သတင််းထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်

စာ်းနြ်ရိကခာနှင် လလာင်စာဆီလ ်းနှုန်း် မျာ်းပမင်တက်လာမှု ပမန်မာနိုင်ငံ၏ အဆင််းရဲဆံု်းနှင်
အထိခိုက်လွယ်ဆံု်းလူထုမျာ်းကို အနတရာယ်ပြြုလစနိုင်လ ကာင််း WFP သတိလြ်း
နေပြည်နတ ်၊ ပမေ်မ - လက်ရှှိနှိုင်ငံနရေးမငငှိမ်သက်မှုအနပခအနေသည် ကုေ်စည်စေးဆင်ေးမှုကွင်ေးဆက်မ ေး (Supply
Chains) နှင် နစ ေးကွက်မ ေးအနြေါ်သှိုို့ အက ှိ ေးသက်နရ က်လ သည်နှင်အမျှ စ ေးေြ်ရှိကခ နှင် နလ င်စ ဆန ေးနှုေ်ေးမ ေး

ပမင်တက်လ လ က်ရှှိန က င်ေး ကုလသမဂ္ဂကမ္ စ ေးေြ်ရှိကခ အစအစဉ် (WFP) က သတှိနြေးသည်။
WFP ၏ စ ေးေြ်ရှိကခ န ေးနှုေ်ေး နစ င် ကည်နလလ ခ က်မ ေးအရ အခ ှိ ျို့နသ ငမှိ ျို့ပြနေသမ ေးတွင်
စ ေးေြ်ရှိကခ န ေးနှုေ်ေးမ ေး ပမင်တက်နေလ က်ရှှိန က င်ေး နတွျို့ရှှိရသည်။ ရေ်ကုေ်ငမှိ ျို့၏ ငမှိ ျို့ပြဆင်နပခဖံုေးနေသမ ေးတွင်
နဖနဖ ်ဝါရလဆေ်ေးြှိုင်ေးမှစ၍ စ ေးအုေ်ေးဆ လက်လနစ ေးနှုေ်ေးသည် (၂၀) ရ ခှိုင်နှုေ်ေး ပမင်တက်ခငြေး၊ ရေ်ကုေ်နှင် မနတနလေး
ငမှိ ျို့ပြဆင်နပခဖံုေးနေသမ ေးရှှိ ဆေ်န ေးနှုေ်ေးမ ေးသည် နဖနဖ ်ဝါရလနေောက်ဆံုေးအြတ်မှစတင်က (၄) ရ ခှိုင်နှုေ်ေး
ပမင်တက်လ ခသည်။
နှိုင်ငံအဝှမ်ေး နလလ လ က်ရှှိသည် နစ ေးကွက်မ ေး၌ ဆေ်နစ ေးနှုေ်ေးမ ေးသည် ဇေ်ေဝါရလလယ်မှ နဖနဖ ဝ
် ါရလလယ်
အတွင်ေး ြ မ်ေးမျှ (၃) ရ ခှိုင်နှုေ်ေး ပမင်တက်ခရ ၊ ဗေ်ေးနမ န
် ှင် ြူတ အှိုအြါအဝင် ကခ င်ပြည်ေယ်၏ ငမှိ ျို့ေယ်အခ ှိ ျို့တွင်
ဆေ်နစ ေးနှုေ်ေးပမင်တက်မှုမှ (၂၀) ရ ခှိုင်နှုေ်ေး မှ (၃၅) ရ ခှိုင်နှုေ်ေးအထှိြင်ရှှိန က င်ေး နတွျို့ရှှိရသည်။
“ေ နရှျို့နပြေးလကခဏ နတွဟ အထူေးသပဖင် တစ်နေို့စ တစ်နေို့ ရှ နဖွစ ေးနသ က်နေ ကရတ
အထှိခှိုက်လွယ်ဆုေးံ သူနတွအတွက် တကယက
် ှို စှိတ်ြူစရ ပဖစ်ြါတယ်။ ရှှိနေငြေးသ ေး COVID-19 ရျို့
ရှိုက်ခတ်မှုနတွနြေါ်မှ မှ အခုလှို ကုေ်နစ ေးနှုေ်ေးနတွ ဆက်ငြေးပမင်တက်နေဥေးမယ်ဆှိုရင် အနွမ်ေးြါေးဆံုေးေို့
ထှိခှိုက်အလွယ်ဆုေးံ ရြ်ရ လူထုနတွအနေေို့ မှိသ ေးစုထမင်ေးဝှိုင်ေးမှ ဝဝလင်လင် စ ေးနသ က်နှိုင်ဖှိုို့
အနတ ်ကှိုရုေ်ေးကေ် ကရမယ်အနပခအနေြါ။” ဟု WFP ၏ ပမေ်မ နှိုင်ငံဆှိုင်ရ ဌ နေကှိုယ်စ ေးလှယ် Mr Stephen
Anderson က နပြ သည်။
စ ေးသံုေးဆနစ ေးနှုေ်ေး သှိသှိသ သ ပမင်တက်လ မှုကှို ရခှိုင်ပြည်ေယ်နပမ က်ြှိုင်ေးတွင် နတွျို့ရှှိခရ ဇေ်ေဝါရမှ
နဖနဖ ်ဝါရလအတွင်ေး ြ မ်ေးမျှ စ ေးသံုေးဆန ေးနှုေ်ေးသည် (၂၇) ရ ခှိုင်နှုေ်ေးအထှိ ပမင်တက်ခသည်။ ထှိုို့အတူ
နမ င်နတ ငမှိ ျို့ေယ်တွင် ြမ ှိ ေးစံုန ေးနှုေ်ေးသည်လည်ေး (၁၅) ရ ခှိုင်နှုေ်ေး ပမင်တက်ခသည်။ စ ေးသံုေးဆန ေးနှုေ်ေး
ပမင်တက်မှုမ ေးကှို ရခှိုင်ပြည်ေယ်အလယ်ြှိုင်ေးတွင် (၁၁) ရ ခှိုင်နှုေ်ေး နှင် တေသသ ရတှိုင်ေးနေသကကေးတွင် (၁၄)
ရ ခှိုင်နှုေ်ေးအထှိ နတွျို့ရှှိရသည်။
နလ င်စ ဆနစ ေးနှုေ်ေးမ ေးတွင် နှိုင်ငံအဝှမ်ေး နဖနဖ ဝ
် ါရ (၁) ရက်မှစ၍ (၁၅) ရ ခှိုင်နှုေ်ေးပမင်တက်လ န က င်ေး WFP က
နတွျို့ရှှိခသည်။ နလ င်စ ဆနစ ေးနှုေ်ေးမ ေးပမင်တက်မှုသည် စ ေးေြ်ရှိကခ နစ ေးနှုေ်ေးမ ေး ထြ်မံပမင်တက်လ နအ င်
