
 

 
 

ပြင််းထန် ဝမ််းြျကဝ်မ််းလ  ျှောလ ျှောဂါအလ ကျှောင််း လ  ်းလ  ်းပြင််း 

ကျန််းမျှောသန  ်ရှင််းလ ်း ပမြှင တ်ငသ်မူျျှော်း၊ ကျန််းမျှောလ ်း  ြ်ုသျှော်းမျျှော်း ငှ  ်စည််းရ ု ်းသမူျျှော်းအတ က်  မ််းညွှန ်

 

ကျန််းမျှောလ ်းကဏ္ဍ 

လကျှော ဘဇျှော်း 

 ြျဉ်းကြ်ြ ု - ပြင််းထန ်ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ (AWD) (ရ ိုဟငဂ်ျျှောအလ ေါ် - အဘျှော ဘ ငု ်မ် (aba bairam)) က ို ကျှောကွယ် န ်နငှ  ် ျက် ျင််းကိုသလ ကျှောင််းလသ ျျှောလေ န ်

ပြည်သူ ူထိုနငှ  ်အတူအ ိုြ် ိုြ်က ိုငပ် င််းက တေ်ဖက်သတ် သတင််းလြ်းလနပ င််းထက် ြ ို၍  ိုအြ်ြါသည်။ တေ်က ိုယ်လ သန  ရှ်င််းလ ်း အျှော်းလြ်းမှု TWG က 

အ ကြံပြြုထျှော်းလသျှော  ိုြ်ထြံို်း ိုြ်နည််းမှျှော  ူတေ်ဦ်း ျင််းေီ၊ အ မ်လထျှောငေ်ိုမျျှော်းနငှ  ်အပြနအ် ှန ်ေကျှော်းလပြျှောဆ ိုပ င််း (ဆက်သွယ်လပြျှောဆ ိုမှု) ပဖေ်ြါသည်။ 

 ူထိုဝန််းကျငအ်လပ ပြြု အဖွ ွဲ့မျျှော်းအျှော်း ြံို်းက ို လအျှောက်ြါတ ို  ပြြု ိုြ် န ်တ ိုက်တွန််း  ိုြါသည်- 

 

➔  ြ် ွျှောအသ ိုက်အဝန််းမျျှော်းမှ ျှောသည ် ပြင််းထန ်ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ဆ ိုငသ်ည ်  က်လတွွဲ့ ြူြငမ်ှုမျျှော်းနငှ  ်ေ ို်း  မ်မှုမျျှော်းအျှော်း 

နျှော်းလထျှောငလ်ြ်း က န်  

➔ တစ်ဦ်းြျင််း ငှ  ်ပြည်သ ူူထအုျှော်း ဤစျှောတမ််းတ ငလ် ျ်ှောပြထျှော်းသည ် အ က ဉျှောဏ်မျျှော်းက ို အသြံို်းပြြု၍ လဆွ်းလန်ွး မည်ပဖေ်သက  သ ို   

ယင််းအ ကြံပြြု ျက်မျျှော်းအတ ိုင််း   ိုက်နျှော န ်အ မ်လထျှောငေ်ိုတေ်ေိုေီ  ငဆ် ိုငလ်န သည ် အ က်အ  မျျှော်းက ို ည််း နျှော်းလထျှောငလ်ြ်းြါ  

➔ အ ျ နက်ျှော အ  ိုက်လပြျှောင််း   ျက်မျျှော်းက ို လထျှောက်ြြံ ကူညီ န ်ြြံိုမှနသ်ွျှော်းလ ျှောက် ည်ြတ်မှုမျျှော်းအလြေါ် အလပ ပြြုပြီ်း အ မ်လထျှောငေ်ိုမျျှော်း နငှ်  

 ူတေ်ဦ်း ျင််းေီတ ို  ပဖင်   က်  လ ်းမျျှော်း ထလူထျှောငြ်ါ (ဆ ို  ိုသည်မှျှော - သွျှော်းလ ျှောက်သည ် အ ါတ ိုင််း သတင််းအ ျက်အ က်အတူတူက ို 

လြ်းလနပ င််းမဟိုတ်ဘ  အ မ်လထျှောငေ်ိုတေ် ို ျင််းေီ၏   ိုအြ် ျက်မျျှော်း၊ လတျှောင််းဆ ို ျက်မျျှော်းလြေါ် အလပ  ြံသည ် သင လ် ျျ်ှောလသျှော အ ျက်အ က်မျျှော်း 

လြ်းြါ)  

အ မ်လထျှောငေ်ိုမျျှော်းနငှ  ် ြ် ွျှောအသ ိုက်အဝန််းမျျှော်း အလပြျှောင််းအ   မပြြု ိုြ်န ိုင်လေမည ် ြ ိုမ ိုကကီ်းမျှော်းလသျှော ပြဿနျှောမျျှော်းရှ လနြါက ယင််းအ ျက်က ို HP TWG သ ို   

ပြန ်ည်မ လဝလြ်းပြီ်း အလပ အလနနငှ် ထ ိုက်သင ်လအျှောင ်ေီမြံလြ်းန ိုငမ်ည ် သင  ်မနလ်နဂျျှောမျျှော်းထြံသ ို   ပြန ်ည်တငပ်ြြါ။ 
 

