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ကလုသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စဘားနပ်ရိကခဘအစီအစဥ်၏ သတငာ်းထတုပ်ပန်ချက ်

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ ဇူလ ုငလ် ၂၁ ရက် 

ပဋပိကခဘ ားဒဏ်ကက ြုံဘတ ွေ့ဘနရဘသဘ ချငာ်းပပည်နယ ်ပလကဝ်မမိြုံွေ့ထ  WFP ၏ အဘရားဘပေါ်အဘထဘကအ်ပ ာ့မျဘား 

ထပ်မ ဘရဘကရ် ိ 

ပလကဝ်၊ ပမန်မဘ –  ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စဘားနပ်ရ ကခဘအစီအစဥ် (WFP) သည် ဝ ားလံဝခေါငာ်းပေါား၍ လဝပေါငာ်းမ ဘားစ ဘ 

ရ ကခဘနငှာ့က်ုနစ်ည်ပုံမှနစီ်ားဆငာ်းမှု ပပတ်ဝတဘက်ဝနဝသဘ ခ ငာ်းပပည်နယ်ဝတဘငပ် ုငာ်း၊ ပလက် မမ  ြို့ထံသ ု ာ့ အဝရားဝပေါ် 

စဘားနပ်ရ ကခဘနငှာ့ ်အဘဟဘရအဝထဘက်အပံာ့မ ဘားက ု ပ ု ာ့ဝဆဘငဝ်ပားန ငုခ် ာ့ပေါသည်။ စုစုဝပေါငာ်း (၁၆၅) 

မက်ထရစ်တနခ်  နရ်ှ သညာ့် အဆ ုပေါအဝထဘက်အပံာ့မ ဘားက ု စဘားနပ်ရ ကခဘအခက်အခ ကကံ ဝတ ြို့ဝနရသညာ့် 

ပပည်သူလူထုမ သဘားစုမ ဘားအတ က် ယခုရက်သတတ ပတ်တ င ်စတငပ်ြန ာ့ဝ် ဝပားအပ်လ က်ရှ ပေါသည်။ 

 

“လမ်ားခရီားအခက်အခ ဝတ န ာ့ ဝေသလံုပခံ ဝရားအဝပခအဝနမတည်မင မ်တ ာ့ကကဘားက ပလက် မမ  ြို့ဆ ီကျွနဝ်တဘ်တ ု ာ့ 

အဝရားဝပေါ်အဝထဘက်အပံာ့ဝတ  ထပ်မပီားဝပားပ ု ာ့န ငုခ် ာ့ပေါတယ်။ ခ ငာ်းပပည်နယ်အစ ုားရအပေါအ င ်အဆငာ့ဆ်ငာ့က် 

တဘ နရ်ှ သူဝတ ရ ာ့  ကူညီပံာ့ပ ုားမှုဝက ားဇူားဝကကဘငာ့လ် ု ာ့ ဆ ုရမှဘပေါ” ဟု WFP ၏ ပမနမ်ဘန ငုင်ဆံ ုငရ်ဘ ဌဘဝနက ုယ်စဘားလှယ် 

မစစတဘ စတီြနအ်နေ်ေါဆနက် ဝပပဘသည်။ “ပလက် မမ  ြို့နယ်အတ ငာ်းမှဘရှ ဝနတ ာ့ မ သဘားစုဝတ ဟဘ ဝစ ားက က်ဝတ ၊ 

အသက်ဝမ ား မ်ားဝက ဘငာ်းအလုပ်အက ုငဝ်တ  ဆံုားရှု ံားခ ာ့ရတ ာ့အဝပခအဝနက ု ဆက်မပီားရငဆ် ုငဝ်နကကရတဘဝကကဘငာ့ ်

သူတ ု ာ့ဆ ီလူသဘားခ ငာ်းစဘနဘဝထဘက်ထဘားမှုအကူအညီဝတ  အဆက်မပပတ်ဝပားပ ု ာ့န ငုြ် ု ာ့ တကယာ့်က ု အဝရားတကကီား 

လ ုအပ်ပေါတယ်။”  

 

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ ဝမလတ င ်ပ ု ာ့ဝဆဘငန် ငုခ် ာ့သညာ့်အဝထဘက်အပံာ့မ ဘား၏ ဝနဘက်ဆက်တ  အဝနပြငာ့ ်ယခုပ ု ာ့ဝဆဘငခ် ာ့သညာ့် 

အဝရားဝပေါ် အဝထဘက်အပံာ့မ ဘားတ င ်ဆန၊် ပ ၊ ဆ၊ီ ဆဘား နငှာ့ ်ခ နအ်ဘားပမြှငာ့အ်ဘဟဘရမှုန ာ့မ် ဘား ပေါ ငမ်ပီား လူဦားဝရ ၄,၀၀၀ 

