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“ျ္မန္မာႏိုင န ္ငံရႏို ပဋႏိုပကၡ္ မ်ားေ ကမ ့္န ထႏိုခက
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ကူသမ်ားခ န်ားစမမမ္ကအေ္်ားကႏိုစစ္ မ်ား

ကကနေထမကန အေထြေထြအတြ န်ားေ္်ား္ငံရး်ားခ ပနာငံရ ့္န အေ္်ားေပ အေျခအေမကယန
ညငံရႏိုာကႏို န်ားေ္်ား္ငံရး်ား အမ္န
ာႏိုင န တဝမန်ား၌
ျ ညန့္

ဒငတႏိုယ

ယနေ္်ား

ထႏိုခႏိုငကနခစမ်ား္သူ္ မ်ားာငံရ ့္န ထႏိုခငႏိုကနကြယနသညန့္ အေျခအေမ္ငံရႏိုသူ္ မ်ား

အတြကန

ႏိုင န္မ ကူသမ်ားခ န်ားစမမမ္ကအကူအညီ္ မ်ားာငံရ န့္ ကမကြယနေစမ န့္ေ္ငံရမကန္္
က မ်ားကႏိုင ေ္္ငံရညန

ညန်ားေပ်ား္မန ကႏိုငအ ပနေမ္ကအမ်ား အေက်ားေပ်ား ေျပမ ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။ ္စၥ္ူကမက ာႏိုင န ေတမနအစႏိုင်ား္အေမျ

္ႏိုတန ကနအ ္အ
ြာ စညန်ား္ မ်ား၊ ထႏိုခက
ႏိုင နခစမ်ား္သူ္ မ်ား အမ်ားကင်ားာငံရ န့္
စြမ္ခ
န ြမတႏို္န်ားေ္ငံရမ န္္က အေျခအေမအတြကန
ေျပမ ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။
စြမ

ႏိုင န္မ

ူကမ္ူကမသညန ျ္မန္မာႏိုင န သႏို္င ေျခမကန္ကနတမကမေ္မကနခာ့္သညန့္ခ္ီ်ားစ့နအ္ပီ်ားတြ န ျ္မန္မ

ပဋႏိုပကၡ္ မ်ားေ ကမ န့္

အသကနကယန

ယနတငယျပမနေ္်ား

ငႏို န္မ

္စၥ္ူကမက

ကနကကနကကနတြာ

ေ

မ န္ြကနျခ န်ားျ

ေ္္ငံရညနတညနတ့္္္
က ငံရႏိုသညန့္ ေျ ္ငံရ န်ားခ ကန္ မ်ားကႏိုင

ေမ္ပနစြမ္ခ
န ြမတႏို္န်ားေ္ငံရမ နေမ္သူ္ မ်ားသညန ၄ န်ားတႏိုင္

င်ားျ တနက ကန ကင္ခ ္က္ငံရႏိုစြမ၊ စငာနသႏိုကၡမ္ငံရႏိုစြမျ

့္န

့္န

့္န ေမ္ပန

္ငံရမေ ြ္မနတႏိုငကနတြမန်ား
ာၵအတႏိုင န်ား

ေမ္ပနျပမနာႏိုင န္မန သႏိုင္ ္ သငတန ၄ န်ားတႏိုင္

ကြတနကပန

ာၵ္ငံရႏိုသညန့္

အျခမ်ား

ေမ္မ္ မ်ားတြ န အေျခခ ေမထႏိုင ္
န မန အခြ ့္အ
န ေ္်ား္ငံရႏိုေ ကမ န်ားကႏိုငကညန်ား အေက်ားေပ်ား ေျပမ ကမ်ားခာပ
့္ ဲသညနသည္။
“ကၽြမန္တႏိုင္ အေမျ
ေ

့္န ျ္မန္မာႏိုင န တဝမန်ား္ငံရႏို ေမ္ပနစြမ္ခ
န ြမတႏို္န်ားေ္ငံရမ နသူကူ့ီ်ားေ္ ၂လဝဥဝဝဝ ေက မန အတြကန ေျ ္ငံရ န်ား

မ န္ြကနေပ်ားာႏိုင န္မန ာႏိုင န ေတမနအစႏိုင်ား္က ေ

အေပ ႀကႏို

ႏိုငပဲသညနသည္။

ေသမမညန်ားျ

မ န္ြကနက ကန္ႏိုငံရသညန့္

ာႏိုင န အ

့္န ္သမ းသမ ေ္်ား

ြာျခ န်ား

ေမ္ပနစြမ္ခ
န ြမတႏို္န်ားေ္ငံရမ န္ကကႏိုင ျ စနေပ ေစသညန့္ အသႏိုက အေ ကမ ်ားန အ္ န်ား္ မ်ားကႏိုင ေျ ္ငံရ န်ား

