သတင််းထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပ ြီလ ၂၂ ရက်

ပြန်ြာနုင်ငံအတွင််း လျှင်ပြန်စွာပြင်တက်လာသသာ ဆာသလာင်ြွတ်သြ်ြှုကုတပုုံ့ံ ြန်နုင်ရန် WFP က
အသထာက်အြံလုြ်ငန််းြျာ်း တု်းပြြှင်သဆာင်ရွက်သြ်းသွာ်းြည်
ရန်ကုန်၊ မြန်ြာ - ကုလသြဂ္ဂကြ္ာာ့စာားန ်ရိကခာအစြီအစဉ် (WFP) သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အဓိကပြိ ြို့ကကြီားြ ာားနှငာ့်
ြကကာသသားြြီကမြစ် ာားခာ့သညာ့် သနရ ်သရြို့သမ ာင်ားသနထိုင်ြှုြ ာားမြစ် ာားရာ အမခာားသေသြ ာားရှိ ဆင်ားရနြ်ား ားသသာ
ပြိ ြို့နယ်ြ ာားတင်သနထိုင်သနကကသညာ့် ထိခိုက်လယ်သူ လူဥြီားသရ ( ၂) သန်ားသက ာ်အတက် စာားန ်ရိကခာအသထာက်အ ံာ့
စြီြံခ က်အသစ်တစ်ခုကို စတင်အသကာင်အထည်သြာ်ြည်မြစ် သည်။
နဂ္ိရ
ု ှိရင်ားစ ဆင်ားရနြ်ား ားြှု၊ COVID-19 ရိုက်ခတ်ြှု နှငာ့် လက်ရှိနိုင်ငံသရား ဋိ ကခတို့ို ဆငာ့က
် ဲသက်သရာက်ြှုသကကာငာ့်
မြန်ြာနိုင်ငံတစ်ဝှြ်ားတင် ဆာသလာင်ြတ်သိ ်ြှုြ ာားနှငာ့် (အကူအညြီြာ့ြှုသကကာငာ့်မြစ်သ ေါ်လာသသာ) ူ န်သသာကြ ာား
လျှင်မြန်စာတိုားမြငာ့်လာလ က်ရှိသည်။ WFP ၏ ခနို့်ြှန်ားခ က်အရ လာြညာ့် သမခာက်လအတင်ားတင် နိုင်ငံာ့အဝှြ်ား
ထ ်တိုားလူဦားသရ (၃.၄) သန်ားသက ာ် (အထူားသမြငာ့် ပြိ ြို့မ သေသြ ာားတင်သနထိုင်ကကသူြ ာား) သည် ဆာသလာင်ြတ်သိ ်ြှုကို
ရင်ဆိုင်ကကရလိြာ့်ြည်မြစ် သည်။
“ဆင်ားရနြ်ား ားတာ့သူသတဟာ အလု ်အကိုင်သတ ဆံုားရံှုားသနကကပ ြီား၊ ထြင်ားဟင်ားစာားဝယ်မခြ်ားစာားသသာက်ြိုို့
ြတတ်နိုင်သတာာ့တာ့ အသမခအသနမြစ်သန တယ်” ဟု WFP ၏ မြန်ြာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာသနကိုယ်စာားလှယ် Mr Stephen
Anderson က သမ ာ သည်။ “မ ည်သူလူထုအသနနို့ ြကကာခင်ေုကခသဝေနာခံစာားကကရြယာ့်အသမခအသနကို သရှာင်ရှာားနိုင်ြိုို့၊
ေ ာ့အမ င် စာားန ်ရိကခာြူလံုြှုအသမခအသန စိုားရိြ်ရသလာက်သအာင် ယိယ
ု င်ားလာတာကို ကာကယ်နိုင်ြိုို့ဆိုရင်
ကျွန်သတာ်တို့ိုအာားလံုား တစ်ညြီတစ်ညတ်တည်ားတံုို့မ န်သဆာင်ရွက်ြိုို့လို တယ်။”
လက်ရှိြှာ င် ရန်ကုန်ပြိ ြို့တင်ားနှငာ့် ပြိ ြို့ တ်ဝန်ားက င်တင် သနထိုင်ကကသသာ ြိသာားစုြ ာားအသနမြငာ့် ဆက်လက်အသက်ရှင်
ရ ်တည်နိုင်ရန်အတက် အစာားအသသာက်ြ ာားကို အကကိြ်သရသလျှာာ့ခ စာားသသာက်သနကကရမခင်ား၊ အာဟာရ ိုြိုနည်ား ားသသာ
အစာားအစာြ ာားကို သရွားခ ယ်စာားသံုားသနရမခင်ားနှငာ့် သ ကားသငသခ ားယူသနရမခင်ားစသည်ာ့ အင်ြတန်ကက ်တည်ားသညာ့်
