ကုလသမဂၢကမၻာ့စာားနပ္ရက
ိ ၡာအစီအစဥ္
သတင္ားထုတျ္ ပန္ခ်က္
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္

ကုလသမဂၢကမၻာစ
့ ာားနပ္ရက
ိ ၡာအစီအစဥ္၏ ျမန္မမာႏိုငင
္ ရ
ံ ိ ေက်ာင္ားတြငား္ ရိကၡာေထာက္ပျပ့ ခင္ားစီမခ
ပ ်က္တင
ြ ္
ေက်ာင္ားေနကေလားအေရအတြက္ တိားု ျမွင့ေ
္ ထာက္ပရ
ပ့ န္ စီစဥ္

ရန္ကန
ု ္ – ေက်ာင္ားတြင္ားရိကၡာေထာက္ပပ့ျခင္ားစီမပခ်က္ကို တိုားခ််ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိရမ ယခုစာသင္ုႏွစ္တြင္ ျမန္မာုႏိုင္ငပရွိ
ေက်ာင္ားေနကေလား ၂၂၇၀၀၀ ေက်ာ္တုိ႕ ေက်ာင္ားတြင္ားရိကၡာရရွိမည္ျဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ုႏွင့္

ပညာေရား၀န္ၾကီား႒ာနတို႕သည္

စာားနပ္ရိကၡာမလပုေလာက္မႈအမ်ာားဆပုား

ျဖစ္သည့္ ကခ်င္၊ ခ်င္ား၊ ရခိုင္ုႏွင့္ ရွမ္ားျပည္နယ္၊ မေကြားတိုင္ားုႏွင့္ ‘၀’ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ််ဳပခ
္ ြင့ရ
္ ေဒသမ်ာားမွ မူလတန္ားၾကိ်ဳုႏွင့္
အေျခခပပညာမူလတန္ားေက်ာင္ားေပါင္ား ၂၃၀၀ တြင္ ဗီတာမင္၊ သတ်ဳဓါတ္မ်ာားပါ၀င္သည့္အာဟာရျဖည့္ဘီစကစ္မ်ာားကို
ယခုလမွစတင္ကာ ေန႕စဥ္ ေထာက္ပပ့မည္ျဖစ္သည္။
“နပနက္တိုင္ား

ေက်ာင္ားသင္ခန္ားစာမစမီ

အာဟာရျဖည့္မုန္႕ေကၽြားပါတယ္”

ဟု

ကမၻာစ
့ ာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏

႒ာေနကိုယ္စာားလွယ္ Dom Scalpelli က ဆိုသည္။ “အာဟာရျဖည့္ဘီစကစ္က သင္ၾကာားမႈေပၚအာရပုစိုက္ုႏိုင္ေအာင္
ကူညီေပားျပီား ေက်ာင္ားတက္မွနဖ
္ ို႕ အာားေပားရာေရာက္ပါတယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ ေက်ာင္ားအပ္ုႏွပုႏႈန္ား၊ ေက်ာင္ားတက္ုႏႈန္ားန်ဲ႕
ေက်ာင္ားဆက္တက္ဖို႕န်ဲ႕ သင္ယူုႏိုင္မႈ တိုားတက္လာျခင္ားပ်ဲျဖစ္ပါတယ္”
၄င္ားေထာက္ပပ့မည့္ေက်ာင္ားအေရအတြက္ကို

