
To receive food assistance this month, bring your
UNHCR Progress ID, UNHCR Family Attestation card
and SCOPE card to the  E-Voucher outlet. If you do not
have or have lost your documents, please report this to
the Help Desk at WFP’s E-Voucher outlet.

Every month you will be able to choose up to 23
food items to purchase with a value voucher
from WFP. 10 fixed items, like rice and cooking oil,
will always be available at the outlet and 13 flexible
items will be available depending on season,
availability and price.

WFP ASSISTANCE

If you have not yet accessed food assistance this
month, please visit the Help Desk at any of WFP’s 

e-voucher outlets in your new location 
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08 000 999 777
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WFP ASSISTANCE

WFP's Fresh Food Corners, with fresh
vegetables and fruits, may or may not be
available at your new e-voucher outlet.
However, Fresh Food Corners are being opened
in all outlets on a rolling basis, so if there are
none available at the moment, you will
eventually have access again.
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Please visit the Help Desk at any WFP food
assistance outlet or call 08 000 999 777 to report
any complaint regarding your current location
due to your relocation or for any food assistance
related issues.
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If you are a pregnant or nursing mother or have
children under the age of 5, you can visit the WFP
Nutrition Centre in your new location to receive
nutritional support. Please bring your UNHCR Progress
ID as well as your Nutrition assistance card and any
other supporting documents regarding your pregnancy
or age of children.
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You will receive around BDT 931.89 per person
on your WFP voucher in March to use at the E-Voucher
outlet. BDT 637 can be used to buy rice and any other
items. You can purchase up to 13kgs per person of
rice with this amount. The remaining amount can be
used to buy any other food items except rice.
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08 000 999 777



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။
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သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။
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အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။
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E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။
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စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။
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သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။
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အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။
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E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။

1

2
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လမ်းများ

အာဟာရစင်တာများ

WFP E-Voucher 

cic office



WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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လမ်းများ
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WFP E-Voucher 
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WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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2

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇
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WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။

1

2

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

လမ်းများ

အာဟာရစင်တာများ

WFP E-Voucher 

cic office



WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။

1

2

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

လမ်းများ

အာဟာရစင်တာများ

WFP E-Voucher 

cic office



WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။

1

2

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

လမ်းများ

အာဟာရစင်တာများ

WFP E-Voucher 

cic office



WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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လမ်းများ

အာဟာရစင်တာများ

WFP E-Voucher 

cic office



WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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2
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WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။
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WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။



စားနပ်ရိက�ာ အကူအညီရ�ိှေရးအတက်ွ - သင်၏ UNHCR
မှတ်ပုံတင်ကဒ် UNHCR မိသားစုသက်ေသခံကတ်ြပား�ှင့် 
စကုတ် (SCOPE) ကဒ်ကုိ E-Voucher ဆုိင်သိ�  ယူေဆာင်လာပါ။
သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများ မ�ိှ (သိ� မဟတ်ု) ေပျာက်ဆုံးခ့ဲေသာ
WFP ၏ E-Voucher �ိှ အကူအညီေပး စားပဲွ (Help Desk) 
၀နထ်မ်းများအား သတင်းပိ� ပါ။

WFP မှ တနဖုိ်းေဘာက်ချာြဖင့် သင်သည် စားစရာအစားအစား
၂၃ ခု အထိ ေရွးချယ် လစ�်လတုိင်း ဝယ်ယူ�ိင်ုပါလိမ့်မည်။
ပုံေသ အစားအစာအမျ�ိးအစား(၁၀)မျ�ိးကုိ အ�မဲတမ်းရ�ိှ�ိင်ု�ပီး
ေစျးကွက်�ိှ ေစျး�ှ�နး်၊ ရာသီအလိက်ု ရ�ိှ�ိင်ုမ� အေပ�မူတည်၍ 
ေြပာင်းလယ်ွြပင်လယ်ွ အစားအစာအမျ�ိးအစား (၁၃) မျ�ိးကုိ
လည်း ရ�ိှ�ိင်ုပါသည်။

