
 

 

 
 

 

သင၏္ ရာသဦတ ုကတကိ၀တ္ ္ာ်ား ႏွင့္ လိုကေ္လ္ာညီေထြရွပိါ 
– အေသ်ားစာ်ား လယသ္ ာ်ား ္ာ်ား ႏွင့္ အလပုသ္ ာ်ား ္ာ်ားတြင ္ရင်္ားႏီွ်ားျ ွွဳပႏ္ွံပါ 

 
 

ေလ်ားစာ်ားရပါေသာ က ာၻ႕ေခါင်္ားေဆာင္ ္ာ်ား သို႔ 
 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ က ာၻအ၀ွ ္်ား စုိက္ပ္ိွဳ်ားေရ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ၁.၈ သန္်ား ဖဲရာ်ားထရိတ္ လယ္သ ာ်ား ္ာ်ား ႏွင့္ အလုပ္သ ာ်ား ္ာ်ား ကုိယ္စာ်ား ေရ်ားသာ်ားျခင္်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ က ာၻ႔အ၀ွ ္်ားက လူ ္ာ်ား စာ်ားသံု်ားေနၾကသည့္ အစာ်ားအေသာက္ ္ာ်ား ႏွင့္ အျခာ်ား ရိွ ျဖစ္ ပစၥည္်ား ္ာ်ား ကုိ စုိက္ပ္ိွဳ်ားေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရာသီဥတု 

အက္ပ္အတည္်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကတိက၀တ္ ္ာ်ားကုိ ႏွစ္ကာလရွည္ တည္ ႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ပတ္၀န္်ားက္င္ပ္က္ဆီ်ား ႈ ္ာ်ားက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြ ္်ားကုိ 

ဆုိ်ားရြာ်ားစြာ ထိခုိက္ေစပါသည္။  

 
သင္တို႔ သည ္တစ္ေန႔တြင္ ေျခာက္ေသြ႔ၿပီ်ား ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ေရလွ္ံေနေသာ အစြန္်ားေရာက္ရာသီဥတာကုိ ျဖစ္ေစသည့္ ထတုလ္ြတ ္ႈကိ ုေလ္ာ့ခ္ရန္ 

ကတျိပွဳခ့ဲၾကသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္်ား ထုတ္လြတ္ ႈ ္ာ်ား ွာ အႏၱရာယ္ရိွေလာက္ေအာင္ တုိ်ားတက္ ္ာ်ားျပာ်ား ေနေသာ္လည္်ား သင္တုိ႔၏ စိတ္အာ်ားထက္သန္ ႈ ွာ 

အလြန္အ င္်ားနိ ့္ေနပါသည္။ 

သင္တို႔သည ္ရာသီဥတု ေျပာင္်ားလဲလွ္င္လည္်ား အစာ်ားအေသာက္ ္ာ်ားကုိ ဆက္လက္စုိက္ပ္ိွဳ်ားႏုိင္ေစရန္ ကူညီႏုိင္ေသာ ရာသဦတ ုဘ႑ာအေထာကအ္ပ့ံ 

ေပ်ား ညဟ္ ုကတျိပွဳခ့ဲၾကသည။္ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ထံသုိ႔ ဘာ ွ ေရာက္ လာပါ။  

သငတ္ို႔သည ္လပုင္န်္ား ္ာ်ားကိ ုအသင့္ခူ်ားခပ္စာ်ားသူ ္ာ်ား ွ ပူ်ားတြလုဲပ္ကုိင္သူ ္ာ်ားျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္်ားလဲေပ်ား ည္ဟု ကတျိပွဳခဲၾ့ကသည။္ သုိ႔ေသာ္ 

လယ္သ ာ်ား ္ာ်ားက တစ္ေန႔လွ္င္ တစ္ေဒၚလာထက္နည္်ားၿပီ်ားရေနခ္ိန္တြင္ ရွယ္ယာပုိင္ရွင္ ္ာ်ားက ဘီလီယံႏွင့္ခ္ီ ျ တ္စြန္်ား ခ့ဲၾကသည္။  

