စာားနပ္ရက
ိ ၡာ လၿုံ ခ မ
ုံ ႈ
ျဖန႔္ေဝၿပားေနာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ စစ္တမ္ားေကာက္ယျူ ခင္ား
ဇန္နဝါရ- ဒဇင္ဘာလ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
၂၀၂၁ ခုႏွစတ
္ င
ြ ္ စာားနပ္ရက
ိ ၡာလၿုံ ခ မ
ုံ ႈ ျဖန႔္ေဝၿပားေနာက္ စစ္တမ္ားေကာက္ယမ
ူ က
ႈ ိ စခန္ား ၉ ခတြင္ အိမေ
္ ထာင္စ ၁၀၉၂ စု ပါဝင္ေဆာင္႐ြကခ
္ ပ
ခ့ ါသည္။

စာားနပ္ရက
ိ ၡာ စာားသုံားမႈ ရမွတ္ – အာဟာရ အရည္အေသြားဆိင္ရာ
သုံားသပ္ခ်က္ (FCS-N)
FCS-N တစုံလုံားရလဒ္အရ အိမ္ေထာင္စ
အမ်ာားစသည္ ေန႔စဥ္စာားသုံားမႈတင
ြ ္ ဗတာမင္ေအုႏွင့္ ပ႐ိတင္ားႂကြယ္ဝသည့္ အစာမ်ာား
စာားသုံားုႏိင္ၾကၿပား၊ အိမ္ေထာင္စ ၂၂% ကသာ
သုံဓာတ္ႂကြယ္ဝသည့္ အစာားအစာ
မရရွိေၾကာင္ား ေဖာ္ျပၾကသည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
စစ္တမ္ားမ်ာားုႏွင့္ အာားလုံား တူညသည္။
အာဟာရဓာတ္ ၃ ခ (ဗတာမင္-ေအ၊
ပ႐ိတင္ား ုႏွင့္ ဟမသုံဓာတ္)
ေန႔စဥ္ စာားသုံားမႈတင
ြ ္ မခရမတ္ေလာင္
ုႏွင့္ အန္ားဖ်ုံမိင္စခန္ားတိ႔တြင္
သိသာစြာ ျမင့္မာားၿပား၊
အျခာားစခန္ားမ်ာား ျဖစ္သည့္
ဘန႔္မခနန္ားဆြယ္ ုႏွင့္ မခလအန္ားတြင္
နိမ္က
့ ်ေၾကာင္ား
ုႏႈိင္ားယွဥ္ၾကည့္ုႏိင္သည္။

FCS-N သုံားသပ္ခ်က္သည္ ပ႐ိတင္ားဓာတ္၊ ဗတာမင္-ေအ
ုႏွင့္ သုံဓာတ္ (heme iron) လုံေလာက္စြာ ရရွိမႈကိ
သုံားသပ္ပါ သည္။ (ဤဓာတ္မ်ာားကိ အသာားုႏွင့္ ငါားမ်ာားတြင္
ေတြ႕ရွိရၿပား ခုႏၶာကိယ္က အစာမ်ာားမွ ေကာင္ားစြာ
စတ္ယူပါသည္)။ FCS-N ေလ့လာမႈအရ အိမ္ေထာင္စ
အမ်ာားစသည္ လက္ခုံုႏိင္ဖြယ္ရာ စုံလင္သည့္ အစာားအစာ
ရရွိၾကၿပား၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ စစ္တမ္ား ေကာက္ယူမႈမ်ာားုႏွင့္
ျခာားနာားမႈ မရွပ
ိ ါ။ စခန္ားအလိက္ အစာားအစာစုံလင္စြာ
ရရွိမႈအရ ေဖာ္ျပသည္မွာ စခန္ား ၉ ခရွိ
အိမ္ေထာင္စမ်ာားသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစအ
္ တြင္ား အစာားအစာ
စုံလင္မႈ ျမင့္မာားစြာ ရရွၾိ ကၿပား၊ အနည္ားစကသာ
နယ္ျခာားမ်ဥ္ားေပၚ ုႏွင့္ ညုံ့ဖ်င္ားသည့္ အစာားအစာမ်ာား
ရရွိသည္ဟ ေဖာ္ျပၾကသည္။
စခန္ားအလိက္ FCS-N အစာားအစာ စလ
ုံ င္ေထြျပာားမႈ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္

ၿခ ုံင၍
ုံ FCS-N အစာားအစာ စလ
ုံ င္ေထြျပာားမႈ (%) ၂၀၂၁ ခုႏွစ္

လက္ခုႏ
ုံ ိင္သည္

နယ္ျခာားမ်ဥ္ား

ညုံဖ
့ ်င္ား

စခန္ားအလိက္ နယ္ျခာားမ်ဥ္ားုႏွင့္ အစာားအစာညုံဖ
့ ်င္ားမႈ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
CAMP