ယခင္ုႏွစ္ကထက္

ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္က

တိုားျမွင့္သြာားမည္။

မေကြားတိုင္ားအတြင္ားရွိ ဆင္ားရ်ဲုႏြမ္ားပါားဆပုားေဒသမ်ာားအနက္မွ တခုျဖစ္ေသာ ေစတုတရာျမိ်ဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္ားေပါင္ား (၆၀)၊
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မင္ားျပာား၊ ေျမပပုုႏွင့္ ေပါက္ေတာျမိ႕နယ္မ်ာားရွိ ေက်ာင္ားအသစ္ (၁၈၀) လည္ား ပါ၀င္မည္။ ထို႔ျပင္
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡစတင္ျဖစ္ပြါားသည့္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မွစတင္ကာ လုပ္ငန္ားရပ္ဆိုင္ားျပီားေနာက္ ပထမဆပုားအၾကိမ္အျဖစ္
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီားနာားျမိ်ဳ႕နယ္မွ မူလတန္ားေက်ာင္ားေပါင္ား (၃၀) တြင္ ေက်ာင္ားတြင္ားရိကၡာေထာက္ပပ့ျခင္ားကို
ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္သည္။ ခ်ိ်ဳ႕တ်ဲ့ဘုန္ားေတာ္ၾကီားသင္ပညာေရားေက်ာင္ားမ်ာားကိုလည္ား ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္က
ေထာက္ပပ့သြာားမည္။
ရပပုေ
ပ ငြလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပီားခ်ဲ့သည့္စာသင္ုႏွစ္အတြင္ား ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္၊ ုႏို၀င္ဘာလ မွ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အထိ
လုပ္ငန္ားရပ္ဆိုင္ားခ်ဲ့ရသည္။ ုႏိုင္ငတ
ပ ၀ွမ္ားေရၾကီားေရလွ်ပမႈမ်ာားေၾကာင့္ ပ်က္စီားဆပုားရပႈားမႈမ်ာားျဖစ္ပြါားခ်ဲ့ျပီား စာသင္ေက်ာင္ားမ်ာားစြာ
ပိတ္ထာားခ်ဲ့ရသျဖင့္ ေက်ာင္ားတြင္ားရိကၡာေထာက္ပပ့ျခင္ား ျပန္လည္စတင္ေရား ထပ္မပေနွာင့္ေုႏွားခ်ဲ့ရသည္။

Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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“ၾသစေၾတားလ်အစိုားရုႏွင့္ ဂ်ပန္ုႏိုင္ငပဆိုင္ရာ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္အာားအေထာက္အပပ့ေပားေရားအဖ်ဲ႕ြ (JAWFP) တို႕
ယခုုႏွစ္ အေစာပိုင္ားမွာ ထည့္၀င္တ်ဲ့ အလွွဴေငြေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္ားတြင္ားရိကၡာေထာက္ပပ့ျခင္ား စီမပခ်က္ကို ျပန္လည္
စတင္ုႏိုင္တာျဖစ္ျပီား

ဒီသတင္ားေကာင္ားကို

ျဖန္႕ေ၀ေပားရတ်ဲအ
့ တြက္

၀မ္ားသာေက်နပ္မိပါတယ္။”

အထူားပ်ဲ

ဟု

ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ ႒ာေနကိုယ္စာားလွယ္ Dom Scalpelli က ထပ္ေလာင္ားေျပာၾကာားသည္။

“ကေနဒါုႏွင့္

ဆြစ္ဇာလန္ုႏို္င္ငပအစိုားရမ်ာားကိုလည္ား

အေထာက္အပပ့ေပားတ်ဲ့အတြက္

ေက်ားဇူားတင္ရွိလိုပါတယ္။

ပညာေရား၀န္ၾကီား႒ာနရ်ဲ႕ ဦားေဆာင္မႈကို ၾကိ်ဳဆိုပါတယ္။ ဆက္ျပီားပူားေပါင္ားေဆာင္ရြက္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္ထာားပါတယ္”
ယခုစာသင္ုႏွစ္မွစတင္ကာ စီမခ
ပ ်က္ကို ပညာေရား၀န္ၾကီား႒ာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္သြာားမည္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၆ ခုုႏွစ္
ကတည္ားက

စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်ဲ့သည့္

ေက်ာင္ားတြင္ားရိကၡာေထာက္ပပ့ျခင္ား

စီမပခ်က္ကို

ုႏိုင္ငပပင
ို ္စီမပခ်က္အျဖစ္

ကူားေျပာင္ားရန္ ပထမေျခလွမ္ားျဖစ္ျပီား ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ေနာက္ပိုငား္ တြင္ တုႏိုင္ငပလပုားအနွပ႕ တျဖည္ားျဖည္ားခ််ဲ႕ထြင္သြာားမည္
ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇

