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ျ္မန္ မာႏိုငဆနဆ ္ ႏိုငဆနု မ္ရင က္လသမဂၢ္ဌမေမရႏိုငု န္ မာ လု နာလဆနွ္ က္မာူသဆနာ္မမမ္စ္ ႏိုငဆနု မ္င္ရာ ညႇႏိုာစႏိုဆနာေုာ ႉ္ာ္ူာႏြ နေ မအွန္ ဒစ္္
္ႏိုငဆနရ ငမနာ္ငမန ႏိုငဆနာ ႏိုငရနူ  န္ စ္ ္ုနာလ္ နျ င္ရာ ညနွကင္ရာ ညနွေမ္  ႏြရန္ နင နျ မနူ သရန 
 
 

(ုမနရငမန၊္ ၂ဝ၁၈္ ူငာလ္န္ေ္ ္၂္ ုရနက္– “ ႏြမနူခွကင္ရာ ညနွ ္ုနာလ္န ူသႏိုမနုေမ္ ႏြဆန္ျ္မန္မာႏိုငနဆနဆ ကင္ရာ ညန္ာႏိုငဆနဆ စ္ က္ႏိုငဆနာ၏ သမိုင္း၌ ္

 ္ႏိုငာုႏြမာ၊္ ျ ဆနာနမန္ ငာေကမ္္ႏိုငဆနရ ငမနာ္ငမန ႏိုငဆနာ မမလသမဂ္နေ ရမဆနွ္နႏိုူႏိုငရန သရန္္ာ္စ္သမာ္းရ္ာ္မာ္ႏြမ္္ူ ္မာူခွု  ါကင္ရာ ညန။္

၂ဝဝ၈ ူငာလ္န္ေ္ ္၂ ုရနေမ္္ ႏြဆန္ေ  ႏိုငရနာစမနာ္ ္နမမု္ လသဆန္ရ္ ႏိုင္္ မ္၂ဝဝ္ေရသမန နႏိုုလႏိုူခွိ ္ာ၊္္ငႏိုာ္သမာ ကင္ရာ ညနာ 

နမန္ႏြမ  ုႏြမကႏြမနာ္စာလဆနွ  ္္ ူသႏိုခ်ေမုမ္သမာ ႏြဆန္္ငမန ႏိုငဆနာ္အ္ေု္လမ္၁၂္္္ မ  နႏို္ျ္ဆနွ ရနေ္ူခွေကမ္္ႏိုငဆနရ ငမနာ 

္ငမန ႏိုငဆနာ္လမ္ ုမဝ ္ ႏိုငဆနာေအကးရ္ာုလႏို္ွငႏိုဆနားရ္ာရႀႏြမနာိ္ႏိုခ်မုန မ္ာ္လ ္ ျ္မန္ မာႏိုငဆနဆ  ရငမန ႏြဆနာ ႏိုငဆနာ ကႏိုင္္ဝဆနေုမရနူခွ  ါကင္ရာ ညန။္

္ႏိုငဆနရ ငမနာ္ငမန ႏိုငဆနာ္ေ ရမဆနွ္ ့္ ္ာေု ္ ၁၄ဝ,ဝဝ္ ူမန္္ ေက္ ငာူခွုျူဆနာ၊္ကႏိုင္္ွင န္ေ သမရန္ ငာျူဆနာ  ႏိုင္ုလႏိုူခွိ ္ာ၊္  ုမဝ ္ 

 ႏိုငဆနာေအကးရ္ာာလဆနွ ုမနရငမန ႏိုငဆနာေအကးရ္ာ ႏိုင္ုလႏို ိ္ႏိုခ်မုန္ ၃၇ ိ္ႏိုခ်မုန္လ္  ့္ ္ာေု္၂ ၂၄ကမနာ္မ္ာ ါာ္လမ္္ငမန ႏိုငဆနာေ ရမဆနွ္

နႏိုူႏိုငရနူ ္မာူခွု ါကင္ရာ ညန။ 

 

ျ္မန္မာႏိုငနဆနဆ ကႏိုင္ ္ႏိုငဆနရ ငမနာ္ငမန ႏိုငဆနာ ဝဆနေုမရန ႏိုငရနူ နူခွကင္ရာ ညန္လမ ္ုနာလ္နျ င္ရာ ညနွေျ္မရနူခကွင္ရာ ညနွ ုေမ္ ႏြဆနရႀႏြမနေ မနွ 

 ေမျဖဆနွ ရင က္လသမဂ ၢ႔အဖြဲ႔အစည္ း၏ကိုညအ္္ာ႔ ၏ကိုပါ ေ းးဖြဲ ဝည္ စည္အဖိုညာေ ္႔ေဘ့္ိုညေ း္ယညေေ  ကက္ ြေ့ သာ

ဝ္္္ေွယညောဝ၏ ္္အကဲယညဝ္္္ ကက့္က ္ ြေ့ သဝ္္္႔္္ာေ႔္းညေဝေ က၏့ေ း္ယည္ေ ို္ း္္းေျ၏ကိုပါ စညးာကအည ္၏ ညကစည္ဝွ္ိုယည 

 ဝ ညဝ္ေ၏ကယညယက့ွ၏ာ ိုစည သဝ္္္ ူႏြမန မာုလႏို္ႏြမ းရ  ်းရ ်ူႏိုငဆနု န င္ရာ ညနာႏိုငဆန္စး၏ကးေျစည္ ာ  ္ ္း္ ္ ဂကဏည ိုဳ ေ ို္ း္္ းေျ၏ကိုပါ စညးာ

 ဝ ညဝ္ေ၏ကယညယက့ွ၏ာ ိုစည သးေျသသကဝွ္ာ ၏ကယညးးေျက ည္ဝက ညက၏ကယည္က၏ကးည ကည ြေခို ္ေ ္းညာ၄ယည္က၏က္ ာ  ဲဝ္္္ေွယညောို္းညအ ္ ဖ္္  ြေ့ ေ ္ 

