Fighting Hunger Worldwide

ကမၻာ့စာားနပ္ရက
ိ ၡာအစီအစဥ္ သတင္ားထုတျ္ ပန္ခ်က္
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္

စာားနပ္ရက
ိ ၡာဖူလူမ
ံ ႈ အေျခအေနအေပၚ ပိ၍
ု အတြငား္ က်က် သိျမင္နာားလန္ရန္ စာားနပ္ရက
ိ ၡာဖူလူမ
ံ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာ
အရင္ားအျမစ္ဗဟိ႒
ု ာနက အကူအနီေပား
ရန္ကန
ု ္

–

ရခိုငျ္ ပန္နယ္သာမက

ုႏုိ္င္ငံေတာ္အစိုားရုႏွင့္

ုႏုိင္ငံတ၀ွမ္ားလံုားရွိ

ဖံြ႕ျဖိ ားတိုားတက္မႈဆိုင္ရာ

ပိုေကာင္ားလာေစေရားအတြက္

စာားနပ္ရိကၡာမဖူလံုမႈ

အကူအနီေပားေရား

စစ္ေတြျမိ ႕တြင္

က်ယ္ျပန္႕မႈပမာဏုႏွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္ားျပီား

အဖဲ႕ြ အစန္ားမ်ာား၏

အသစ္ဖြင့လ
္ ွစ္လိုက္ေသာ

သေဘာေပါက္သိျမင္မႈ
စာားနပ္ရိကၡာဖူလံူမႈဆိုင္ရာ

အရင္ားအျမစ္ဗဟို႒ာနက အေထာက္အကူ ျပ ုႏိုင္မန္ ျဖစ္ပါသန္။
ုႏိုင္ငံတြင္ားရွိ ျပန္သူ႕၀န္ထမ္ားမ်ာား၊ ဖံြ႕ျဖိ ားတိုားတက္မႈဆိုင္ရာ အကူအနီေပားေရား အဖဲ႕ြ အစန္ား ၀န္ထမ္ားမ်ာားအေနျဖင့္
သတင္ားအခ်က္အလက္
ဆင္ားရဲုႏြမ္ားပါားမႈ

စုေဆာင္ားသံုားသပ္ျခင္ားအာား

တိုက္ဖ်က္ေရား

ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏

ေလ့လာုႏုိင္ရန္လန္ားေကာင္ား၊

အာားထုတ္ၾကိ ားပမ္ားမႈမ်ာားအာား
ေထာက္ပံ့ကူနီမႈျဖင့္

ငတ္မြတ္ေခါင္ားပါားမႈုႏွင့္

ပံ့ပိုားုႏို္င္ရန္အတြက္လန္ားေကာင္ား

အရင္းအျမစ္ဗဟို႒ာနမ်ာားကို

ကုလသမဂၢ

ဖဲ႕ြ စန္ားတန္ေထာင္ထာားျခင္ား

ျဖစ္ပါသန္။
“ဆင္ားရဲုႏြမ္ားပါားမႈုႏွင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္ားပါားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရား၊ စာားနပ္ရိကၡာမဖူလုမ
ံ ႈ ေလ်ာ့ခ်ေရားုႏွင့္ ေရရွန္ဖြ႕ံ ျဖိ ားတိုားတက္မႈ
ေဖာ္ေဆာင္ေရားအတြက္

ဆံုားျဖတ္ခ်က္ေတြခ်မွတ္ရာမွာ

ခိုင္လံုျပီား

အေထာက္အထာားျပန့္စံုတဲ့

သတင္ား

အခ်က္အလက္ေတြက အလြန္အေရားပါပါတယ္။” ဟု ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ ႒ာေနကိုယ္စာားလွယ္
Dom Scalpelli က ေျပာၾကာားပါသန္။ “ုႏုိင္ငံလံုားဆိုင္ရာစာားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ေစာင့္ၾကန့္ေလ့လာေရားနဲ႕ စပ္လ်ဥ္ားတဲ့
ုႏိုင္ငံစြမ္ားေဆာင္ရန္ကို