WFP ASSISTANCE

သင်သည် ယခုလအတင်ွး စားနပ်ရိက�ာ အေထာက်အပ့ံ မရ�ိှပါက
သင်ေရာက်�ိှေနထုိင်သည့် ေနရာအသစ်�ိှ WFP ၏ E-Voucher ဆုိင်များ�ိှ
အကူအညေီပးစားပဲွ (Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အကူအညီ ေတာင်းပါ။

1

2

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

လမ်းများ

အာဟာရစင်တာများ

WFP E-Voucher 

cic office



WFP ASSISTANCE

သင်၏ E-Voucher ဆုိင်အသစ်တင်ွ WFP ၏
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များ လတ်ဆတ်ေသာ ဟင်းသီး
ဟင်းရွက်�ှင့် သစ်သီးဝလံများအတူ ဆုိင်ဖွင့်ထားပါလိမ့်မည်
(သိ� ) ဖွင့်မထားပါ။ မည်သိ� ပင် ြဖစ်ေစကာမူ လတ်ဆတ်ေသာ
ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေရာင်းဆုိင်များကုိ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန ့ေ်ဝေရး
ဆုိင်များအားလံးုတင်ွ ဖွင့်လှစ် လ�က် �ိှပါသည်။ ဒါေ�ကာင့်
ယခုအချနိတ်င်ွ    ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဝယ်ယူ မရ�ိှ�ိင်ုပါလ�င်
ေနာက်ပုိင်းတင်ွး ရ�ိှပါလိမ့်မည်။

4

သင် ေြပာင်းေရ� � ေနထုိင်ရြခင်း၊ လက်�ိှတည်ေနရာ (သိ� )
စားနပ်ရိက�ာအေထာက်အပ့ံအကူအညီ ဆက်��ယ်ေသာ ကိစ�ရပ်
များ�ှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် တိင်ု�ကားချက်ကုိမဆုိ
ေကျးဇူးြပ�၍ WFP ၏ စားနပ်ရိက�ာဆုိင်�ိှ အကူအညေီပးစားပဲွ
(Help Desk) သိ�  သွားေရာက် အစီရင်ခံ တင်ြပပါ။

6

အကယ်၍ သင်သည ်ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်မိခင် (သိ� ) အသက် ၅ �ှစ်ေအာက်
ကေလး များ�ိှပါက သင်ေရာက်�ိှ ေနထုိင်ရာ ေနရာအသစ်�ိှ WFP
အာဟာရစင်တာသိ�  သွားေရာက်၍ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံကုိ ရ�ိှ�ိင်ု
ပါသည်။ ေကျးဇူးြပ�၍ သင်၏ UNHCR မှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ 
သင်၏ အာဟာရ အေထာက်အပ့ံ ကတ်ြပား�ှင့် သင့် ကုိယ်၀န၊် ကေလး
ငယ်များ အသက်�ှင့် သက်ဆုိင်သည့် အြခား အေထာက်အကူြပ�
စာရွက်စာတမ်းများကုိ ယူေဆာင်လာပါ။

5

3

၀၈၀၀၀၉၉၉၇၇၇

E-Voucher ဆုိင်များမှ အစားအစာ ဝယ်ယူ�ိင်ုရန ်မတ် လ အတက်ွ
လတူစ်ဦးစီအတက်ွ တာကာ ေင ွ၉၃၁.၈၉ တာကာ
လက်ခံရ�ိှပါလိမ့်မည်။ ဆနဝ်ယ်ယူရန ်အတက်ွ တာကာ ေင ွ၆၃၇
ကုိ သုံးစဲွ�ိင်ု�ပီး ကျနေ်ငမွျားြဖင့် အြခား အစားအစာ ပစ�ည်းများ 
၀ယ်ယူရန ်အသုံးြပ��ိင်ုပါသည်။ သင်သည် ဤတာကာ ေင ွ
ပမာဏ�ှင့် လတူစ်ဦးအတက်ွ ဆန ်၁၃ ကီလုိဂရမ်အထိ 
၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။ ကျန�ိှ်ေသာ တာကာေငြွဖင့် ဆနမှ်အပ 
အြခားမည်သည့် အစားအစာများကုိ မဆုိ ၀ယ်ယူ�ိင်ုပါသည်။