 
လြန္ခဲ့ေသာ လ ္ာ်ားက ယူဂန္ဒါတြင ္ေရႀကီ်ားျခင္်ား၁၊  က္ဒက္စကာ တြင ္ ို်ား ရြာျခင္်ား၂၊ အာဖရိကတိုက္တစ္၀ ွ္်ားတြင္ ဖ္ကပ္ို်ား ္ာ်ား က္ေရာက္ျခင္်ား၃ အပါအ၀င္ 

အစြန္်ားေရာက္ရာသီဥတုေၾကာင့္ စိုကက္ြင္်ား ္ာ်ား အႀကီ်ားအက္ယ္ပ္က္ဆီ်ားခဲ့ရပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ အာဖရိက သည္ အပူဆုံ်ား ဇန္န၀ါရီ ႏွင့္ ဇြန္၄ကိ ု

ႀကံွဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အေ ရိကအလယပ္ိုင္်ားတြင္ ဟာရကီိန္်ား အိတာ ႏွင့္ အုိင္အုိတာ တို႔က ဟြန္ဒူ်ားရပ္စ္တြင္ပင ္$၂ ဘီလီယ ံပ္က္ဆီ်ား ႈကိ ုျဖစ္ေစခဲ့ၿပီ်ား 

ဖဲရာ်ားထရိတ္ လယ္သ ာ်ား ္ာ်ား ွာ အႀကီ်ားအက္ယ္ နစ္နာခဲသ့ည္။၅ အုိင္ပီစစီီ  ွန္်ားေျခအသစ္ ္ာ်ားအရ အိႏၵိယရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အဖြဲ႔၀င္ ္ာ်ားသည္ 

ျပင္်ားထန္လြန္်ားေသာ အပလူႈိင္်ား ္ာ်ား၊  ို်ား ရြာျခင္်ား ႏွင့္ ပုံ နွ္ ဟုတေ္သာ  ို်ားရြာ ႈတို႔ကို ပို ိုရငဆ္ိုင္ခဲ့ရသည္။၆ ၄င္်ားတို႔က က ာၻႀကီ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ 

အစာ်ားအစာ ္ာ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိုကပ္္ိွဳ်ားႏိုင္စြ ္်ားကို ေလ္ာ့က္ေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စာ်ား၀တ္ေနေရ်ားသည ္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိုက္ပ္ိွဳ်ားေရ်ားထုတက္ုန္ ္ာ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ေန သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကာ်ားထဲတြင္ ဆင္်ားရဲ ႈက ပို ိုႀကီ်ားထြာ်ားလာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္်ား သကေ္ရာက ္ႈ ွာ ပို ိုနက္ရွိွဳင္်ားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ 

ေရေျ အေပၚ ထိခုိက္ ႈ ္ာ်ားက အရင္်ားအျ စ္ရရွိရန ္ပို ိယုွဥ္ၿပိွဳငရ္ေစၿပီ်ား လယ္သ ာ်ား ္ာ်ား ႏွင့္ အလုပ္သ ာ်ား ္ာ်ားသည္ အစဥ္အၿ  ဲျ င့္တက္ေနေသာ လူ ႈေရ်ား 

ႏွင့္ စီ်ားပြာ်ားေရ်ား ဖိအာ်ား ္ာ်ားကိ ုရင္ဆိုငေ္နၾကရပါသည္။  

 
ထိခိုက္ ႈ ္ာ်ားသည္ စိုက္ပ္ိွဳ်ားေရ်ား အိ ္ေထာင္စုရွိ ၀င္ေငြအနည္်ားဆုံ်ား၊ အခက္ခဲဆုံ်ားေသာ အေျခအေနတြင္ အလုပ္လုပ္ကို္င္ရသည့္ အ ္ိွဳ်ားသ ီ်ား ္ာ်ားအေပၚ 

အခ္ိွဳ်ား  ွ္တစြာ က္ေရာက္ပါသည္။ ၄င္်ားအေျခအေနတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူငယ္လူရြယ္ ္ာ်ား စိုက္ပ္ိွဳ်ားေရ်ားတြင္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ ရွိေတာ့ပါ၊ ယင္်ားအတြက္ 