့္အ
န ေကမ နအထညန ေ မန္မန အကြမနအေ္်ားႀကီ်ားပဲသညနသည္။ ေမ္ပနစြမ္ခ
န ြမတႏို္န်ားေ္ငံရမ သ
န ူ စခမန္ မ်ား

သႏို္န်ားျခ န်ားသညန ကြတနကပနစြမသြမ်ားကမခြ န့္္ငံရႏို္က၊ ဝမနေ
္္ငံရႏို္ကအေျခအေမ္ မ်ားအမ်ား တႏိုင်ားတကနေအမ နေ

ပႏိုတန

မ ္
န က္ မ်ားာငံရ ့္န အကငပနကႏိုင နအခြ န့္ အက္န်ား္ မ်ားကႏိုင ကကနကငံရ္န်ား္ီ

မ န္ြကနျခ န်ားာငံရ ့္န ခ ႏိုတန

ကနေ

မ န္ြကန္္ညန” သင ္စၥ္ူကမ္ငံရ ေျပမ

ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။
္စၥ္ူကမသညန

ေမ္ပနစြမ္ခ
န ြမတႏို္န်ားေ္ငံရမ နသူ

အ္ မ်ားစင္ငံရမ ္ႏိုငသ နစ မာငံရ န့္က္မန္ မ်ား

စခမန်ား္ မ်ားတြ န ေမထႏိုင နေမ္္ပီ်ား သြမ်ားကမခြ န့္

ကမန္သတန္ကခ္သညန့္

ျ စနေသမ ေမ္ ပနစြမ္ခ
န ြမတႏို္န်ားေ္ငံရမ နသူ ကူ့ီ်ားေ္ ၁၂၈ဥဝဝဝ

အပဲအဝ န

ကူသမ်ားခ န်ားစမမမ္က အကူအညီကႏိုငအပနေမသူ ကူ့ီ်ားေ္ လဝဝဥဝဝဝ ေက မန္ငံရႏိုသညန့္ ္ခႏိုင နျပညနမယနသႏိုင္ သြမ်ားေ္မကနခာ့္
ပဲသညနသည္။ “ေမ္ပနစြမ္န ခြမတႏို္န်ားေ္ငံရမ န္ကျ စန္ပီ်ား ခငမစနာငံရစန ကမျ္ ့္္န ပီ်ားေမမကနတြ န စခမန်ား္ မ်ား္ငံရႏို အေျခအေမ္ငံရမ

ပႏို္
င ႏိုင

ယႏိုငယြ န်ားကမက ကန္ငံရႏို္ပီ်ား၊ ေမထႏိုင န္မန္သ ့္ေ
န တမနသညန့္၊ခကနခာသညန့္ အေျခအေမ္ ႏို ်ား ျ စနေမပဲသညန” သင ္စၥ္ူကမ
ကေျပမခာ့္ပဲသညနသည္။ “ကြတနကပနစြမသြမ်ားကမ်ားခြ န့္ာငံရ န့္ ပညမေ္်ား၊ က မန်ား္မေ္်ား ဝမနေ
္ီ္ကအတႏိုင န်ားအတမ ကမန္သတနခထမ်ား္သညန့္ စခမန်ား္ မ်ားျပ နပတြ န

မ န္္
က မ်ားအမ်ား ၄ န်ားတႏိုင္ ကကနကငံရ္န်ား

ေမထႏိုင နေသမ ္ြတနစက န္ မ်ားအေမျ

အကြမနခကနခာေသမ အေျခအေမ္ မ်ားကႏိုင ႀက ေတြ္ေမ္ပဲသညန” သင ္စၥ ္ူကမ္ငံရ ေျပမ ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to
coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises.
We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all.

