စာားနပ္ရက
ိ ၡာ လၿုံ ခ မ
ုံ ႈ
ျဖန႔္ေဝၿပားေနာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ
စစ္တမ္ားေကာက္ယျူ ခင္ား
စက္တင္ဘာလ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စာားနပ္ရိကၡာ လုံၿခ ုံမႈ PDM စစ္တမ္ားကိ စခန္ား ၈ ခ တြင္ အိမေ
္ ထာင္စ ၂၄၉စ
ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခခ့သည္။ (မွတ္ခ်က္။ COVID-19 ကူားစက္ျပန႔္ပြာားေနမႈေၾကာင့္ မခလစခန္ားတြင္ မေဆာင္႐ြက္ုႏိင္ပါ)

စာားနပ္ရက
ိ ၡာ စာားသားုံ မႈ ရမွတ္ – အာဟာရ အရည္အေသြားဆိင္ရာ သားုံ သပ္ခ်က္ (FCS-N)
FCS-N သုံားသပ္ခ်က္သည္ ပ႐ိတင္ားဓာတ္၊ ဗတာမင္-ေအ ုႏွင့္ သုံဓာတ္ (heme iron) လုံေလာက္စာြ ရရွိမႈကိ သုံားသပ္ပါသည္။ (ဤဓာတ္မ်ာားကိ အသာားုႏွင့္
ငါားမ်ာားတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပား ခုႏၶာကိယ္က အစာမ်ာားမွ ေကာင္ားစြာစတ္ယူပါသည္) FCS-N သုံားသပ္မႈသည္ အိမ္ေထာင္စမ်ာား အစာားအစာ ရရွိမႈ ုႏွင့္ စာားသုံားမႈ၊
ပညႇက္ျခင္ား၊ ပိန္လွျခင္ား၊ သက္ေစာင့္ဓာတ္မ်ာား ခ်ိ ႕တခ့ျခင္ားတိ႔ကိ ခ်ိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပပါသည္။ ပ႐ိတင္ားဓာတ္ မလုံေလာက္ပါက ပိန္လ-ွ ပညႇက္ုႏိင္ၿပား၊ ယင္ားေၾကာင့္
သက္ေစာင့္ဓာတ္ ရရွိမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ ပ႐ိတင္ားဓာတ္ ပါဝင္ေသာ အစာမ်ာားသည္ ဗတာမင္မ်ာားုႏွင့္ သတ ဓာတ္မ်ာား
ႂကြယ္ဝေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဗတာမင္-ေအ ုႏွင့္ သုံဓာတ္တ႔က
ိ ခ့သိ႔ေသာ သက္ေစာင့္ဓာတ္ (micronutrient) ခ်ိ ႕တခ့ပါက ေရရွည္ အာဟာရ
ခ်ိ ႕တခ့မႈကိ ျဖစ္ေစပါသည္။
FCS-N သုံားသပ္ခ်က္အရ အိမ္ေထာင္စ အမ်ာားစ၏ အစာားအေသာက္မ်ာားသည္

FCS-N တစလ
ုံ ားုံ ဆိင္ရာ အစာားအေသာက္
စလ
ုံ င္ေထြျပာားမႈ (%) , ေဖေဖာ္ဝါရ ၂၀၂၀ မွ
စက္တင္ဘာလ ၂၀၂၁အထိ

လက္ခုံုႏိင္ဖြယ္ စုံလင္ေထြျပာားမႈ ရွိသည္။ အစရင္ခုံစာမ်ာားအရ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တခလုံား
စစ္တမ္ားမ်ာားုႏွင့္ သိသာစြာ ကြာျခာားမႈမရွိပါ။
FCS-N စစ္တမ္ား တခလုံားရလဒ္မ်ာားအရ အိမ္ေထာင္စ အမ်ာားစသည္ ဗတာမင္-ေအ
ုႏွင့္ ပ႐ိတင္ားဓာတ္ ႂကြယ္ဝသည့္ အစာားအစာမ်ာားကိ ေန႔စဥ္စာားသုံားုႏိင္ၾကေသာ္လည္ား၊
အစာားအစာ အရည္အေသြားတြင္ သုံဓာတ္ (heme iron) ခ်ိ ႕တခ့မႈ ရွိသည္။
အိမ္ေထာင္စမ်ာား၏ ၂၂% က ေဖာ္ျပရာတြင္ ေန႔စဥ္စာားသုံားမႈမ်ာားသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ဇြန္လ စစ္တမ္ားမ်ာားုႏွင့္ တူညေၾကာင္ား ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဗတာမင္-ေအ စာားသုံားမႈတြင္
ဇြန္လုႏွင့္ုႏႈိင္ားယွဥ္ပါက ေလ်ာ့နည္ားေသာ္လည္ား၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ုႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
အျခာားေသာ စစ္တမ္ားမ်ာားုႏွင့္ တူညၾကသည္။ ေန႔စဥ္ ပရိတင္ားဓာတ္စာားသုံားမႈတြင္
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရလမွစ၍ တိားတက္လာသည္။