မှတြ်ျက်  - ဤသည်မှျှော ‘သတင််းလြ်း နအ်တွက်  မ််းညွှန် ျက်’ တေ် ိုမဟိုတ်ြါ - ယင််းမှျှော  ြ် ွျှောအသ ိုက်အဝန််း/အ မ်လထျှောငေ်ိုမျျှော်းသ ို   အသြံကျယ်ကျယ်ပဖင  ်

ဖတ်ပြ န ် ည် ွယ်ထျှော်းသည် မဟိုတ်ြါ။ ယင််းအေျှော်း လဆွ်းလန်ွး ျှောတွင ်ထည ်သွင််းအသြံို်းပြြု မည ် အဓ က အ ျက်အ က်မျျှော်း ြါဝငြ်ါသည်။ ဤလဆွ်းလန်ွးမှုမျျှော်းသည် 

အတတ်န ိုငဆ်ြံို်း ြါဝငလ်ဆွ်းလန်ွးန ိုငသ်ည ် ြြံိုေြံတေ်မျ ြု်း ပဖေ်သင ပ်ြီ်း လမ်း ွန််းမျျှော်းနငှ  ်အလပဖမျျှော်း လဆွ်းလန်ွးန ိုငမ်ည ် အ ျ နလ်ြ်းထျှော်းသင သ်ည်။ 
 

 

 

ပြင််းထန် ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ (AWD)   တုျှော ဘျှော ဲ။ 

အဓ က သတင််းအြျက်အ က်မျျှော်း - 

• AWD သည် ပြင််းပြင််းထနထ်န ်ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောပဖေ်ကျှော (ရ ုဟငဂ်ျျှော - ဂါ  မျှောနီ gaa-lamani) လအျှော အနပ် င််းပဖင  ်လဖျှော်ပြြါသည်။ 

ဝမ််းသွျှော်း  င ်ဆနလ်ဆ်း ည်က  သ ို   ပဖေ်မည် 

•  ူတ ိုင််းသည် AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ မှ သက်သျှော ျှောန ိုငြ်ါသည်၊ သ ို  လသျ်ှော ယင််းက ကူ်းေက်ြျြံွဲ့ နှြံ   န ်အ ွန ွ်ယ်ကူြါသည်။ 

 ျက် ျင််း ကိုသမှု  ယူပ င််းသည် AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ပဖေ်ြွျှော်းမှုက ို လကျျှော် ွှျှော်း န ်အလကျှောင််းဆြံို်း နည််း မ််း ပဖေြ်ါသည် 

• မည်သူမဆ ို AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ပဖေ်န ိုငြ်ါသည်။ သ ို  လသျ်ှော  ူတ ိုင််း ဤလ ျှောဂါက ို အန ိုငယူ်န ိုငပ်ြီ်း တျှော်းဆီ်းန ိုငြ်ါသည်။ AWD 

ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ပဖေ်လသျှောအ ါ ၎င််းလ ျှောဂါ ပြန  ြ်ွျှော်းမှုက ို  ြ်တန   ်နန်ငှ  ် တေ်ဦ်းနငှ တ်ေ်ဦ်း ကျှောကွယ် နအ်တွက် 

 ူမှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းက အတူတကွ အ ိုြ် ိုြ် ြါမည်။ 
 

AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ အလ ကျှောင််းက ို  ူ  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းနငှ် လဆွ်းလန်ွး န ်တ ိုက်တွန််းလသျှော ှုြ်ရှျှော်းမှုမျျှော်းအတွက် ယ ို 

အ ျက်အ က်ေြံိုတွင််းရှ  ' ှုြ်ရှျှော်းမှုမျျှော်းေျှော ွက်' က ို ကည် ြါ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ကျန််းမျှောလ ်းကဏ္ဍ 

လကျှော ဘဇျှော်း 

ကျွန််ုြ်က ်ုယ်တ ်ုင ်နငှ  ်ကျွန််ုြ် ၏ မ သျှော်းစုက ု AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါမှ မည်ကဲ သ ု   ကျှောက ယ် မည်နည််း။ 

အဓ က သတင််းအြျက်အ က်မျျှော်း - 

• သငန်ငှ  ်သင်၏မ သျှော်းေိုသည် လဘ်းကင််းလသျှောလ  လသျှောက်လ ကျှောင််း လသ ျျှောြါလေ။  

o လ ြ ိုက်လ ါင််းတေ် ိုမှ  ြံယူလသျှောလ က က  ို င််း တ်ထျှော်းပြီ်း လသျှောက်သြံို်း န ်လဘ်းကင််းြါသည် 

o အဝီေ တွင််းမျျှော်းမှ  ြံယူလသျှောလ က ို လဘ်းကင််းလအျှောင ်ိုြ် န ် နငှ  ် AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှော 

ဘက်တီ်း ီ်းယျှော်းြ ို်းမျျှော်းက ို က  ို င််း (ရ ုဟငဂ်ျျှော - က  ုရ ုကင််း (chlorokeen)) ပဖင  ်

ြ ို်းသတ်သင ြ်ါသည်။ 

o လဘ်းကင််းသန  ရ်ှင််းလသျှောလ က ို  ြံယူေိုလဆျှောင််းပြီ်း သန  ရ်ှင််း၍ အဖြံို်းြါသည ် ထည ်ေ ျှောအတွင််း 