တွေ်ေးြှိုို့နှိုင်မည်အနပခအနေရှှိြါသည်။ ရခှိုင်ပြည်ေယ်နပမ က်ြှိုင်ေးတွင် ဓ တ်ဆနစ ေး (၃၃) ရ ခှိုင်နှုေ်ေးနှင် ေဇယ်နစ ေး (၂၉)
ရ ခှိုင်နှုေ်ေးအထှိ ပမင်တက်ခသည်။
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နဖ ပ် ြြါကသှိုို့ စ ေးနသ က်ကုေ်နှင်နလ င်စ ဆနစ ေးနှုေ်ေးမ ေးပမင်တက်လ ခှိုက်တွင် ဘဏ်လုြ်ငေ်ေးကဏ္ဍလည်ြတ်မှု
ဆှိုင်ေးငံသွ ေးပခင်ေး၊ နငွလနြေးြှိုို့မှုမ ေး ေည်ေးြါေးသွ ေးပခင်ေးနှင် နငွသ ေးလက်ဝယ် ရရှှိနှိုင်မှု အကေို့်အသတ်မ ေး
က ယ်က ယ်ပြေို့်ပြေို့်ပဖစ်နြေါ်လ ပခင်ေးစသည်တက
ှိုို့ အနပခအနေအရြ်ရြ်ကှို ြှိုမှိုခက်ခသွ ေးနစြါသည်။
WFP အနေပဖင် လက်ရှှိတွင် တှိုက်ြွနရှ င်စခေ်ေးမ ေးတွင်နေထှိုင်နေ ကနသ နေရြ်စွေို့်ခွ ရသူမ ေး လူဥေးနရ ၃၆၀,၀၀၀
နက ်အတွက် လစဥ်နထ က်ြံနြေးလ က်ရှှိနသ ကယ်ဆယ်နရေး စ ေးေြ်ရှိကခ နှင် နငွသ ေးအနထ က်အြံမ ေး
ရြ်တံသွ ေးပခင်ေးမရှှိနစရေ် ရည်ရယ်ခ က်ပဖင် အနရေးနြေါ်အရံစ ေးေြ်ရှိကခ မ ေးကှို ဝယ်ယူစုနဆ င်ေးလ က်ရှှိြါသည်။
အကယ်၍ ကုေ်စည်စေးဆင်ေးမှု နနှောင်နနှေးသွ ေးြါက သှိမ
ုို့ ဟုတ် နငွသ ေးရရှှိနှိုင်မှုအခက်အခမ ေး ဆက်လက်ပဖစ်နြေါ်နေြါက
အဆှိုြါအနရေးနြေါ်အရံစ ေးေြ်ရှိကခ မ ေးကှို အသံုေးပြ က WFP အနေပဖင် လစဥ်နြေးအြ်လ က်ရှှိနသ
နငွသ ေးအနထ က်အြံမ ေးအစ ေး အနရေးနြေါ်စ ေးေြ်ရှိကခ အနထ က်အြံအပဖစ် နပြ င်ေးလနြေးအြ်နှိုင်မည်ပဖစ်ြါသည်။
“မ က နသေးမကက င်ေးြပြ လုြ်ခတ နရေးနက က်ြွမှ ထင်ဟြ်ခတ ပမေ်မ ပြည်သူပြည်သ ေးနတွရျို့ဆနဒသနဘ ထ ေးကှို
နလေးစ ေးလက်ခံလှိုက်ေော ကဖှိုို့ ကမ္ ကုလသမဂ္ဂအနထွနထွအတွင်ေးနရေးမှ ေးခ ြ်တှိုက်တွေ်ေးခတအတှိုင်ေး WFP အနေေို့
ထြ်နလ င်ေးတှိုက်တွေ်ေးြါတယ်။ ငငှိမ်ေးခ မ်ေးနရေးေို့ ညှိနှိှုင်ေးနဆွေးနနွေးမှုနတွကှို နဘေးဖယ်ထ ေးလှိုက်တအခါမ ှိ ေးမှ
ငတ်မွတ်နခါင်ေးြါေးမှုအနပခအနေနတွ ဘယ်လှိုပမေ်ပမေ်ဆေ်ဆေ်ပဖစ်နြေါ်လ နှိုင်သလဆှိုတ နှိုင်ငံတက
အနတွျို့အကကံ နတွျို့အရ ကျွေ်နတ ်တို့ှို WFP က နက င်ေးနက င်ေးသှိရှှိေောေးလည်ထ ေးြါတယ်။” ဟု Mr Stephen Anderson
က နပြ သည်။
WFP ၏ ကုေ်နစ ေးနှုေ်ေး အခ က်အလက်မ ေးကှို ငမှိ ျို့ေယ်နြါင်ေး (၇၀) နက ်ရှှိ နစ ေးနြါင်ေး (၁၀၀) နက ် နှင် မတူညနသ
ကုေ်သည်မ ေးနှင် နစ ေးဆှိုင်နြါင်ေး (၂၅၀) မှ နက က်ယရ
ူ ရှှိခပခင်ေးပဖစ်ြါသည်။ WFP ၏ ြထမ ဥေးစ ေးနြေးသည်
အကူအညလှိုအြ်နေသူမ ေးထံ ၎င်ေး၏ ကယ်ဆယ်နရေး လစဥ် စ ေးေြ်ရှိကခ အနထ က်အြံမ ေးအ ေး ရြ်တံပခင်ေးမရှှိ
ဆက်လက်နြေးအြ်သွ ေးရေ်ပဖစ်ငြေး၊ တစ်ခ ေ
ှိ ်တည်ေးတွင် နပြ င်ေးလလ နသ အနပခအနေအရြ်ရြ်ကှို
အေေးကြ်နစ င် ကည်ရေ်ပဖစ်ြါသည်။
ကုေ်နစ ေးနှုေ်ေးအနပြ င်ေးအလမ ေးကှို အနသေးစှိတ်သှိရှှိလှိုြါက WFP ၏ နစ ေးကွက်နလလ ခ က် ေက်ရှ်ဘုတ်တွင်
ကည်ရှုနှိုင်ြါသည်။
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ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ စ ေးေြ်ရှိကခ အစအစဉ်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်