့ိုည့ဖ္ဝ္္္း၏ကာ ာ  ို ညးေျစညကစညေ ္းညေ၏ကယည စေညာ ဖ ည႔္္ြာ ကဘ၏း၏ကာ ို  ြေ့ကကဝွ္ဝးာြာ႔ ၏ကိုပါာ   ္ဲေ ္ ႀးကဳေကဖဲ ြော

့ စညေ႔ အအည႔ို္းညဝွ ယည  ည္အ္ိုသခို ္ြာသ၏က႔ ္၏ ညဝွအွာေ၏ကယညယကေက္ည႔အ၏က့္ဝွာိုး ္အ ္ေ ္ယည့ဖးည စညေ ေ ္႔ေဘ့္ိုည

 ေးေျွ္္ော ္ေ့္ြာေ ္႔ေဘ့္ိုညႀး၏ဳကယညာ ိုယည ယညေ့္ေွယညောကကကဲ ို ညေ ္ယည့ဖးညေ့္က၏ကဲး၏က ာက၏က္ ဝႇယညေးေျကိုညေ ္ယညေ၏ကယည့ ညာ႔္္ 

သကကညာႀး၏ဳ္ိုဝည္ာေ ္ယည့ဖးညဝ ဝ္္္ကဖယညာိုပါဲယည ြေ းိုပါ စညး  

 

 ဝ ညဝ္ေ၏ကယညယက စညာ႔့္ွက၏ကးညကဖယည  ္ဲေ ္႔ေဘ့္ိုညႀးကဳေကဖဲေ၏ကယညေ   ႔ဝ္္္ ကက့္ွ၏ စညေေ၏ကညယညယကဝ္္္ ႔ းညဝွာ ေ၏ကယညယက 

ကအညေ၏ကယညယက႔ အအညာ းညးေျးည့ွ၏ေ  ြ အအညိုပါ စညးာသ၏က႔ ္းညး၏က ၏ဝွကညးေျ္းညြာရင က္လသမဂ ၢ႔အဖြဲ႔အစည္႔ေ  အယညောာေ ္ 

႔ေဘ့္ိုညေးေျွ္္ေ ္ေ့္ေွယညောေ ္႔ေဘ့္ိုညႀး၏ဳကယည ိုယည ယညေ့္က၏ကဲကဖယညာေ၏ကယညယကေက ည္႔အ၏က့္ေွယညော႔  ္းိုည းညးေျးညားေျးည 

ကဖြေ ္ယည့ဖးည ဖ္ ္ဝစည အအညိုပါ စညးာရင က္လသမဂ ၢ ႔အဖြဲ႔အစည္ဝွားသစ  ေ ္ယည့ဖးည ြေ စညေ ာေ ဝယးေျ္ယညေ ္ာကကကဲ ို ညေ့္ာ 

 ဏၭ္ ညကသ ေးေျေး္ယညေ  ယည္႔အ ႔အိုးညဝွ္ာသ၏ကေ ္ယည့ဖးည ္းညဝ္္္ ာ ္းးာကအည ကိုယည အအညိုပါ စညး 

 

United Nations 

 

Nations Unies 
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၂ဝဝ၈ ူငာလ္န ႏြဆန းရ ခေ ႏြ္ူခွုကင္ရာ ညနွ ရ န္ႏိုငားရ္ာ  ႏြဆနာ  ကရန္ ငာု စာ၊ နႏိုူႏိုငရနူ ္မာူခွုက္္သမာ မာ က ႏိုုုဆနာ၊ 

ကဒမဝေဒာ ာ ဘုမုန္သမာ  ႏြရန းရႏိုခ ဆနျ ဆန္ဆနျူဆနာာလဆနွ  င္ ငငျ မနေ္မဆနု ႏြရနေုာ င နဆမနာ္သမာရႏိုင  င နေ္မဆနုမန 

 ႏိုငဆနာျ င္ရာ ညနစ ္ႏြ္နာုင္ရာ ညနရႏိုင  မာေရမဆနာေ္ေုာေ္မဆနုႏြရနုမ ႏြဆန ရင က္လသမဂ ၢ႔အဖြဲ႔အစည္ဝွာ ဝ ညဝ္ာႏိုငဆနဆ ေ မန ္ႏိုငာု မာ 

္ရန ရန  ွ ႏိုငာ ရ္င္ရာ ည္ေ္မဆနုႏြရနကႏြမာ ါ္င္ရာ ညနွ္ေကမ ရ ႏိုရဝ နရႏိုင ရႀႏြမနေ မနွ ေမျဖဆနွ န နေ မဆနာေျ မ ရမာ 

 ႏိုင ါကင္ရာ ညန။ 

န န္  ကႏုို လႏို ႏိုင ါရ ္ရနကႏုြ နု မန 
နရနနရန့ ္ာ၊္ ္္ုဆနူ ေုာာလဆနွ္ျ မန ရမာေုာ ုမုလႏို္ 

 ္ကမာူသဆနာ္မမမ္စ္ႏိုငဆနုမ္င္ရာ ညညႏိုာစႏိုဆနာေုာု ငာ္(ျ္မန္ မက 

(ooh@un.org / +၉၅္္(၀က္၉၇၉္၇၀၀္၇၈၂၆က 
 က္မာူသဆနာ္မမမ္စ္ ႏိုငဆနုမ္င္ရာ ညညႏိုာစႏိုဆနာေုာု ငာ္လ္က ဆနာနင နျ မနူသရန္သမာရႏိုင္ုု္ု မန www.reliefweb.int and www.themimu.info 
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