လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင် ပြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်း၀န်ကက်းဌာနနှင် ကုလသမဂ္ဂကမ္ာစာ်းနြ် ိကာခ အစအစဉ်တိ၏
ုို့
ြူ်းတသ
ွဲ တင််းထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်

ခိုင်ပြည်နယ် ှိ အသာ်းအလာကနို့်သတ်ရစာင်ကကည်ရ ်းစင်တာမျာ်းတင် စာ်းနပ် ိကခာမျာ်းရထာက်ြ န် လူမှုဝန်ထမ််း၊
ကယ်ဆယ်ရ ်းနှငပ် ြန်လည်ရန ာချထာ်းရ ်း၀န်ကက်းဌာနနှင် ခိုငပ် ြည်နယ်အစို်း တိက
ုို့ ို WFP က ြူ်းရြေါင််းကူည
ရဆာင် ွကသ
် ာ်းမည်

စစ်တတွေ၊ မြန်ြာ – လူြဝ
ှု န်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်တရ်းနှငမ် ြန်လည်တနရာချထာ်းတရ်း၀န်ကက်းဌာန၏ တြေါင််းစြ်ညန
ှိ ှိှုင်း် တဆာင်ရွက်ြမှု ြင်
ရခှိုင်မြည်နယ်အစှို်းရနှင်

ကုလသြဂ္ဂကြ္ာစာ်းနြ်ရက
ှိ ခာအစအစဉ်

အသွော်းအလာကနို့်သတ်တစာငက် ကည်တရ်းစင်တာြျာ်း၌
လက်ြတ
ှ ်တရ်းထှိ်းု ခသည်။

၂၀၂၀

စက်တင်ဘာလ

(WFP)

တှိသ
ုို့ ည်

စာ်းနြ်ရှိကခာတထာက်ြတြ်းရန်
ြထြြတ်တွေင်

ရခှိုင်မြည်နယ်

တစ်ဝြ
ှ ််းရှှိ

သတဘာတူညချက်တစ်ရြ်ကှို

လက်ြတ
ှ ်တရ်းထှို်းခတသာ

သတဘာတူညချက်အရ

ရခှိုင်မြည်နယ်၏ မြှိ ြို့နယ်(၈)မြှိ ြို့နယ်တွေင် အသွော်းအလာကနို့်သတ် တစာင်ကကည်ြှု ခယူတနရသူြျာ်းအတွေက် အသွော်းအလာ
ကနို့်သတ်ြှု ကာလတစ်တလ ာက်လ်းု အသငစ
် ာ်းသ်းု နှိုင်တသာ အာဟာရမြညဝ
် သည် စာ်းနြ်ရှိကာခ ြျာ်းကှို WFP ြှ တစ်ရက်လ င်
သု်းနြ်စာ တထာက်ြသွော်းြည်မြစ်ြေါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ကသဂ္ုတ်လ (၁၆) ရက်တနို့ြှစတင်၍ ရခှိုင်မြည်နယ်အတွေင်း် တေသတွေင်း် COIVD 19 တရာဂ္ေါ ကူ်းစက်ြသ
ှု ည်
စစ်တတွေမြှိ ြို့ကှို ဗဟှိမု ြ ၍ ြျာ်းမြာ်းလာခြေါသည်။ နှိုင်ငတတာ်အစှို်းရအတနမြင် တရာဂ္ေါြှို်းကူ်းစက်ြျြို့နှြ
ို့ ှုကှို တာ်းဆ်းနှိုင်ရန်အတွေက်
ကကှိ တင်ကာကွေယ်တရ်းနှင် ထှိန်း် ချ ြ်ြှုအစအြြျာ်းကှို အချှိနတ
် အ
ှို တွေင်း် ချြှတ်တြာ်တဆာင်ခမြ်း၊ တရာဂ္ေါြ်းှို တတွေြို့ရှှိသြ
ူ ျာ်းနှင်
ထှိတတွေြို့ဆက်ဆြှုရှှိသူြျာ်းကှို

