စာီးနပ္ရက
ိ ၡာ စာီးသုံီးမႈ ရမွတ္ – အာဟာရ အရည္အေသြီးဆိင္ရာ
သုံီးသပ္ခ်က္ (FCS-N)
FCS-N သုံီးသပ္ခ်က္သည္ ပ႐ိတင္ီးဓာတ္၊ ဗတာမင္-ေအ ုႏွင့္ သုံ
ဓာတ္ (heme iron) လုံေလာက္စာြ ရရွိမႈကိ သုံီးသပ္ပါသည္။
(ဤဓာတ္မ်ာီးကိ အသာီးုႏွင့္ ငါီးမ်ာီးတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ခုႏၶာကိယ္က
အစာမ်ာီးမွ ေကာင္ီးစြာ စတ္ယူပါသည္)။ FCS-N ုႏွင့္
အိမ္ေထာင္စမ်ာီး အစာီးအစာ ရရွိုႏိင္မႈ၊ စာီးသုံီးမႈုႏွင့္ အရပ္ပ
ညက္ျခင္ီး၊ ပိန္လွျခင္ီး ုႏွင့္ သက္ေစာင့္ဓာတ္ (micronutrient)
ခ်ိ ႕တခ့မႈကိ ဆက္စပ္ုႏိင္သည္။ ပ႐ိတင္ီး မလုံေလာက္မေ
ႈ ၾကာင့္
ပိန္လွမႈုႏွင့္ အရပ္ပမႈ ျဖစ္ေစၿပီး၊ သက္ေစာင့္ဓာတ္ ခ်ိ ႕တခ့မႈအေပၚ
သက္ေရာက္ေစသည္။ ပ႐ိတင္ီးႂကြယ္ဝသည့္ အစာမ်ာီးသည္
ဗတာမင္မ်ာီးုႏွင့္ သတ ဓာတ္မ်ာီး ႂကြယ္ဝသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ
သက္ေစာင့္ ဓာတ္ျဖစ္သည့္ ဗတာမင္-ေအုႏွင့္ သုံဓာတ္
ခ်ိ ႕တခ့မႈေၾကာင့္ ေရရွည္အာဟာရခ်ိ ႕တခ့မႈ ျဖစ္ေစသည္။

ျဖန႔္ေဝၿပီးေနာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ
စစ္တမ္ီးေကာက္ယျူ ခင္ီး
ဇြန္လ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ စာီးနပ္ရိကၡာလုံၿခ ုံမႈ PDM စစ္တမ္ီးကိ

FCS-N က ေဖာ္ျပရာတြင္ အိမ္ေထာင္စအမ်ာီးစ၏ (၈၆%) သည္
လက္ခုံုႏိင္ဖြယ္ စုံလင္ေထြျပာီးေသာ အစာကိ ရရွိသည္။ ျမင့္မာီး
ေသာ္လည္ီး၊ ယခင္ (၉၅%) ထက္စာလွ်င္ ေလ်ာ့နည္ီးသည္။

စခန္ီး ၉ ခတြင္ အိမ္ေထာင္စ ၄၆၄ စ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခခ့သည္။

FCS-N တစလ
ုံ ုံီး ၿခ ုံသည့္ ရလဒ္မ်ာီး ေဖာ္ျပရာ၌ အိမ္ေထာင္စ
အမ်ာီးစသည္ ေန႔စဥ္ ဗတာမင္-ေအ (၇၃%) ုႏွင့္ ပ႐ိတင္ီး
ႂကြယ္ဝသည့္ အစာမ်ာီးကို (၈၂%) စာီးသုံီးၾကသည္။ အစာီးအစာ
အရည္အေသြီးတြင္ ေဟမသုံဓာတ္ ေန႔စဥ္ အစာမ်ာီး စာီးသုံီးမႈ၌
အိမ္ေထာင္စမ်ာီး၏ ၁၆% သာ ရွိၿပီး၊ ၂၀၂၂၊ ေဖေဖၚဝါရလ ပထမ
၃-လပတ္ စစ္တမ္ီးရလဒ္မ်ာီးုႏွင့္ တူညသည္။
ၿခ ုံငုံ၍ FCS-N အစာီးအစာ စုံလင္ေထြျပာီးမႈ
(%)- ၂၀၂၂ ေဖေဖၚဝါရလုႏွင့္ ၂၀၂၂ ဇြန္လ
ရလဒ္ ုႏႈိင္ီးယွဥ္သည္။

