
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ျဖန႔္ေဝၿပ ီးေနာက ္ေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာမႈ 
စစတ္မီ္းေကာကယ္ျူခငီ္း 

 

ေဖေဖၚဝါရ  ၂၀၂၂ ခ ုႏွစ္ 

၂၀၂၂ ခ ုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရ လတြင ္စာီးနပရ္ိကၡာလ ုံၿခ ုံမႈ PDM စစတ္မီ္းကိ  စခန္ီး ၈ 
ခ တြင ္အမိေ္ထာင္စ  ၃၃၆ စ ုပါဝင ္ေဆာင႐္ြက္ခခ့သည္။   
(မတွခ္်က-္  စခနီ္းတြငီ္း COVID-19 ကီူးစကျ္ပန ္႔ပ   ြား ေနမ ႈေၾကာင့္ ဘန႔္မခနနီ္းဆြယ္စခနြ္ားက   ု
ဖယခ္်နထ္ာီးခခသ့ည)္ 

FCS-N သ ုံီးသပ္ခ်က္သည္ ပ႐ိ တင္ီးဓာတ္၊ ဗ တာမင္-ေအုွႏင့္ 
သုံဓာတ္ (heme iron) လ ုံေလာက္စြာ ရရိွမႈကိ  သ ုံီးသပ္ပါ 
သည္။ (ဤဓာတ္မ်ာီးကိ  အသာီးုွႏင့္ ငါီးမ်ာီးတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပ ီး 
ခုႏၶာကိ ယ္မွ အစာမ်ာီးက  ုေကာင္ီးစြာ စ တ္ယူပါသည္)။ FCS-N 
ုႏွင့္ အိမ္ေထာင္စ မ်ာီး အစာီးအစာ ရရိွုႏိ င္မႈ၊ စာီးသ ုံီးမႈုွႏင့္ 
အရပ္ပ ညက္ျခင္ီး၊ ပိန္လွ ျခင္ီး ုႏွင့္ သက္ေစာင့္ဓာတ္ 
(micronutrient) ခ်ိ ႕တခ့မႈကိ  ဆက္စပ္ုႏိ င္သည္။ ပ႐ိ တင္ီးဓ တ ္
မလ ုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ပိန္လွ မႈုွႏင့္ အရပ္ပ ညက္မႈ ျဖစ္ေစၿပ ီး၊ 
သက္ေစာင့္ဓာတ္ ရရွ မႈအေပၚ သက္ေရာက္ေစႏု င္သည္။ 
ပ႐ိ တင္ီးဓ တ္ႂကြယ္ဝသည့္ အစာမ်ာီးသည္ ဗ တာမင္မ်ာီးုႏွင့္ 
သတ  ဓာတ္မ်ာီး ႂကြယ္ဝသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သက္ေစာင့္ 
ဓာတ္ျဖစ္သည့္ ဗ တာမင္-ေအုႏွင့္ သုံဓာတ္ ခ်ိ ႕တခ့မႈေၾကာင့္  
ေရရွည္အာဟာရခ်ိ ႕တခ့မႈ ျဖစ္ေစႏု ငသ္ည္။ 
 
FCS-N က ေဖာ္ျပရာတြင္ အိမ္ေထာင္စ အမ်ာီးစ ၏ (၉၅%)သည္ 
လက္ခုံုိႏ င္ဖြယ္ စ ုံလင္ေထြျပာီးေသာ အစာကိ  ရရွိသည္။ ၂၀၂၁ 
ခ ုွႏစ္ အစ ရင္ခုံခ်က္ုွႏင့္ မကြာျခာီးပါ။ FCS-N တစ္ခုလ ုံီး 
ၿခ ုံငံသုည့္ ရလဒ္မ်ာီးအရ အိမ္ေထာင္အမ်ာီးစ သည္ ေန႔စဥ္ 
ဗ တာမင္-ေအ (၇၅%) ုွႏင့္ ပ႐ိ တင္ီးႂကြယ္ဝသည့္ အစာမ်ာီး  
(၈၀%) စာီးသ ုံီးၾကသည္။ အစာီးအစာ အရည္အေသြီးတြင္ 
ေဟမ သုံဓာတ္က ု ေန႔စဥ္အစာမ်ာီး စာီးသ ုံီးမႈ၌ 
အိမ္ေထာင္စ မ်ာီး၏ ၂၄% သာ ရိွၿပ ီး၊ ၂၀၂၁ 
စစ္တမ္ီးရလဒ္မ်ာီးုႏွင့္ တူည သည္။ 

