
စာား နပ်ရကိ္ခာ  လ ုံခ  ုံမှု  

ဖြန ်ဝေပပ ားဝနာက္် ဝစာငေ့်ကက္ညေ့ဝ်လေ့လာမှု 

ဝြဝြာ ်ေါရ လ ၂၀၂၁   နှစ်  

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စာားနပ်ရကိ္ခာ လ ုခခ ြုံမှု PDM စစ်တမ်ားက္ို 

စခန်ား ၉ ခု လ ုားတွင် အိမဖ် ာင်စု ၃၇၇စု ပါဝင ်ဖ ာင်ရွက်္ခ ဲ့သည်။  

စာားနပ်ရိက္ခာ စာား သ ုံားမှု ရမှတ် – အာဟာရ အရည်အဝသသားဆိ င်ရာ သ ုံားသပ ်ျက္ ်(FCS-N) 

FCS-N သ ုားသပ်ချက္်သည် ပရိတုင်ားဓာတ်၊ ဗတီာမင-်ဖအ နှငဲ့် သ ဓာတ် (heme iron) လ ုဖလာက္စွ်ာ ရရှိမှုက္ို အက္ ဖေတပ်ါသည်။ 
(ဤဓာတ်မျာားက္ို အသာားနှငဲ့် ငါားမျာားတွင ်ဖတွွေ့ရှရိပပီား ခနဓာက္ိုယ်က္ ဖက္ာင်ားစွာစုတယ်ူပါသည်) FCS-N သ ုားသပ်မှုသည ်အိမ် 
ဖ ာင်စုမျာား အစာားအစာ ရရှမိှု နှငဲ့် စာားသ ုားမှု၊ ပုညှက္ဖ်ခင်ား၊ ပိန်လီှဖခင်ား၊ သက္်ဖစာငဲ့်ဓာတမ်ျာား ရရှိဖခင်ားတိုို့က္ိ ုချတိ် က္် ဖော ်
ဖပပါသည်။ ပရိုတင်ားဓာတ် မလ ုဖလာက္ပ်ါက္ ပိနလီှ်- ပုညကှ္်နုိင်ပပီား၊ ယင်ားဖ က္ာငဲ့် သက္ဖ်စာငဲ့်ဓာတ် ရရှိမှုအဖပေါ် သက္်ဖရာက္မ်ှု 
ဖေစ်ဖစပါသည်။ ပရိတုင်ားဓာတ် ပါဝင်ဖသာ အစာမျာားတွငလ်ည်ား ဗီတာမင်မျာားနှငဲ့် သတတြုံဓာတ်မျာား ကက္ယွ်ဝဖသာဖ က္ာငဲ့ ်
ဖေစ်သည်။ အချန်ိ က္ာဖမငဲ့စွ်ာ ဗီတာမင-်ဖအ နှငဲ့် သ ဓာတတ်ိုို့က္ ဲ့သုိို့ဖသာ သက္်ဖစာငဲ့်ဓာတ် (micronutrient) ချြိုံွေ့တ ဲ့ပါက္ ဖရရညှ် 

အာဟာရ ချြိုံွေ့တ ဲ့ရရှိမှု 
FCS-N သ ုားသပ်ချက္်အရ အိမဖ် ာင်စု အမျာားစု၏ 
အစာားအစာမျာားသည် လက္်ခ နုိင်ေွယ် စ ုလင်ဖ ွဖပာားမှု ရှိသည်။ 
စာားနပ်ရိက္ခာ ေူလ ုမှု PDM စစ်တမ်ားမျာားအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 
ဖေဖောဝ်ါရီလနှငဲ့် နုိဝင်ဘာလ စစ်တမ်ားမျာားနှငဲ့် က္ွာဖခာားမှု မရှိဖပ။  

FCS-N စစ်တမ်ား တခုလ ုားရလဒ်မျာားအရ အမိ်ဖ ာင်စု အမျာားစုသည် 
ဗီတာမင-်ဖအ နှငဲ့် ပရိုတင်ားဓာတ် ကက္ယွ်ဝဖသာ အစာားအစာမျာားက္ို 
ဖနို့စဉ်စာားသ ုားနုိင် က္ဖသာ်လည်ား၊ သ ဓာတ ်(heme iron) ကက္ွယ်ဝဖသာ 
အစာားအစာမျာားက္ို စာားသ ုားရန ်အစာားအစာအရည်အဖသွား 
မလ ုဖလာက္ပ်ါ။ အိမ်ဖ ာင်စုမျာား၏ ၂၁% က္ ဖောဖ်ပရာတငွ် 
ဖနို့စဉ်စာားသ ုားမှုမျာားသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖောဝ်ါရီလနှငဲ့် နုိဝင်ဘာလ 
စစ်တမ်ားမျာားတွင ်က္ွာဖခာားမှုမရှိဟု ဖောဖ်ပ က္သည်။  

