တၢ ၢ်အ ၢ်လၢတၢ ၢ်အ ၢ်အီၤတဖ ၢ်အမးန ၢ်ဂၢံ ၢ် — တၢ ၢ်ပ ၢ် ထံနီၤ
ဖးတၢ ၢ်အ ၢ်နၢ ၢ်ဂံၢ ၢ်နၢ ၢ်ဘါအကံၢ ၢ်အစ (FCS-N)
FCS-N သမ ထ တၢ ံၣ်အ ံၣ်ဘ ံၣ်ဖဖ ံၣ်ထ နံၣ်, ဘ ံၣ်တ ံၣ်မ ံၣ်အူၤ, ဒ heme iron လၢလၢ ပ ဲူၤ ပ ဲူၤ (လၢ

လၢတၢ ၢ်နီၤလီၤဝံီၤလၢ ၢ်ခံ

တၢ ံၣ် ထ ံၣ်နၢ ံၣ်အူၤထဲလ ၢတၢ ံၣ်ည ံၣ် ဒီး ည ံၣ်အပ ူၤဒီး စ ၢ ံၣ်န ံၣ် ဆနၢ ံၣ်ခအပ ူၤ ဂ ူၤ ဂ ူၤ)န ံၣ်လ ူၤ. FCS-N
ဒီးဘ ံၣ် ထ ဲဟ ံၣ်ဖ ဃဖ လၢအ ံၣ်ဒီး တၢ ံၣ်ဃဲူၤ ဃ, တၢ ံၣ်ဒ ံၣ်ဃ, တၢ ံၣ်အ ံၣ် နၢ ံၣ်ဂ ၢ ံၣ်နၢ ံၣ် ဘါဆီးစ ူၤတဖ ံၣ်
အတၢ ံၣ်ဒီးနၢ ံၣ် ဘ ံၣ်ဒီးစ ီးကါဘ ံၣ်တ ၢ ံၣ်အ ံၣ် တဖ ံၣ်. အတၢ ံၣ်မူၤနၢ ံၣ်ဘ ံၣ် တၢ ံၣ်အ ံၣ်ဒီးအ ံၣ်တ ၢ ံၣ် အ ံၣ်တ

အတၢ ၢ်လီၤဃုထ ံ ၢ်သ ၢ်ညါ

ဖ ံၣ်. တၢ ံၣ်အ ံၣ်လ ၢတအ ံၣ် ဒီးဖဖ ံၣ် ထ နံၣ် လၢလၢပ ဲူၤ ပ ဲူၤ န ံၣ်မ ၢ ံၣ်တၢ ံၣ်လၢ အလ ူၤဘ ံၣ်ယ ံၣ် လၢတၢ ံၣ်
ဒ ံၣ် ဃဒီးတၢ ံၣ်ဃဲူၤ ဃတဖ ံၣ် အဂ ၢ ံၣ်ဒီးဒီးအ ံၣ်ထ ံၣ်တ ၢ ံၣ်ဟ ီးနၢ ံၣ်ဘ ံၣ်တ ၢ ံၣ်အ ံၣ်နၢ ံၣ်ဂ ၢ ံၣ်နၢ ံၣ်ဘါဆီးစ ူၤ တ

လါယူၤ ၂ဝ၂၂

လၢတ ပ ဲူၤ ဝဲ, မ ၢ ံၣ်လၢတၢ ံၣ်အ ံၣ် အ ံၣ် ဒီး ဖဖ ံၣ်ထ နံၣ် တဖ ံၣ်မ ၢ ံၣ်တၢ ံၣ်အ ံၣ်လ ၢအ ံၣ်ဒီး ဘ ံၣ်တ ံၣ် မ ံၣ်
ဒီး မ နၢရၢ ံၣ်တ ဖ ံၣ်လ ူၤ.တၢ ံၣ်မ ၢ ံၣ်တအ ံၣ်ဘ ံၣ်တ ၢ ံၣ်အ ံၣ်လ ၢအ ံၣ်ဒီးတၢ ံၣ်နၢ ံၣ်ဂ ၢ ံၣ်နၢ ံၣ်ဘါဒံၣ် အမ ၢ ံၣ် ဘ ံၣ်
တ ံၣ် မ ံၣ်ဒီးအါယၢ ံၣ်တ ဖ ံၣ်လ ၢတၢ ံၣ်ဆၢကတ ၢ ံၣ်ယ ံၣ်ယ ံၣ်အတ ၢ ံၣ်ပ ူၤန ံၣ် , ဒီးကဲထ ံၣ် တၢ ံၣ်ဒ ံၣ်ဃ

ဖဲလါယူၤ ၂ဝ၂၂ န ံၣ်အပူၤန ံၣ်, တၢ ံၣ်မူၤဝဲတၢ ံၣ်အ ံၣ်အ ံၣ်ကကလၢလၢ PDM

ခဖ လၢတၢ ံၣ်အ ံၣ်လ ူၤထ ီးန ံၣ်လ ူၤ.