့္က
န ညန်ား

္စၥ္ူကမအေမျ
ခ ကန္ မ်ားရွင္၏

့္န

္ခႏိုင နျပညနမယန

အေ္်ားပဲ္ကကႏိုငကညန်ား

ႏိုင န္မအႀကေပ်ား ေကမန္္ငံရ နရွင္၏

အႀကျပ ခ ကန္ မ်ားာငံရ ့္စ
န ပနက ့န်ား္ပီ်ား ေ

ေတြယျ္ နသႏို္ငံရႏိုခာ့္ပဲသညနသည္။ “ာႏိုင န ေတမနအစႏိုင်ား္ အေမျ

အႀကေပ်ားေကမန္္ငံရ နရွင္၏ အႀကျပ ခ ကန္ မ်ားာငံရ န့္ စပနက ့န်ား၍ အေကမ နအထညနေ မန ေ
စြမ္ခ
န ြမတႏို္န်ားေ္ငံရမ န္ကာငံရ န့္ ထႏိုခႏိုငကနကြယနသညန့္အေျခအေမ္ မ်ားကႏိုင ျ စနေပ ေစသညန့္
ေျ ္ငံရ န်ား ာႏိုင ္
န မနအတြကန ကၽြမန္တႏိုင္ အတူတကြ

ကနကကနကငပနေ

မ န္ြကန

့္န ္ခႏိုင နျပညနမယန

ႏိုင န္မ

မ န္ြကနက ကန္ငံရႏို္ပီ်ား၊ ေမ္ပန စြ

အသႏိုကအေ ကမ န်ားအ္ န်ား္ မ်ားကႏိုင

မ န္္ညနျ စနပဲသညန”

သင

္စၥ

္ူကမက

ေျပမ ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။
္စၥ္ူကမအေမျ

့္န ျ္မန္မ့္တပန္ေတမနာငံရ ့္န ္ခႏိုင နတပန္ေတမနတႏိုင္ အ ကမ်ား ျ စနပြမ်ားသညန့္ တႏိုငကနပ္
ြာ မ်ားေ ကမ န့္ ကြမနခာ့္

သညန့္ ေျခမကနကအတြ န်ား ကူ့ီ်ားေ္

၃ဝဥဝဝဝ ေက မနေမ္ပနစြမ္ခ
န ြမ တႏို္်ားန ေ္ငံရမ န္ေသမ အေျခအေမ္ မ်ား အေပ

အထူ်ားပ န စႏိုင်ား္ႏို္နပူပမနေ ကမ န်ား ေျပမ ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။ “ကငကသ္စၢအေမျ
အမ်ား ၄ န်ားတႏိုင္ ေက်ားစမ်ားကႏိုငကနမမ္္ညန့္ အျပညနျပညန
ျခ န်ားျ

့္န ပ ဋႏိုပကၡတြ န ပဲဝ ေ
န မေသမ အ ္္
ြာ မ်ား

ႏိုင ္
န မ ကူသမ်ားခ န်ားစမမမ္က

ႏိုင န္မ ့ပေဒကႏိုင ေက်ားစမ်ား ကႏိုငကနမမ

့္န အ္ပနသမ်ား္ မ်ားအမ်ား ကမကြယနေပ်ား္မနာငံရ ့္န ကူသမ်ားခ န်ားစမမမ္က အကူအညီေပ်ားေ္်ား သြမ်ားကမခြ န့္အမ်ား ခြ ့္ျန ပ

ေပ်ား္မန တႏိုငကနတြမန်ားပဲသညန”

သင

္စၥ္ူကမ္ငံရေျပမ ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။

္စၥ္ူကမအေမျ

့္န ေမ္ပနစြမ္ခ
န ြမတႏို္န်ားေ္ငံရမ န

္သူ္ မ်ားအတြကန အစႏိုင်ား္ာငံရ န့္ေဒသတြ န်ား အကူအညီေပ်ားေ္်ားအ ္္
ြာ မ်ားက အကူအညီ္ မ်ား ေပ်ားအပန္က
ေ

မ န္ြကနခ ကန္ မ်ားကႏိုင အသႏိုအ္ငံရတနျပ ေျပမ ကမ်ားခာ့္္ပီ်ား၊ အကူအညီေပ်ားေ္်ားတင္ျပမနေ

ကငပနေ
ေ

ကနကကနကူညီ

မ န္ြကနကႏိုငပဲေ ကမ န်ားကႏိုငကညန်ား ေျပမ ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။

အတြ န်ားတြ နထပန္ေပ ေပဲကနကမ္ညန့္ ကႏိုငအပနခ ကနအသစန္ မ်ားကႏိုင ျ ညန့္
ခ န်ားစမမမ္က

ႏိုင န္မ ္မနပငေ ြ (MHF) တႏိုင္ကႏိုင

မ န္ြကနေသမ မညန်ားက္န်ား ္ မ်ားအေမျ

္စၥ္ူကမအေမျ

မ န္ြကန္မနာငံရ ့္န ကမ္ညန့္

ညန်ားေ

ႏိုင ္
န မ ညငံရႏိုာႏိုက န်ားေ္်ား္င်ား ္ငံရစီ္ခမန္ခသ
ြာ ညန့္ အေ္်ားေပ တင္ျပမနေ္်ား