အိမ္ေထာင္စ အလိ က္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ 
အမွတ္ (HHS) သည္ ေမီးခြန္ီး (၆) ခ ပါ 
အိမ္ေထာင္စ မ်ာီး ဆာေလာင္ငတ္မြတ္မႈကိ  
တိ င္ီးတာရန္ လြယ္ကူသည့္ ၫႊန္ီးကိန္ီးမ်ာီး 
ျဖစ္သည္။ အထူီးသျဖင့္ မတူျခာီးနာီးသည့္ 
ယဥ္ေက်ီးမႈေပါင္ီးစ ုံတြင္ အသ ုံီးျပ ုႏိ င္ရန္ 
ေရီးဆြခထာီးၿပ ီး၊ စစ္ေဆီးအတည္ျပ ထာီးသည္။ 
ရရွိသည့္ အမွတ္မ်ာီးျဖင့္ အိမ္ေထာင္စ မ်ာီး၏ 
အဆင့္ကိ  တိ င္ီးတာသည္။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ 
အနည္ီးငယ္ - လ ုံီးဝ မရွိပါ။ အသင့္အတင့္ 
ဆာေလာင္မႈ၊ သိ ႔မဟ တ္ အလြန္အမင္ီး 
ဆာေလာင္မႈ။ 

၉၉%  
 

စာီးနပရ္ကိၡာ စာီးသ ုံီးမႈ ရမွတ ္– အာဟာရ အရညအ္ေသြီးဆိ ငရ္ာ 
သ ုံီးသပခ္်က ္(FCS-N) 

အမိ္ေထာင္စ အလိ က ္
ဆာေလာင္မြတသ္ိပမ္ႈ အတိ ငီ္းအတာ 
အမွတ ္(HHS) 

 

ၿပ ီးခခ့သည့္ ရက္ ၃၀ အတြင္ီး 
ဆာေလာငမ္ႈ 

အနညီ္းငယမ္သွည ္လ ုံီးဝမရွိ 
*၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္အတိ င္ီး မေျပာင္ီးလခဘခ ရွိေနသည္။ 

 

၁ 
အိမ္ေထာင္စ  တစ ္စ ုစ  

 
 

အသင့္အတင့္ုႏွင့္ 
ျပင္ီးထန္ဆ ေလ င ္မ ႈရွ ိ

 
ဟ  ုေဖာ္ျပထ ြား သည ္

 
အိမ္ေထာင္စ မ်ာီးက 'အလြန္ေဈီးႀက ီး'ဟ  
အမ်ာီးအာီးျဖင့္ ေဖာ္ျပခခ့သည့္ ပစၥည္ီး 
မ်ာီးမွာ ပခမ  ်ဳြား စံ ု(၁၅%)၊ ဆန္ (၁၃%)၊ 
ဆ မ်ာီး (၁၃%) ုွႏင့္ ဥမ်ာီး (၁၁%) 
ျဖစ္သည္။ စာီးနပ္ရိကၡာကဒ္ကိ သ ုံီး၍ 
အစာီးအစာမ်ာီးရရွိရာ၌၊ အနည္ီးစ  
ကသာ အရည္အေသြီး နိမ့္သည္ဟ  
ေဖာ္ျပသည္။ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ုွႏင့္ 
တူည သည္။ 
 

အစာီးအစာ ေဈီးကြက ္ေဈီးုႏႈနီ္း 
မ်ာီးုႏွင့္ အစာီးအစာ အရညအ္ေသြီး 
အေပၚ တ ုံ႔ျပနေ္ဖာ္ျပခ်က္ 

ၿခ ုံင ုံ၍ FCS-N အစာီးအစာ စ ုံလင္ေထြျပာီးမႈ 
(%)- ၂၀၂၂ ေဖေဖၚဝါရ လုႏွင့္ ုႏွစ္စဥရ္လဒ ္
ုႏႈိငီ္းယဥွ္သည ္

ုႏွစ္စဥ ္၂၀၂၁                    ၂၂ ေဖေဖ ္ ဝါ ရ ီ
 

လ ကခ္ႏုံ င ္ ည ံံ့ဖ်ငြ္ား နယျ္ခ ြား စည ြ္ားေပၚ 



 

 

 

 

• တစ ုံလ ုံီးၿခ ုံငံုလွ်င္ စစ္တမ္ီးရလဒ္မ်ာီးသည္ 
၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္ုႏွင့္ တူည သည္။ 
 
- အစာမ်ာီးသည္ လက္ခုံုိႏ င္ဖြယ္ 
စ ုံလင္ေထြျပာီးသည္။ (၉၅%) 
- အစာီးအစာ အရည္အေသြီး- ဗ တာမင-္
ေအ ုႏွင့္ ပ႐ိ တင္ီးဓ တ္ေန႔စဥ္ စာီးသ ုံီးမႈတြင္ 
အိမ္ေထာင္အမ်ာီးစ က ဆက္လက္၍ 
ေဖာ္ျပၾကၿပ ီး၊ ေန႔စဥ္ ေဟမ သုံဓာတ္ 
(တိရစာၦန္မွရသည္) စာီးသ ုံီးမႈကိ  အေလီး 
ေပီးရန္ လိ အပ္သည္။ 
- အိမ္ေထာင္စ  ငတ္မြတ္ဆာေလာင္မႈ 
ဆက္လက္၍ အလြန္နည္ီးသည္။ 
- အစာီးအစာ (ပ်မ္ီးမွ် ၉၈%-၁၀၀%) ုွႏင့္ 
မ ီးေသြီး (၉၆%) အရည္အေသြီး ဆက္၍ 
ေကာင္ီးမြန္သည္။ 