လက္ခုႏ
ုံ ိင္

နယ္စပ္မ်ဥ္ီး

၂၂ ဇြန္လ

၉၉%

ညုံဖ
့ ်င္ီး

၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ

ၿပီးခခ့သည့္ ရက္ ၃၀ အတြင္ီး

ဆာေလာင္မႈ
အနည္ီးငယ္မသ
ွ ည္ လီးုံ ဝမရွိပါ
* ၂၀၂၂ ေဖေဖၚဝါရအတိင္ီး မေျပာင္ီးလခဘခ ရွိေနသည္။

၅

အိမ္ေထာင္စအလိက္ ဆာေလာင္မြတ္သပ
ိ ္မႈ
အတိင္ီးအတာ အမွတ္ (HHS)
အိမ္ေထာင္စအလိက္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ
အမွတ္ (HHS) သည္ ေမီးခြန္ီး (၆) ခပါ အိမ္
ေထာင္စမ်ာီး ဆာေလာင္ငတ္မြတ္မႈကိ တိင္ီးတာ
ရန္ လြယ္ကူသည့္ ၫႊနီး္ ကိန္ီးမ်ာီး ျဖစ္သည္။
အထူီးသျဖင့္ မတူျခာီးနာီးသည့္ ယဥ္ေက်ီးမႈေပါင္ီးစုံ
တြင္ အသုံီးျပ ုႏိင္ရန္ ေရီးဆြခထာီးၿပီး၊ စစ္ေဆီး
အတည္ျပ ထာီးသည္။ ရရွိသည့္ အမွတ္မ်ာီးျဖင့္
အိမ္ေထာင္စမ်ာီး၏ အဆင့္ကိ တိင္ီးတာသည္။
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ အနည္ီးငယ္ - လုံီးဝ မရွိပါ။
အသင့္အတင့္ ဆာေလာင္မႈ၊ သိ႔မဟတ္
အလြန္အမင္ီး ဆာေလာင္မႈ။

အိမ္ေထာင္စ
အသင့္အတင့္ဆာေလာင္မႈ
ႏွင့္
ျပင္ီးထန္ငတ္မြတ္မႈမရွိ

အစာီးအစာ ေဈီးကြက္ ေဈီးုႏႈနီး္ မ်ာီးုႏွင့္
အစာီးအစာ အရည္အေသြီး အေပၚ
တ႔ျုံ ပန္ေဖာ္ျပခ်က္
အိမ္ေထာင္စမ်ာီးက ပထမ ၃ လပတ္ (Q1)
ထက္စာလွ်င္၊ ဒတိယ ၃ လပတ္ (Q2) စစ္တမ္ီး
တြင္ 'အလြန္ေဈီးႀကီး'ဟ ပစၥည္ီးအမ်ာီးကိ ေဖာ္ျပ
ၾကသည္။ 'အလြန္ေဈီးႀကီး' ဟ ေဖာ္ျပသည့္
ပစၥည္ီးမ်ာီးမွာ ဆမ်ာီး (၅၉%)၊ ဆန္ (၄၃%) ုႏွင့္
ဥမ်ာီး (၃၄%) ျဖစ္သည္။
ရိကၡာကဒ္ေငြကို သုံီး၍ အရည္အေသြီးရွိေသာ
အစာီးအစာမ်ာီး ရယူသည္။ အစာမ်ာီး
အရည္အေသြီးနိမ့္သည္ဟ လူအနည္ီးစကသာ
ေဖာ္ျပသည္။