20-FEB

အတိငား္ အတာ အမွတ္ (HHS)

21-JUN

21-SEP

ၿပားခခ့သည့္ ၃၀ ရက္တြင္ အစရင္ခုံရာ၌

အိမ္ေထာင္စအလိက္ ဆာေလာင္မတ
ြ ္သိပ္မႈ အမွတ္

ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ အနည္ားငယ္ - လုံားဝ မရွိပါ

(HHS) သည္ ေမားခြန္ား (၆) ခပါ အိမ္ေထာင္စမ်ာား

* ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရလ စစ္တမ္ားမွစတင္၍

ဆာေလာင္ငတ္မတ
ြ ္မႈကိ တိင္ားတာရန္ လြယ္ကူသည့္

အေျပာင္ားအလခ မရွိပါ။

ၫႊန္ားကိန္ားမ်ာား ျဖစ္သည္။ အထူားသျဖင့္ မတူျခာားနာား

၂%

သည့္ ယဥ္ေက်ားမႈေပါင္ားစုံတြင္
အသုံားျပ ုႏိင္ရန္ ေရားဆြထ
ခ ာားၿပား၊ စစ္ေဆား
အတည္ျပ ထာားသည္။ ရရွိသည့္ အမွတ္မ်ာားျဖင့္

ဆာေလာင္မတ
ြ သ
္ ပ
ိ မ
္ ႈ အနည္ားငယ္ - လားုံ ဝ မရွပ
ိ ါ။

အိမ္ေထာင္စမ်ာား၏ အဆင့္ကိ တိင္ားတာသည္။

အသင့္အတင့္ ဆာေလာင္မတ
ြ သ
္ ပ
ိ မ
္ ႈ

ဆာေလာင္မတ
ြ ္သိပ္မႈ အနည္ားငယ္ - လုံားဝ မရွိပါ။

အလြနအ
္ မင္ား ငတ္မတ
ြ မ
္ ႈ

ဆာေလာင္မႈ။

21-FEB

၉၈ %

အိမေ
္ ထာင္စအလိက္ ဆာေလာင္မတ
ြ သ
္ ပ
ိ မ
္ ႈ

အသင့္အတင့္ ဆာေလာင္မႈ၊ သိ႔မဟတ္ အလြန္အမင္ား

20-NOV

အိမ္ေထာင္စ ၄ စသာ ေဖာ္ျပသည္။
အသင့္အတင့္ ဆာေလာင္မြတသ
္ ိပ္မႈရွိသည္

အလြနအ
္ မင္ား ငတ္မတ
ြ မ
္ ႈ
လားုံ ဝ မရွ။ိ

အစာားအစာ ေဈားကြက္ ေဈားုႏႈနား္ မ်ာားုႏွင့္

ေလာင္စာ ထိေရာက္စာြ သားုံ စြမ
ခ ႈ နည္ားလမ္ားမ်ာား

အစာားအစာ အရည္အေသြားအေပၚ

ထင်း

တ႔ျုံ ပန္ေဖာ္ျပခ်က္
အစာားအစာ အပ္စမ်ာားအနက္

မခ်က္ျပ တ္မ ေရစိမထ
္ ာားျခင္ား

‘အလြန္ ေဈားႀကားသည္’ ဟ
အမ်ာားဆုံား ေဖာ္ျပၾကသည္မွာ ဆန္၊ ၾကက္ဥ
ုႏွင့္ ဆ တိ႔ျဖစ္သည္။
စာားနပ္ရိကၡာကဒ္ အသုံားျပ ၍ ရရွိလာေသာ
အစာားအစာမ်ာား အရည္အေသြားုႏွင့္
ပတ္သက္၍မူ အလြန္နည္ားေသာ အိမ္ေထာင္စ

ေရစပ္ေစသည့္နည္ား
မခ်က္ျပ တ္မ အရာအာားလားုံ ကိ
အဆင္သင့္ျပင္ထာားျခင္ား
လေ
ုံ လာက္ေသာ မားေသြားပမာဏ
သားုံ ျခင္ား
မားေသြား အေၾကမ်ာားကိ ျပန္သားုံ ျခင္ား

မ်ာားကသာ အရည္အေသြားနိမ့္သည္ဟ ၂၀၂၀
ခုႏွစ္ စစ္တမ္ားမ်ာားုႏွင္အ
့ လာားတူ

အိားကိ ဖားုံ အပ္၍သုံားျခင္ား

ထင္ျမင္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ (ၾကက္ဥအတြက္

မားဖိုႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္

အမ်ာားဆုံား ၁၁% က ေဖာ္ျပၿပား၊ အိမ္ေထာင္စ

အိားအ႐ြယအ
္ စာား

၁၅ စသာ ေဖာ္ျပသည္။)
21-SEP

21-JUN

21-FEB

20-NOV

20-FEB

နိဂားုံ ခ် ပ္
• စစ္တမ္ားေကာက္ယူမႈ ရလဒ္မ်ာားသည္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ယခင္စစ္တမ္ားမ်ာားုႏွင့္ တူညသည္။

