
 

 

လူမ ှုဝန ်ထမ ််း၊ ကယဆ်ယရ် ်းန ှင  ်ပြန ်လည်ရန  ာချထာ်းရ ်း၀ နက်က ်းဌာန နငှ ် ကုလသမဂ္ဂကမ ္ာ စ ာ်းန ြ ် ိကခာအစ  အစဉတ် ိုို့၏ 

ြ ူ်းတ  ွဲသတင််းထတု ်ပြ န ်ချက် 

၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ စက်တငဘ်ာလ ၁၅ ရက် 

 

 ခုိင်ပ ြ ည်န ယ ိှ် အသ ာ်းအလာကန ိ်ု့သတ ်ရစာင ်က ကည ်ရ ်းစ ငတ် ာမျာ်းတ  င်  စ ာ်းနပ် ိကခာမ ျာ်း ရထာက်ြ    န ် လမူ ှုဝန ်ထမ ််း၊ 

ကယဆ် ယရ် ်းန ှင ပ် ြန ်လည်ရန  ာချထာ်းရ ်း၀န ်က က ်းဌာန န ှင  ်  ခုိငပ် ြ ည်နယအ်စ ို်း တ ိုို့ကုိ WFP က ြ ူ်းရြေါ င််း ကူည  

ရဆ ာင် ွက်သ ာ်းမ ည် 

စစ်တတွေ၊ မြန်ြာ – လြူှုဝန်ထြ််း၊ ကယဆ်ယတ်ရ်းနှင မ်ြန်လည်တနရာချထာ်းတရ်း၀နက်က ်းဌာန၏ တြေါင််းစြ်ည ှိနှိှုင််းတဆာင်ရွက်ြှုမြင ် 

ရခှိုင်မြည်နယအ်စှို်းရနှင  ် ကုလသြဂ္ဂကြ္ာ စာ်းနြ်ရှိကခာအစ အစဉ ် (WFP) တှိုို့သည် ရခှိုင်မြည်နယ် တစ်ဝြှ််းရှှိ 

အသွော်းအလာကနိ်ု့သတ်တစာင က်ကည ်တရ်းစငတ်ာြျာ်း၌ စာ်းနြ်ရှိကခာတထာက်ြ  တြ်းရန် သတဘာတူည ချက်တစ်ရြ်ကှိ ု

လက်ြတှ်တရ်းထှိ်ုးခ  သည်။ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလ ြထြြတတ်ွေင် လက်ြတှ်တရ်းထှို်းခ  တသာ သတဘာတူည ချက်အရ 

ရခှိုင်မြည်နယ၏် မြှိ ြို့နယ(်၈)မြှိ ြို့နယတ်ွေင ် အသွော်းအလာကနိ်ု့သတ ် တစာင ်ကကည ်ြှု ခ ယတူနရသူြျာ်းအတွေက် အသွော်းအလာ 

ကနိ်ု့သတ်ြှု ကာလတစ်တလ ာက်လ ်ုး အသင စ်ာ်းသ ်ုးနှိုင်တသာ အာဟာရမြည ဝ်သည  ်စာ်းနြ်ရှိကခာြျာ်းကှိ ုWFP ြ ှတစ်ရက်လ င် 

သ ု်းနြ်စာ တထာက်ြ  သွော်းြည်မြစြ်ေါသည်။ 

၂၀၂၀ ခုနှစ ် ကသဂ္တု်လ (၁၆) ရက်တနို့ြှစတင၍်  ရခှိုင်မြည်နယအ်တွေင််း  တေသတွေင််း COIVD 19 တရာဂ္ေါ  ကူ်းစက်ြှုသည် 

စစ်တတွေမြှိ ြို့ကှိ ု ဗဟှိမုြ ၍ ြျာ်းမြာ်းလာခ  ြေါသည်။ နှိုင်င တတာ်အစှို်းရအတနမြင ် တရာဂ္ေါြှို်းကူ်းစက်ြျ ြို့နှ ို့ြှုကှိ ုတာ်းဆ ်းနှိုင်ရန်အတွေက် 