သ ိုလ ှျှောငထ်ျှော်းြါ 

• သင မ် သျှော်းေိုဝငအ်ျှော်း ြံို်း - ကလ ်းမျျှော်းြါ ရေရ ောင ်းအ မ်သျှောအသြံို်းပြြုလ ကျှောင််း လသ ျျှောလအျှောင ်ိုြ်ြါ 

• ကလ ်း အညေ်အလ က်းမေငမ်ျျှော်းက ို အ မ်သျှောတွင််း ေွန  ြ်ေ်ြါ 

• ဆနလ်ဆ်း ည်နငှ မ်တူသည ် မေငမ်ျျှော်းမှ ည ်း AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ကူ်းေက်လေန ိုငသ်ည်။  

• လ ဟျှောပြင ်  ကြံြု ျှောလန ျှောတွင ် အလ ်းသွျှော်းပ င််းအျှော်း လရှျှောငရ်ှျှော်းပ င််းပဖင  ်ည််း ကူ်းေက်ပြန  ြ်ွျှော်းမှုက ို 

 ြ်တန  န် ိုငြ်ါသည်   

• သင၏် မ သျှော်းေိုအတွင််းရှ   ူတ ိုင််း လအျှောက်ြါ အ ျ နမ်ျျှော်းတွင ် ဆြ်ပြျှောနငှ  ်  က်မျျှော်းက ို 

လဆ်းလ ကျှောလ ကျှောင််း လသ ျျှောြါလေ - 

o အေျှောမေျှော်းမ ီ

o ကလ ်းမေငမ်ျျှော်းက ို သန  ရ်ှင််းပြီ်းလနျှောက်  

o ကလ ်းငယ်မျျှော်းအျှော်းအေျှော်းအေျှောမလက ်းမ ီ

o အ မ်သျှော အသြံို်းပြြုပြီ်းလနျှောက် 

o အေျှော်းအလသျှောက် ပြငဆ်ငပ် င််း မပြြုမ ီ

• အသီ်းအနှြံနငှ  ်ဟင််းသီ်းဟင််း ွက်မျျှော်းက ို ေင ်ကယ်လသျှောလ တွင ်လဆ်းလ ကျှောပြီ်း မေျှော်း င ် ြံို်းဝ အ ွြံနျွှောပ င််း/သ ို  မဟိုတ်  ျက်ပြြုတ်ပ င််းက ို 

လသ ျျှောလအျှောင ်ိုြ်ြါ။ 

• လ ်းလ ျှောင််းသူထြံမှ အသီ်းအနှြံ၊ ဟင််းသီ်းဟင််း ွက်၊ ငါ်း သ ို  မဟိုတ် အသျှော်းတ ို  က ို လ ွ်း ျယ်လသျှောအ ါ၌ သင အ်တွက်  ိုြ်လဆျှောငမ်လြ်းမီ 

၄င််းတ ို  ၏  က်မျျှော်း ရ ်းမရ ်း ေေလ်ဆ်းပြီ်း သငမ်ေျှော်း င ်ကျက်လအျှောငလ်သ ျျှော ျက်၍ လကျှောင််းလကျှောင််းမွနမ်ွန ်သ မ််းဆည််းြါ။  
 

AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ အလ ကျှောင််းက ို  ူ  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းနငှ် လဆွ်းလန်ွး န ်တ ိုက်တွန််းလသျှော ှုြ်ရှျှော်းမှုမျျှော်းအတွက် ယ ို 

အ ျက်အ က်ေြံိုတွင််းရှ  ' ှုြ်ရှျှော်းမှုမျျှော်းေျှော ွက်' က ို ကည် ြါ 

 

 

အကယ်၍ ကျွ ်ြ်ု သ ု  မဟုတ ် ကျွန််ုြ်၏ မ သျှော်းစုဝငတ်စ်ဦ်းဦ်းတ င ် AWD ဝမ််းြျကဝ်မ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ရှ လနသည်ဟု 

ကျွန််ုြ်ထငြ်ါက ဘျှော ုြ်သင သ်နည််း။ 

အဓ က သတင််းအြျက်အ က်မျျှော်း - 

•  ူတ ိုင််း AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါပဖေ ်န ် အျှော်းနည််း ျက်ရှ သည် - သင ် သ ို  မဟိုတ် သင၏်  ျေ် သူတေ်ဦ်းတွင ် AWD ရှ ပ င််းက 

ရှက်ေ ျှောမဟိုတ်ြါ - သ ို  လသျ်ှော အ ျ နမ်ီ အကူအညီ ရှ မည်ဆ ို  င ်  ူတ ိုင််း AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါမှ ွတ်လပမျှောက်ကျှော 

အသက်ရှငသ်နန် ိုငြ်ါသည် 

• အကယ်၍ ြိုဂ္ ြု ်တေ်ဦ်း အ မ်တွင ် လနမလကျှောင််းပဖေ်  င ် သူတ ို  က ို ဓါတ်ဆျှော်းလဖျျှော် ည် ORS (ရ ုဟငဂ်ျျှောအလြေါ်- ဓျှောတ ်ျှော်း/လ  င််း 