အိမ်ဝ  ာင ်စ အလိ က္် ဆာ ဝလာ င ် 
မသတ ်သပိ်မှု အမှတ ် (HHS) 

အလသန်အမင်ား ဆာ ဝလာင်မသတ ်သိပ်မှု  

လ ုံားေ မရိှ။  

အိမ်ဝ ာင်စ  ၉ စ သာ  ဝြာ ်ဖပသည်။  

အသငေ့်အတ ငေ့် ဆာ ဝလာ င်မသတ ်သိပ်မှု  

အိမ်ဖ ာင်စအုလိုက်္  ာဖလာငမွ်တ်သိပ်မှု အမှတ် 

(HHS)သည် ဖမားခွနာ်း (၆) ခုပါ အိမ်ဖ ာင်စမုျာား 

 ာဖလာင်မွတ်သိပ်မှုကုိ္ တိုငာ်းတာရန် လွယ်ကူ္သညဲ့် 

ညွှနာ်းကိ္နာ်းမျာား ဖေစ်သည်။ အ ူားသဖေငဲ့် 

မတူဖခာားနာားသညဲ့် ယဉ်ဖက္ျားမှုဖပါင်ားစ ုတွင် 

အသ ုားဖပြုံနိငု်ရန် ဖပင် င်ဖရား ွ  ာားပပီား၊ စစဖ် ား 

အတည်ဖပြုံ ာားသည်။ ရရိှသညဲ့် အမှတ်မျာားဖေငဲ့် 

အိမ်ဖ ာင်စမုျာား၏ အ ငဲ့်ကုိ္ တိုငာ်းတာသည်။ 

 ာဖလာင်မွတ်သိပ်မှု အနည်ားငယ် - လ ုားဝ မရိှပါ။ 

အသငဲ့အ်တငဲ့ ် ာဖလာင်မှု၊ သုိို့မဟုတ် အလွန်အမင်ား 

 ာဖလာင်မှု။  

၉၈%   

၂%   

FCS-N တ  လ ုံား ဆိ င်ရာ အစာားအစာ 

စ  ုံလင်ဝ သဖပာား မှု (%)  

ဝြဝြာ်ေါရ  ၂၀ ၂၀  မှ ဝြဝြာ်ေါရ  ၂၀ ၂၁ အ  ိ

ပပ ား  ေ့သညေ့် ၃၀ ရက္်တသင် အစ ရင် ုံရာ ၌  

ဆာ ဝလာင်မသတ ်သိပ်မှု အနညာ်းငယ ် - လ ုံားေ 

မရိှပါ   



အစာ ားအစာ ၏ ဝစျားက္သက္် 

ဝ ားနှုန်ားမျ ာ ားန ှငေ့် အစာ ားအစာ  

အရည်အဝသသားအဝပေါ်  တ ုံုံ့ဖပနဝ်ြာ ်ဖပ ျက္ ် 

ဝလာင်စ ာစသမာ်း အ င်ကိ္   ိ ဝ ရာက်္စသ ာသ ုံားစသ မှု နည်ားလ မ်ားမျာား   

စစ်တမ်ားဖက္ာက္်ယူမှု ရလဒ်မျာားသည် ၂၀၂၀ 

ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလနှငဲ့် နုိဝင်ဘာလ 

စစ်တမ်ားမျာားတွင် တူညီသည်။  

• COVID-19 ဖရာဂါဖ က္ာငဲ့် က္နို့်သတ်မှုမျာား 

ရှိသညဲ့်တုိင် -  

− အစာားအစာမျာားသည် လက္်ခ နုိင်ေွယ် 

စ ုလင်ဖ ွဖပာားမှု ရှိသည်။  

− အိမ်ဖ ာင်စု ငတ်မွတ် ာဖလာင်မှု 

အနည်ားငယ်သာ ရှိသည်။  

− အစာားအဖသာက္်နှငဲ့် မီားဖသွား အရည်အဖသွား 

ဖက္ာင်ားမွန်သည်။  

− စာားနပ်ရိက္ခာက္ဒ် တန်ေုိားမျာားနှငဲ့် 

အစာားအစာအတကွ္် အသ ုားစရိတ်မျာားသည် 

တည်ပငိမ်မှု ရှိသည်။  

အစာားအစာ အုပ်စုမျာားအနက္် အနည်ား  ုား 

အိမ်ဖ ာင်စု ၅၀စုက္ ဖောဖ်ပရာတွင်၊ 

 န်နှငဲ့်  ီတိုို့သည် အလွန် ဖ ားကက္ီားသည်ဟု 

မျာားဖသာအာားဖေငဲ့် ဖော်ဖပ က္သည်။ (၁၅% နှငဲ့် 

၁၄% စီ) 