သူတို႔ကို အျပစ္တင္လို႔ရပါ့ လာ်ား။ ေနာက္ ္ိွဳ်ားဆက္သစ္ ္ာ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ္ိွဳ်ားေရ်ားကို ဆင္်ားရဲ ြဲေတ ႈ ေထာင္ေခ္ာက္တစ္ခုအေနျဖင့္ ျ င္ေနပါက က ာၻႀကီ်ားအတြက္ 

အစာ်ားအစာကို ဘယ္သူေတြက စိုက္ပ္ိွဳ်ားေပ်ား ွာလ။ဲ  

 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေျပာျပလုိသည့္ အျခာ်ားျဖစ္ရပ္ ရိွပါေသ်ားသည္။ က ာၻအႏံွ႔က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ စုိက္ပ္ိွဳ်ားေျ  ္ာ်ားေပၚတြင္ ျဖစ္ပ္က္ေနေသာ လုပ္ကုိင္ရန္ လုိအပ္ေနသည့္ 

အေျပာင္်ား အလဲ ္ာ်ားကုိ သင္တုိ႔ျ င္ႏုိင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သစ္ပင္စုိက္ျခင္်ားသည္ ဂါနာ တြင္ ကုိကုိ်ား ္ာ်ား ကုိ ေနေရာင္ ွ ကာကြယ္ေပ်ားၿပီ်ား ကင္ညာတြင္ လၻက္ ္ာ်ားကုိ 

ေရျ ွဳပ္ျခင္်ား ွ ကာကြယ္ေပ်ားကာ ကြာတာ ာလာ တြင္ အစာ်ားအေသာက္ ပုိထြက္ေစသည့္ ပ္ာ်ား ္ာ်ားကုိ ျဖစ္ေစပါသည္။ အာဖရိက ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္်ား၊ 

လက္တင္အေ ရိက ႏွင့္ ကာေရ်ားဘီရန္၊ အာရွ ႏွင့္ ပစိဖိတ္ တုိ႔ရိွ ဖဲရာ်ားထရိတ္ အဖြဲ႔ ္ာ်ားက လယ္သ ာ်ား ္ာ်ားက ၄င္်ားတုိ႔၏ သီ်ားႏံွ ္ာ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ လုိအပ္သည့္ 

နည္်ား ္ာ်ားကုိ  ွ္ေ၀ေပ်ားေနပါသည္။  

သငလ္ိုခ္င္ေသာ က ာၻၿကီ်ား  
ကိုေရြ်ားပါသ 



 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တာ၀န္သိေသာ ၀ယ္ယသူူ ္ာ်ားႏွင့္ ပူ်ားေပါင္်ားလပု္ေဆာင္ျခင္်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လယ္ ္ာ်ားကိ ုပို ိခုံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပသ္ည့္ 

ရင္်ားႏွီ်ားျ ွွဳပ္ႏံွ ႈကို ထုတေ္ပ်ားၿပီ်ား သယယ္ူပို႔ေဆာင္ ႈ ႏွင့္ လယ္ယာထတု္လြတ္ ႈကိုလည္်ား ေလ္ာ့ခ္ေပ်ားပါသည္။ ဖရဲာ်ားထရိတ္ လုပင္န္်ား ္ာ်ားသည္ သင့္တင့္ ွ္တေသာ 

ေစ္်ားႏႈန္်ား ႏွင့္ ဖဲရာ်ားထရိတ ္ပရီ ီယံေၾက်ား ္ာ်ားကို ေပ်ားသြင္်ားျခင္်ားျဖင့္  ွန္ကနစ္ြာ ရင္်ားႏီွ်ားျ ွွဳပ္ႏွံေနၿပီ်ား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခႏံိုင္ရည္စြ ္်ား ွာလည္်ား ပို ိုအာ်ားေကာင္်ားလာ 

ေနပါသည္။  

 
သို႔ေသာ္လည္်ား ဤ ရွိ ျဖစ္ အလုပ္ ္ာ်ားအတြက္ ေပ်ားေခ္ ႈ ္ာ်ား ျပွဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပ ာအာ်ားျဖင့္ ေကာ္ဖီပင္ ္ာ်ားၾကာ်ားတြင္ သစ္ပင္ ္ာ်ားစိုက္ျခင္်ားက 

