ရတယ ကလ။ ၈ ဦ်း ထ  ပိိုမ ော်းရင  တော ော ၁၃၆၀ 

ရတယ ။ ဘယ လိိုပ ခဖစ ခဖစ  သတူိို ့်  ဒကီင ကတ န ့်  ိုန စျံိုကတ  ဝယ လိို ့်ရတောကပါ့်။  ျွန ကတော တိို ့် ဘကလော  မေှာရှတိ ့် Oxfam ဆမီေှာ 

အလိုပ လိုပ ကနတ ့် လူကတ န ့် သ ော်းကတ ွဲ့တယ ။ သတူိို ့်ကခပောကတော့် လူတိိုင ်း ိို  ိုန စျံိုဆိိုင  တ ကတ  ထိုတ ကပ်းမယ တ ့်။ ငါ်းလရှပိပီ။ 

 ိုန စျံိုဆိိုင  တ ကတ  ဘယ ကနရောမေှာ ရနိိုင လ ။  ျွန ကတော တိို ့် သြိေ င တယ ။  (အမ ိြို်းသော်း၊ ၆၃ နစှ ၊ စြေန ်း 3) 

"စော်း ိုန ကသော   ိုန မရှလိိို ့် ဒို ခကရော  ကနက တော။  ျွန မတိို ့်  WFP  ကန ဆန ၊ ပ နကီလ်း န ့် ဆကီတော့်ရတယ ၊ ဒါကပမ ့် 

စော်း ိုန ကသော   ိုန ကတ  မရဘ်ူးကလ။ တစ ြေိုြေို စော်းြေ င ကသော  ြေ င ရင  စော်းစရောမရှဘိ်ူး။  ျွန မတိို ့်  ကမတတ ောရပ ြေျံရင ကတောင  

သတူိို ့်   ျွန မတိို ့် ိို စြေန ်းထ  ကန ထ   ြေ င ့်မခပြိုဘ်ူး၊ အလိုပ လည ်း လိုပ ြေ င ့်မရှလိိို ့် ဝင ကင လည ်းမရှဘိ်ူး။  ျွန မတိို ့်သော 

ဝင ကင ကလ်း ရှြိေ ့်မယ ဆိိုရင   ျွန မတိို ့်လိိုြေ င တော ဝယ လိို ့်ရတယ ။ ဒလီိိုဆိိုရင   ိုန စျံိုဆိိုင  တ ကတောင   ျွန မတိို ့် 

ကစောင ့်စရောမလိိုကတော့်ဘ်ူး။ (အမ ိြို်းသမ်ီး၊ ၂၉ နစှ ၊ စြေန ်း 4) 

 

 အကပြေမ  ်း - ၂၀၁၈ ြေိုနစှ  ဇန နဝါရလီမေှာ Oxfam    ိုန စျံိုဆိိုင  တ  ိို  န ့်သတ ကနရောကတ မေှာ စ ကဝြေ ့်တယ ။ ပပီ်းကတော့် 

 ိုန စျံိုဆိိုင  တ  ိို စြေန ်း 3၊ 4 နငှ ့် စြေန ်း 4 တိို်းြေ  ွဲ့၊ စြေန ်း 5၊ 10၊ 12၊ 18 နငှ ့် 19 တိို ့်မေှာ ဆ  လ  ကဝသ ော်းဖိို ့် ရှပိါတယ ။  

လူ ၇ ဦ်းနငှ ့် အထ  ရှတိ ့် မသိော်းစိုကတ    တော ော ၁၁၇၀ တန ကက ်းရှတိ ့် ကဘော  ြေ ော တ တစ ြေို ိို ရက တယ ။ လူ ၁-၆ 

ဦ်းရှတိ ့် မသိော်းစိုကတ   တော ော ၇၃၀ တန   တ တစ ြေို ိို ရရှပိါတယ ။ မသိော်းစိုကတ    တ န ့် ပစစည ်း ၁၃ မ ိြို်းဝယ နိိုင တယ ။ 