(Dessaa / sélayn) /SSS က ို  ျက် ျင််းတ ိုက်ြါ။ ၄င််းတ ို   လဆ်းရြံို/လဆ်း န််းသ ို  လ ျှောက်သည်အထ  ORS က ို ဆက် က်လသျှောက်န ိုင ်န် 

လထျှောက်ကူလြ်းြါ။ ORS ဓါတ်ဆျှော်းလဖျျှော်ထိုြ်က ို ပြညူ့ သ ူ့ ကျန််းမျှောလ ်း ိုြ်သျှော်းမျျှော်းထြံမှ တေ်ဆင  ် ရှ န ိုငြ်ါသည်။ 

• အကယ်၍ သင၏်ကလ ်းငယ်ထြံတွင ် AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ပဖေ်ြွျှော်း   ြါက ဆြံို်းရှု ြံ်းသွျှော်းလသျှော အ ည်မျျှော်းက ို 

ပြန ်ည်ပဖည ်တင််း န ်မ  ငန် ို  ဆက် က်တ ိုက်လက ်းပြီ်း သင က်လ ်းအျှော်း လဆ်း န််းသ ို    ျက် ျင််းလ ေါ်ယူသွျှော်းြါ။ သင က်လ ်းငယ်ထြံ၌ AWD 

က  ု င််းပ င  ်ကုသပြင််းသည် 

နည််း မ််း စ်ှမျ  ်းပ င  ်

ပ စ်  ငုြ်ါသည်- 

NGO ဝနထ်မ််း သ ို  မဟိုတ်  ြ် ွျှော 

အသ ိုက်အဝန််း အဖွ ွဲ့ဝငတ်ေ်ဦ်းမှ 

လ လြ်းလဝသည ်လန ျှောတွင ်

 ိုြ်န ိုငြ်ါသည်။ 

လ သန  လ်ဆ်းပြျှော်း (Aquatab)မျျှော်း 

(ရ ုဟငဂ်ျျှော - faani saaf-gorede 

bori) လ သန  လ်ဆ်းပြျှော်းက ို 

အသြံို်းပြြုပ င််းပဖင  ်အ မ်လထျှောငေ်ိုမျျှော်း 

တွင ် ိုြ်န ိုငြ်ါသည်။  Aquatabs 

အသြံို်းပြြုပ င််းနငှ  ်ြတ်သက်သည ် 

 မ််းညွှန ်ျက်အတွက် 

လ သန  လ်ဆ်းပြျှော်း အ ျက်အ က် 

ေျှောတမ််းက ို  ကည ်ြါ။ 



 

 
 

ပြင််းထန် ဝမ််းြျကဝ်မ််းလ  ျှောလ ျှောဂါအလ ကျှောင််း လ  ်းလ  ်းပြင််း 

ကျန််းမျှောသန  ်ရှင််းလ ်း ပမြှင တ်ငသ်မူျျှော်း၊ ကျန််းမျှောလ ်း  ြ်ုသျှော်းမျျှော်း ငှ  ်စည််းရ ု ်းသမူျျှော်းအတ က်  မ််းညွှန ်

 

ကျန််းမျှောလ ်းကဏ္ဍ 

လကျှော ဘဇျှော်း 

ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ရှ သည်ဟို သငထ်ငြ်ါက မ  ငန် ို  ဆက် က်တ ိုက်လက ်းပ င််းက သင ် နငှ  ် သင၏်ကလ ်းငယ်အတွက် 

လဘ်းအနတ ျှောယ်ကင််းြါသည်။  

•  ူနျှောက ို အန်ီးဆြံို်း ကျန််းမျှောလ ်းအလဆျှောက်အအြံို (ရ ုဟငဂ်ျျှောအလြေါ် - ဒက်တျှော ဟျှောန (daktar-Hana))  သ ို   လ ေါ်လဆျှောငသွ်ျှော်းြါ - ဤလဆ်းရြံို၊ 

လဆ်း န််းတ ို  တွင ် သင၏်  ျေ် သူတေ်ဦ်း လနပြနလ်ကျှောင််း ျှောဖ ို   ကူညီလြ်း န ် လဆ်းဝါ်းနငှ  ် ြေစည််းက   ယျှောမျျှော်း ရှ ြါသည်။ ကုသမှုသည် 

အြမဲ ပ စ်သည်။  သငန်ငှ  ်အန်ီးဆြံို်း ကျန််းမျှောလ ်း လဆ်းရြံို၊ လဆ်းလြ်း န််းမ ော -  

 

•  AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ပဖေြ်ွျှော်းလနလသျှော  ူြိုဂ္ ြု ်တေ်ဦ်း၏ အနဖ်တ်နငှ  ်မေငသ်ည် အ ွနြ်င ်ကူ်းေက်တတ်ြါသည်။ အနဖ်တ်နငှ ် 

မေငမ်ျျှော်းက ို ြြံို်းတေ်ြြံို်းထ တွင ် ထည ်ဖ ို  ကက ြု်းေျှော်းြါ။ အကယ်၍ သငတွ်င ် ြြံို်းမရှ   င ် အ ည်မျျှော်းက ို ထည် သ ို န ် သင၏်အ မ်တွင ် ကျင််းငယ် 

တေ် ိုက ိုတူ်းြါ။ သင၏်အ မ်က ို သန  ရ်ှင််း န ် WASH အဖွ ွဲ့မျျှော်းထြံမှ အကူအညီလတျှောင််း ြံြါ။ မည်သည်  မေငန်ငှ  ် အနဖ်တ်မဆ ိုက ို 