ေကာ္ဖီပင္ ္ာ်ားကို ေနေရာင္ ွကာကြယ္ေပ်ားႏိုင္၊ သီ်ားႏွံေရာဂါ ္ာ်ားျဖစ္ ႈ ႏွင့္ ေရလွ္ံ ႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ထိခိုက္ ႈ ္ာ်ားကို ေလ္ာ့ခ္ေပ်ားႏိုင္ေသာ္လည္်ား - 

ယင္်ားသို႔ျပွဳလုပ္ရျခင္်ားေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ ႈစရိတ္ ္ာ်ား ပို ္ာ်ားသြာ်ားေစပါသည္။ လယ္သ ာ်ား ္ာ်ားသည္ အသက္ရွင္ရန္ ၀င္ေငြကိုပင္ ရပါက ယင္်ားကဲ့သို႔ေသာ  ရွိ ျဖစ္ 

ေျပာင္်ားလဲ ႈ ္ိွဳ်ားကို ဘယ္လိုလုပ္ေငြစိုက္ထုတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါ့ လ။ဲ  

 
၂၀၅၀ အ ွီေျပာင္်ားလဲၾက ည္ဆိုသည္ ွာ ေနာက္က္လြန္်ားပါသည္။ ခ္ ္်ားသာ်ားေသာ၊ ညစ္ည ္်ားေစ ႈ ္ာ်ားေသာ ႏိုင္ငံ ္ာ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သငတ္ို႔သည္ 

လိုက္ေလ္ာညီေထြ ျဖစရ္န္ ႏွင့္ အႏၱရယ္ေလ္ာ့ခ္ရန္အတြက ္ကုနက္္စရိတ ္္ာ်ားကိုေပ်ားေခ္ရ ည့္ သင္တို႔၏ ကတကိ၀တ္ ္ာ်ားကို ယခုပင ္ျဖည့္ဆည္်ား 

ေပ်ားရပါ ည္။ ကာဘြန္ထုတလ္ြတ္ ႈကိ ုေလ္ာ့ခ္ ည္ဟုေပ်ားထာ်ားေသာ သင္တို႔၏ ကတိက၀တ္ ္ာ်ားကို ဆက္လက္ ျငင္်ားဆနလ္ို႔ ရေတာ့ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ႈ   ွသို႔ ဟုတ္ သင္တို႔အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ ္ာ်ား ွ တင္သြင္်ားေသာ ကုန္ပစၥည္်ား ္ာ်ား ွ ထုတ္လြတ္ ႈ ္ာ်ားကို လ္စ္လ္်ဴရွွဳ႕ေသာ ‘အသာ်ားတင္ သုည’ 

သို႔ ဟုတ ္အ ွန္တကယ္ ထတု္လြတ္ ႈ ္ာ်ား ကိ ု ေလ္ာ့က္ေစေသာ သဓိဌာန္ ္ာ်ား ကိ ုကၽြႏု္ပ္တို႔ လက္ခလံိ ့္ ည္ ဟုတပ္ါ။ ႏုိင္ငံတကာ 

ေရေၾကာင္်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရ်ား လပု္ငန္်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ ္ည္ဆိပုါက ၄င္်ားသည ္က ာၻ႔ သတၱ ေျ ာက္ ထုတ္လြတ္ ႈအ ္ာ်ားဆုံ်ား ႏုိင္ငံျဖစ္ပါလ ိ့္ ည္။၇  

 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔က သင္တို႔ကို ယခုပဲ လုပ္ေဆာင္ေပ်ားရန္ ေတာင္်ားဆိုလိုက္ပါသည္- 

 
၁။ ရာသဦတ ုအတြက ္ဘ႑ာေရ်ား အေထာကအ္ပံ ့$၁၀၀ ဘလီယီ ံေပ်ား ညဆ္ိေုသာ ကတကိ၀တက္ိ ုယခပုင ္ျဖည့္ဆည်္ားေပ်ားပါ။ ၄င်္ားသည ္လယသ္ ာ်ား ္ာ်ား ႏွင့္ 