တမခရာခမခင််းနှင်

အသွော်းအလာကနို့်သတ်တစာင်ကကည်တရ်းစင်တာြျာ်း

ြွေင်လစ
ှ ်မခင််းတှိက
ုို့ ှို

တဆာင်ရွက်လျက်ရှရ
ှိ ာ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်တနို့အထှိ ကှိန််းဂ္ဏန််းြျာ်းအရ မြည်နယ်တစ်ဝြ
ှ ််း လူဦ်းတရ ၁,၅၀၀
ဝန််းကျင်သည် နှိုင်ငတတာ်အစှို်းရက စစဉ်ထာ်းသည် အသွော်းအလာကနို့်သတ်တစာင်ကကည်တရ်းစင်တာြျာ်းတွေင် အသွော်းအလာ
ကနို့်သတ်ြှု ခယူတနကကတကကာင််း သှိရှှိရြေါသည်။
“လူြဝ
ှု န်ထြ််း၊ကယ်ဆယ်တရ်းနှင်မြန်လည်တနရာချထာ်းတရ်းဝန်ကက်းဌာနအတနနို့ သဘာဝတဘ်းနို့ လူတကကာင်မြစ်တတဘ်း စတ
တဘ်းအနတရာယ်တတွေ တတွေြို့ကက တနရတမြည်သူတတွေ၊ ထှိခှိုက်ခစာ်းရ လွေယတ
် မြည်သူတတွေကှို “ြည်သတ
ူ စ်ဦ်း တစ်တယာက်ကြ
ှို
ချန်လှြထ
် ာ်းမခင််းြရှှိတစရ” ဆှိတ
ု
ြူနအ
ို့ ည လှိုအြ်တကူညတထာက်ြြှုတတွေ တြ်းအြ်နှိုငြ
် ှိုို့ အမြ ကကှိ ်းြြ််းတဆာင်ရွက်
လျက်ရှှိြေါတယ်။ ရခှိုင်မြည်နယ်ြှာ ကသဂ္ုတ်လ(၁၆)ရက်တနို့က COIVD 19 တရာဂ္ေါ ကူ်းစက်လူနာ စတင် တတွေြို့ရှှိရတအချှိန်ကစမြ်း
ဝန်ကက်းဌာနအတနနို့

ရခှိင
ု ်မြည်နယ်အစှိ်းု ရ၊

မြည်တင
ွေ ််းနန
ို့ င
ှို ်ငတကာ

အြွေြို့အစည််းတတွေနို့

စဉ်ဆက်ြမြတ်ချှိတဆ
် က်မြ်း

လှိုအြ်ချက်တတွေကဆ
ှို န််းစစ်မခင််း၊ တထာက်ြြှုတတွေ တြ်းအြ်နှိုင်ြှိုို့ ညှိနှိှိုင်းမခင််းတှိက
ုို့ ှို တဆာင်ရွက်လျက်ရှှိြေါတယ်။ ကူ်းစက်ြှုတတွေ
ြျာ်းမြာ်းလာတာတကကာင်

ဝန်ကက်းဌာန၊

ြျာ်းမြ လုြ်ခမြ်းတနာက်

ရခှိုင်မြည်နယ်အစှိ်းု ရနို့

ရခှိုငမ် ြည်နယ်ြာှ ရှတ
ှိ

အသွော်းအလာကန်သ
ို့ တ်ြှုခယူတနသူြျာ်းကှို
တှိလ
ုို့ က်ြတ
ှ ်တရ်းထှိ်းု နှိင
ု ်ခကကြေါတယ်။

ကြ္ာစာ်းနြ်ရှိကခာအစအစဉ်

အသွော်းအလာ

စာ်းနြ်ရှိကခာတထာက်ြြှိုို့

ကျွန်တတာ်တှိအ
ုို့ တနနို့

WFP

(WFP)

ကနို့်သတ်တစာငက် ကည်တရ်း
သတဘာတူညချက်ကှို
ရြို့

မြည်နယ်

ြူ်းတြေါင််းတဆာင်ရွကြ
် န
ှု ို့

တှိုို့

တဆွေ်းတနွေ်းြှု

စင်တာြျာ်းြှာ
အစှို်းရနို့

မြန်ြာနှိုင်င

WFP
အတြေါ်

တထာက်ြကူညြှုြျာ်းကှို အသှိအြှတ်မြ ြေါတယ်။” ဟု လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်တရ်းနှင် မြန်လည်တနရာချထာ်းတရ်း ၀န်ကက်းဌာန
မြည်တထာင်စဝ
ု န်ကက်း တေေါကတ
် ာဝင််းမြတ်တအ်းက တမြာကကာ်းခြေါသည်။
ရခှိုင်မြည်နယ်အစှို်းရနှင် WFP တှိအ
ို့ တနမြင် တကျာက်မြြူ၊ တကျာက်တတာ်၊ စစ်တတွေ၊ တြေါက်တတာ၊ ြင််းမြာ်း၊ တမြြု၊ တမြာက်ဦ်းနှင်
အြ််းမြှိ ြို့နယ်ြျာ်းရှှိ

အသွော်းအလာကနို့သ
် တ်တစာငက် ကည်တရ်းစင်တာြျာ်းတွေင်

စာ်းနြ်ရှိကာခ

အတထာက်အြြျာ်းကှို

စက်တင်ဘာလအတွေင််း တြ်းအြ်သွော်းြည်မြစ်ြေါသည်။ ထှိြ
ု ှတစ်ဆင် အကူအညြျာ်းကှို ဆက်လက် တြ်းအြ်နှိုင်တရ်းအတွေက်
COVID-19 မြစ်ြွော်းြှုအတမခအတနနှင် အတထာက်အြလုြ်ငန််း တှို်းတက်ြှုအတမခအတနြျာ်းကှို

အတူတလလာသု်းသြ်ကာ

ဆု်းမြတ်တဆာင်ရွကက် ကြည်မြစ်ြေါသည်။
“WFP ဟာ ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကတည််းကစမြ်း ရခှိုငမ် ြည်နယ်အတွေက် အကူအညအတထာက်အြတတွေတြ်းတနတ ကုလသြဂ္ဂ
အြွေြို့အစည််းတစ်ရြ်မြစ်မြ်း