BORDERLINE (N , %)

POOR (N , %)

21 - FEB
လက္ခုႏ
ုံ ိင္သည္

အိမ္ေထာင္စအလိက္ ဆာေလာင္မြတသ
္ ပ
ိ ္မႈ အတိင္ားအတာ အမွတ္ (HHS)

အိမ္ေထာင္စအလိက္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ အမွတ္ (HHS)
သည္
ေမားခြန္ား
(၆)
ခပါ
အိမ္ေထာင္စမ်ာား
ဆာေလာင္ငတ္မြတ္မႈကိ
တိင္ားတာရန္
လြယ္ကူသည့္
ၫႊန္ားကိန္ားမ်ာား ျဖစ္သည္။ အထူားသျဖင့္ မတူျခာားနာားသည့္
ယဥ္ေက်ားမႈေပါင္ားစုံ တြင္ အသုံားျပ ုႏိင္ရန္ ေရားဆြထ
ခ ာားၿပား၊
စစ္ေဆားအတည္ျပ ထာားသည္။ ရရွိသည့္ အမွတ္မ်ာားျဖင့္
အိမ္ေထာင္စမ်ာား၏
အဆင့္ကိ
တိင္ားတာသည္။
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ အနည္ားငယ္ - လုံားဝ မရွိပါ။
အသင့္အတင့္ ဆာေလာင္မႈ၊ သိ႔မဟတ္ အလြန္အမင္ား
ဆာေလာင္မႈ။

စခန္ားအလိက္ HHS ၂၀၂၁ ခုႏွစ္

21 - JUN

21 – SEP

21 - DEC

နယ္ျခာားမ်ဥ္ား

2021

ညုံဖ
့ ်င္ား

၉၈%
ၿပားခခ့သည့္ ရက္ ၃၀ အတြင္ား

ဆာေလာင္မႈ အနည္ားငယ္မသ
ွ ည္
လားုံ ဝမရွိ
*၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတိင္ား မေျပာင္ားလခဘခ ရွိေနသည္။

ဆာေလာင္မအ
ႈ နည္ားငယ္ - လားုံ ဝမရွိ

အသင့္အတင့္ဆာေလာင္မ ႈ

စခန္ားအလိက္ ုႏႈိင္ားယွဥရ
္ ာတြင္ စခန္ားအာားလုံားက
'ဆာေလာင္မႈ အနည္ားငယ္မသ
ွ ည္ လုံားဝမရွိ' ဟူ
ေဖာ္ျပၾကသည္။ စခန္ားအလိက္ ကြာျခာားမႈ မရွပ
ိ ါ။

ေလာင္စာ ထိေရာက္စြာ သားုံ စြခမန
ႈ ည္ားလမ္ားမ်ာား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္

အစာားအစာ ေဈားကြက္ ေဈားုႏႈနား္ မ်ာားုႏွင့္
အစာားအစာ အရည္အေသြားအေပၚ
တ႔ျုံ ပန္ ေဖာ္ျပခ်က္

ထင္ား
မခ်က္ျပ တ္မ ေရစိမထ
္ ာားျခင္ား

'ေဈားႀကားလြန္ားသည္'ဟ အမ်ာားစက ေဖာ္
ျပသည့္ အစာားအစာမ်ာားတြင္ ၾကက္ႈဥ၊
စာားသုံားဆ ုႏွင့္ ဆန္တိ႔ ပါဝင္သည္။
စာားနပ္ရိကၡာကဒ္သုံားရ ရရွိသည့္ အစာား
အစာ အရည္အေသြားမွာ အိမ္ေထာင္စ
အနည္ားငယ္ကသာ ယခင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
စစ္တမ္ားမ်ာားကခ့သိ႔ပင္ အရည္အေသြား
နိမ္သ
့ ည္ဟ ထင္ျမင္ ေဖာ္ျပၾကသည္။

ေရစပ္ေစသည့္နည္ား
မခ်က္ျပ တ္မ အရာအာားလားုံ ကိ
အဆင္သင့္ ျပင္ထာားျခင္ား
လုံေလာက္ေသာ
မားေသြားပမာဏသားုံ ျခင္ား
မားေသြားအေၾကမ်ာားကိ ျပန္သားုံ ျခင္ား

အိားကိ ဖားုံ အပ္၍သားုံ ျခင္ား
မားဖိုႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
အိားအ႐ြယအ
္ စာား