လၢဒဲကဝူၤ(၉)ဖ ၢ ံၣ်အပူၤဒီးဟ ံၣ်ဖဃဖ(

FCS-N ဒီးနဲ ံၣ်ဖ ါထ ံၣ်လ ၢဟ ံၣ်ဖ ဃဖ အန ံၣ်ဂ ၢ ံၣ်အါဝဲ( ၈၆%)န ံၣ်တ ၢ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထ ံၣ်လ ၢ အ ံၣ်ဒီးတၢ ံၣ်

)ဒ ံၣ်န ံၣ်လူၤပ ံၣ် ဃ ံၣ်လၢ

တၢ ံၣ်မူၤအူၤအပူၤ

မူၤ နၢ ံၣ်ဘ ံၣ်တ ၢ ံၣ်အ ံၣ်အကလ ံၣ်က လ ံၣ်န ံၣ်မ ၢ ံၣ်တၢ ံၣ်လၢအအ ံၣ်ဒီးလၢအအါဝဲ , ဘ ံၣ် ဆ ံၣ်စ ူၤနၢ ံၣ်အ
ပ ူၤက ံၣ်(၉၅%)န ံၣ်လ ူၤ.
FCS-N အစၢခဲလ ၢ ံၣ်ဒီးနဲ ံၣ်ဝ ဲလ ၢအါဒ ံၣ်တ ၢ ံၣ်တက ၢ ံၣ်ဟ ံၣ်ဖ ဃဖ တဖ ံၣ်အ ံၣ် ဘ ံၣ်တ ၢ ံၣ် အ ံၣ်က ီး

နူၤ ဒဲီး လၢအ ံၣ်ဒီးဘ ံၣ်တ ံၣ်မ ံၣ်အူၤ(၇၃%) ဒီးတၢ ံၣ်အ ံၣ်လ ၢအ ံၣ်ဒီးဖဖထ နံၣ် အါအါတဖ ံၣ်(၈၂%),
တၢ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထ ံၣ်လ ၢတၢ ံၣ်ဟ ီးနၢ ံၣ်တၢ ံၣ်အ ံၣ်အက ၢ ံၣ်အစ လၢအ ံၣ် ဒီး heme ironအါအါလၢက ီးနူၤ
ဒဲီး န ံၣ်အ ံၣ်ဒ ံၣ်ထ ဲဟ ံၣ်ဖ ဃဖ ၁၆% ဒ ံၣ်ဧူၤ, ဒံၣ်သီး ဒီးတၢ ံၣ်လ ူၤဃထ ံၣ်သ ံၣ်ညါတၢ ံၣ်အတၢ ံၣ်သ
က ၢ ံၣ်န ံၣ်ဂ ၢ ံၣ်၁ လါဖ ူၤဘဘ ူၤအါရူၤ ၂ဝ၂၂န ံၣ် အပ ူၤ န ံၣ်လ ူၤ .

FCS-N ခဲလ ၢ ံၣ်တ ၢ ံၣ်အလ ူၤဆလ ံၣ်သီး (%)
လါယ ူၤ ၂ဝ၂၂ လၢတၢထ ံၣ်သတတ ူၤဒီးလါဖ ူၤဘဘ ူၤအါရ ူၤ ၂ဝ၂၂

၉၉%
ACCEPTABLE

BORDERLINE

22 – လါယ ူၤ

တၢံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထ ံၣ်လၢ

POOR

22 - လါဖူၤဘဘ ူၤအါရူၤ

တၢံၣ်သ ံၣ်ဝူၤအ ံၣ်တစဲီးတူၤလၢတအ ံၣ်ဘ ံၣ်
လၢအပူၤက ံၣ် ၃ဝ သ
*မၢ ံၣ်တၢ ံၣ်လၢတဆတလဲသီးစီးထ ံၣ်လ ၢတၢ ံၣ်သက ၢ ံၣ် ၁
လါဖူၤဘဘ ူၤအါရူၤ ၂ဝ၂ဝ အတၢ ံၣ်လ ူၤဃထ ံၣ်သ ံၣ်