အသမခအသနသိုို့သရာက်ရှိသနကကသညာ့် လကခဏာြ ာားကို သတြို့မြင်သနရ သည်။
WFP ၏ တံုို့မ န်ြှုစြီြံခ က်ကို အြ ာားအာားမြငာ့် သနထိုင်ြှုအတည်တက ြရှိသသားသညာ့် အသမခခ သူြ ာားရှိရာ
ရန်ကုန်တင
ို ်ားသေသကကြီား၏ ဆင်ားရနြ်ား ားြှုအမြငာ့်ြာားဆံုားရှိသညာ့် ပြိ ြို့နယ် (၁၀) ခု တင် အသကာင်အထည်သြာ်
သဆာင်ရွက်သာားြည် မြစ် သည်။ WFP သည် နိုင်ငံ၏ အမခာားသေသြ ာားရှိ အသမခအသနြ ာားကိုလည်ား
သစာငာ့်ကကညာ့်လ က်ရှိပ ြီား၊ လက်နက်ကိုင် ဋိ ကခသကကာငာ့် ြကကာသသားြြီက အိုားအိြ်စနို့်ခာတိြ်ားသရှာင်သူြ ာား အ အ၀င်
ထိခိုက်နစ်နာသသာ ရ ်ရွာလူထုြ ာားအာား လိုအ ် က ကူညြီသထာက် ံာ့သ ားရန် အဆင်သငာ့်မ င်ဆင်ထာား သည်။
WFP ၏ စာားန ်ရိကခာသ ားနှုန်ား သစာငာ့်ကကညာ့်သလာ့လာြှု သနာက်ဆံုားသတြို့ရှိခ က်ြ ာားအရ ရန်ကုန်တင
ို ်ားသေသကကြီားအ အဝင်
နိုင်ငံာ့အဝှြ်ား၌ ဆန် ြ်ားြျှသစ ားနှုန်ားသည် ဇန်နဝ ရြီလြှစတင်ကာ (၅) ရာခိုင်နှုန်ားမြငာ့်တက်လာပ ြီား၊ စာားသံုားဆြီ
ြ်ားြျှသစ ားနှုန်ားသည် သြသြာ်ဝ ရြီလြှ စတင်ကာ (၁၈) ရာခိုင်နှုန်ား မြငာ့်တက်လာသည်။ ရန်ကုန်တင
ို ်ားသေသကကြီားတင်
စာားသံုားဆြီ သစ ားနှုန်ား (၂၅) ရာခိုင်နှုန်ားအထိ မြငာ့်တက်သာားသည်ကို သတြို့ရှိရ သည်။ ထူားမခာားကုန်သစ ားနှုန်ားမြငာ့်တက်ြှုြ ာားကို
ကခ င်၊ ခ င်ားနှငာ့် ရခိုင်မ ည်နယ်ြ ာား အ အဝင် နယ်စ ်သေသအခ ိ ြို့၌ သလာ့လာသတြို့ရှိရ သည်။ ဥ ြာအာားမြငာ့်
ကခ င်မ ည်နယ်၏ ပြိ ြို့နယ်အခ ိ ြို့တင် ဆန်သစ ားနှုန်ားြ ာားသည် (၄၃) ရာခိုင်နှုန်ားအထိ မြငာ့်တက်သာားခာ့ပ ြီား၊
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စာားသံုားဆြီသစ ားနှုန်ားြ ာားသည် (၃၂) ရာခိုင်နှုန်ားအထိ မြငာ့်တက်သာားခာ့ သည်။ သလာင်စာဆြီသစ ားနှုန်ားသည် နိုင်ငံာ့အဝှြ်ား (၃၀)
ရာခိုင်နှုန်ားခနို့် မြငာ့်တက်ခာ့ သည်။
အသမခအသနြ ာားြတည်ပငိြ်သညာ့်ကကာားြှ င် WFP သည် ကာလရှည် ဋိ ကခြ ာားသကကာငာ့် ထိခိုက်ခံရသညာ့် သနရ ်စနို့်ခာ
သရြို့သမ ာင်ားရသူြ ာားနှငာ့် အမခာားထိခိုက်လယ်သညာ့် ရ ်ရွာလူထုြ ာားအတက် သ ားအ ်လ က်ရှိသညာ့် လူသာားခ င်ားစာနာြှု
အကူအညြီြ ာားကို ဆက်လက်သ ားအ ်လ က်ရှိ သည်။ ြတ်လတင် WFP ၏ အသထာက်အ ံာ့ြ ာားသည် ကခ င်မ ည်နယ်၊
ခ င်ားမ ည်နယ်သတာင် ိုင်ား၊ ရခိုင်မ ည်နယ်နှငာ့် ရှြ်ားမ ည်နယ်သမြာက် ိုင်ားရှိ ဋိ ကခသ