အ မ်သျှောမျျှော်းအတွင််းသ ို   ေွန  ြ်ေြ်ါ။ – မည်သည ်အြါမ  လ နိုတ်လပမျှောင််းတွင််းသ ို   မေွန်  ြေြ်ါနငှ ။်  

• AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ပဖေလ်နလသျှော  ျေ် သူတေ်လယျှောက် သ ို  မဟိုတ် မေငမ်ျျှော်း၊ အနဖ်တ်မျျှော်းက ို ထ လတွွဲ့ ပြ်ီးလနျှောက် ဆြပ်ြျှော၊ လ  နငှ  ်

သင၏် က်က ို လသလသ ျျှော ျျှော လဆ်းလ ကျှောြါ။  

• အကယ်၍ သင၏်  ျေ် သူတေ်ဦ်းသည် သင၏်အ မ်တွင ် ကွယ် ွန်သွျှော်းပြီဆ ို  င ်  နဓျှောက ိုယ်က ို ထ ဖ ို  မကက ြု်းေျှော်းြါနငှ ။် အကယ်၍ 

သငက် ိုင်ထ  မည်ဆ ို  င ် ထ လတွွဲ့ ပြီ်းြါက သင၏် က်မျျှော်းက ို ဆြ်ပြျှောနငှ် လ တ ို  ပဖင်  လသလသ ျျှော ျျှော လဆ်းလ ကျှောြါ။  နဓျှောက ိုယ်က ို 

လဆ်းလ ကျှောသန်  ရှင််း နန်ငှ်  လပမ ျပမြှြန်ှြံ ျှောတွင ် လထျှောက်ကူလြ်းမည ် သင၏်  ူမှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းရှ  ကျန််းမျှောလ ်း ိုြ်သျှော်း သ ို  မဟိုတ် 

ကျန််းမျှောလ ်းဌျှောနက ို ဆက်သွယ်ြါ။ 

   

 ူတ ငု််းAWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ပ စ် န် အျှော်းနည််းြျက်ရှ ြါလသျှော ်ည််း အြျ န်မီ အကူအညီ ရှ မည်   ု င ်

 ူတ ငု််း AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါမှ   တလ်ပမျှောကက်ျှော အသက်ရှငသ်န်  ငုြ်ါသည ်

 

 

ဤေျှောတမ််းမှျှော  ြ် ွျှောအသ ိုက်အဝန််းမျျှော်းထြံမှ တြံို  ပြန ်ျက်မျျှော်းလြေါ် အလပ  ြံ ျက် သင လ် ျျ်ှောသ  ို လပြျှောင််း  ပြငဆ်င ်နန်ငှ  ်မွမ််းမြံ နအ်တွက် 

ေီေဉ်ြြံိုလဖျှော်ထျှော်းြါသည်။ 

လကျ်းဇူ်းပြြု၍ ဤအ ျက်အ က်အလြေါ် အ မ်လထျှောငေ်ိုမျျှော်းနငှ  ် ြ် ွျှောအသ ိုက်အဝန််းမျျှော်းမ ှတြံို  ပြနမ်ှုမျျှော်း၊ ပြင််းထန ်AWD 

ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ နငှ ေ်ြ် ျဉ််းသည ် လကျှော ျှောဟ မျျှော်းက ို မှတ်တမ််းတငထ်ျှော်းပြီ်း michelle.farrington@oxfam.org သ ို   လြ်းြ ို  ြါ။ 

အ ျက်အ က်မျျှော်းသည်  ြ် ွျှောအသ ိုက်အဝန််း၏   ိုအြ် ျက်မျျှော်း၊ ဆက်ေြ်အလပ အလနမျျှော်း၊ ယဉ်လကျ်းမှုနငှ  ်အယူအဆမျျှော်းနငှ  ်

က ိုက်ညီလ ကျှောင််း လသ ျျှောလေ န ်ဤေျှောတမ််းက ို အ  ိုက်သင ပ်ြငဆ်ငသွ်ျှော်းမည်ပဖေ်သည်။ 

 

 

  

အန်ီးဆြံို်းလဆ်း န််း /DTC - 



 ကျန််းမျှောလ ်းကဏ္ဍ 

လကျှော ဘဇျှော်း 

 

အငမ်မ်မျျှော်းအတ က် အြျက်အ က်မျျှော်း - 

အဓ က သတင််းအြျက်အ က်မျျှော်း - 

•  ူတ ိုင််း AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါပဖေ် န ်အျှော်းနည််း ျက်ရှ သည် - သင ်သ ို  မဟိုတ် သင၏်  ျေ် သူတေ်ဦ်းတွင ်AWD ရှ ပ င််းက 

ရှက်ေ ျှောမဟိုတ်ြါ - သ ို  လသျ်ှော အ ျ နမ်ီ အကူအညီ ရှ မည်ဆ ို  င ်  ူတ ိုင််း AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါမှ ွတ်လပမျှောက်ကျှော 