21 - DEC

21 - SEP

21 - JUN

21 - FEB

20 - NOV

20 - FEB

နိဂားုံ ခ် ပ္

• ၿခ ုံ၍ဆိရလွ်င္ စစ္တမ္ားရလဒ္မ်ာားသည္ ယခင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ၃ လတႀကိမ္ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ာား ုႏွင့္
တူညပါသည္။
• COVID-19 ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ာား ဆက္၍ ရွိေနေသာ္လည္ား− အစာားအစာမ်ာားသည္ လက္ခုံုႏိင္ဖြယ္ စုံလင္မႈ ရွိပါသည္။ (၉၆%)
− အစာားအစာ အရည္အေသြား - ဗတာမင္-ေအ ုႏွင့္ ပ႐ိတင္ား ေန႔စဥ္စာားသုံားမႈသည္ အိမ္ေထာင္စ
အမ်ာားစက ရွိေၾကာင္ား ဆက္လက္၍ ေဖာ္ျပၾကၿပား၊ ေန႔စဥ္ (တိရစာၦန္ရင္ားျမစ္မ်ာားမွ) ေဟမသုံဓာတ္
စာားသုံားမႈအေပၚ အေလားေပားရန္ လိအပ္ပါသည္။
− အိမ္ေထာင္စ ဆာေလာင္မႈ ဆက္လက္၍ အလြန္အနည္ားငယ္သာ ရွိသည္။
− အစာားအစာုႏွင့္ မားေသြား အရည္အေသြား ဆက္လက္၍ ေကာင္ားမြန္ပါသည္။
− စာားနပ္ရိကၡာကဒ္ တန္ဖိားမ်ာားုႏွင့္ အစာားအစာအတြက္ ေငြေၾကားအသုံားခ်မႈသည္ ဆက္လက္၍
တည္ၿငိမ္ပါသည္။

• ကေလားငယ္မ်ာား၊ အ႐ြယ္ေရာက္ခါစ အမ်ိ ားသမား
ငယ္မ်ာား၊ ကိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ာားုႏွင့္ ုႏိ႔ တိက္မိခင္မ်ာား
အတြက္ သုံဓာတ္ (Heme iron) စာားသုံားမႈ တိားတက္
ေစရန္ ပစ္မွတ္ထာားအပ္စမ်ာားကိ ဆက္လက္၍ အာဟာရ
အသိပညာေပားမႈ ျပ သည္။

• အိမ္ေထာင္စ အမ်ာားစက ေလာင္စာ
စြမ္ားအင္ထိေရာက္စြာ ခ်က္ျပ တ္သုံားစြမ
ခ ႈ
အေလ့အထ ဆက္လက္ က်င့္သုံားၾကသည္။
(၈၉%)။ ခ်က္ျပ တ္နည္ား သ႐ပ္ျပမႈတင
ြ ္
ဆက္လက္၍ သတင္ားစကာား ေပားပိ႔ပါမည္။
• မားဖိုႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ အိားအ႐ြယ္အစာား
သုံားစြျခ ခင္ားျပ သည္ကိ အမ်ာားက စြမ္ားအင္ထိ
ေရာက္စြာ ခ်က္ျပ တ္သုံားစြမ
ခ ႈ နည္ားလမ္ားအျဖစ္
ဆက္လက္ ေဖာ္ျပၾကသည္။

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

• စာားနပ္ရိကၡာကဒ္ တန္ဖိားမွာ ၂၃ ရက္ခန္႔အၾကာတြင္
ကုန္သည္အ
့ တိင္ားသာ ဆက္လက္ရွိေနသည္။
• စာားနပ္ရိကၡာကဒ္အျပင္ အစားအစာအတြက္
ေငြသုံားစြရ
ခ သည့္ ပမာဏ ေျပာင္ားလခမႈမရွိပါ။ ပ်မ္ားမွ်
တစ္လလွ်င္ ၅၁၃ ဘတ္ ရွိသည္။
• ဆန္၊ ဆုႏွင့္ ၾကက္ဥမ်ာားကိ 'ေဈားႀကားလြန္ားသည္' ဟ ယူဆၾကသည္။
• အစာားအေသာက္ အရည္အေသြားမွာ ျမင့္မာားေၾကာင္ား ဆက္လက္၍
ေဖာ္ျပၾကသည္။ (>၉၆%)
• အိမ္ေထာင္စမ်ာားက ဆက္၍ ေဖာ္ျပရာတြင္ စာားနပ္ရိကၡာကဒ္ကိသုံား၍
ေဈားပိႀကားသည့္ အစာားအစာမ်ာား ဝယ္ယူစေဆာင္ားၾကၿပား၊ အျခာား အေရားပါ
သည့္ အမည္မ်ာားျဖစ္ေသာ ဟင္ားသားဟင္ား႐ြက္ကိ ဥယ်ာဥ္မ်ာားမွ ျဖည့္
ဆည္ားစားသံုးၾကသည္။ မ်ာားေသာအာားျဖင့္ ေဈားေပါသည္ဟ
ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဉယ်ာဥ္စိက္ပ်ိ ားျခင္ားကိလည္း ဆက္လက္အာားေပား၊
ေထာက္ပုံ့ေပားသင့္သည္။