ကကှိ တင်ကာကွေယ်တရ်းနှင ် ထှိန််းချ ြြ်ှုအစ အြ ြျာ်းကှို အချ ှိနတ်ှိအုတွေင််း ချြတှ်တြာ်တဆာင်ခ  မြ ်း၊ တရာဂ္ေါြှိ်ုး တတွေြို့ရှှိသူြျာ်းနှင ် 

ထှိတတွေြို့ဆက်ဆ ြှုရှှိသူြျာ်းကှို တမခရာခ မခင််းနှင  ် အသွော်းအလာကနိ်ု့သတ်တစာင ်ကကည ်တရ်းစငတ်ာြျာ်း ြွေင ်လှစ်မခင််းတှိုို့ကှို 

တဆာင်ရွက်လျက်ရှှိရာ စက်တငဘ်ာလ ၁၀ ရက်တနို့အထှိ ကှိန််းဂ္ဏန််းြျာ်းအရ မြည်နယတ်စ်ဝြှ််း လူဦ်းတရ ၁,၅၀၀ 

ဝန််းကျင်သည် နှိုင်င တတာ်အစှို်းရက စ စဉ်ထာ်းသည  ် အသွော်းအလာကနိ်ု့သတ်တစာင ်ကကည ်တရ်းစင်တာြျာ်းတွေင ် အသွော်းအလာ 

ကနိ်ု့သတ်ြှု ခ ယူတနကကတကကာင််း သှိရှှိရြေါသည်။  

“လူြှုဝနထ်ြ််း၊ကယဆ်ယတ်ရ်းနငှ် မြနလ်ည်တနရာချထာ်းတရ်းဝနက်က ်းဌာနအတနန ို့ သဘာဝတဘ်းန ို့ လူတကကာင် မြစတ်  တဘ်း စတ   

တဘ်းအနတရာယ်တတွေ တတွေြို့ကက  တနရတ  မြည်သူတတွေ၊ ထှိခှိုက်ခ စာ်းရ လွေယ်တ  မြည်သူတတွေကှို “ြည်သူတစ်ဦ်း တစ်တယာက်ကှိြု  

ချန်လှြထ်ာ်းမခင််းြရှှိတစရ” ဆှိတု   ြူန ို့အည  လှိုအြတ်  ကူည တထာက်ြ  ြှုတတွေ တြ်းအြ်နှိုငြ်ှိုို့ အမြ  ကကှိ ်းြြ််းတဆာင်ရွက် 

လျက်ရှှိြေါတယ။် ရခှိုင်မြည်နယြ်ှာ ကသဂ္တု်လ(၁၆)ရက်တနို့က COIVD 19 တရာဂ္ေါ ကူ်းစက်လူနာ စတင ်တတွေြို့ရှှိရတ  အချ ှိန်ကစမြ ်း 

ဝန်ကက ်းဌာနအတနန ို့ ရခှိငု်မြည်နယအ်စှိ်ုးရ၊ မြည်တွေင််းန ို့နှိငု်င တကာ အြွေ ြို့အစည််းတတွေန ို့ စဉဆ်က်ြမြတ်ချ ှိတဆ်က်မြ ်း 



လှိုအြ်ချက်တတွေကှိဆုန််းစစ်မခင််း၊ တထာက်ြ  ြှုတတွေ တြ်းအြန်ှိုင်ြှိုို့ ည ှိန ှိှိုင ်းမခင််းတှိုို့ကှိ ုတဆာင်ရွက်လျက်ရှှိြေါတယ။် ကူ်းစက်ြှုတတွေ 

ြျာ်းမြာ်းလာတာတကကာင်  ဝန်ကက ်းဌာန၊ ရခှိုင်မြည်နယအ်စှိ်ုးရန ို့ ကြာ္ စာ်းနြ်ရှိကခာအစ အစဉ် (WFP) တှိုို့ တဆွေ်းတနွေ်းြှု 

ြျာ်းမြ လြု်ခ  မြ ်းတနာက် ရခှိုငမ်ြည်နယြ်ာှရှှိတ   အသွော်းအလာ ကနိ်ု့သတ်တစာင က်ကည ်တရ်း စငတ်ာြျာ်းြှာ 

