
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

စာားနပရ္ကိၡာ လ ုံၿခ ုံမႈ 
ျဖန႔္ေဝၿပ ားေနာက ္ေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာမႈ စစတ္မ္ားေကာကယ္ျူခင္ား 

ဇနန္ဝါရ - ဒ ဇငဘ္ာလ ၂၀၂၁ ခ ုႏွစ ္

၂၀၂၁ ခ ုွႏစတ္ြင ္စာားနပရ္ကိၡာလ ုံၿခ ုံမႈ ျဖန႔္ေဝၿပ ားေနာက ္စစတ္မာ္းေကာကယ္မူႈကိ  စခနာ္း ၉ ခ တြင ္အမိေ္ထာငစ္  ၁၀၉၂ စ ုပါဝငေ္ဆာင႐္ြကခ္ခပ့ါသည္။ 
 

FCS-N သ ုံားသပ္ခ်က္သည္ ပ႐ိ တင္ားဓာတ္၊ ဗ တာမင္-ေအ 
ုႏွင့္ သုံဓာတ္ (heme iron) လ ုံေလာက္စြာ ရရွိမႈကိ  
သ ုံားသပ္ပါ သည္။ (ဤဓာတ္မ်ာားကိ  အသာားုႏွင့္ ငါားမ်ာားတြင္  
ေတြ႕ရွိရၿပ ား ခုႏၶာကိ ယ္က အစာမ်ာားမွ ေကာင္ားစြာ 
စ တ္ယူပါသည္)။ FCS-N ေလ့လာမႈအရ အိမ္ေထာင္စ  
အမ်ာားစ သည္ လက္ခုံုႏိ င္ဖြယ္ရာ စ ုံလင္သည့္ အစာားအစာ 
ရရွိၾကၿပ ား၊ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ စစ္တမ္ား ေကာက္ယူမႈမ်ာားုႏွင့္ 
ျခာားနာားမႈ မရွပိါ။ စခန္ားအလိ က္ အစာားအစာစ ုံလင္စြာ  
ရရွိမႈအရ ေဖာ္ျပသည္မွာ စခန္ား ၉ ခ ရွိ 
အိမ္ေထာင္စ မ်ာားသည္ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစအ္တြင္ား အစာားအစာ 
စ ုံလင္မႈ ျမင့္မာားစြာ ရရွၾိကၿပ ား၊ အနည္ားစ ကသာ 
နယ္ျခာားမ်ဥ္ားေပၚ ုႏွင့္ ညုံ့ဖ်င္ားသည့္ အစာားအစာမ်ာား 
ရရွိသည္ဟ  ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

FCS-N တစ ုံလ ုံားရလဒ္အရ အိမ္ေထာင္စ  
အမ်ာားစ သည္ ေန႔စဥ္စာားသ ုံားမႈတြင္ ဗ တာမင္- 

ေအုႏွင့္ ပ႐ိ တင္ားႂကြယ္ဝသည့္ အစာမ်ာား 
စာားသ ုံားုႏိ င္ၾကၿပ ား၊ အိမ္ေထာင္စ  ၂၂% ကသာ 

သုံဓာတ္ႂကြယ္ဝသည့္ အစာားအစာ 
မရရွိေၾကာင္ား ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ 

စစ္တမ္ားမ်ာားုွႏင့္ အာားလ ုံား တူည သည္။  
အာဟာရဓာတ္ ၃ ခ  (ဗ တာမင္-ေအ၊ 

ပ႐ိ တင္ား ုႏွင့္ ဟ မ သုံဓာတ္) 
ေန႔စဥ္ စာားသ ုံားမႈတြင္ မခရမတ္ေလာင္ 

ုႏွင့္ အ န္ားဖ ု်ံမိ င္စခန္ားတိ ႔တြင္ 
သိသာစြာ ျမင့္မာားၿပ ား၊ 

အျခာားစခန္ားမ်ာား ျဖစ္သည့္ 
ဘန႔္မခနန္ားဆြယ ္ုႏွင့္ မခလအ န္ားတြင္ 

နိမ့္က်ေၾကာင္ား 
ုႏႈိင္ားယွဥ္ၾကည့္ုႏိ င္သည္။ 

အိမ္ေထာင္စ အလိ က္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ အမွတ္ (HHS) 
သည္ ေမားခြန္ား (၆) ခ ပါ အိမ္ေထာင္စ မ်ာား 
ဆာေလာင္ငတ္မြတ္မႈကိ  တိ င္ားတာရန္ လြယ္ကူသည့္ 
ၫႊန္ားကိန္ားမ်ာား ျဖစ္သည္။ အထူားသျဖင့္ မတူျခာားနာားသည့္ 
ယဥ္ေက်ားမႈေပါင္ားစ ုံ တြင္ အသ ုံားျပ ုိႏ င္ရန္ ေရားဆြခထာားၿပ ား၊ 
စစ္ေဆားအတည္ျပ ထာားသည္။ ရရိွသည့္ အမွတ္မ်ာားျဖင့္ 
အိမ္ေထာင္စ မ်ာား၏ အဆင့္ကိ  တိ င္ားတာသည္။ 
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ အနည္ားငယ္ - လ ုံားဝ မရိွပါ။ 
အသင့္အတင့္ ဆာေလာင္မႈ၊ သိ ႔မဟ တ္ အလြန္အမင္ား 
ဆာေလာင္မႈ။ 