၅ ဟံ ၢ်ဒ ၢ်
ဟံ ၢ်ဖိဃဖိအတၢ ၢ်သ ဝ
ၢ် ံီၤလီၤဒိ
န ၢ်ထိ ၢ် (HHS)
ဟ ံၣ်ဖဃ ဖတၢံၣ်သ ံၣ်ဝူၤသ ံၣ်စူၤန ထ
ံၣ်
ံၣ် မၢံၣ်ပန ထ
ံၣ် ယ
ံၣ် ယ
ဖ တခါ(လၢအ ံၣ်ဒီးတၢံၣ်သကၢံၣ် ၆ ထ ံၣ်) လၢကထ ံၣ်ကၢံၣ်
စူၤကၢံၣ် ဟ ံၣ်ဖဃ ဖအတၢံၣ်သ ံၣ်ဝူၤသ စ
ံၣ် ူၤအဂၢံၣ်, ဘ ံၣ်တၢံၣ်
ဒီးအ ံၣ်ထ ံၣ်အူၤလူၤလူၤဆဆဒီးဘ ံၣ်တၢံၣ်စီးကါအူၤလၢ
တၢံၣ်လၢံၣ်ကီးတူၤဒဲီးလၢကထ က
ံၣ် ၢံၣ်တၢံၣ်အဂၢံၣ်.တၢံၣ်အစၢလၢ

ညါတၢ ံၣ်အပ ူၤ

တၢ ၢ်သ ၢ်ဝ ံီၤလီၤဒိဖကကၢး

တၢ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဆၢကီၤတၢ ၢ်အ ၢ်လၢဖါ

ဝ ဟံ ဒ
ၢ် ၢ်

ပီၤအလုၢ ၢ်အပီၤဒးအကံၢ ၢ်အစတဖ ၢ်

တၢ ၢ်သ ၢ်ဝံီၤလီၤဒိနးနးက

ဟ ံၣ်ဖဃ ဖတဖ အ
ံၣ် ါတကၢံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထ လ
ံၣ် ၢတၢံၣ်အ ံၣ်

လ ၢ်တ အိ ၢ်

တၢံၣ်အတဖ ံၣ်‘ အပူၤဒ မ
ံၣ် ီး’လၢတၢံၣ်လူၤဃ သ ည
ံၣ် ါအ
တၢံၣ်သကၢံၣ်၂ဒီးတၢံၣ်သကၢံၣ်၂အပူၤ တၢံၣ်ဖတၢံၣ်လူၤလၢ
ဟ ံၣ်ဖဃ ဖညနၢံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထ ဝ
ံၣ် ဲခအ
ဲ ူၤခဲအူၤအအါက

တၢံၣ်မူၤနၢံၣ်အူၤန ံၣ်, ပ ံၣ်ဖ ါထ ံၣ်ဟ ဖ
ံၣ် ဃဖအပတၢံၣ်လၢအမၢံၣ်

တၢၢံၣ်လၢ‘အပူၤဒ ံၣ်မီး’ မၢံၣ်ဝဲ သအ ံၣ်∕တၢံၣ်သ (၅၉%),

ဝဲ, တၢံၣ်သ ံၣ်ဝူၤအ ံၣ်တစဲီးတူၤတအ ံၣ်နတစဲီး, တၢံၣ်သ ဝ
ံၣ် ူၤ

ဟသီး (၄၃%)ဒီးတၢံၣ်ဒ ံၣ်တဖ (ံၣ် ၃၄%).

ဖဲဘကၢီး, မတမၢံၣ်တၢံၣ်သ ံၣ်ဝူၤနီးနီးကလဲ ံၣ်.

တၢံၣ်မူၤနၢံၣ်တၢံၣ်အ ံၣ်ကၢံၣ်စတဖ လ
ံၣ် ၢတၢံၣ်စီးကါဝဲတၢံၣ်
အ ံၣ်ကီးတဖ ံၣ်အဂၢံၣ်န ,ံၣ် ပူၤစူၤဂူၤဆကမ လ
ံၣ် ၢတၢံၣ်
အ ံၣ်တဖ ံၣ်မၢံၣ်တၢံၣ်အ လ
ံၣ် ၢအကၢံၣ်စစူၤန ံၣ်လူၤ.