အသွော်းအလာကန်ို့သတြ်ှုခ ယူတနသူြျာ်းကှိ ု စာ်းနြ်ရှိကခာတထာက်ြ  ြှိုို့ သတဘာတူည ချက်ကှိ ု မြည်နယ ် အစှို်းရန ို့ WFP 

တှိုို့လက်ြတှ်တရ်းထှိ်ုးနှိငု်ခ  ကကြေါတယ။် ကျွန်တတာတ်ှိုို့အတနန ို့ WFP ရ ြို့ ြ်ူးတြေါင််းတဆာင်ရွက်ြှုန ို့ မြန်ြာနှိုင်င  အတြေါ် 

တထာက်ြ  ကူည ြှုြျာ်းကှိ ုအသှိအြတှ်မြ ြေါတယ။်” ဟု လြူှုဝန်ထြ််း၊ ကယဆ်ယတ်ရ်းနှင  ်မြနလ်ည်တနရာချထာ်းတရ်း ၀န်ကက ်းဌာန 

မြည်တထာငစ်ဝုနက်က ်း တေေါက်တာဝင််းမြတ်တအ်းက တမြာကကာ်းခ  ြေါသည်။   

 

ရခှိုင်မြည်နယအ်စှို်းရနှင  ်WFP တ ှိ ို့အတနမြင  ် တကျာက်မြြူ၊ တကျာက်တတာ်၊ စစ်တတွေ၊ တြေါက်တတာ၊ ြင််းမြာ်း၊ တမြြ ု၊ တမြာက်ဦ်းနှင ် 

အြ််းမြှိ ြို့နယြ်ျာ်းရှှိ အသွော်းအလာကနိ်ု့သတ်တစာင က်ကည ်တရ်းစင်တာြျာ်းတွေင ် စာ်းနြ်ရှိကခာ အတထာက်အြ  ြျာ်းကှို 

စက်တင်ဘာလအတွေင််း တြ်းအြ်သွော်းြည်မြစ်ြေါသည်။ ထှိြုှတစဆ်င ် အကူအည ြျာ်းကှို ဆက်လက် တြ်းအြ်နှိုင်တရ်းအတွေက် 

COVID-19 မြစြ်ွော်းြှုအတမခအတနနှင  ် အတထာက်အြ  လြု်ငန််း တှို်းတက်ြှုအတမခအတနြျာ်းကှို  အတူတလ လာသ ု်းသြ်ကာ 

ဆ ု်းမြတ်တဆာင်ရွက်ကကြည်မြစ်ြေါသည်။ 

“WFP ဟာ ၁၉၉၄ ခုနှစ်ကတည််းကစမြ ်း ရခှိုငမ်ြည်နယအ်တွေက် အကူအည အတထာက်အြ  တတွေတြ်းတနတ   ကုလသြဂ္ဂ 

အြွေ ြို့အစည််းတစ်ရြမ်ြစ်မြ ်း အခုအချ ှိန်ြှာ လမူ ှိုဝန  ထမ  ်း၊ ကယဆ်ယတ်ရ်းနငှ ် မြန်လည်တနရာချထာ်းတရ်း၀န်ကက ်းဌာန၊ 

ရခှိုင်မြည်နယအ်စှို်းရတှိုို့န ို့ ြ်ူးတြေါင််းမြ ်း တတာ  နှိုင်င တတာ်အစှို်းရရ ြို့ COVID-19 တနုိ်ု့မြန်တရ်းလုြ်ငန််းတတွေြှာ ြ  ြှို်းကူည တ   အတနန ို့ 

စာ်းနြ်ရှိကခာ အ တထာက်အြ  တတွေကှိ ု တှိ်ုးမြ င ်တြ်းအြခ်ွေင ်ရတာ ဂ္ုဏ်ယူြှိြေါတယ်၊၊ ရခှိငု်မြည်နယြ်ှာ တရာ မြန်ြာနှိငု်င ရ ြို့ 

