
20-FEB                   20-NOV              21-FEB                   21-JUN             21-SEP 

စာားနပ္ရိကၡာ လ ုံၿခ ုံမႈ  
ျဖန႔္ေဝၿပ ားေနာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ 
စစ္တမ္ားေကာက္ယူျခင္ား  
စက္တငဘ္ာလ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ ္

၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စာားနပ္ရိကၡာ လ ုံၿခ ုံမႈ PDM စစ္တမ္ားကိ  စခန္ား ၈ ခ  တြင္ အိမေ္ထာင္စ  ၂၄၉စ  

ပါဝင္ ေဆာင႐္ြက္ခခ့သည္။  (မွတ္ခ်က္။ COVID-19 ကူားစက္ျပန႔္ပြာားေနမႈေၾကာင့္ မခလစခန္ားတြင္ မေဆာင္႐ြက္ုိႏ င္ပါ)  

စာားနပရ္ကိၡာ စာားသ ုံားမႈ ရမတွ ္– အာဟာရ အရညအ္ေသြားဆိ ငရ္ာ သ ုံားသပခ္်က ္(FCS-N) 

FCS-N သ ုံားသပ္ခ်က္သည္ ပ႐ိ တင္ားဓာတ္၊ ဗ တာမင္-ေအ ုွႏင့္ သုံဓာတ္ (heme iron) လ ုံေလာက္စြာ ရရိွမႈကိ  သ ုံားသပ္ပါသည္။ (ဤဓာတ္မ်ာားကိ  အသာားုွႏင့္ 

ငါားမ်ာားတြင္ ေတြ႕ရိွရၿပ ား ခုႏၶာကိ ယ္က အစာမ်ာားမွ ေကာင္ားစြာစ တ္ယူပါသည)္ FCS-N သ ုံားသပ္မႈသည္ အိမ္ေထာင္စ မ်ာား အစာားအစာ ရရိွမႈ ုွႏင့္ စာားသ ုံားမႈ၊ 

ပ ညႇက္ျခင္ား၊ ပိန္လွ ျခင္ား၊ သက္ေစာင့္ဓာတ္မ်ာား ခ်ိ ႕တခ့ျခင္ားတိ ႔ကိ  ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ပ႐ိ တင္ားဓာတ္ မလ ုံေလာက္ပါက ပိန္လွ - ပ ညႇက္ုိႏ င္ၿပ ား၊ ယင္ားေၾကာင့္ 

သက္ေစာင့္ဓာတ္ ရရိွမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ ပ႐ိ တင္ားဓာတ္ ပါဝင္ေသာ အစာမ်ာားသည္ ဗ တာမင္မ်ာားုွႏင့္ သတ  ဓာတ္မ်ာား 

ႂကြယ္ဝေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဗ တာမင္-ေအ ုွႏင့္ သုံဓာတ္တိ ႔ကခ့သိ ႔ေသာ သက္ေစာင့္ဓာတ္ (micronutrient) ခ်ိ ႕တခ့ပါက ေရရွည ္အာဟာရ 

ခ်ိ ႕တခ့မႈကိ  ျဖစ္ေစပါသည္။  

FCS-N သ ုံားသပ္ခ်က္အရ အိမ္ေထာင္စ  အမ်ာားစ ၏ အစာားအေသာက္မ်ာားသည္ 

လက္ခုံုိႏ င္ဖြယ္ စ ုံလင္ေထြျပာားမႈ ရိွသည္။ အစ ရင္ခုံစာမ်ာားအရ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္တခ လ ုံား 

စစ္တမ္ားမ်ာားုွႏင့္ သိသာစြာ ကြာျခာားမႈမရိွပါ။  

FCS-N စစ္တမ္ား တခ လ ုံားရလဒ္မ်ာားအရ အိမ္ေထာင္စ  အမ်ာားစ သည္ ဗ တာမင္-ေအ 

ုွႏင့္ ပ႐ိ တင္ားဓာတ္ ႂကြယ္ဝသည့္ အစာားအစာမ်ာားကိ  ေန႔စဥ္စာားသ ုံားုိႏ င္ၾကေသာ္လည္ား၊ 