အခုအချှိန်ြှာ

လူမှိုဝနထမ်း၊

ကယ်ဆယ်တရ်းနှင်

မြန်လည်တနရာချထာ်းတရ်း၀န်ကက်းဌာန၊

ရခှိုင်မြည်နယ်အစှို်းရတှိန
ုို့ ို့ ြူ်းတြေါင််းမြ်းတတာ နှိုင်ငတတာ်အစှို်းရရြို့ COVID-19 တုနို့်မြန်တရ်းလုြ်ငန််းတတွေြှာ ြြှို်းကူညတ အတနနို့
စာ်းနြ်ရှိကခာ အတထာက်အြတတွေကှို တှိ်းု မြင်တြ်းအြ်ခွေင်ရတာ ဂ္ုဏ်ယြ
ူ ှိြေါတယ်၊၊ ရခှိင
ု ်မြည်နယ်ြှာတရာ မြန်ြာနှိင
ု ်ငရြို့
တမခာ်းတေသတတွေြှာြေါ စာ်းနြ်ရှိကခာနို့ အာဟာရလှိုအြ်ချက်တတွေကှိုမြညဆ
် ည််းနှိုငတ
် ရ်း နှိုငင
် တတာ်အစှိ်းု ရရြို့ တဆာင်ရွက်ချက်
တတွေြှာ အကူအညလှိုအြ်သ၍ အခုထက်ြှိုမြ်းြေါဝင်ကူညတြ်းနှိုငြ
် ှိုို့ ကျွန်တတာ်တှိုို့အဆင်သငြ
် ေါြ” ဟု Mr. Stephen Anderson
က တမြာသည်။
လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယ်ဆယ်တရ်းနှင်မြန်လည်တနရာချထာ်းတရ်း၀န်ကက်းဌာန၏ ကက်းကကြ်ြမှု ြင် WFP သည် စာ်းနြ်ရှိကခာနှင်
အာဟာရ

မြနို့်မြြူ်းြှုြျာ်းကှို

ဆက်လက်တဆာင်ရက
ွ ်တနမြ်း၊

တနရြ်စွေနို့်ခာွေ သူြျာ်းနှင်

ထှိခှိုက်လွေယအ
် ုြစ
် ုြျာ်းကှို

ရခှိုင်မြည်နယ်အလယ်ြင
ှို ််းတွေင် လူဦ်းတရ ၂၀၀,၀၀၀ န်းြေါ်းနှင် ရခှိုင်တမြာက်ြှိုင််းတွေင် လူဦ်းတရ ၁၀၀,၀၀၀ ဝန််းကျင်တက
ှိုို့ ှို
လစဉ်လတှိုင််း

တထာက်ြတြ်းလျက်ရြ
ှှိ ေါသည်။

ထှိအ
ုို့ မြင်

နှိုင်ငတတာ်အစှို်းရ၏

COVID-19

တမုို့ ြန်ြှုလြ
ု ်ငန််းြျာ်းကှို

ြြှိ်းု သည်အတနမြင် ရခှိုငမ် ြည်နယ် အြေါအဝင် WFP အတထာက်အြြျာ်းတြ်းအြ်တနသည်တေသြျာ်း၌ Personal Protective
Equipment

ြျာ်း၊

ြှိ်းု ြာ်းသနို့စ
် င်တရ်းြစစည်း် ြျာ်းနှင်

ေဂ္ျစ်တယ်သာြှိုြတာြျာ်းကှို

တထာက်ြတြ်းအြ်ခြေါသည်။

တစ်ချှိနတ
် ည််းြှာြင် WFP သည် အမခာ်း မြည်နယ်နှင် တှိုင်း် တေသကက်း (၁၀) ခုရှှိ ကွောရန်တင််းစင်တာြျာ်းတွေင် တနရြ်မြန်
မြန်ြာတရြို့တမြာင််းလုြ်သာ်းြျာ်းအတွေက် ကာလတှို စာ်းနြ်ရှိကာခ နှင် အာဟာရအတထာက်အြြျာ်းကှို တြ်းအြ်လျက်ရှှိရာ
တနရြ်မြန်ဥ်းတရ ၆၀,၀၀၀ တကျာ်ကှို ကူညတြ်းခမြ်းမြစ်ြေါသည်။

#
အတသ်းစှိတ်သှိရလ
ှှိ ှိုြေါက ဆက်သယ
ွေ န
် င
ှို ်ြေါရန်

#

#

ဦ်းထက်ဦ်းလင််း
ဆက်သွေယဆ
် က်ဆတရ်းအရာရှှိ
ကုလသြဂ္ဂကြ္ာစာ်းနြ်ရှိကခာအစအစဉ်
ြုန်း်

-

၀၉ ၉၇၀၆၀၈၁၇၁

အီးမ ီးလ်

-

htetoo.linn@wfp.org