အသက်ရှငသ်နန် ိုငြ်ါသည် 

• တေ်က ိုယ်လ  သန်  ရှင််းလ ်းအလ  အထလကျှောင််းက ို ပြြုကျင် ပ င််း - လ လကျှောင််းလ သန်  လသျှောက်သြံို်းပ င််း၊ လ လ ျှောင််းအ မ်သျှောမျျှော်း 

အသြံို်းပြြုပ င််း နငှ်   က်က ို ဆြ်ပြျှောနငှ် လဆ်းလ ကျှောပ င််း - တ ို  သည်  ူမျျှော်းအျှော်း၄င််းတ ို  က ိုယ်တ ိုင ် နငှ်  ၄င််းတ ို  ၏မ သျှော်းေိုမျျှော်းက ို AWD 

ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ပဖေ်ြွျှော်းပ င််းမှ ကျှောကွယ် နအ်လကျှောင််းဆြံို်းနည််း မ််းမျျှော်းပဖေ ်ကသည်။ 

• အကယ်၍ တေ်ေြံိုတေ်ဦ်းက AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါပဖင်  နျှောမကျန််းပဖေလ်နြါက ၄င််းတ ို  အျှော်း ကိုသမှုလြ်း နအ်တွက် 

အန်ီးေြ်ဆြံို်းကျန််းမျှောလ ်းဌျှောနသ ို  လ ေါ်လဆျှောငသွ်ျှော်း န ်အလ ်းကကီ်းြါသည်။ ကျန််းမျှောလ ်းဌျှောနမျျှော်းတွင ်  ိုအြ်လသျှောလဆ်းဝါ်းမျျှော်းရှ မည်ပဖေ်ပြီ်း 

ယင််းတ ို  က ို အ မ   ရှ ြါသည်။ လကျ်းဇူ်းပြြု၍ အပ ျှော်း င််းပမေ်လန ျှောမျျှော်းထက် ကျန််းမျှောလ ်းဌျှောနမျျှော်းတွင ် အ ငဆ်ြံို်းအကူအညီရှျှောလဖွ န ်

 ူမျျှော်းအျှော်း အျှော်းလြ်း ျှောတွင ်က န်ိုြ်တ ို  က ို လထျှောက်ြြံ ကူညီြါ။ 

• တေ်ေြံိုတေ်ဦ်းက ကျန််းမျှောလ ်းလဆ်းလြ်း န််း သ ို  မဟိုတ် အ မ်တွင် AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါလ ကျှောင်  လသဆြံို်းသွျှော်းြါက 

၄င််းတ ို  ၏ နဓျှောက ိုယ်က ို က  ို င််းပဖင် လဆ်းလ ကျှော န ်   ိုအြ်ြါ  မ် မည်။ လ ျှောဂါကျယ်ကျယ်ပြန  ပ်ြန်   ပဖေ်ြွျှော်း ျ နအ်တွင််း က ိုယ် နဓျှောအျှော်း 

ထြံို်းထမ််းေဉ် ျှောအတ ိုင််း လဆ်းလ ကျှောသန်  ရှင််းပ င််းက ို  ြ်ဆ ိုင််းထျှော်းန ိုငြ်ါသည်။ ရိုြ်အလ ျှောင််းမျျှော်းက ို မွတ်ေ ငဘ်ျှောသျှော 

လပမပမြှြုြ်သပဂဂြု ်သည ် ဓလ  ထြံို်းေြံနငှ အ်ညီ အဝတ်နငှ ြ်တ်ထျှော်းြါမည်။  

 

စကျှော်းဝ ုင််းစတင ်န် သင ု်ြ်လ ျှောင ် ငုမ်ည ်  ှုြ်ရှျှော်းမှုမျျှော်း- 

ပြဿနျှောလပ ရှင််းလ ်း  င ြ် ျှော်းဇယျှော်း အသ ်ုးပြ သည ်  ူ  အသ ငု််းအဝ ုင််း  ုြ်လ ျှောငြ်ျက် စီမ က န််း - ကြ်လ ျှောဂါမပဖေ်မီနငှ  ်ပဖေ်လနေဉ်အတွင််း 

အဓ က ပြဿနျှောဟို ၎င််းတ ို   ယြံို ကည်ထျှော်းသည်မျျှော်းက ို လဆွ်းလန်ွး နအ်တွက် AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ သငတ်န််းတွင ်သတ်မှတ်ထျှော်းသည ် 

ြငမ်ြါဝင ်ှုြ်ရှျှော်းသူမျျှော်းနငှ  ်ြ်ူးလြါင််းလဆျှောင ွ်က်ြါ။  ှုြ်ရှျှော်းမှု အေီအေဉ်တေ် ို ပြြု ိုြ် နန်ငှ  ်  ိုအြ်သည ်လန ျှောမျျှော်းတွင ်ြြံိုမှနြ်ြံ ြ ို်းမှုလြ်း ျက် 

လေျှောင  ်ကည ်ေေ်လဆ်းန ိုင ်န ်၎င််းတ ို  နငှ  ်ြူ်းလြါင််းလဆျှောင ွ်က်ြါ။   

 

အစျှော်းအစျှော လ ျှောင််းြျသမူျျှော်းအတ က် အြျက်အ က်မျျှော်း - 

အဓ က သတင််းအြျက်အ က်မျျှော်း - 

•  ူတ ိုင််း AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါပဖေ် န ်အျှော်းနည််း ျက်ရှ သည် - သင ်သ ို  မဟိုတ် သင၏်  ျေ် သူတေ်ဦ်းတွင ်AWD ရှ ပ င််းက 