အစာားအစာ အရည္အေသြားတြင္ သုံဓာတ္ (heme iron) ခ်ိ ႕တခ့မႈ ရိွသည္။ 

အိမ္ေထာင္စ မ်ာား၏ ၂၂% က ေဖာ္ျပရာတြင္ ေန႔စဥ္စာားသ ုံားမႈမ်ာားသည္ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ 

ဇြန္လ စစ္တမ္ားမ်ာားုွႏင့္ တူည ေၾကာင္ား ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဗ တာမင္-ေအ စာားသ ုံားမႈတြင္ 

ဇြန္လုႏွင့္ုႏႈိင္ားယွဥ္ပါက ေလ်ာ့နည္ားေသာ္လည္ား၊ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ ုွႏင့္ ၂၀၂၀ ခ ုွႏစ္ 

အျခာားေသာ စစ္တမ္ားမ်ာားုွႏင့္ တူည ၾကသည္။ ေန႔စဥ္ ပရိ တင္ားဓာတ္စာားသ ုံားမႈတြင္ 

၂၀၂၀ ခ ုွႏစ္ ေဖေဖာ္ဝါရ လမွစ၍ တိ ားတက္လာသည္။  

အိမ္ေထာင္စ အလိ က္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ  အမွတ္ 

(HHS) သည္ ေမားခြန္ား (၆) ခ ပါ အိမ္ေထာင္စ မ်ာား 

ဆာေလာင္ငတ္မြတ္မႈကိ  တိ င္ားတာရန္ လြယ္ကူသည့္ 

ၫႊန္ားကိန္ားမ်ာား ျဖစ္သည္။ အထူားသျဖင့္ မတူျခာားနာား 

သည့္ ယဥ္ေက်ားမႈေပါင္ားစ ုံတြင္ 

အသ ုံားျပ ုႏိ င္ရန္ ေရားဆြခထာားၿပ ား၊ စစ္ေဆား 

အတည္ျပ ထာားသည္။ ရရွိသည့္ အမွတ္မ်ာားျဖင့္ 

အိမ္ေထာင္စ မ်ာား၏ အဆင့္ကိ  တိ င္ားတာသည္။ 

ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ အနည္ားငယ္ - လ ုံားဝ မရိွပါ။ 

အသင့္အတင့္ ဆာေလာင္မႈ၊ သိ ႔မဟ တ္ အလြန္အမင္ား 

ဆာေလာင္မႈ။  

အလြနအ္မငာ္း ငတမ္ြတမ္ႈ  

လ ုံားဝ မရွ။ိ    

၂%  
အိမ္ေထာင္စ  ၄ စ သာ ေဖာ္ျပသည္။  

အသင့္အတင့္ ဆာေလာင္မြတသ္ိပ္မႈရွိသည္     

ၿပ ားခခ့သည့္ ၃၀ ရက္တြင္ အစ ရင္ခုံရာ၌  

ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ အနည္ားငယ္ - လ ုံားဝ မရွိပါ 

* ၂၀၂၀ ခ ုွႏစ္ ေဖေဖၚဝါရ လ စစ္တမ္ားမွစတင္၍ 
အေျပာင္ားအလခ မရွိပါ။   

FCS-N တစ ုံလ ုံားဆိ ငရ္ာ အစာားအေသာက ္
စ ုံလငေ္ထြျပာားမႈ (%) , ေဖေဖာ္ဝါရ  ၂၀၂၀ မ ွ
စကတ္ငဘ္ာလ ၂၀၂၁အထ ိ

၉၈ % 

ဆာေလာငမ္ြတ္သိပမ္ႈ အနညာ္းငယ္ - လ ုံားဝ မရွပိါ။ 

အသင့္အတင့္ ဆာေလာငမ္ြတသ္ပိမ္ႈ 

အလြနအ္မင္ား ငတမ္ြတမ္ႈ  

အမိေ္ထာငစ္ အလိ က ္ဆာေလာငမ္ြတသ္ပိမ္ႈ  
အတ ိငာ္းအတာ အမတွ ္(HHS) 