ျမွင့တ
္ င္ေပားရန္အတြက္

ေမြားျမဴေရား၊

ေရလုပ္ငန္ားုႏွင့္

ေက်ားလက္ေဒသဖံြ႕ျဖိ ားေရား

၀န္ၾကီား႒ာနနဲ႕အတူ စာားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈုႏွင့္ ဆင္ားရဲုႏြမ္ားပါားမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရား မူေဘာင္ေအာက္က နီားနီားကပ္ကပ္ လက္တဲြ
ေဆာင္ရြက္ရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္၀မ္ားေျမာက္မပ
ိ ါတယ္။ ၀န္ၾကီား႒ာနအေနနဲ႕ အတိုင္ားအထက္အလြန္ ဦားေဆာင္မႈျပ ုႏို္င္ခဲ့
ပါတယ္။”
စစ္ေတြျမိ ႕တြင္ ယခုအသစ္ဖြင့လ
္ ွစ္လိုက္ေသာ အရင္ားအျမစ္ဗဟို႒ာနမွာ ျမန္မာုႏိုင္ငံတ၀ွမ္ားလံုားရွိ ႒ာနစုစုေပါင္ား (၉) ခု
အနက္မွ တခုျဖစ္ျပီား ေနျပန္ေတာ္ရွိ ဗဟိုသတင္ား႒ာနုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သြာားမန္ျဖစ္ပါသန္။ ယင္ားတို႕အနက္မွ
အျခာား ႒ာန (၇) ခု မွာ ခ်င္ား၊ ကခ်င္၊ မေကြား၊ မုႏၱေလား၊ စစ္ကိုင္ားုႏွင့္ ရွမ္ားျပန္နယ္တို႕၌ ဖြင့လ
္ ွစ္ထာားရွိျပီား ကုလသမဂၢ
ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္သန္ ၀န္ၾကီား႒ာနုႏွင့္အတူ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္မွ စတင္ကာ တန္ေထာင္ေပားခဲ့ျခင္ားျဖစ္ပါသန္။
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ငတ္မြတ္ေခါင္ားပါားမႈုႏွင့္ စာားနပ္ရိကၡာမဖူလံုမႈ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြါားမႈ ပံုစံအေနအထာားကို သုေတသနျပ ေလ့လာုႏုိင္ေရား
ုႏို္င္ငံေတာ္အစိုားရကို

အေထာက္အကူျပ ုႏိုင္ရန္အတြက္သာမက

စစ္တမ္ားေကာက္ခံမႈပုစ
ံ ံ၊

သတင္ားအခ်က္အလက္

ေကာက္ခံဆန္ားစစ္မႈုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္ားေသာ အလုပ္ရံုေဆြားေုႏြားပဲမ
ြ ်ာားုႏွင့္ သင္တန္ားမ်ာားဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ အရင္ားအျမစ္
ဗဟို႒ာနမ်ာားကို အသံုားျပ ုႏိုင္မန္ ျဖစ္ပါသန္။ ဖြံ႕ျဖိ ားတိုားတက္မႈဆိုင္ရာ သတင္ားအခ်က္အလက္မ်ာားကို ကိုင္တြယ္
ေဆာင္ရြက္ုႏို္င္ရန္

ကြန္ပ်ဴတာမ်ာား၊

ေလ့လာသံုားသပ္ေရားေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ာား၊

GPS

မ်ာားုႏွင့္

အျခာားသင္ၾကာားေရား

ေထာက္ကူပစၥန္ားမ်ာားကို ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္က ပံ့ပိုားေပားခဲပ
့ ါသန္။
အသက္ေမြား၀မ္ားေက်ာင္ားမႈုႏင
ွ ့္ စာားနပ္ရက
ိ ၡာဖူလုမ
ံ ႈရပ
ံ ံုေငြ (LIFT) က ၀န္ၾကီား႒ာနုႏွင့္ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာ
အစီအစဥ္တို႕၏