ဝက ဘ ်အတ က် အခ  နက်ဘလ (၂) လခန ာ့က်ကဘ ဝန ာ့စဥ်စဘားနပ်ရ ကခဘ လံုဝလဘက်ဝစမည်ပြစ်ပေါသည်။ ကဝလားငယ်မ ဘားနငှာ့ ်

က ုယ် နဝ်ဆဘငန်ငှာ့န် ု ာ့တ ုက်မ ခငမ် ဘားအဝနပြငာ့ ်အဘဟဘရပြညာ့်စ က်အစဘားအစဘမ ဘားက ုလည်ား ရရှ ကကမည်ပြစ်ပေါသည်။  

 

မပီားခ ာ့သညာ့်လတ င ်WFP အဝနပြငာ့ ်ပလက် မမ  ြို့အနာီးရှ  ဆမီားမမ  ြို့တ ငဝ်နထ ုငလ် က်ရှ သညာ့် စစ်ဝ ားဝရှဘငလ်ူထုအတ က် 

အခ  နက်ဘလ (၄) လစဘ စဘားနပ်ရ ကခဘမ ဘားက ု ပ ု ာ့ဝဆဘငသ် ုမီှားဝပားထဘားန ငုခ် ာ့ပေါသည်။ 

 

#   #   # 
  

နစ်ှတ ုငာ်းတ င ်န ငုင်ဝံပေါငာ်း ၈၀ ဝက ဘရ်ှ  လူဦားဝရသနာ်းဝပေါငာ်းဝပမဘက်မ ဘားစ ဘက ု ကူညီဝထဘက်ပံာ့ဝနသညာ့် ကုလသမဂ္ဂ 

ကမ္ဘာ့စဘားနပ်ရ ကခဘအစီအစဉ်သည် လူသဘားခ ငာ်းစဘနဘမှုအကူအညီဝပားသညာ့် ဦားဝဆဘငအ်ြ  ြို့အစည်ားပြစ်ပေါသည်။ ကမ္ဘတစ် ှမ်ား 

သ ဘ ဝ ားနငှာ့ ်ပဋ ပကခ အဝရားဝပေါ်အဝပခအဝနမ ဘားတ င ်စဘားနပ်ရ ကခဘမ ဘား ဝထဘက်ပံာ့ဝပားပခငာ်းနငှာ့ ်ဝရရှည်တည်တံာ့ခ ုငမ်မ ဝသဘ 

ြ ံြို့ မြ  ားမှုက ု ဝြဘ်ဝဆဘငဝ်ပားပခငာ်းမှတစ်ဆငာ့ ်လူ ာ့အသက်ကယ်ဆယ်ဝရားနငှာ့ ်ပ ုမ ုဝကဘငာ်းမ နသ်ညာ့် လူမှု  အနဘဂ္တ် 

ြနတ်ီားဝပားဝရားက ု ဝဆဘငရ် က်ဝနသည်။ 

 

တ စ်တဘ @WFP_Media နငှာ့ ်@WFPAsiaPacific     ဆ် ုက် www.wfp.org/countries/myanmar  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWFP&data=02%7C01%7Cpaula.mancini%40wfp.org%7C7620ca5e1a564e825da108d774121d92%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637105493456785884&sdata=9%2BhckVTWWKIdVuSzJtpg5CzF5LMdEsKuM21i1Cgo25E%3D&reserved=0
https://www.wfp.org/media-centre
https://twitter.com/WFP_Media
https://twitter.com/WFPAsiaPacific
http://www.wfp.org/countries/myanmar
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အဝသားစ တ်သ ရှ လ ုပေါက ဝအဘက်ပေါအတ ုငာ်း ဆက်သ ယ်န ငုပ်ေါသည်။ 

 

• ထက်ဦားလငာ်း၊ ဆက်သ ယ်ဆက်ဆံဝရားအရဘရှ  - WFP ပမနမ်ဘ၊   ြုနာ်း +၉၅ ၀၉ ၉၇၀၆၀၈၁၇၁၊                                            

အာီးဝမားလ် - htetoo.linn@wfp.org  

• ခ နာ်းလီ၊ ဝေသဆ ုငရ်ဘ ဆက်သ ယ်ဆက်ဆံဝရားအရဘရှ  - WFP အဘရှနငှာ့ ်ပစ ြ တ် ဝေသ၊ ထ ုငာ်းန ငုင်၊ံ ြုနာ်း +၆၆ ၈၄၅၅၅၈၉၉၄၊ 

အာီးဝမားလ် kun.li@wfp.org  
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