ရှက်ေ ျှောမဟိုတ်ြါ - သ ို  လသျ်ှော အ ျ နမ်ီ အကူအညီ ရှ မည်ဆ ို  င ်  ူတ ိုင််း AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါမှ ွတ်လပမျှောက်ကျှော 

အသက်ရှငသ်နန် ိုငြ်ါသည် 

• AWD ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါသည်  က်မှတေ်ဆင  ် အ ွယ်တကူ ြျြံွဲ့ နှြံ  န ိုငသ်ည်။ အထူ်းသပဖင  ် အ မ်သျှော အသြံို်းပြြုပြီ်းလနျှောက် 

သ ို  မဟိုတ် အေျှော်းအေျှောအမျ ြု်းမျ ြု်းက ို က ိုငတွ်ယ်ပြီ်းလနျှောက်  က်က ိုလသ ျျှောမလဆ်းြါက ကူ်းေက်ြျြံွဲ့ နှြံ  န ိုငသ်ည် (ဥြမျှော - 

မ ျက်ပြြုတ် လသ်းလသျှော နငှ  ် ျက်ပြြုတ်ပြ်ီးလသျှော အေျှော်းအေျှောမျျှော်း)။ 

• သင  ်ိုြ်ငန််းမှတေ်ဆင ် AWD ပြင််းထန ်ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ပြန  ြ်ွျှော်းပ င််းက ို ကျှောကွယ် န ် သင ်ိုြ်လဆျှောငန် ိုငသ်ည ် ရ ို်းရှင််းလသျှော 

နည််း မ််းမျျှော်းရှ ြါသည်- 

o အေျှော်းအေျှော မပြငဆ်ငမ်ီ သင  ်က်မျျှော်းက ို ဆြ်ပြျှောနငှ  ်လဆ်းြါ- လန  တလ  ျှောက် ြံို်း ြြံိုမှနလ်ဆ်းလ ကျှောြါ 

o အ ို်းမျျှော်း၊ ဒယ်အ ို်းမျျှော်း၊ အသြံို်းအလဆျှောငြ်ေစည််းမျျှော်းအျှော်း ြံို်းက ို ဆြ်ပြျှော ည်ပဖင လ်ဆ်းပြီ်း လန  တလ  ျှောက်   ်း ၄င််းတ ို  အျှော်း 

ြြံိုမှနလ်ဆ်းလ ကျှောြါ 

o မျက်နျှှောပြငမ်ျျှော်းက ို သန  ရ်ှင််းလအျှောငထ်ျှော်းပြီ်း အေျှော်းအေျှောမျျှော်းက ို ယငလ်ကျှောငမ်ျျှော်း၊ ြ ို်းမ ွှျှော်းမျျှော်း မဝငလ်ေ န ် အဖြံို်းပဖင  ်

အိုြ်ကျှောထျှော်းြါ 



 

 
 

ပြင််းထန် ဝမ််းြျကဝ်မ််းလ  ျှောလ ျှောဂါအလ ကျှောင််း လ  ်းလ  ်းပြင််း 

ကျန််းမျှောသန  ်ရှင််းလ ်း ပမြှင တ်ငသ်မူျျှော်း၊ ကျန််းမျှောလ ်း  ြ်ုသျှော်းမျျှော်း ငှ  ်စည််းရ ု ်းသမူျျှော်းအတ က်  မ််းညွှန ်

 

ကျန််းမျှောလ ်းကဏ္ဍ 

လကျှော ဘဇျှော်း 

o အသီ်းအနှြံမျျှော်း၊ ဟင််းသီ်းဟင််း ွက်မျျှော်းနငှ  ်အသျှော်းမျျှော်းက ို သန  ရ်ှင််းလသျှော လ ပဖင  ်လဆ်းလ ကျှောြါ။ သငအ်သြံို်းပြြုလသျှော လ သည် 

လဘ်းကင််းေ တ် ျ လသျှော လ ပဖေ်လနလေ န ် က  ို င််း တ်ထျှော်းလသျှော လ လြ်းလဝ ျှော လန ျှောမျျှော်းမှ  ယူပ င််း သ ို  မဟိုတ် 

လအကွျှောတက်ဘ် (Aquatab) လ သန  လ်ဆ်းပြျှော်း ြ်ပ င််းတ ို   ပြြု ိုြ်ြါ။ 

o အသျှော်းေ မ််းငါ်းေ မ််းမျျှော်းက ို  ျက်ပြီ်းလသျှော အေျှော်းအလသျှောက်မျျှော်းမှ သီ်းပ ျှော်း ွ ထျှော်းြါ။  

o အေျှော်းက ို မတည် င််းမီ ကျက်လအျှောင ်ျက်ပြြုတ်ပြီ်း ြူြူလန်ွးလန်ွးတည် င််းြါ။ ယင််းသည် ဘက်တီ်း ီ်းယျှော်းမျျှော်းက ို 

လသလေန ိုငြ်ါသည်။  

• သင ်သ ို  မဟိုတ် သငူ့ ဝနထ်မ််း တေ်ဦ်းဦ်းသည် AWD ပြင််းထန ်ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါ ပဖေလ်နသည်ဟို ထင ် င ်အ ိုြ် ဆက်မ ိုြ် 