အလပုသ္ ာ်ား ္ာ်ားထ ံတိကုရ္ိကုေ္ရာကဖ္ို႔ လိပုါသည ္သုိ႔ ွသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သစ္ပင္ ္ာ်ားကုိ စုိက္ႏုိင္ ည္၊ ခံႏုိင္ရည္ရိွေသာ သီ်ားႏံွ ္ာ်ားကုိ စုိက္ပ္ိွဳ်ားႏုိင္ ည္၊ 

ေနာင္လာ ည့္  ုန္တုိင္်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသင့္ျပင္ဆင္ထာ်ားႏုိင္ ည္ - က ာၻႀကီ်ားအတြက္ အစာ်ားအစာေတြကုိ ဆက္လက္ စုိက္ပ္ိွဳ်ားေပ်ားႏုိင္ ည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
၂။ ကာဘြန္ထုတ္လြတ္ ႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီ်ားသင္တို႔ ရို်ားသာ်ားရပါ ည္၊ သိပၸံနည္်ားက္ အႀကျံပွဳခ္က္ ္ာ်ားအတိုင္်ား ေလ္ာ့ခ္ရဲသည့္ သတၱိရွိရပါ ည။္ သင္တုိ႔၏ အသာ်ားတင္ သုည 

သဓိဌာန္တြင္ သင္တုိ႔၏ ျပည္တြင္်ား ထုတ္လြတ္ ႈ၈ ကုိသာ က တင္သြင္်ားေသာ ကုန္ပစၥည္်ား ္ာ်ား ွ ထုတ္လြတ္ ႈကုိလည္်ား ေလ္ာ့ခ္ေစေသာ ရည္ ွန္်ားခ္က္ ္ာ်ား ႏွင့္ 

 ူ၀ါဒ ္ာ်ား ပါ၀င္ေစရ ည္ ျဖစ္ၿပီ်ား ေငြေပ်ား၀ယ္ယူျခင္်ား ဟုတ္ဘဲ အ ွန္တကယ္ ေလ္ာ့ခ္ ႈျဖစ္ေစရပါ ည္။ ႏုိင္ငံအလုိက္ ဆံု်ားျဖတ္ထာ်ားသည့္ ထည့္၀င္ ႈ ္ာ်ားတြင္ 

ေလေၾကာင္်ား ႏွင့္ ေရေၾကာင္်ား ္ာ်ား ပါ၀င္ေစျခင္်ား ွာ သင္တုိ႔လုပ္ေဆာင္ရ ည့္  ပါ ျဖစ္ ေျခလွ ္်ားတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘက္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ၀ယ္ယူသူ ္ာ်ားႏွင့္ 

အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရန္ အသင့္ရိွေနေသာ္လည္်ား သင္တုိ႔က ဦ်ားေဆာင္လုပ္ကုိင္ရပါ ည္။  

 
၃။ ေနာင ္ကနုသ္ြယ ္ႈ ္ာ်ားသည  ္တရာ်ား ွ္တၿပ်ီား ကာဘြနထ္တုလ္ပု ္ႈနည်္ားေသာ ကာဘြန္အ ္ာ်ားအျပာ်ား ကုန္သြယ္ ႈကို ေလ္ာ့ခ္ေသာ ကနုသ္ြယ ္ႈ ္ာ်ားအျဖစ ္

ဥ်ီားတညသ္င့္ပါသည။္ ကုန္သြယ္ေရ်ား သေဘာတူညီခ္က ္္ာ်ားသည္ လယသ္ ာ်ား ္ာ်ားကို အကူအညီေပ်ားၿပီ်ား ေရရညွ္တည္တံ့ေရ်ား ႏွင့္ ရာသီဥတာ 