•

ကေလားငယ္မ်ာား၊ အ႐ြယ္ေရာက္ခါစ

အာဟာရဆိင္ရာ ၫႊန္ားကိန္ား မ်ာားတြင္ တိားတက္မႈအခ်ိ ႕ ရွိခသ
ခ့ ည္။

အမ်ိ ားသမားငယ္မ်ာား၊

• COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ာား ရွသ
ိ ည့္တိင္ -

ကိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ာားုႏွင့္

− အစာားအစာမ်ာားသည္ လက္ခုႏ
ုံ ိင္ဖြယ္ စုံလင္ေထြျပာားမႈ ရွသ
ိ ည္။ (၉၄%)

ုႏိ႔တိက္မိခင္မ်ာားအတြက္ သုံဓာတ္

- အစာားအစာ အရည္အေသြားုႏွင့္ ပတ္သက္၍- ေန႔စဥ္ဗတာမင္-ေအ ုႏွင့္ အသာားဓာတ္စာားသုံားမႈကိ

(Heme iron) စာားသုံားမႈ

အိမ္ေထာင္အမ်ာားစက ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေန႔စဥ္ သုံဓာတ္ (Heme) စာားသုံားမႈ (အသာားမ်ာား) ုႏွင့္

တိားတက္ေစရန္ ပစ္မတ
ွ ္ထာားအပ္စ

ပတ္သက္၍ အေလားေပားရန္လသည္
ိ
။

မ်ာားကိ ဆက္လက္၍ အာဟာရအသိ

− အိမ္ေထာင္စ ဆာေလာင္မတ
ြ ္သပ
ိ ္မႈ အနည္ားစသာ ရွသ
ိ ည္။

ပညာေပားမႈျပ သည္။

− အစာားအစာုႏွင့္ မားေသြား အရည္အေသြား ေကာင္ားမြန္သည္။
− စာားနပ္ရက
ိ ၡာကဒ္ တန္ဖိားမ်ာားုႏွင့္ ေငြသာား အသုံားစရိတ္မ်ာားသည္ ဆက္လက္ တည္ၿငိမ္မႈ

• ဆန္၊ ဆ/အဆ၊ ၾကက္ဥ ုႏွင့္ ငါား

ရွိသည္။

ပဇြနမ
္ ်ာားကိ‘အလြန္အမင္ား ေဈားႀကား’
သည္ဟ မွတယ
္ ူၾကသည္။

• အိမ္ေထာင္စမ်ာားက စာားနပ္ရိကၡာ
• ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ COVID-19

• ေလာင္စာ စြမ္ားအင္အရ ထိေရာက္သည့္

ကူားစက္မေ
ႈ ၾကာင့္ ကန႔္သတ္မႈ
မ်ာား ျပ ခ်ိန္မွစတင္၍
− စာားနပ္ရက
ိ ၡာကဒ္ရွိ တန္ဖိားသည္

မေျပာင္ားလခပါ။ လစဥ္ ပ်မ္ားမွ် ၅၀၆

ယူဆသည့္ ပစၥည္ားမ်ာားကိ

(၆၇% မွ ၇၆%၊ ၈၈% မွ ၉၀% မွသည္ ယခ

ဝယ္ယူၾကသည္။ အျခာား ပင္မ

၉၂% သိ႔) ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ုႏွစ္ဆန္ားပိင္ားမွစ၍

အမ်ိ ားအမည္မ်ာားကိ ဥယ်ာဥ္မ်ာားမွ

ခ်က္ျပ တ္နည္ား သ႐ပ္ျပမႈမ်ာားတြင္

− စာားနပ္ရက
ိ ၡာကဒ္ထက္ပိ၍ သုံားစြေ
ခ သာ
အစာားအေသာက္ တန္ဖိားသည္

နည္ားလမ္ားမ်ာားကိ တိား၍ အသုံားျပ လာၾကသည္။

သိသိသာသာ တိားတက္လာသည္။

ခန႔္မွန္ား ၂၂ ရက္ၾကာတြင္ ကန္သည္။

ဆက္လက္၍ သတင္ားေပားမႈမ်ာား ပါဝင္ပါမည္။

• မားဖိုႏွင့္ အ႐ြယက
္ က္
ိ ညသည့္ အိားမ်ာားကိ

ဘတ္ ရွသ
ိ ည္။

အသုံားျပ ျခင္ားသည္အမ်ာားဆုံား ေဖာ္ျပၾကသည့္
ေလာင္စြာထိေရာက္စြာ သုံား၍
ခ်က္ျပ တ္နည္ား ျဖစ္သည္။ (၇၈%)

The Border Consortium က ျပ စသည္။
www.theborderconsortium.org

ကဒ္ကိ အသုံားျပ ၍ ေဈားပိႀကားသည္

ဟင္ားသားဟင္ား႐ြက္စိမ္ားမ်ာားျဖင့္ ျဖည့္
ဆည္ားၾကသည္။