ကူသမ်ားခ န်ား စမမမ္က

္က

မ န္ြကခ
န ကန္ မ်ားကႏိုင တႏိုင်ားျ္ငံရ န့္

မ နာႏိုင န္မန ကငက သ ္စၢာငံရ ့္န ာႏိုင န တကမ အကူအညီေပ်ားေ္်ား ္ႏိုတန ကနအ ္အ
ြာ စညန်ား္ မ်ား္ငံရ

ကကန္ငံရႏိုျ စနေပ ေမသညန့္ ေမ္ပနစြမ္ခ
န ြမ တႏို္န်ားေ္ငံရမ န္က အသစနအမ်ား တင္ျပ မန ေ

ေ

ႏိုင န္မ ႀကႏို ်ားပ္န်ား

ဘ႑မေ္်ား

ေျခမကနက

မ န္ြကနာႏိုင န္မနအတြကန

သႏိုင္မနပငေ ြ (CERF)ာငံရ န့္
ႏိုင န္မ

ကူသမ်ား
ျ္မန္မာႏိုင န

အ္ န်ားအျ္စန္ မ်ားအမ်ား စငစညန်ား

့္န အသင်ားျပ ာႏိုင နေ ကမ ်ားန ္စၥ္ူကမ္ငံရ ေျပမ ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။

့္န ျ္မန္မာႏိုင န တြ န အကူအ ညီေပ်ားေ္်ားကငပန မန်ား္ မ်ား ေ

မ န္ြကနက ကန္ငံရႏိုေသမ ကူသမ်ားခ န်ား စမမမ

ႏိုင န္မအကူအညီေပ်ားေ္်ား အ ္အ
ြာ စညန်ားအ္ မ်ားအျပမ်ားထ္ငံရ ထႏိုခႏိုငကနခစမ်ား္ေသမကူထငထသႏိုင္

သြမ်ားေ္မကန အ ကူ

အညီေပ်ား္မတြ န ္ကပနေထြ်ား္ပီ်ား အကမန္အသတန္ မ်ား္ငံရႏိုေသမ ကငပထ
န င်ားကငပနမညန်ား္ မ်ားာငံရ န့္ စပနက ့န်ား၍ ၄ န်ားတႏိုင္ရွင္၏

စႏိုင်ား္ႏိုန္န္က

္ မ်ားကႏိုင ကမ်ားသႏိုခာ့္္ပဲသညနသည္။ အကူအညီကႏိုငအပနေမသူအမ်ားကင်ားထ ၄ န်ားတႏိုင္ကႏိုငအပနသညန့္ အကူအညီ္ မ်ားကႏိုင

တေျပ်ား

ညီဘကနကႏိုငကန္က

္္ငံရႏိုပာေပ်ားအပနာႏိုင နေ္်ားကႏိုင ေသခ မေစ္မန ္ငံရ န်ားက န်ားကြယနကူ္ပီ်ား၊ ကႏိုငကနေက မ

မညန်ားက္န်ားတစနခငျ

န့္ ေ

အေ္်ားေပ

ညီေထြ္က္ငံရႏိုေသမ

မ န္က
ြ န္မန အေ္်ားႀကီ်ားေ ကမ န်ား ္စၥ ္ူကမ္ငံရ အေက်ားေပ်ား ေျပမ ကမ်ားခပ
ာ့္ ဲသညနသည္။

တင္ျပမနေ္်ား

ႏိုင န္မ ဒငတႏိုယ

ေမ္ပနစမ
ြ ္ခ
န ြမ တႏို္န်ားေ္ငံရမ န္သူ္ မ်ားထသႏိုင္

ညငံရႏိုာႏိုက န်ားေ္်ား္ငံရး်ားသညန ကခ နျပညနမယန္ငံရႏို

ပဋႏိုပကၡ္ မ်ားေ ကမ ့္န

ကညန်ားေကမ န်ား၊ ျပမနကညနေမ္မခ ထမ်ားေသမ ေမ္မသႏိုင္ကညန်ားေကမ န်ား

သြမ်ားေ္မကနခာ့္ ္ပီ်ား၊

ေမ္ပနစြမန္ခြမတႏို္န်ားေ္ငံရမ နသူ္ မ်ား၊ ၄ န်ားတႏိုင္ကႏိုငကကနခထမ်ားသညန့္ ေဒသခ ္ပန္ြမကူထင္ မ်ားအမ်ား