FIREWOOD

ဟ ံၣ်ဖဃ ဖ ၈၉% ပ ံၣ်ဖ ါထ ံၣ်လၢစီးကါဝဲမ အ
ံၣ် ဆ လ
ံၣ် ၢအတၢံၣ်ဖအ ံၣ်တၢံၣ်သတူၤလူၤတူၤလူၤဖဲအပူၤက ံၣ်အလါအဆၢကတၢံၣ်, တဆတလဲသီးစီးထ လ
ံၣ် ၢ တၢံၣ်သကၢံၣ် ၁ (၉ဝ%)
တၢံၣ်စီးကါသပၢူၤဖတၢံၣ်လၢအဘ ံၣ်လ သ
ံၣ် ီးဒီးလၢၢံၣ်ဆန ံၣ်တၢံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထ ံၣ်ညနၢံၣ်အူၤလၢအမၢံၣ်တၢံၣ်စီးကါမ အ
ံၣ် ဆ တ
ံၣ် ူၤလူၤတူၤလူၤအက ဲလၢတၢံၣ်မူၤတၢံၣ်ဖအ တ
ံၣ် ၢံၣ်အဂၢံၣ်, တၢံၣ်လူၤ ကၢံၣ်
အဘီးဘီးတၢံၣ်တၢံၣ်ဖဲသၢလါတၢံၣ်ပူၤအူၤခ ဖ ‘တၢံၣ်ကတဲ ံၣ်ကတူၤဃ ံၣ်တၢံၣ်ကီးမူၤတခ ီးလၢတၢံၣ်ဖအ တ
ံၣ် ၢံၣ်ဒီးဘ ’ံၣ် .

သပၢီၤဒးလၢၢ ၢ်ဆဘ ၢ်လ ိ ၢ်

22 - လါယီၤ

ဖိးဒလိ ၢ်သး
တၢ ၢ်အခိ ၢ်က ၢၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်သအ ီၤ

22 - လါဖီၤကဘ ီၤအါရံီၤ

လၢသပၢီၤခိ ၢ်
ကတ ၢ်က တီၤဃ ၢ်တၢ ၢ်ကိးမံီၤ တခ း
ဖအ ၢ်တၢ ၢ်
သ ၢ်လ းလၢလၢလ ၢ ၢ်လ ၢ ၢ်
က ီၤသကဒါက ီၤသ ၢ်လ းလၢအကၢ ၢ်
ဘ းတဖ ၢ်
မီၤဘ ၢ်စ ၢ်အ ီၤတခ းဖ
အ ၢ်တၢ ၢ်
တၢ ၢ်ဆးနု ၢ်ထံအ က ိီၤ အက

• တၢ ံၣ်ဂၢ ံၣ်ခ ံၣ်သ ံၣ်မၢ ံၣ်ပၢ ံၣ်လ ူၤဆလ ံၣ်သီးလၢတၢ ံၣ်လ ူၤဃသ ံၣ် ညါအူၤအ

• တၢ ံၣ်အ ံၣ်က ီးအလ ၢ ံၣ်အပူၤန ံၣ်တ ၢ ံၣ်

• သအ

ပ ူၤတဖ ံၣ်လ ၢတၢ ံၣ်လ ူၤဃသ ံၣ်ညါအတၢ ံၣ်သက ၢ ံၣ် ၁ န ံၣ်မ ၢ ံၣ်ဝဲ —

ဆဲီး သအူၤနၢ ံၣ်ယ ံၣ်ဝ ဲ ၂၃သဒံၣ်တ ၢ ံၣ်ပ ံၣ်

တၢ ံၣ်ထ ံၣ်ဆကမ ံၣ်အူၤလၢ 'အပ ူၤဒ ံၣ်မ ီး'

— အ ံၣ်ဒီးအါဘ ံၣ်ဆ ံၣ်ဟ ံၣ်ဖဃဖအန ံၣ်ဂ ၢ ံၣ်စ ူၤလ ူၤဝဲလ ၢတၢ ံၣ် ပ ံၣ်ဖ ါ

လ ူၤ အူၤအသီးဒီးတၢ ံၣ်သစ လၢတၢ ံၣ်ပ ူၤ

တၢ ံၣ်အ ံၣ်က ီးအလ ၢ ံၣ်အပ ူၤကဘ ံၣ်တ ၢ ံၣ်က ူၤ

ထ ံၣ် လၢတၢ ံၣ်အ ံၣ်လ ူၤဆလ ံၣ်သီးတဖ ံၣ် ‘တ ၢ ံၣ်လ ံၣ်သ’ န ံၣ်အ ံၣ် (၈၆%)