တမခာ်းတေသတတွေြှာြေါ စာ်းနြ်ရှိကခာန ို့ အာဟာရလှိုအြ်ချက်တတွေကှိုမြည ဆ်ည််းနှိုငတ်ရ်း နှိုငင် တတာအ်စှိ်ုးရရ ြို့ တဆာင်ရွက်ချက် 

တတွေြှာ အကူအည လှိုအြသ်၍ အခုထက်ြှိုမြ ်းြေါဝင်ကူည တြ်းနှိုငြ်ှိုို့ ကျွန်တတာတ်ှိုို့အဆင်သင ြ်ေါြ ” ဟု Mr. Stephen Anderson 

က တမြာသည်။ 

လူြှုဝန်ထြ််း၊ ကယဆ်ယတ်ရ်းနှင ်မြနလ်ည်တနရာချထာ်းတရ်း၀နက်က ်းဌာန၏ ကက ်းကကြ်ြှုမြင ် WFP သည် စာ်းနြ်ရှိကခာနှင ် 

အာဟာရ မြနိ်ု့မြြူ်းြှုြျာ်းကှိ ု ဆက်လက်တဆာင်ရွက်တနမြ ်း၊ တနရြစ်ွေနိ်ု့ခွောသြူျာ်းနငှ ် ထှိခှိုက်လွေယ်အုြစ်ုြျာ်းကှို  

ရခှိုင်မြည်နယအ်လယြ်ှိငု််းတွေင ် လူဦ်းတရ ၂၀၀,၀၀၀ န ်းြေါ်းနှင  ် ရခှိုင်တမြာက်ြှိုင််းတွေင ် လဦူ်းတရ ၁၀၀,၀၀၀ ဝန််းကျငတ်ှိုို့ကှို 

လစဉလ်တှိုင််း တထာက်ြ  တြ်းလျက်ရှှိြေါသည်။ ထှိုို့အမြင ် နှိုင်င တတာ်အစှို်းရ၏ COVID-19 တ ုို့မြနြ်ှုလြု်ငန််းြျာ်းကှို 

ြ  ြှိ်ုးသည ်အတနမြင  ် ရခှိုငမ်ြည်နယ ် အြေါအဝင ် WFP အတထာက်အြ  ြျာ်းတြ်းအြ်တနသည ် တေသြျာ်း၌ Personal Protective 

Equipment ြျာ်း၊ ြှိ်ုးြ ာ်းသနိ်ု့စင်တရ်းြစစည််းြျာ်းနငှ ် ေ ဂ္ျစ်တယသ်ာြှိုြ တာြျာ်းကှို တထာက်ြ  တြ်းအြ်ခ  ြေါသည်။ 

တစ်ချ ှိနတ်ည််းြှာြင် WFP သည် အမခာ်း မြည်နယန်ှင ် တှိုင််းတေသကက ်း (၁၀) ခုရှှိ ကွောရနတ်င််းစငတ်ာြျာ်းတွေင် တနရြ်မြန ်

မြနြ်ာတရ ြို့တမြာင််းလြု်သာ်းြျာ်းအတွေက် ကာလတှို စာ်းနြ်ရှိကခာနှင  ် အာဟာရအတထာက်အြ  ြျာ်းကှို တြ်းအြ်လျက်ရှှိရာ 

တနရြ်မြန်ဥ ်းတရ ၆၀,၀၀၀ တကျာ်ကှို ကူည တြ်းခ  မြ ်းမြစ်ြေါသည်။  

#   #   # 

အတသ်းစှိတ်သှိရှှိလှိုြေါက ဆက်သွေယန်ှိငု်ြေါရန ်



ဦ်းထက်ဦ်းလင််း 

ဆက်သွေယ်ဆက်ဆ တရ်းအရာရှှိ 

ကုလသြဂ္ဂကြ္ာ စာ်းနြ်ရှိကခာအစ အစဉ ် 

ြုန််း   - ၀၉ ၉၇၀၆၀၈၁၇၁ 

အ ီးမ ီးလ်  -  htetoo.linn@wfp.org  