ပစစည ်းကတ  ကတော့် ငါ်းကခြေော  ၊ အသ်ီးအရ   ၊ ြေရမ ်းသ်ီး၊ က   ဥ၊ က   သ န န၊ီ က   သ န ခဖြူ၊ ၊ နန င ်းမှုန ့်၊ ငရိုပ သ်ီးမှုန ့်၊ 

ငရိုပ သ်ီးစမိ ်း၊ ငရိုပ ကခြေော  ၊ သက ော်း၊ ဆော်းန ့် အော်းလူ်းတိို ့်ခဖစ ပါတယ ။ 



Oxfam   ၂၅ ရ    ကန ၃၀ ရ  တိိုင ်း တစ က ိမ   တ ကတ  ိို ကဝကပ်းပါတယ ။ အလှည ့်    တ ကဝကပ်းတော ခဖစ လိို ့် 

တစ ြေါတစ ကလမေှာကတော့် လ  ရှလိမေှာ ကစောကစောစ်ီးစ်ီး  တ ရထော်းတ ့် မသိော်းစိုကတ   ကနော  လ  ရင  ကနော    မ ှ

 တ ရနိိုင ပါတယ ။  တ ကတ စရတ ့်ကန ့်  စပပီ်း ၁၀ -၁၂ ရ  အတ င ်း သျံို်းစ  န ိိုင  ပါတယ ။ 

 

ကနော  ထပ  အြေ   အလ   လိိုအပ ပါသလော်း - 

Oxfam  ိုန စျံိုဆိိုင  တ မ ော်းအကက ောင ်း ကမ်းစရောရှိရင   တ ကဝကပ်းတ ့် အ ူအညကီပ်းကရ်းရျံို်း၊  ိုန စျံိုဝယ ယူတ ့် စတိို်းဆိိုင ရှ ိ

အ ူအညကီပ်းကရ်းစော်းပ  ၊ ဒါမမှဟိုတ  စြေန ်းတိိုင ်းမေှာရှတိ ့် Oxfam  ရျံို်းသိို ့် သ ော်းကရော  ကမ်းနိိုင ပါတယ ။ ဒါ့်အခပင  

ရပ ရ ောဝင မ ော်း   တ ကတ ကဝကပ်းတ ့်  ဘကလော  ရှ ိမောဂ ီ်း (Majhi) ဆမီေှာ ကမ်းခမန ်းနိိုင  သလိို Oxfam အဖ  ွဲ့ဝင  

ကစတနော့်ဝန ထမ ်းမ ော်းဆမီေှာလည ်း ကမ်းခမန ်းနိိုင  ပါတယ ။ 

စ ို်းရ မ ပူပန မှု နျံပါတ  ၁- အကရအတ ွ ပမ ဏ တ ိုင ်းတ မှု 

“၃ဝ  ီလိိုဂရမ  ပါတယ လိို WFP   ကခပောပပီ်း ရ ိခောအြေ ိြို်းအစော်းမ ော်း ိို ကပ်းပါတယ ။  ျွန မတိို ့် အ ဒရီ ိခော အြေ ိြို်းအစော်း ိို 

အမိ ယူသ ော်းပပီ်းြေ ိန က ည့် တ ့်အြေါ ၂၇  လီိိုဂရမ  (ဒါမမှဟိုတ ) ၂၈  လီိိုဂရမ  ပ ရှတိယ ။  ျွန မတိို ့် ဘယ ကတော့်မ ှ၃ဝ 

 ီလိိုဂရမ  မရရှိဖ်ူးပါ။” (အမ ိြို်းသမ်ီး၊ ၃၃ နစှ ၊ စြေန ်း 7) 

 

အကပြေ - WFP အဆိိုအရ သတူိို ့်သည  ဆန အမ ိြို်းအစော်းနစှ မ ိြို်းကပ်းကဝပါသည ၊ အြေ ိြိုွဲ့ မေှာ အလျံိုပိတ ခဖစ ကသော လည ်း အြေ ိြိုွဲ့ မေှာ 

အတိ ခပန ထပ စ ပ ထော်းပါသည ။ အပိ ခပန စ ပ ထော်းကသော ဆန အတိ  ိိုက ိြို်းနငှ  ့် ြေ ည ထော်းပါလိမ့် မည ။ အတိ အပ င့် လ  ြေျံရရှပိပီ်း 