ကူသမ်ားခ န်ား စမမမ္က

ႏိုင န္မ အကူအညီ္ မ်ား ေပ်ားအပနေမသညန့္ ေဒသတြ န်ားအ ္ြာ အစညန်ား္ မ်ား ္ငံရ ကႏိုငယနစမ်ားကငံရယန္ မ်ား

ာငံရ ့္န ေတြ္

ငခာ့္ ပဲသညနသည္။

“ကခ နျပညနမယန္ငံရႏို ကူသမ်ားခ န်ား

စမမမ္က

ေမ ေသမနကညန်ား ေဒသတြ န်ားာငံရ န့္ ာႏိုင န တကမ
ေပ တြ နအေျခ ခသညန့္ ကူသမ်ားခ န်ားစမမမ္က
ပဲသညန”

ႏိုင ္
န မ

အေျခအေမ္ မ်ား္ငံရမ စႏိုမနေခ ္က္ မ်ား

အျ စန

အ ္အ
ြာ စညန်ား္ မ်ားအ ကမ်ား အမ်ားေကမ န်ားစြမ ပူ်ားေပဲ န်ားေ
ႏိုင ္
န မအကူအညီေ္်ားကငပန မန်ား္ မ်ား္ငံရမ

သင ္စၥ ္ူကမ္ငံရ ေျပမ ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။ ္စၥ္က
ူ မ အေမျ

ာငံရ ့္န ္ငံရ္န်ားျပညနမယနတႏိုင္တြ န တြမနကကငမနအထႏို ာငံရစနကထပနတႏိုင်ား၍

ကနကကန္ငံရႏို
မ န္ြကန္က

ကနကကနကညနပတနက ကန္ငံရႏို

့္န ျ္မန္မ့္တပန္ေတမန္ငံရ ကခ နျပညနမယန

အပစနအခတန္ပနစာျခ န်ား

ေ ကျ မခ ကနအမ်ားႀကႏို

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to
coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises.
We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all.

ႏိုင

ပဲေ ကမ န်ား ေျပမ ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။ ္စၥ္ူကမအေမျ

့္န

အ

ႏိုငပဲ

အပစနအခတန္ပနစာျခ န်ားေ ကျ မခ ကနကႏိုင ထပန္

အခ ႏိုမနတႏိုင်ားျ္ႇ န့္သြမ်ား္မန ေ္ငံရ မနက န့္ပဲေ ကမ န်ားကႏိုငကညန်ား ေျပမ ကမ်ားခပ
ာ့္ ဲသညနသည္။
“ကခ နျပညနမယနတြ န ကူတႏိုင န်ားက ၄ ်ားန တႏိုင္ အႏို္နျပမနာႏိုင န္မနအတြကန ္ ႏို္န်ားခ ္န်ားေ္်ားကႏိုင အထူ်ားပ နကႏိုငကမ်ားေ ကမ န်ား
ေျပမသညန ကႏိုင

ကမ်ားသႏိုခာ့္္သညန”

အေ္်ားေပ တင္ျပမနေ္်ား
ေဒ ေအမ န

သင ္စၥ ္ူကမ္ငံရ ေျပမခာ့္ပဲသညနသည္။

မန်ားစင ကညန၊ ကူ္ကဝမနထ္န်ား၊ ကယန

ဝမနႀကီ်ား ေဒဲကနတမ

့္န ေမျပညနေတမနတြ န ာႏိုင န ေတမနရွင္၏ အတႏိုင နပ နခပငစႏိုၢ ကန

ႏိုင န္မဒငတႏိုယညငံရႏိုာကႏို န်ားေ္်ား္ငံရး်ားအေမျ

ယနေ္်ားာငံရ န့္ ျပမနကညနေမ္မခ ထမ်ားေ္်ား ဝမနႀကီ်ားးမမ ျပညနေထမ စ
န င

ဝ န်ားျ္တနေအ်ားတႏိုင္ာငံရ န့္ ေတြ္

ငခာ့္ပဲသညနသည္။ ထႏိုငသႏိုင္ ေတြ္

အကူအညီကႏိုငအပနသညန့္ အေျခအေမ္ မ်ား၊ အကူအညီ အ္ မ်ား
တ့္ေသမ ေျ ္ငံရ န်ားခ ကန္ မ်ား ္္ငံရႏိုေအမ န ေ
အတူတကြ မညန်ားက္န်ား္ငံရမေ ြ ကငပနေ
္စၥ္ူကမအေမျ