ားေဏ်သငာ့်သေသြ ာားရှိ လူဥြီားသရသ င်ား

(၃၇၄,၀၀၀) ထံ သရာက်ရှိကူညြီနိုင်ခာ့ သည်။
လာြညာ့် လြ ာားအတင်ား WFP သည် လူဥြီားသရ (၁.၃) သန်ားြှသည် (၃.၃) သန်ားအထိ သံုားဆနြီား ားတိုားမြြှငာ့်
သထာက် ံာ့ကူညြီသာားြည်မြစ် သည်။ ဤသိလ
ုို့ ု ်သဆာင်နိုင်ရန်အတက် အသြရိကန်သေေါ်လာ (၁၀၆) သန်ားကို
အသရားသ ေါ်လိုအ ် သည်။
“တကယာ့က
် ိုကကြီားြာားတာ့ က ်သ

ားတစ်ခု ကျွန်သတာ်တို့ိုြ က်သြှာက်ြှာ မြစ်သာားတာြ ိ ား ြကကံ ရသအာင်လိုို့ ကျွန်သတာ်တိုို့

ြမြစ်ြသနလု ်သဆာင်ရ ြယ်။ မြန်ြာမ ည်သူမ ည်သာားသတအတက် ဆက်လက်ရ ်တည်ကကြိုို့
နိုင်ငံတကာအသိုင်ားအဝိုင်ားကို ကျွန်သတာ်တသ
ိုို့ ြျှာ်လငာ့်အာားကိုား တယ်။” ဟု Mr Stephen Anderson က သမ ာ သည်။
သတင်ားအခ က်အလက်အရင်ားအမြစ်ြ ာား
•

WFP Myanmar Analysis of the Economic Fallout & Food Insecurity (link)

•

WFP ၏ စာားန ်ရိကခာသ ားနှုန်ား သစာငာ့်ကကညာ့်သလာ့လာြှုအစြီရင်ခံစာ (ြတ် ၂၀၂၁) (link)

#

#

ကုလသြဂ္ဂ ကြ္ာာ့စာားန ်ရိကခာအစြီအစဉ်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်

#
ပငိြ်ားခ ြ်ားသရားနို

ယ်ဆုရှင်မြစ်သည်။ ကျွန်ု ်တို့သ
ို ည်

ကြ္ာာ့အကကြီားြာားဆံုား လူသာားခ င်ားစာနာသထာက်ထာားြှု အကူအညြီသ ားအ ်သရား အြြို့အစည်ားမြစ်သည်။ အသရားသ ေါ်
အသမခအသနြ ာားတင် လူူ့အသက် ကယ်တင်မခင်ားနှငာ့် စာားန ်ရိကခာအသထာက်အ ံာ့ြ ာားြှတစ်ဆငာ့် ဋိ ကခ၊ သ
အနတရာယ်ြ ာားနှငာ့်

ရာသြီဥတုသမ ာင်ားလမခင်ား

အက ိ ားသက်သရာက်ြှုြ ာားြှ

မ န်လည်ထူသထာင်ကာ

တည်ပငိြ်ြှုနှငာ့် သာယာဝသမ ာြှုတက
ိုို့ ို သြာ်သဆာင်တည်သဆာက်ရန် ကကိ ား ြ်ားသဆာင်ရွက်လ က်ရှိ သည်။
WFP ကို တစ်တာတင် @WFP_Media နှငာ့် @WFPAsiaPacific တိြ
ုို့ ှတစ်ဆငာ့် ခ တ
ိ ်ဆက်နိုင် သည်။
အသသ်းစတ်သရလုြါက သအာက်ြါအတုင််း ဆက်သွယ်နုင်ြါသည်။
•

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