ရှသိင့် တောထ  နည ်းကနသည ဟိုသျံသယရှသိမူ ော်းအကနခဖင ့် ြေ   ြေ င ်းြေ ိန တ ယ ဖိို ့် ကခပောနိိုင ပါတယ ။ ဆန  ၂၉  လီိိုဂရမ  

ထ  ကလ ော့်နည ်းသည ဆိိုပါ  အဆိိုပါအတိ  ိိုခပန ၍လ နိိုင ပါသည ။  

အစော်းအစောခဖန ့်ခဖြူ်းသည ့်ကနရောတိိုင ်းတ င  အကလ်းြေ ိန ြေ င ရှပိပီ်း ရပ ရ ောလူထိုအကနခဖင ့် ဆန   ၃၀  ီလိိုဂရမ  ထ   

ကလ ော့်သည ဟို ထင ပါ  သတူိို ့်ရရှိထော်းကသောဆန အော်း ြေ ိန တ ယ က ည ့်နိိုင  ပါသည ။ ၂၉  ီလိိုဂရမ  ထ  ကလ ော့်နည ်းပါ  

သတူိို ့်သည  ဆန အတိ အသစ တစ အတိ  လ  ြေျံရရှလိိမ ့်မည ။ ခဖန ့်ခဖြူ်းကသောကနရောမမှထ   ြေ ါမ ီရရှကိသောဆန  ိို ြေ ိန တ ယ ဖိို ့် 

လိိုအပ ကက ောင ်း သတူိို ့်သရိှနိ ိိုင  ရမည ။ 

 

စ ို်းရ မ ပူပန မှု နျံပါတ ၂ - ပြေန ုံ့ပြေ ်းြေ  န  

သတ မတှ တ ့်အြေ ိန ကဘောင အရ  ယ ဆယ ကရ်းပစစည ်းမ ော်း ိို လ၏ ၁၅ ရ  ကနော  ပိိုင ်း ခဖန ့်ကဝကပ်းပါတယ ။  ဒါကပမယ ့် 

သတူိို ့်  ၁၅ ရ  ကနော  ပိိုင ်းမေှာ ဘယ ကတော့်မမှကပ်းပါဘ်ူး။  ၁၇ ရ    ကန ၁၉ ရ   အထ ိက ောပါတယ ။ ထိိုရ  မ ော်းအတ င ်း 

 ျွန မတိို ့်ငတ မ တ က ရပါတယ ။  ျွန မတိို ့် ဆန မဝယ နိိုင ပါ။ (အမ ိြို်းသမ်ီး၊ ၂၉ နစှ ၊ စြေန ်း 4) 

 

အကပြေ - WFP သည  တစ လနစှ က ိမ  အစော်းအစောမ ော်းခဖန ့်ခဖြူ်းကပ်းပါသည ၊ လတိိုင ်း ၂ ရ  ကန ့်မ ှ၁၄ ရ  ကန ့်အတ င ်း နငှ ့် ၁၆ 

ရ  မ ှလ ိုန ပိိုင ်း ၂၈ ရ  အတ င ်း တိို ့်ခဖစ သည ။ အဆိိုပါခဖန ့်ခဖြူ်းရ  သည  တနဂဂကန  သိို ့်မဟိုတ  ရျံို်းပိတ ရ  ခဖင ့် တိို  ဆိိုင  



ကနပါ  ခဖန ့်ခဖြူ်းကရ်းစ  ဝန ်း ိို ကနော  သိို ့်ကရ ွဲ့ န ိိုင  ပပီ်း ကနေှာင ့်ကန်ှးက န ့်က ောကစနိိုင ပါသည ။ မသိော်းစိုတ င ်း အ  ိြို်းြေျံစော်းြေ င ့်ရှသိ ူ