21-SEP                       21-JUN                      21-FEB                      20-NOV                   20-FEB 

အစာားအစာ ေဈားကြက ္ေဈားုႏႈနာ္းမ်ာားုွႏင့္ 

အစာားအစာ အရညအ္ေသြားအေပၚ 

တ ုံ႔ျပနေ္ဖာ္ျပခ်က ္

ေလာငစ္ာ ထေိရာကစ္ြာသ ုံားစြခမႈ နညာ္းလမာ္းမ်ာား  

• စစ္တမ္ားေကာကယ္ူမႈ ရလဒ္မ်ာားသည ္၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ ယခငစ္စတ္မ္ားမ်ာားုႏွင့္ တညူ သည။္ 
အာဟာရဆိ င္ရာ ၫႊန္ားကနိ္ား မ်ာားတြင္ တိ ားတက္မႈအခ်ိ ႕ ရွိခခသ့ည။္ 
• COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ သကေ္ရာက္မႈမ်ာား ရွသိည့္တိ င္ - 
− အစာားအစာမ်ာားသည္ လက္ခုံုိႏ င္ဖြယ္ စ ုံလင္ေထြျပာားမႈ ရွသိည္။ (၉၄%) 
- အစာားအစာ အရည္အေသြားုွႏင့္ ပတသ္က္၍- ေန႔စဥဗ္ တာမင-္ေအ ုွႏင့္ အသာားဓာတစ္ာားသ ုံားမႈကိ  
အိမ္ေထာင္အမ်ာားစ က ေဖာ္ျပၾကသည။္ ေန႔စဥ္ သုံဓာတ္ (Heme) စာားသ ုံားမႈ (အသာားမ်ာား) ုွႏင့္ 
ပတသ္က္၍ အေလားေပားရနလ္ိ သည္။   
− အိမ္ေထာငစ္  ဆာေလာငမ္ြတ္သပိ္မႈ အနည္ားစ သာ ရွသိည္။ 
− အစာားအစာုွႏင့္ မ ားေသြား အရည္အေသြား ေကာင္ားမြန္သည။္ 

− စာားနပရ္ကိၡာကဒ္ တန္ဖိ ားမ်ာားုွႏင့္ ေငြသာား အသ ုံားစရတိ္မ်ာားသည္ ဆက္လက္ တည္ၿငမိ္မႈ 
ရွိသည။္  

အစာားအစာ အ ပ္စ မ်ာားအနက္ 
‘အလြန္ ေဈားႀက ားသည္’ ဟ  
အမ်ာားဆ ုံား ေဖာ္ျပၾကသည္မွာ ဆန္၊ ၾကက္ဥ 
ုႏွင့္ ဆ  တိ ႔ျဖစ္သည္။  
စာားနပ္ရိကၡာကဒ္ အသ ုံားျပ ၍ ရရွိလာေသာ 

အစာားအစာမ်ာား အရည္အေသြားုႏွင့္ 

ပတ္သက္၍မူ အလြန္နည္ားေသာ အိမ္ေထာင္စ  

မ်ာားကသာ အရည္အေသြားနိမ့္သည္ဟ  ၂၀၂၀ 

ခ ုွႏစ္ စစ္တမ္ားမ်ာားုႏွင့္အလာားတူ 

ထင္ျမင္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ (ၾကက္ဥအတြက္ 

အမ်ာားဆ ုံား ၁၁% က ေဖာ္ျပၿပ ား၊ အိမ္ေထာင္စ  

၁၅ စ သာ ေဖာ္ျပသည္။)  

• ဆန၊္ ဆ /အဆ ၊ ၾကက္ဥ ုွႏင့္ ငါား 
ပ ဇြနမ္်ာားကိ ‘အလြန္အမင္ား ေဈားႀက ား’
သည္ဟ  မတွယ္ူၾကသည္။  