ပညာသင္ုႏွစ္တြင္

လက္ရွိေက်ာင္ားသာားအေရအတြက္ထက္

၂

ဆ

ပို

ေထာက္ပပသ
့ ြာားရန္

ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ုႏွင့္ ပညာေရား၀န္ၾကီား႒ာနတို႕က စီစဥ္ထာားသည္ျဖစ္ရာ မူလတန္ားၾကိ်ဳုႏွင့္ အေျခခပမူလတန္ား
ေက်ာင္ားေပါင္ား ၄၀၀၀ ရွိ ေက်ာင္ားေနကေလားေပါင္ား ၅၀၀၀၀၀ အထိ ေထာက္ပပ့သြာားမည္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္
ယခုအေရအတြက္မွာ

ျမန္မာတုႏို္င္ငပလပုားရွိ

မူလတန္ားၾကိ်ဳုႏွင့္

မူလတန္ားေက်ာင္ားေန

ကေလားမ်ာားအာားလုပား၏

၁၀

ရာခိုင္ုႏႈန္ားေအမက္သမ ရွိေသားသည္။
ေရေဘားသင့္ေဒသမ်ာားတြင္

ေက်ာင္ားတြင္ားရိကၡာေထာက္ပပ့ျခင္ား

ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏
ျဖစ္သည္။

ေဆာင္ရြက္ဆ်ဲ

စီမပခ်က္ရွိရာ

ေဒသမ်ာားစြာလည္ားပါ၀င္သည္ျဖစ္ရာ

အေရားေပၚေရေဘားတုပ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈကို

အေရားေပၚေရေဘားတုပ႕ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမွတဆင့္

ျမန္မာုႏုိင္ငပရွိ

လူဦားေရ

အာားျဖည့္ေပားုႏိုင္မည္
၄၅၅၀၀၀

ေက်ာ္ကို

စာားနပ္ရိကၡာေထာက္ပပ့ေပားုႏို္င္ခ်ဲ့ျပီားျဖစ္သည္။ ေရေဘားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္ားအပါအ၀င္ တုႏိုင္ငပလပုားရွိ
စာားနပ္ရိကၡာလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္ားေပားုႏိုင္ရန္ စုစုေပါင္ား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ သန္ားကို ျမန္မာုႏို္င္ငပဆိုင္ရာ
ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္က လိုအပ္လွ်က္ရွိသည္။

#
ျမန္မာုႏိုင္ငပရွိ

ကုလသမဂၢ

#

ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏

#

လုပ္ငန္းမ်မးကို

သိရွိလိုပါက

-

https://www.wfp.org/countries/myanmar
ကုလသမဂၢ

ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္သည္

ကမၻာတ၀ွမ္ားလပုားတြင္

ငတ္မြတ္ေခါင္ားပါားမႈတိုက္ဖ်က္ျခင္ားအတြက္

လူသာားခ်င္ားစာနာေထာက္ထာားမႈဆို္င္ရာ အၾကီားဆပုားေအဂ်င္စီျဖစ္ျပီား အေရားေပၚကာလတြင္ စာားနပ္ရိကၡာေထာက္ပပ့ျခင္ား၊
အာဟာရျပည့္၀ေစရန္

ေထာက္ပ့ပျခင္ားုႏွင့္

ေဘားအုႏၲရမယ္ခပုႏို္င္မႈျမင့္တက္လာေစရန္

ျပည္သူလူထုုႏွင့္

လက္တ်ဲြ

ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္သည္ ုႏို္င္ငပေပါင္ား (၈၀) မ လူဦားေရ သန္ား (၈၀)
ခန္႕အာား ုႏွစ္စဥ္ ကူညီပပ့ပိုားေပားေနပါသည္။
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ကၽြုႏု္ပ္တို႕အာား ေအာက္ပါ တြစ္တာလိပ္စာတြင္ ရွာေဖြုႏို္င္ပါသည္ Twitter @wfp_asia

@wfp_media
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ေမျမတ္ေဆြ, Reports & Communications Officer (ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စပုစမ္ားလိုပါက) maymyat.swe@wfp.org, Mob. +95 9 7955 28912