ေလာင္စာ ထေိရာက္စြာ သ ုံီးစြခမႈနည္ီးလမ္ီးမ်ာီး
FIREWOOD 

မခ်ကျ္ပ တမ္  
ေရစမိထ္ာီးျခငီ္း 

ေရစ ပေ္စသည့္နညီ္း 

မခ်ကျ္ပ တမ္  အရာအာီးလ ုံီးကိ  
အဆငသ္င့္ ျပငထ္ာီးျခငီ္း 

 

လ ုံေလာကေ္သာ 
မ ီးေသြီးပမာဏသ ုံီးျခငီ္း 

မ ီးေသြီးအေၾကမ်ာီးကိ  ျပနသ္ ုံီးျခငီ္း 

အိ ီးကိ  ဖ ုံီးအ ပ၍္သ ုံီးျခငီ္း 

 

မ ီးဖိ ုႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
အိ ီးအ႐ြယအ္စာီး 

 

ုႏွစ္စဥ ္၂၀၂၁ 
 
၂၂ ေဖေ ဖ ္ဝါ ရလီ 

• ကေလီးငယ္မ်ာီး၊ အ႐ြယ္ေရာက္ခါစ 
အမ်ိ ီးသမ ီးငယ္မ်ာီး၊ ကိ ယ္ဝန္ေဆာင္မ်ာီးုႏွင့္ 
ုႏိ ႔တိ က္မိခင္မ်ာီး အတြက္ သုံဓာတ္ (Heme 
iron) စာီးသ ုံီးမႈ တိ ီးတက္ေစရန္ပစ္မွတ္ထာီး 
အ ပ္စ မ်ာီးကိ  ဆက္လက္၍ အာဟာရ အသိ 
ပညာေပီးမႈ ျပ သည္။ 

•  ၂၀၂၁ ကခ့သိ ပင္၊ စာီးနပ္ရိကၡာ 
ကဒ္တန္ဖိ ီးသည္ ၂၃ ရက္အၾကာ 
တြင္ က န္သည္။ အစာီးအစာ 
အတြက္ ေငြသ ုံီးရမႈသည္ တစ္လ 
လွ်င္ ၅၅၇ ဘတ္ ျဖစ္သည္။ 

• တစ ုံလ ုံီးၿခ ုံ၍ ေလာင္စာ 
ထိေရာက္စြာ သ ုံီး၍ ခ်က္ျပ တ္မႈ 
နည္ီးလမ္ီးကိ  ဆက္လက္၍ 
ျမင့္မာီးစြာ တိ က္တြန္ီးသင့္သည္။ 
(၉၀%) 
• ထိေရာက္သည့္ ေလာင္စာသ ုံီးစြခ 
ခ်က္ျပ တ္သည့္ နည္ီးလမ္ီးကိ  
အမ်ာီးစ ေဖာ္ျပရာ၌ မ ီးဖိ ုႏွင့္ 
သင့္သည့္ အိ ီးကိ  ဆက္လက္၍ 
အသ ုံီးျပ ၾကသည္။ (၇၀%) ယခင္ 
စစ္တမ္ီးမ်ာီးုႏွင့္စာလွ်င္ 'မခ်က ္
ျပ တ္မ  အဆင္သင့္ 
ျပင္ဆင္ထာီးသည္' ဟ  ေဖာ္ျပသည့္ 
အိမ္ေထာင္စ မ်ာီး တိ ီးမ်ာီးလာသည္။  
(၆၇%) 

• ပခမ် ဳြားစံ၊ု ဆန္၊ ဆ  
မ်ာီးုႏွင့္ ဉမ်ာီးကိ  
'အလြန္ေဈီးႀက ီး'ဟ  
ယူဆၾကသည္ 

The Border Consortium မ ွျပ စ သည။္  

အိမ္ေထာင္စ  ၉၀% က ေဖာ္ျပရာ၌ ၿပ ီးခခ့သည့္လအတြင္ီး ထိေရာက္သည့္ေလာင္စာသ ုံီး ခ်က္ျပ တ္နည္ီးကိ  သ ုံီးၾကသည္။ ၂၀၂၁ ခ ုွႏစ္အတိ င္ီး 
ေျပာင္ီးလခမႈမရွ ပါ။ (၉၂%) ‘မ ီးဖိ ုႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အိ ီးအ႐ြယ္’ကိ  ဆက္လက္၍ ေလာင္စာထိေရာက္သည့္နည္ီးအျဖစ္ အမ်ာီးဆ ုံီး သ ုံီးၾကသည္။ 
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