၉၈% 
 

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

အမိ္ေထာင္စ အလိ က ္ဆာေလာငမ္ြတသ္ပိ္မႈ အတိ ငာ္းအတာ အမတွ ္(HHS) 

ၿပ ားခခ့သည့္ ရက ္၃၀ အတြင္ား 
ဆာေလာငမ္ႈ အနညာ္းငယမ္သွည ္
လ ုံားဝမရွ ိ
*၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္အတိ င္ား မေျပာင္ားလခဘခ ရိွေနသည္။ 

စခန္ားအလိ က္ ုႏႈိင္ားယွဥရ္ာတြင္ စခန္ားအာားလ ုံားက 
'ဆာေလာင္မႈ အနည္ားငယ္မသွည္ လ ုံားဝမရွိ' ဟူ 
ေဖာ္ျပၾကသည။္ စခန္ားအလိ က္ ကြာျခာားမႈ မရွပိါ။ 

စခနာ္းအလိ က ္FCS-N အစာားအစာ စ ုံလင္ေထြျပာားမႈ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ ္

စခနာ္းအလိ က ္နယျ္ခာားမ်ဥာ္းုွႏင့္ အစာားအစာညုံဖ့်ငာ္းမႈ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ 

ၿခ ုံင ုံ၍ FCS-N အစာားအစာ စ ုံလင္ေထြျပာားမႈ (%) ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ 

စခနာ္းအလိ က ္HHS ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ 

လကခ္ုံုိႏ ငသ္ည ္                   နယျ္ခာားမ်ဥာ္း                              ညုံဖ့်ငာ္း 

BORDERLINE (N , %)                  POOR (N , %) 

လကခ္ုံုိႏ ငသ္ည ္                          နယျ္ခာားမ်ဥာ္း                              ညုံဖ့်ငာ္း 
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ဆာေလာငမ္ႈအနညာ္းငယ ္- လ ုံားဝမရွ ိ            အသင့္အတင့္ဆာေလာငမ္ႈ 

CAMP 



 

 

 

 

'ေဈားႀက ားလြန္ားသည္'ဟ  အမ်ာားစ က ေဖာ္ 
ျပသည့္ အစာားအစာမ်ာားတြင္ ၾကက္ႈဥ၊ 
စာားသ ုံားဆ  ုႏွင့္ ဆန္တိ ႔ ပါဝင္သည္။ 
 
စာားနပ္ရိကၡာကဒ္သ ုံားရ ရရွိသည့္ အစာား 
အစာ အရည္အေသြားမွာ အိမ္ေထာင္စ  
အနည္ားငယ္ကသာ ယခင္ ၂၀၂၀ ခ ုႏွစ္ 
စစ္တမ္ားမ်ာားကခ့သိ ႔ပင္ အရည္အေသြား 
နိမ့္သည္ဟ  ထင္ျမင္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

အစာားအစာ ေဈားကြက ္ေဈားုႏႈနာ္းမ်ာားုႏွင့္ 
အစာားအစာ အရည္အေသြားအေပၚ 

တ ုံ႔ျပန ္ေဖာ္ျပခ်က ္

• ၿခ ုံ၍ဆိ ရလွ်င္ စစ္တမ္ားရလဒ္မ်ာားသည္ ယခင္ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ ၃ လတႀကိမ္ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ာား ုႏွင့္ 
တူည ပါသည္။  
• COVID-19 ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ာား ဆက္၍ ရွိေနေသာ္လည္ား- 
− အစာားအစာမ်ာားသည္ လက္ခုံုႏိ င္ဖြယ္ စ ုံလင္မႈ ရွိပါသည္။ (၉၆%) 
− အစာားအစာ အရည္အေသြား - ဗ တာမင္-ေအ ုႏွင့္ ပ႐ိ တင္ား ေန႔စဥ္စာားသ ုံားမႈသည္ အိမ္ေထာင္စ  
အမ်ာားစ က ရွိေၾကာင္ား ဆက္လက္၍ ေဖာ္ျပၾကၿပ ား၊ ေန႔စဥ္ (တိရစာၦန္ရင္ားျမစမ္်ာားမွ) ေဟမ သုံဓာတ္ 
စာားသ ုံားမႈအေပၚ အေလားေပားရန္ လိ အပ္ပါသည္။  
 