တၢ ံၣ်အ ံၣ်န ံၣ်တ လါ ၅၅၄ ဘီး

သမ သမ ီးက ၢ ံၣ်အူၤ

ကဘ ံၣ်တ ၢ ံၣ်လ ူၤက ၢ ံၣ်သမ သမ ီးက ူၤလၢတၢ ံၣ် သက ၢ ံၣ် န ံၣ်ဂ ၢ ံၣ် ၃.
— တၢ ံၣ်ဖ တၢ ံၣ်လ ူၤအန ံၣ်ဂ ၢ ံၣ်အါထ ံၣ်ဒီးဟ ံၣ်ဖဃဖလၢအပ ံၣ်ဖ ါ ထ ံၣ် တၢ ံၣ်
ဖ တၢ ံၣ်လ ူၤတဖ ံၣ် ‘အပ ူၤဒ ံၣ်မ ီး’, လ ူၤဆဒ ံၣ်တ ၢ ံၣ် သအ ံၣ်∕ တၢ ံၣ်အသ,
ဟ သီးဒီးတၢ ံၣ်ဒ ံၣ်တ ဖ ံၣ် တၢ ံၣ်ဖတၢ ံၣ်လ ူၤသ ံၣ် တဖ ံၣ်အူၤအပ ူၤဒ ံၣ်ထ ံၣ်
စီးထ ံၣ်လ ၢတၢ ံၣ်သက ၢ ံၣ်န ံၣ်ဂ ၢ ံၣ် ၁. တၢ ံၣ် လ ူၤ က ၢ ံၣ်သမ သမ ီးအဂူၤတခါ

• တၢ ံၣ်စီးကါတၢ ံၣ်ဖအ ံၣ်တ ၢ ံၣ်အမ ံၣ်အဆ ံၣ်

ဘ ံၣ် ဃီးတၢ ံၣ်အ ံၣ်က ီးအလ ၢ ံၣ် အ ပ ူၤလၢစ ီးကါတၢ ံၣ်အ ံၣ်နၢ ံၣ်ဂ ၢ ံၣ်နၢ ံၣ်ဘါအန ံၣ်

တ ူၤလ ူၤတ ူၤလ ူၤအက ူၤက ဲဆဲီး မ ၢ ံၣ်ဒီးတၢ ံၣ်

ထ ံၣ် တဖ ံၣ်က ဘ ံၣ်တ ၢ ံၣ်မူၤအူၤဖဲလ ါယ ူၤလ ၂ဝ၂၂.

လၢအအါဝဲ (၈၉%).

— တၢ ံၣ်ဆဲီး အ ံၣ်ဘ ံၣ်တ ံၣ်မ ံၣ်အူၤဒီးဖဖထ နံၣ်က ီးနူၤဒဲီး န ံၣ်က ဘ ံၣ်တ ၢ ံၣ်ပ ံၣ်

•တၢ ံၣ်စ ီးကါသပၢူၤလၢအဘ ံၣ်လ ံၣ်သီးဒီး

ဖ ါထ ံၣ်အူၤလၢဟ ံၣ်ဖ ဃဖ တၢ ံၣ်ကဘ ံၣ်တ ၢ ံၣ်သမ ထ အါထ ံၣ်ဘ ံၣ်ဃီး

လၢၢ ံၣ်ဆန ံၣ်ဆဲီး မ ၢ ံၣ်ဒီးတၢ ံၣ်လၢတၢ ံၣ်ပ ံၣ်ဖ ါထ ံၣ်

တၢ ံၣ်အ ံၣ် heme (ဆ ံၣ်ဖက ၢ ံၣ်ဖလၢတၢ ံၣ်မူၤနၢ ံၣ်အူၤ) အါယၢ ံၣ်တ ဖ ံၣ် .

ညနၢ ံၣ်အူၤလၢအမ ၢ ံၣ်တၢ ံၣ်ဖအ ံၣ်တ ူၤအ ံၣ်တ ၢ ံၣ်

— ဟ ံၣ်ဖ ဃဖ အတၢ ံၣ်သ ံၣ်ဝ ူၤသ ံၣ်စ ူၤဆဲီး အ ံၣ်ဒီးထဲတ စဲီး ဖ .

လၢအစ ီးကါမ ံၣ်အဆ ံၣ်တ ူၤလ ူၤတ ူၤလ ူၤ

— တၢ ံၣ်အ ံၣ် (စီးထ ံၣ်လ ၢ ၉၈% — ၁ဝဝ%) ဒီးသဲ ံၣ်လ ီး (၉၆%)

(၇၄%).

အက ၢ ံၣ် အစ မ ၢ ံၣ်တၢ ံၣ်လၢအဂ ူၤဒီးဝဲ.

ဘ ံၣ်တၢံၣ်ကတဲ ံၣ်ကတူၤလၢ The Border Consortium

ံၣ်, ဟ သီးဒီးတၢ ံၣ်ဒ ံၣ်တ ဖ ံၣ် ဘ ံၣ်