ပူားေပါင္ားေဆာင္ရြက္မႈကို

ေထာက္ခံေသာအာားျဖင့္

အရင္ားအျမစ္ဗဟို႒ာနမ်ာားဖြင့လ
္ ွစ္ုႏိုင္ရန္

ရံပုေ
ံ ငြထန့္၀င္ေပားခဲပ
့ ါသန္။
၀န္ၾကီား႒ာနုႏွင့္ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္တို႕သန္ ျမန္မာုႏို္င္ငံအတြက္ ပထမဆံုားေသာ စာားနပ္ရိကၡာ
ဖူလံုေရားုႏွင့္ ဆင္ားရဲုႏြမ္ားပါားမႈ နႊန္ားဆိုျပေျမပံုစာအုပ္ကို ျပ စုထုတ္ေ၀ုႏိုင္ရန္ ယခုအခါ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသန္။
အဆိုပါေျမပံုစာအုပ္က
လန္ားေကာင္ား၊

ုႏိုင္ငံေတာ္အစိုားရအေနျဖင့္

ဆင္ားရဲုႏြမ္ားပါားမႈပေပ်ာက္ေရား

အျခာားေဆာင္ရြက္သူမ်ာားအေနျဖင့္လန္ား

ထိခိုက္နစ္နာလြယ္ျပီား

နန္ားဗ်ဴဟာမ်ာား

ေရားဆဲုႏ
ြ ို္င္ရန္

စာားနပ္ရိကၡာလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ

ျပန္သူမ်ာားအတြက္ အကူအနီေပားုႏိုင္မန့္ လုပ္ငန္ားအစီအစဥ္မ်ာား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လန္ား အေထာက္အကူျပ
ေပားုႏိုင္မန္ျဖစ္ပါသန္။
ပထမဆံုားေသာအရင္ားအျမစ္ဗဟို႒ာနဖြင့လ
္ ွစ္ခ်ိန္မစ
ွ တင္ကာ

ယခုအခ်ိနအ
္ ထိ

ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္က

စာားနပ္ရက
ိ ၡာ ဖူလံုမႈစစ္တမ္ား၊ လက္ကိုင္ဖုန္ားအသံုားျပ အခ်က္အလက္ေကာက္ခံမႈုႏင
ွ ့္ ကြန္ပ်ဴတာသံုားအခ်က္အလက္
ဆန္ားစစ္မႈမ်ာား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈုႏင
ွ ့္ပတ္သက္သန့္ သင္တန္ားမ်ာား ဖြင့လ
္ ွစ္ပို႕ခ်ေပားခဲရ
့ ာ သက္ဆိုင္ရာေဒသမ်ာားရွိ
ုႏိုင္င၀
ံ့ န္ထမ္ားုႏွင့္ စာားနပ္ရက
ိ ၡာဖူလံုမႈသတင္ားအခ်က္အလက္ကြနယ
္ က္အဖဲ႕ြ ၀င္ ၀န္ထမ္ား စုစုေပါင္ား (၃၀၀) ေက်ာ္ကို
ေလ့က်င့္ေပားခဲ့ျပီား ျဖစ္ပါသန္။
ကမၻာာ့စားနပ္ရကၡာအစီအစဥ္အေနျဖင့္
ကယ္ဆယ္ေရားအေထာက္အပံ၊့