ြါနငှ ။် ယင််းက AWD ပြင််းထန ် ဝမ််းြျက်ဝမ််းလ  ျှောလ ျှောဂါက ို ပြန  ြ်ွျှော်းလေန ိုငလ်သျှောလ ကျှောင ပ်ဖေ်သည်၊ အန်ီးဆြံို်း ကျန််းမျှောလ ်းဌျှောနသ ို   

အပမနဆ်ြံို်း သွျှော်းလ ျှောက်ြါ။   
 

စကျှော်းဝ ုင််းစတင ်န် သင ု်ြ်လ ျှောင ် ငုမ်ည ်  ှုြ်ရှျှော်းမှုမျျှော်း- 

ပြဿနျှောလပ ရှင််းလ ်း အ င  ်င က် ု အသ ်ုးပြ သည ်  ုြ်လ ျှောငြ်ျက် စီမ က န််း - အေျှော်းအေျှောမျျှော်းက ို ကျန််းမျှောလ ်းနငှ  ်ညီညွတ်ေွျှော 

ထျှော်းရှ န ိုငလ် ်းအတွက် အဓ က ပြဿနျှောမျျှော်းက ို ရှျှောလဖွလဖျ်ှောထိုတ် နန်ငှ  ်ယင််းပြဿနျှောမျျှော်းအတွက် အလပဖမျျှော်း ရှျှောလဖွန ိုင ်န ်လ ျှောင််း ျသူမျျှော်းနငှ  ်

ြူ်းလြါင််း ိုြ်က ိုငြ်ါ။ လ ျှောင််း ျသူမျျှော်းအလနပဖင  ်က ိုယ်ြ ိုင ်လပဖရှင််းနည််းမျျှော်း  ကြံဆ ရှျှောလဖွန ိုငသ်ည်ပဖေ် ျှော ြြံိုမှနလ်ေျှောင  ်ကည ်လ   ျှောပ င််းပဖင  ်၎င််းက ို 

ြြံ ြ ို်းလြ်းြါ။ ဆြ်ပြျှော သ ို  မဟိုတ်  က်လဆ်းကန ်သ ို  မဟိုတ် လအကွျှောတက်ဘ် လ သန  လ်ဆ်းပြျှော်းမရှ ပ င််းက  သ ို  လသျှော ကျန််းမျှောလ ်းနငှ ညီ်ညွတ်လသျှော 

အေျှော်းအေျှောမျျှော်းပဖေ်လေန ိုငလ် ်းအတွက် အတျှော်းအဆီ်းမျျှော်းရှ လနသည်က ို သ ရှ   င ်သင  ်မနလ်နဂျျှော သ ို  မဟိုတ် WASH ြါတနျှောမျျှော်းအျှော်း 

ယင််းြေစည််းမျျှော်း လထျှောက်ြြံ လြ်း န ်အသ လြ်းတငပ်ြြါ။  
 

 

ဤစျှောတမ််းမှျှော  ြ်  ျှောအသ ကု်အဝန််းမျျှော်းထ မှ တ ု  ပြန်ြျက်မျျှော်းလြေါ် အလပြြ  ျက် သင လ် ျျ်ှောသ  ု လပြျှောင််း ဲပြင ်င ်န် ငှ  ်မ မ််းမ  န်အတ က် 

စီစဉြ ုလ ျ်ှောထျှော်းြါသည်။ 

HP TWG အလနပ င  ်HP မျျှော်းအျှော်း  ်ုး ငှ  ်စည််းရ ု်းသမူျျှော်းအျှော်း  ်ုးအျှော်း ဤအြျကအ် က်အလြေါ် အ မ်လထျှောငစု်မျျှော်း ငှ  ် ြ်  ျှောအသ ကု်အဝန််းမျျှော်းမှ တ ု  ပြန်မှုမျျှော်း၊ 

လ ျှောဂါကျယ်ကျယ်ပြန  ပ်ြန  ် က်ူးစြ်ြျ ျံ့  ှ  မှု ငှ  ်စြ် ျဉ်းသည ် လကျှော ျှောဟ မျျှော်းက ု မှတတ်မ််းတငထ်ျှော်းပြီ်း အြျက်အ ကမ်ျျှော်းသည်  ြ်  ျှောအသ ကု်အဝန််း၏ 

  ုအြ်ြျက်မျျှော်း၊  က်စြ်အလပြအလနမျျှော်း၊ ယဉလကျ်းမှု၊ ြူ်းလြါင််း ုြ်က ုငသ်မူျျှော်း၏ အယူအ မျျှော်း ငှ  ်က ုက်ညီလစ န်အတ က် လပြျှောင််း ဲပြင ်ငသ် ျှော်း  ငုလ်စ  ု   ျှော 

HP TWG ထ သ ု   လြ်းြ ု   န ်တ ကု်တ န််းထျှော်းြါသည် 

ဤအြျက်အ က်မျျှော်း ငှ ြ်တသ်က်၍ မည်သည ်တ ု  ပြန်မှုက ုမ  ကု  ု-washsecmgr-cox@bd-actionagainsthunger.org သ ု   လကျ်းဇူ်းပြ ၍လြ်းြ ု  ြါ။ 

 