အက္ပ္အတည္်ားကို ေျဖရွင္်ား ႈတြင ္ရင္်ားႏွီ်ားျ ွွဳပ္ႏွံေသာ လပု္ငန္်ား ္ာ်ားျဖစ္သင့္ကာ ရုပ္ၾကြင္်ားေလာငစ္ာ အသုံ်ားျပွဳ ႈ ႏွင့္ တူ်ားေဖာ္ ႈ၊ ထတု္ယူ ႈေစ္်ားကြက္ကို 

သက္၀င္ေစ ႈကိ ုအာ်ားေပ်ားျခင္်ား ္ိွဳ်ားကို ရပ္တန္႔သင့္ပါသည္။  

 
၄။ သင္တို႔သည ္လပ္ုငန္်ား လပ္ုထု်ံားလပ္ုနည်္ား ္ာ်ားကိ ုအာ်ားျဖည့္ကြပ္ကရဲပါ ည ္သုိ႔ ွသာ လုပ္ငန္်ား ္ာ်ားက ေရရွည္တည္တ့ံေသာ အေထာက္အပ့ံကြင္်ားဆက္တြင္ 

ရင္်ားႏီွ်ားျ ွွဳပ္ႏံွ ည္၊ လယ္သ ာ်ား ္ာ်ားကုိ တရာ်ား ွ္တေသာ ႏႈန္်ားထာ်ားကုိ ေပ်ားေခ္ ည္ျဖစ္ၿပီ်ား ၄င္်ားတုိ႔၏ အေထာက္အပ့ံကြင္်ားဆက္ ္ာ်ားတြင္ ပတ္၀န္်ားက္င္ဆုိင္ရာ 

ျပႆနာ ္ာ်ား ကုိ ကုိယ္ပုိင္ကိစၥဟု ယူဆၾက ည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ပတ္၀န္်ားက္င္ဆုိင္ရာ ၀တၱရာ်ားသိ ႈ ကုိ ျ င္လုိပါသည္ သုိ႔ ွသာ လုပ္ငန္်ား ္ာ်ားသည္ 

သစ္ေတာျပွဳန္်ားတီ်ားျခင္်ားကုိ ကာကြယ္သည့္ အလုပ္ ္ာ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လာၾကပါ ည္ - ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လယ္သ ာ်ား ္ာ်ားက ကုန္က္စရိတ္ကုိ  ခံရေစေသာ 

နည္်ားလ ္်ားျဖင့္ ၄င္်ားတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ည့္ နည္်ားလ ္်ား ္ာ်ားကုိ ျ င္လုိပါသည္။ လုိအပ္လာပါက တာ၀န္၀တၱရာ်ား ္ာ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ပ္က္ကြက္ေသာ 

လုပ္ငန္်ား ္ာ်ားကုိ အတင္်ားအၾကပ္လုပ္ေဆာင္ခုိင္်ားရန္  ျဖစ္ ေနျပင္ဆင္ထာ်ားရပါ ည္။  

 
ကုိဗစ္-၁၉ က ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ က ာၻႀကီ်ားကုိ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္်ား တုိက္ခုိက္ဖ္က္ဆီ်ားထာ်ားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္်ား ၄င္်ား၏ သက္ေရာက္ ႈ ွာ ရာသီဥတု 

အက္ပ္အတည္်ားကုိ ယခုကတည္်ားက ေျဖရွင္်ားရန္ ပ္က္ကြက္ခ့ဲသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္ၾကရ ည့္ ထိခုိက္ ႈ ္ာ်ားႏွင့္ ႏႈိင္်ားယွဥ္လွ္င္ စာ ဖြဲ႔ေလာက္ပါ။ 

က ာၻ႔အစာ်ားအေသာက္ ထုတ္လုပ္သူ ္ာ်ား၏ ကုိယ္စာ်ားလွယ္ ္ာ်ားအေနျဖင့္ သင္တုိ႔သည္ ဤအခုိက္အတန္႔ကုိ အ ိအရ ရယူပါ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသံကုိ နာ်ားေထာင္ပါ၊ 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ က ာၻႀကီ်ားအတြက္ အစာ်ားအေသာက္ေတြ ဆက္လက္စုိက္ပ္ိွဳ်ားႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပ်ားပါလုိ႔ ႏႈိ်ားေဆာ္အပ္ပါသည္။  



 

 

 