 

စာားနပ်ရိက္ခာက္ဒ် အသ ုားဖပြုံ၍ ရရှိလာဖသာ 

အစာားအစာမျာား အရည်အဖသွားနှငဲ့် 

ပတ်သက္်၍မူ အလွန်နည်ားဖသာ 

အိမ်ဖ ာင်စုမျာားက္ အရည်အဖသွားနိမဲ့်သည်ဟု 

 င်ဖမင် က္ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် 

စစ်တမ်ားမျာားအတကွ္် 

(အမျြိုံားအမည်တိုင်ားအတွက္် ၂% 

 က္်နည်ားသည်။)  

က္ဖလားငယ်မျာား၊ အရယွ်ဖရာက္ခ်ါစ 

အမျြိုံားသမီားငယ်မျာား၊ 

က္ိုယ်ဝန်ဖ ာင်မျာားနှငဲ့် 

နုိို့တုိက္်မိခင်မျာားအတကွ္် သ ဓာတ် 

(Heme iron) စာားသ ုားမှု 

တုိားတက္်ဖစရန် 

ပစ်မှတ် ာားအုပ်စုမျာားက္ို 

 က္်လက္်၍ အာဟာရ 

ပညာဖပားမှုဖပြုံသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ COVID-19 

က္ူားစက္်မှုဖ က္ာငဲ့် 

က္နို့်သတ်မှုမျာား 

ဖပြုံချနိ်မှစတင်၍  

− စာားနပ်ရိက္ခာက္ဒ်ရှိ 

တန်ေိုားသည် ခနိ်ု့မနှ်ား ၂၂ 

ရက္် က္ာတွင ်က္ုန်သည်။  

− စာားနပ်ရိက္ခာက္ဒ် က္်ပိ၍ု 

သ ုားစွ ဖသာ အစာားအဖသာက္ ်

တန်ေိုားသည် မဖဖပာင်ားလ ပါ။ 

တစ်လလျှင ်၄၄၉-၄၇၁ ဘတ် 

အ က္ာား ရှိသည်။  

၂၀၂၀ ခုနှစ် က္ ဲ့သုိို့ပင ် နန်ှငဲ့်  ီ/

အ ီက္ို ‘အလွနအ်မင်ား 

ဖ ားကက္ီား’သည် ဟု 

မှတ်ယူ က္သည်။  

• အိမ်ဖ ာင်စုမျာားက္ 

စာားနပရ်ိက္ခာက္ဒ်က္ိ ုအသ ာုးဖပြုံ၍ 

ဘတ်ဂျက္်ကုိ္ စီမ ခနိ်ု့ခွ  က္ပပာီး၊ 

ဖ ားအကက္ာီး  ုားဟ ုယူ သညဲ့် 

ပစစည်ားမျာားက္ိ ုဝယ်ယူ က္သည်။ 

လတ် တ်ဖသာဟငာ်းသီားဟငာ်းရွက္ ်

မျာားက္ိ ုအိမ်ရှ ိဥယျာဉ်ခခ မျာားမှ 

ရယူ က္သည်။  

ဖလာင်စာ စွမာ်းအင်အရ 

 ိဖရာက္်သညဲ့်နညာ်းလမာ်းမျာားက္ိ ုတိာုး၍ 

အသ ုားဖပြုံလာ က္သည်။ (၆၇% မှ ၇၆%၊ 

၈၈% သုိို့၊  ဖေဖော်ဝါရနီငှဲ့် နိဝုင်ဘာ ၂၀၂၀ 

ခုနှစ် နငှဲ့် ၂၀၂၁ ခုနှစ ်ဖေဖော်ဝါရလီ)  

• မီားဖသွား အက္ျြိုံားအဖ က္မျာား 

ဖပန်၍သ ုားဖခငာ်းသည် ၂၀၂၀ 

ခုနှစ် က္်မျာားသည်ဟု ဖော်ဖပ က္သည်။  

နိဂ ုံား ျ ပ် 

မ ျက္်ဖပ တ ်မ  ဝရစ ိမ် ာားဖ  င ်ား  

 င ်ား  

ဝရစ  ပ်ဝစ သညေ့် န ည်ား  

လ  ုံဝလာက်္ဝသာ မ ားဝသသားပမာဏ 

သ ုံားဖ င ်ား  

မ ားဝသသား အ ဝကက္မျာားက္ိ  

ဖပ န ်လ ည်သ ုံားနညာ်း 

အ ိ ားကိ္  ြ ုံားအ  ပ ် ာားဖ  င ်ား  

မ ားြိ နှငေ့် သင ေ့်ဝလျာ်သညေ့် 

အ ိ ားအရွယ်အ စ ာားသ ုံားနညာ်း  

The Border Consortium က္ ဖပြုံစုသည်။  
www.theborderconsortium.org 