သျံို်းကယော  ထ  ပိိုရှပိါ  ကနေှာင ့်ကန်ှးက န ့်က ောမှုရှကိနသည ့်တိိုင  သတူိို ့်သည  တစ လနစှ က ိမ နှုန ်းခဖင ့် ခဖန ့်ခဖြူ်းကသောအရောမ ော်း 

အစဉ်လ  ြေျံရရှပိါလိမ ့်မည ။ 

 

အကပြေ- WFP အဆိိုအရ  ၃၀ ရောြေိိုင နှုန ်းကသော လူပမောဏသော တစ ရ  က ိြိုတင ၍ တိို င  တ ခပော်း ရရှကိ သည ။ 

အခြေော်းကသော ၇၀ ရောြေိိုင နှုန ်းမေှာ တိို င  ိို ခဖန ့်ခဖြူ်းသည ့်ရ  ၌ လ  ြေျံရရှသိည ။ ယင ်းသိို ့်ခပြိုခြေင ်းမေှာ အစော်းအကသော   

ခဖန ့်ခဖြူ်းမှုအတ    တန ်းစရီခြေင ်းအော်း တိိုကတောင ်းကစရန ခဖစ ပါသည ၊ သိို ့်မသှော ရပ ရ ောလူထို အကနခဖင ့် ၎င ်းတိို ့်၏ အစော်းအစော ိို 

လ  ြေျံရရှရိန  ကစောင ့်ဆိိုင ်းစရောလိိုကတော့်မည မဟိုတ ကပ။ ၄င ်းတိို ့်၏ တိို င  တ ခပော်းအော်း တစ ရ  က ိြိုတင  ရရှသိမူ ော်းသည  

နျံန  ကစောကစောပိိုင ်းတ င  လောကရော  နိိုင ရန  နငှ ့် ထိိုကန ့်မ ှတိို င  တ ခပော်းလ  ြေျံရရှကိသောသမူ ော်းသည  ညကနြေင ်းပိိုင ်းတ င  

လောကရော  နိိုင ရန  ခဖစ သည ။  

စ ို်းရ မ ပူပန မှု နျံပါတ  ၃ - အစ ်းအကသ   အရည အကသ်ွး န င ုံ့အထမ ်းသမ ်းဝန ကဆ င မှု 

"ရ ိခောကက ောင ့်  ျွန ကတော တိို ့်အမ ော်းက ီ်း ဒို ခကရော  ကနက ရတယ ။ WFP    ျွန ကတော တိို ့် အရည အကသ ်းညျံ့်တ ့် ဆန  ိိုပ  

ရရှပိါတယ ။ ဆန   အခဖြူကရောင မဟိုတ ပါ။ အ ဒဆီန  ိို  ျွန ကတော တိို ့်မစော်းနိိုင  ပါဘ်ူး။ ပပီ်းကတော့်လည ်း အထမ ်းသမော်းကတ   

ကထော  ပျံ့်တ ့်ဆန ကတ  ိို အမိ အထမိပိို ့်ကပ်းဘ်ူး။ "(အမ ိြို်းသော်း၊ ၃၇ နစှ ၊ စြေန ်း ၄) 

အကပြေ - WFP   ရ ိခောအရည အကသ ်း ိို သတူိို ့်အပမ ဂရိုစိို  ကက ောင ်း ကဖော ခပြေ ့်တယ ။ အ  ိြို်းြေျံစော်းရသမူ ော်းသည  

အရည အကသ ်းညျံ့်ဖ င ်းကသောအစော်းအစော ရရှပိါ  WFP သိို ့်မဟိုတ  ခဖန ့် ခဖြူ်းကရ်းကနရောမ ှလိုပ ကဖော  ိိုင ဖ   နငှ့်  တော၀န ရှသိ ူ

ပ်ူးကပါင ်းကဆောင ရ   ကရ်းအဖ  ွဲ့သိို ့် ကခပောက ော်းခြေင ်းခဖင ့်ကသော လည ်းက ောင ်း  WFP အော်း ဖိုန ်းနျံပါတ  09 606 999 777 ၌ 

ဆ  ခြေင ်းခဖင ့်ကသော လည ်းက ောင ်း  မေ္ာ့်စော်းနပ ရ ိခောအစအီစဉ် (World Helath Program) အော်း အသကိပ်းသင ့်ပါသည ။ 

