ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့စဘားနပ် ရိကခဘအစီ အစဥ်၏ သတင်ားထုတ်ပပန်ခ ျက်
၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ အ ောက်တုဘောလ၊ ၂၄ ရက်

COVID-19 တုုံ့ပပန်မှု နှငာ့် လူသဘားချင်ားစဘနာထထဘက်ထဘားမှုလုပ်ငန်ားမျဘားအတွက် အထထဘက်အပာ့ပြစ်ထစရန် ပမန်မဘနိုင်ငတွင်
ပပည်တွင်ားထလထ ကဘင်ားခရီားစဥ်မျဘားအဘား WFP စတင်ထပပားဆွွဲ
ရန်ကုန်၊ ပမန် မဘ - ကမ္ောာ့စောားနပ်ရကခော စီ စဉ် (WFP) ၏ စီစဥ်မှုဖြငာ့် ကုလသမဂ္ဂ
အ

ားပစစည်ား အထောက် ပာ့မ ောားနှငာ့်

က ညီအပားအရားဝန်ထမ် ားမ ောားကု တင်အ

ထ ားအလယောဥ်တစ်စင် ားသည်

ောင်ကော ရခုင်ဖပည်နယ်ရှ COVID-19

တုန်ဖပန်မှုနှငာ့် လသောားခ င်ားစောနာအထောက်ထောားမှုလုပ် ငန် ားမ ောား ောားကညီပာ့ပု ားနုင်ရန် တွက် ယအနနနက်ပုင်ားတွင်
ရန်ကုန်မမ ြို့မှ စတင်ပ သန် ားထွက်ခွောခာ့သည်။ နုင်ငအတော် စု ားရ၏ COVID-19 ကားစက်အရောဂ္ါထန် ားခ ပ်မှု တစ်ရပ် အနဖြငာ့်
ဖပည်တွင်ားစီ ားပွောားဖြစ်အလအ ကောင်ားခရီ ားစဥ်မ ောားကု စက်တင် ဘောလမှစတင်၍ အခတတ ရပ်နာားထောားဖခင်ားအ ကောင်ာ့ WFP ၏
လသောားခ င်ားစောနာအထောက်ထောားမှု
ရန်ကုန်မမ ြို့နှငာ့် စစ်အတွမမ ြို့
လွန်ခက်ခသညာ့်
“WFP

ုင်ရော ဖပည်တွင်ားအလအ ကောင်ားခရီ ားစဥ်မ ောားကု စတင်လုက်ဖခင်ားဖြစ်ပါသည်။

ထ ားသဖြငာ့်

ကောား က်သွယ် သညာ့် ကုန် လမ် ား၊ အရလမ်ားမ ောားမှော လတ် တအလော သွောားလောရန်

အဖခ အနတွင်ရှအသောအ ကောငာ့်ဖြစ်ပါသည်။

အနန ဖမန် မောနုင်ငမှော လသောားခ င် ားစောနာအထောက်ထောားမှု က ညီအပားအနတာ့

ခုလု အလအ ကောင်ားခရီ ားစဥ်အတွကအနတစ် ငာ့် သယ်ယပအ
ု
ဂ္ုဏ်ယမပါတယ်။” ဟု WFP ၏ ဖမန် မောနုင်င
“လု ပ်ခ က်ရှတာ့ အပေါ်မှောမတည်မပီ ား

ောင်အရားဝန်အ

ြွြို့ စည် ားအတွ

ောားလု ား တွက်

ောင်မှုအပားခွငာ့်ရတာ့ တွက်

ုင်ရော ဌောအနကုယစ
် ောားလှယ် Mr Stephen Anderson က အဖပောသည်။

ခုလုဖပည်တွင် ားအလအ ကောင်ားခရီ ားစဥ်အတွကု တုားခ ြို့အဖပား ွသွောားနုင်ြု ကျွန်အတော်တု

ဖပင် င်ထောားပါတယ်။ COVID-19 တဖပန်
ု မှုလုပ် ငန် ားအတွန လ သောားခ င် ားစောနာအထောက်ထောားမှုလုပ်ငန် ားအတွမှော
အရှြို့တန်ားကအနပါဝင်ကညီ ကမယာ့်သအတွကု လုရောခရီ ားအရောက်အ ောင် သယ်ယပအ
ု

ောင်အပားနုင်ြဖြစ်
ု ပါတယ် ။” ဟု Mr

Anderson က အဖပောသည်။
WFP ၏ အလအ ကောင်ားခရီ ားစဥ်တွင် လုက်ပါသခရီ ားသည်မ ောားသည် ခရီားစဥ်မတုင်မီ က န် ားမောအရားနှငာ့် ောားကစောား
ဝန်ကကီားဌောန၏ ပာ့ ပု ားကညီမှုဖြငာ့် COVID-19 အ

ားစစ်မှုခယ ကရမပီ ား၊ နုင်ငအတော် စုားရက ခ မှ တ်ထောားအသော

အလအ ကောင်ားခရီား ုင်ရော စည်ားမ ဥ်ားစည် ားကမ်ားမ ောားနှငာ့်
ခရီားစဥ် တွင် ားနှငာ့် ခရီားစဥ်မပီား ု ားခ န်တွင်