− အိမ္ေထာင္စ  ဆာေလာင္မႈ ဆက္လက္၍ အလြန္အနည္ားငယ္သာ ရွိသည္။  
− အစာားအစာုႏွင့္ မ ားေသြား အရည္အေသြား ဆက္လက္၍ ေကာင္ားမြန္ပါသည္။ 
− စာားနပ္ရိကၡာကဒ္ တန္ဖိ ားမ်ာားုႏွင့္ အစာားအစာအတြက္ ေငြေၾကားအသ ုံားခ်မႈသည္ ဆက္လက္၍ 
တည္ၿငိမ္ပါသည္။ 

နဂိ ုံားခ် ပ ္

ေလာငစ္ာ ထေိရာကစ္ြာ သ ုံားစြခမႈနညာ္းလမာ္းမ်ာား ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ ္

ထငာ္း 

မခ်က္ျပ တမ္  ေရစိမထ္ာားျခငာ္း 

ေရစ ပ္ေစသည့္နညာ္း 

မခ်က္ျပ တမ္  အရာအာားလ ုံားကိ  
အဆငသ္င့္ ျပင္ထာားျခငာ္း 

လ ုံေလာက္ေသာ 
မ ားေသြားပမာဏသ ုံားျခငာ္း 

မ ားေသြားအေၾကမ်ာားကိ  ျပနသ္ ုံားျခငာ္း 

အိ ားကိ  ဖ ုံားအ ပ၍္သ ုံားျခငာ္း 

မ ားဖိ ုွႏင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
အိ ားအ႐ြယအ္စာား 

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

• ကေလားငယ္မ်ာား၊ အ႐ြယ္ေရာက္ခါစ အမ်ိ ားသမ ား 
ငယ္မ်ာား၊ ကိ ယ္ဝန္ေဆာင္မ်ာားုႏွင့္ ုႏိ ႔ တိ က္မိခင္မ်ာား 
အတြက္ သုံဓာတ္ (Heme iron) စာားသ ုံားမႈ တိ ားတက္ 
ေစရန္ ပစ္မွတ္ထာားအ ပ္စ မ်ာားကိ  ဆက္လက္၍ အာဟာရ 
အသိပညာေပားမႈ ျပ သည္။ 

• စာားနပ္ရိကၡာကဒ္ တန္ဖိ ားမွာ ၂၃ ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ 
ကုန္သည္အ့တိ င္ားသာ ဆက္လက္ရွိေနသည္။ 
 
• စာားနပ္ရိကၡာကဒ္အျပင္ အစားအစာအတြက္ 
ေငြသ ုံားစြခရသည့္ ပမာဏ ေျပာင္ားလခမႈမရ ွိပါ။ ပ်မ္ားမွ် 
တစ္လလွ်င္ ၅၁၃ ဘတ္ ရွိသည္။ 

• အိမ္ေထာင္စ  အမ်ာားစ က ေလာင္စာ 
စြမ္ားအင္ထိေရာက္စြာ ခ်က္ျပ တ္သ ုံားစြခမႈ 
အေလ့အထ ဆက္လက္ က်င့္သ ုံားၾကသည္။  
(၈၉%)။ ခ်က္ျပ တ္နည္ား သ႐ ပ္ျပမႈတြင္  
ဆက္လက္၍ သတင္ားစကာား ေပားပိ ႔ပါမည္။ 
  
• မ ားဖိ ုႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ အိ ားအ႐ြယ္အစာား 
သ ုံားစြချခင္ားျပ သည္ကိ  အမ်ာားက စြမ္ားအင္ထိ 
ေရာက္စြာ ခ်က္ျပ တ္သ ုံားစြခမႈ နည္ားလမ္ားအျဖစ္ 
ဆက္လက္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ 

• ဆန္၊ ဆ ုႏွင့္ ၾကက္ဥမ်ာားကိ  'ေဈားႀက ားလြန္ားသည္' ဟ  ယူဆၾကသည္။ 
  
• အစာားအေသာက္ အရည္အေသြားမွာ ျမင့္မာားေၾကာင္ား ဆက္လက္၍ 
ေဖာ္ျပၾကသည္။ (>၉၆%) 
  
• အိမ္ေထာင္စ မ်ာားက ဆက္၍ ေဖာ္ျပရာတြင္ စာားနပ္ရိကၡာကဒ္ကိ သ ုံား၍ 
ေဈားပိ ႀက ားသည့္ အစာားအစာမ်ာား ဝယ္ယူစ ေဆာင္ားၾကၿပ ား၊ အျခာား အေရားပါ 
သည့္ အမည္မ်ာားျဖစ္ေသာ ဟင္ားသ ားဟင္ား႐ြက္ကိ  ဥယ်ာဥ္မ်ာားမွ ျဖည့္ 
ဆည္ားစားသုံးၾကသည္။ မ်ာားေသာအာားျဖင့္ ေဈားေပါသည္ဟ  
ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဉယ်ာဥ္စိ က္ပ်ိ ားျခငာ္းကိ လည္း ဆက္လက္အာားေပား၊ 
ေထာက္ပုံ့ေပားသင့္သည္။ 

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