အရည အကသ ်းက ောင ်းကသောအစောအောဟောရ ိို ခဖန ့်ကဝနိိုင ကအောင  သတူိို ့်  အက ောင ်းဆျံို်းလိုပ ကဆောင ကပ်းပပီ်း မခဖစ လောပါ  

တျံို ့်ခပန လိုပ ကဆောင မည ခဖစ သည ။ အထိုတ အပိို်း  ိြို်းပ ့်မှုကက ောင ့် သိို ့်မဟိုတ  အလော်းတူတစ ြေိုြေိုကက ောင ့် အစော်းအကသော   

အရည အကသ ်းမက ောင ်းဟို တစ ဦ်းဦ်း ထင ပါ  ခပန လည အစော်းထိို်းကပ်းရန  ကတောင ်းဆိိုနိိုင  ပါသည ။ ယင ်းအော်း သတူိို ့် 

ခဖန ့်ခဖြူ်းကရ်းစင တော၌ရှကိနစဉ် ခပြိုလိုပ ရမည  ခဖစ သည ။ 

ထပ ကဆ င ်းကမ်းြေနွ ်းမ  ်း - အထမ ်းသမော်းမ ော်းသည  အ  ိြို်းြေျံစော်းြေ င ့်ရရှသိမူ ော်းအော်း အမိ တိိုင ရောကရော   ပိို ့်ကဆောင ကပ်းခြေင ်း 

မရှပိ  တစ ြေါတစ ရျံတ င  လမ ်းတစ ဝ  အထသိော လိို  လျံထမ ်းပိို ့်ကပ်းကက ောင ်း အြေ ိြိုွဲ့သမူ ော်း  ကခပောက သည ။ 

 

အကပြေ- အထမ ်းသမော်းဝန ကဆောင မှု ိိုလ  ြေျံရရှရိန  အရည အြေ င ်းခပည ့်မသီည ဆိိုပါ  အမိ သိို ့် ကရော  ရှြိေ ိန တ င  

အထမ ်းသမော်းအော်းခပန ကပ်းရန  တိို င  တ ခပော်း ိို သတူိို ့်အော်းကပ်းမည ခဖစ သည ။ အထမ ်းသမော်း  တိို င  တ ခပော်း 

ခပန မယူလောပါ  သတူိို ့်အလိုပ အတ    လိုပ အော်းြေကပ်းကဆောင မည မဟိုတ ပါ။ အထမ ်းသမော်းမ ော်းသည  အမိ တိိုင ရောကရော   

ပိို ့်ကဆောင ကပ်းခြေင ်းမရှပိ  အမိ မကရော  မ ီတိို င  တ ခပော်းကတောင ်းပါ  ခဖန ့်ခဖြူ်းကရ်းစင တောရှ ိအ ူအညကီပ်းကရ်းက ောင တော 

 ိိုအကက ောင ်းက ော်းရန  သိို ့်မဟိုတ  အ ူအညကီပ်းကရ်း ဖိုန ်းနျံပါတ  09 606 999 777  ိို ဆ  ရန  WFP   

ကတောင ်းဆိိုထော်းပါသည ။ 



တစ ြေါတစ ရျံ၌ WFP မ ှအထမ ်းသမော်း  အ  ိြို်းြေျံစော်းြေ င ့်ရှသိမူ ော်း၏အတိ မ ော်း ိို ခဖန ့်ခဖြူ်းကရ်းစင တောထ မ ှ

သယ ထိုတ ရောတ င   ူညမီည ခဖစ ကသော လည ်းယင ်း  အခပည့် အဝ ဝန ကဆောင မှုမဟိုတ ပါ။ ၄င ်းတိို ့်၏ အမိ သိို ့် 

ကရော  သည အထ ိလမ ်းတစ ကလျှော  လျံို်း အစော်းအစောသယ ကပ်းရန  အထမ ်းသမော်းဝန ကဆောင မှုမ ော်းရရှရိန  

အ  ျံြို်းဝင ရပါမည ။ 