စာားနပ္ရက
ိ ၡာမဖူလံုေသာ

အာဟာရေထာက္ပမ
ံ့ ႈ၊

ထိခိုက္နစ္နာလြယ္သန့္

အရင္ားအုႏွီားရင္ားျမစ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊

ျမန္မာျပန္သူမ်ာားအာား
ေက်ာင္ားတြင္ားရိကၡာ

ေထာက္ပံ့ျခင္ား၊ ေအ့ခ်္အိုင္ဗ/ီ တီဗြီ အစီအစဥ္မ်ာား မွတဆင့္ စာားနပ္ရက
ိ ၡာုႏွင့္ ေငြသာားမ်ာား ေထာက္ပံ့ေပားလ်က္ ရွိပါသန္။
ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္သန္ ျမန္မာုႏို္င္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ုႏွစ္ကုန္ပိုင္ားအထိ စာားနပ္ရက
ိ ၡာေထာက္ပံ့ရန္ ရံပုေ
ံ ငြ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၁ သန္ား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသန္။
#

#

#
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ကမၻာာ့စားနပ္ရကၡာအစီအစဥ္သည္

ကမၻာတစ္၀န္း

ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈကိုတိုက္ဖ်က္ရာတြင္

လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားမႈ ဆို္င္ရာ အၾကီးမားဆံိုး အဖြ႔အ
ြဲ စည္းျဖစ္ျပီး အေရးေပၚကာလတြင္ စားနပ္ရကၡာ ေထာက္ပံာ့ျခင္း၊
အာဟာရျပညာ့္၀ေစရန္ ေထာက္ပံာ့ျခင္းႏွင္ာ့ ေဘးအႏၱရာယ္ၾကံၾကံခံႏိုင္မႈျမင္ာ့မားလာေစရန္ တည္ေထာင္ေပးျခင္းတို႔ကို
ျပည္သူလူထိုႏွင္ာ့ လက္တြဲြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွသည္။ ကမၻာာ့စားနပ္ရကၡာ အစီအစဥ္သည္ ႏို္င္ငေ
ံ ပါင္း (၈၀)မွ လူဦးေရ
သန္း (၈၀)ခန္႕ကို ႏွစ္စဥ္ ကူညီ ပံာ့ပိုးေပးေနပါသည္။
ၾသစေၾတားလ်၊ ကေနဒါ၊ တရုတ္ျပန္သူ႕သမၼတုႏို္င္ငံ၊ ခ်က္ျပန္သူ႕သမၼတုႏို္င္ငံ၊ ဒိန္ားမတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ဂ်ာမဏီ၊
အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကမၻာာ့စားနပ္ရကၡာအစီအစဥ္အတြက္ ဂ်ပန္ုႏို္င္ငအ
ံ ဖဲ႕ြ အစန္ား၊ နယူားဇီလန္၊ ေနာ္ေ၀ား၊ ကိုရီားယာား
ျပန္သူ႕သမၼတုႏို္င္ငံ၊

ဆြဒ
ီ င္၊

ဆြစ္ဇာလန္၊

ကုလသမဂၢအေရားေပၚတံု႕ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရားဗဟိုရံပံုေငြ၊

ျဗိတိန္၊

အေမရိကန္ျပန္ေထာင္စုုႏွင့တ
္ ကြ ျမန္မာုႏို္င္ငအ
ံ စိုားရ၊ ပုဂၢလိကက႑အလွဴရွင္မ်ာားမွ ရက္ေရာစြာ ထန့္၀င္ေသာ
အလွဴေငြမ်ာားေၾကာင့္ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ ျမန္မာုႏုိ္င္ငံရွိလုပ္ငန္ားမ်ာားကို ေဆာင္ရြကုႏ
္ ို္င္ျခင္ားျဖစ္ပါသန္။

သတင္ားအခ်က္အလက္မ်ာား ထပ္မံသိရွိလိုပါက ေက်ားဇူားျပ ၍ ဆက္သြယ္ပါရန္ Ayuka Ibe, Head of Unit
Partnerships, Communications and Reports Unit, WFP Myanmar
Email: ayuka.ibe@wfp.org
Tel. +95 01 2305971-6, Ext: 2403
May Myat Swe, Reports and Communications Officer (for queries in Myanmar)
Partnerships, Communications and Reports Unit, WFP Myanmar
Email: maymyat.swe@wfp.org
Tel. +95 01 2305971-6, Ext: 2424