#
ငငှိမ်ေးခ မ်ေးနရေးနှိုဘယ်ဆုရှင်ပဖစ်သည်။ ကျွန်ုြ်တို့သ
ှို ည်

ကမ္ အကကေးမ ေးဆံုေး လူသ ေးခ င်ေးစ ေောနထ က်ထ ေးမှု အကူအညနြေးအြ်နရေး အဖွျို့အစည်ေးပဖစ်သည်။ အနရေးနြေါ်
အနပခအနေမ ေးတွင် လူူ့အသက် ကယ်တင်ပခင်ေးနှင် စ ေးေြ်ရှိကခ အနထ က်အြံမ ေးမှတစ်ဆင် ြဋှိြကခ၊ သဘ ဝနဘေး
အနတရ ယ်မ ေးနှင်

ရ သဥတုနပြ င်ေးလပခင်ေး

အက ှိ ေးသက်နရ က်မှုမ ေးမှ

ပြေ်လည်ထူနထ င်က

တည်ငငှိမ်မှုနှင် သ ယ ဝနပြ မှုတက
ှိုို့ ှို နဖ ်နဆ င်တည်နဆ က်ရေ် ကကှိ ေးြမ်ေးနဆ င်ရက်လ က်ရှှိြါသည်။
WFP ကှို တွစ်တ တွင် @WFP_Media နှင် @WFPAsiaPacific တှိမ
ုို့ ှတစ်ဆင် ခ တ
ှိ ်ဆက်နှိုင်ြါသည်။
အလသ်းစိတ်သိရှိလိုြါက လအာက်ြါအတိုင််း ဆက်သွယ်နိုင်ြါသည်။
•

Kun Li, WFP ထှိုင်ေးနှိုင်ငံ, +66 845558994, kun.li@wfp.org
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