င္မတြ န ကူသမ်ားခ န်ား စမမမ္က

ႏိုင န္မ

င်ားကႏိုငအပနေမသူ္ မ်ားအတြကန ေ္္ငံရညနတညနတ

မ န္ြကန္မတြ န ကကနတြာ

မ န္မန အျ္ န ကငံရယန၊ ေ

ပူ်ားေပဲ န်ားေ

မ န္ြကန္ကအမ်ား တႏိုင်ားျ္ငံရ န့္ျခ န်ားျ

န့္

်ားြ ောြ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။

့္န ေဘ်ားအာၲရ ာယ္ႀကိဳတယ္ တယငတယငရး္ေရတႏကယ ဳင့္္ တယငင တယရ္ႀယငရးႀကငကဳကငး္ ရတယႏငင တယရ္ႀယ္ တယးက္ေရတႏကယ

စ ယလ်ဥယး၍လလယး

က ငင္းင္ေ္း ႏ းခလယပက“ျ္မန္မာႏိုငန န သညန က္မၻေပ တြ န ေဘ်ားအာၲရ ာယ္ႀ့ိငဳ္္္ေကငတယင္ ိ ် း

င့ငးရရကခလယႏက္ေကငယတယတ့ ် းဳ္တယက းတတယ းခလယပကပတတညက င္ေရစယကငကငတယႀလငတယးတ ္စယ ဒဏယႀကင စ
့ း ႏရခလယႏကိ ်ကတယ ရ စဳတယၿ းက
္ေကငတယတ့ငဳ ယကိစကငးရိငတ္ရတယႏကေဘ်ားအာၲရ ာယ္ႀကိဳတယ္ တယငတယငရး္ေရတယႏကဳင့္္ တယငင တယရ္ႀယငရးႀကငကဳကငး္ ရတယ ႏငင တယရ္ႀယက
္ေရတယႏကစ ယလ်ဥယးၿ းက ် းစ္ ကငင တယရ္ႀယ ႏၿ း္ရစယ းခလယ” သင္စၥ ္ူကမက ေျပမ ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။ “ ေျ္ က န၊ ေ္
ေ္်ားႀကီ်ား၊ေ္ကငံရ ျခ န်ား၊
တညနေ

ႏိုင နကကငမ်ားန

မကန္မနအတြကန

္ငမနတႏိုင န်ားအာၲ္မယနတႏိုင္ကႏိုင

ကၽြမန္တႏိုင္ အေမျ

တင္ျပမနေ

မ ္
န ြကန္မန ာႏိုင န ရွင္၏ စြ္န်ားေ

မ န္ညနကႏိုင

့္န အ စႏိုင်ား္ပႏိုင န်ား ္ႏိုတန ကနအ ္ြာ အစ ညန်ား္ မ်ား ၊ ေဘ်ားအာၲ္မယနႀက

ေတြ္ာႏိုင နေျခ္ မ်ားသညန့္ ္ပန္ြမကူထင္ မ်ားာငံရ ့္န ကကနတြာ ေ

မ န္ြကန္ကကႏိုင

ကနကကနတႏိုင်ားျ္ငံရ န့္ သြမ်ား္ညန ျ စနပဲ သညန”

သင ္စၥ ္ူကမ္ငံရ ေျပမ ကမ်ားခာ့္ပဲသညနသည္။

ထပန္သႏို္က
ငံရႏို ပ
ႏိုင ဲက

ကနသယ
ြ ္
န မန

ျ္မန္မာႏိုင န တြ န -

မမနစ္
ီ ကနမယနကီ ၊ + ၉၅ လ၉လ ၀၀၀လ ၈၁၅ ၊ nancy.mcnally@un.og

မယူ်ားေယမကနခနတြ န -

္မ

စ မီ မတြ န -

ယမန်ားစက
န မ့္ခန ၊ +၄၁ လ၉ ၄လ၂ ၉လ၅ဝ ၊ laerke@un.org

ယနကစ
န က
ီ ီ ၊ +၁ ၉၁လ ၃၃၁ ဝ၃၉၃ ၊ geekie@un.org

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to
coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises.
We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all.