သွော ား လောကန် သတ်မှု စည်ားမ ဥ်ားစည်ားကမ်ားမ ောားကု

တ က လုက်နာ ကရပါသည်။

ယခုအလအ ကောင်ားခရီားစဥ်ကု ဥအရောပသမဂ္ဂ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) ၏
ဘဏ္ဍောအငွ အထောက် ပာ့နှငာ့် တ နုင်ငဖခောားအရားဝန်ကကီားဌောန၊ က န် ားမောအရားနှငာ့် ောားကစောားဝန်ကကီားဌောန၊
အလအ ကောင်ားပအ
ု

ောင်အရားညွှန် ကောားမှုဦားစီားဌောန နှငာ့်

အက ားဇားဖြငာ့် အ ောင်ဖမင်စွော စတင်အဖပား
တစ်ခ န်တည်ားတွင်

ဖပည်ဖပည်

ဖခောားမတ်ြက် ြွြို့ စည်ားမ ောား၏ အပါင်ားစပ်ညနှုင်ားအပားမှု

ွနုင်ဖခင်ားဖြစ်ပါသည်။

ုင်ရော စီားပွောားဖြစ်အလအ ကောင်ားခရီားစဥ်မ ောား အခတတရပ်

သည် အမလ အစောပုင်ားမှစတင်ကော ရန်ကုန် ၊ ဗီယန် က င်ားနှငာ့် ကွောလောလမ်ပမမ ြို့မ ောားကု
ထားအလအ ကောင်ားခရီားစဥ်မ ောားကု
အထောက် ပာ့မ ောားနှငာ့်

ပတ်စဉ်ပု မှန်အဖပား

ုင်ားထောားဖခင်ားအ ကောငာ့် WFP
က်သွယ်သညာ့်

ွအပားလ က်ရှမပီား၊ ဖမန် မောနုင်င တွင်ားသု အ

က ညီအပားအရားဝန်ထ မ်ားမ ောား ောား ပုမှ န်သယ်ယပအ
ု

ားပစစည်ား

ောင်အပားလ က်ရှပါသည်။ ထု တ WFP

သည် COVID-19 တုန်ဖပန်မှု အထောက် ပာ့ တစ် စတ်တစ်ပုင် ား အနဖြငာ့် ဖမန်မောနုင်ငအနရော နှ ဖပောားရှ
သွောား လောကန်သတ်အစောငာ့် ကညာ့်မှုစင်တောမ ောား၊ COVID-19 ကုသအရားဌောနမ ောား နှငာ့် နယ်စပ်ဂ္ တ်မ ောား၌
ထမင်ားဟင်ားလ ော စောားနပ်ရကခောမ ောားကု

က်လက်အထောက်ပာ့အပား ပ်လ က်ရှပါသည်။
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WFP ၏ COVID-19 တဖပန်
ု မှု အထောက် ပာ့မ ောား အ ကောင်ား ဤအနရောတွင် ြတ်ရှုပါ။
#

#

#

ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ောာ့စောားနပ်ရကခော စီ စဉ်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မငမ် ားခ မ်ားအရားနုဘယ်
ကမ္ောာ့ ကကီားမောား

ုရှင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ု ပ်တသည်
ု

ုား လသောားခ င် ားစောနာအထောက်ထောားမှု က ညီအပား ပ်အရား ြွြို့ စည်ားဖြစ်သည်။

အဖခ အနမ ောားတွင် လူ့ သက်ကယ်တင်ဖခင်ားနှငာ့် စောားနပ်ရကခော အထောက် ပာ့မ ောားမှတစ်

အရားအပေါ်

ငာ့် ပဋပကခ ၊ သဘောဝအဘား

နတရောယ်မ ောားနှငာ့် ရောသီဥတုအဖပောင်ားလဖခင်ား က ားသက်အရောက်မှုမ ောားမှ ဖပန်လည်ထအထောင်ကော မငမ်ားခ မ်ားအရား၊
တည်မငမ်မှုနှငာ့် သောယောဝအဖပောမှုတက
ု ု လမ်ားအြောက်တည်အ

ောက်ရန် ကက ားပမ်ားအ

WFP ကို တွစ်တောတွင် @WFP_Media နှငာ့် @WFPAsiaPacific တမှ
ု တစ်

ောင်ရွက်လ က်ရှသည်။

ငာ့် ခ တ်

က်နုင်ပါသည်။

For more information please contact:
•

ထက်ဦားလင်ား၊

က်သွယ်

က်

အရား ရောရှ - WFP ဖမန်မော၊ ြု န်ား +၉၅ ၀၉၉၇၀၆၀၈၁၇၁၊

ီားအမားလ်

htetoo.linn@wfp.org
•

Kun Li, အေသ
၈၄၅၅၅၈၉၉၄၊
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ုင်ရော

က်သွယ်

က်

အရား ရောရှ - WFP

ီားအမားလ် kun.li@wfp.org

ောရှနှငာ့် ပစြတ်အေသ၊ ထုင် ားနုင်င၊ ြုန်ား +၆၆