• အိမ္ေထာငစ္ မ်ာားက စာားနပရ္ိကၡာ 
ကဒက္ိ  အသ ုံားျပ ၍ ေဈားပိ ႀက ားသည္ 
ယဆူသည့္ ပစၥည္ားမ်ာားကိ  
ဝယယ္ူၾကသည။္ အျခာား ပငမ္ 
အမ်ိ ားအမညမ္်ာားကိ  ဥယ်ာဥ္မ်ာားမ ွ
ဟင္ားသ ားဟင္ား႐ြက္စိမ္ားမ်ာားျဖင့္ ျဖည့္
ဆည္ားၾကသည္။  

• ကေလားငယ္မ်ာား၊ အ႐ြယ္ေရာက္ခါစ 
အမ်ိ ားသမ ားငယ္မ်ာား၊ 
ကိ ယ္ဝန္ေဆာင္မ်ာားုွႏင့္ 
ုိႏ ႔တိ က္မိခင္မ်ာားအတြက္ သုံဓာတ္ 
(Heme iron) စာားသ ုံားမႈ 
တိ ားတက္ေစရန္ ပစ္မွတ္ထာားအ ပ္စ  
မ်ာားကိ  ဆက္လက္၍ အာဟာရအသိ 
ပညာေပားမႈျပ သည္။  

• ေလာင္စာ စြမ္ားအင္အရ ထေိရာကသ္ည့္ 
နည္ားလမ္ားမ်ာားကိ  တိ ား၍ အသ ုံားျပ လာၾကသည္။ 
(၆၇% မွ ၇၆%၊ ၈၈% မ ွ၉၀% မသွည ္ယခ  
၉၂% သိ ႔) ၂၀၂၀ ခ ုွႏစ္ ုွႏစ္ဆန္ားပိ င္ားမွစ၍ 
သသိိသာသာ တိ ားတကလ္ာသည္။ 
ခ်က္ျပ တန္ည္ား သ႐ ပ္ျပမႈမ်ာားတြင ္
ဆက္လက္၍ သတင္ားေပားမႈမ်ာား ပါဝငပ္ါမည။္ 

• မ ားဖိ ုွႏင့္ အ႐ြယက္ိ ကည္ သည့္ အိ ားမ်ာားကိ  
အသ ုံားျပ ျခင္ားသည္အမ်ာားဆ ုံား ေဖာ္ျပၾကသည့္
 ေလာင္စြာထေိရာက္စြာ သ ုံား၍ 
ခ်က္ျပ တန္ည္ား ျဖစသ္ည။္ (၇၈%)  

• ၂၀၂၀ ခ ုွႏစ္၊ COVID-19 
ကူားစက္မႈေၾကာင့္ ကန႔္သတ္မႈ 
မ်ာား ျပ ခ်ိန္မွစတင္၍  
− စာားနပရ္ကိၡာကဒ္ရွိ တနဖ္ိ ားသည္  
ခန႔္မွန္ား ၂၂ ရက္ၾကာတြင္ က နသ္ည္။  
− စာားနပရ္ကိၡာကဒ္ထကပ္ိ ၍ သ ုံားစြခေသာ 
အစာားအေသာက္ တနဖ္ိ ားသည္ 
မေျပာင္ားလခပါ။ လစဥ္ ပ်မ္ားမွ် ၅၀၆ 
ဘတ္ ရွသိည္။  

ေရစ ပေ္စသည့္နည္ား 

ထ င  ်း 

မခ်ကျ္ပ တမ္  အရာအာားလ ုံားကိ  
အဆငသ္င့္ျပငထ္ာားျခငာ္း  

လ ုံေလာကေ္သာ မ ားေသြားပမာဏ 
သ ုံားျခင္ား  

မ ားေသြား အေၾကမ်ာားကိ  ျပနသ္ ုံားျခင္ား 

မခ်ကျ္ပ တမ္  ေရစမိထ္ာားျခငာ္း  

အိ ားကိ  ဖ ုံားအ ပ၍္သုံ ားျခငာ္း  

The Border Consortium က ျပ စ သည္။  
www.theborderconsortium.org  

မ ားဖိ ုွႏင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 

အိ ားအ႐ြယအ္စာား 

နဂိ ုံားခ် ပ ္