FIREWOOD

ေလာင္စာ ထိေရာက္စြာ သီးုံ စြခမန
ႈ ည္ီးလမ္ီးမ်ာီး

အိမ္ေထာင္စ ၈၉% က ေဖာ္ျပရာ၌ ၿပီးခခ့သည့္လအတြင္ီး ထိေရာက္သည့္ေလာင္စာသုံီး ခ်က္ျပ တ္နည္ီးကိ သုံီးၾကသည္။ ပထမ ၃ လပတ္ Q1
အတိင္ီး မေျပာင္ီးလခပါ (၉၀%)။ ‘မီးဖိုႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အိီးအ႐ြယ္’ကိ သုံီး၍ ခ်က္ျပ တ္ျခင္ီးကိ ေလာင္စာထိေရာက္သည့္ နည္ီးအျဖစ္
ဆက္လက္၍ အမ်ာီးဆုံီး သုံီးၾကသည္။ ယင္ီးေနာက္တင
ြ ္ ယခ ၃-လပတ္၌ ‘မခ်က္ျပ တ္မ အာီးလုံီးအဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထာီးသည္’ ဟူသည့္အခ်က္
ဒတိယလိက္သည္။
မီးဖိုႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
အိီးအ႐ြယအ
္ စာီး

၂၂ ဇြန္လ

အိီးကိ ဖီးုံ အပ္၍သီးုံ ျခင္ီး

၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ

မခ်က္ျပ တ္မ အရာအာီးလီးုံ ကိ
အဆင္သင့္ ျပင္ထာီးျခင္ီး
လေ
ုံ လာက္ေသာ
မီးေသြီးပမာဏသီးုံ ျခင္ီး
မီးေသြီးအေၾကမ်ာီးကိ ျပန္သီးုံ ျခင္ီး

မခ်က္ျပ တ္မ
ေရစိမထ
္ ာီးျခင္ီး
ေရစပ္ေစသည့္နည္ီး

• ယခစစ္တမ္ီးတြင္ ပထမ ၃ လပတ္ (Q1) စစ္တမ္ီးုႏွင့္
အဓိက ကြာျခာီးခ်က္မွာ ေအာက္ပါတိ႔ ျဖစ္သည္။
- ျမင့္မာီးဆခ ျဖစ္ေသာ္လည္ီး 'လက္ခုံုႏိင္သည့္' စုံလင္
ေထြျပာီးေသာ အစာ ရရွိသည္ဟ ေဖာ္ျပသည့္ အိမ္
ေထာင္စႀကိမ္ေရ ေလွ်ာ့နည္ီးလာသည္။ (၈၆%)
တတိယ ၃ လပတ္ (Q3) တြင္ ဆက္၍ ေစာင့္ၾကည့္မည္။
- 'အလြန္ေဈီးႀကီး' ဟ ေဖာ္ျပသည့္ ပစၥည္ီးအမ်ိ ီး အမည္
ုႏွင့္ အိမ္ေထာင္စ အေရအတြက္ ျမင့္မာီးလာ သည္။
အထူီးသျဖင့္ ဆမ်ာီး၊ ဆန္ ုႏွင့္ ဉမ်ာီးအေပၚ ျဖစ္သည္။
၎ပစၥညီး္ မ်ာီး၏ ေဈီးုႏႈန္ီး ပထမ ၃ လ (Q1) မွ စ၍
ျမင့္မာီးလာေနသည္။ အာဟာရ ရရွိမႈစုံုႏႈန္ီးမ်ာီးကိ သုံီး၍
ရိကၡာကဒ္ ေငြတန္ဖိီးအေပၚ ေနာက္ထပ္ အကချဖတ္မႈကိ
၂၀၂၂ ဇူလိင္လတြင္ ေဆာင္႐ြက္မည္။
- ဗတာမင္-ေအ ုႏွင့္ ပ႐ိတင္ီး ေန႔စဥ္စာီးသုံီးမႈကိ အိမ္
ေထာင္စမ်ာီးက ဆက္လက္၍ ေဖာ္ျပၾကသည္။
ေနာက္ထပ္ heme (တိရစာၦန္ရင္ီးျမစ္) မွရသည့္ သုံဓာတ္
စာီးသုံီးမႈကိ ထပ္၍ အကချဖတ္ရန္ လိအပ္သည္။
- အိမ္ေထာင္စမ်ာီး ငတ္မြတ္မႈ ဆက္လက္၍ အနည္ီး
ငယ္သာ ရွိသည္။
- အစာီးအစာ (၉၈%-၁၀၀% အႀကာား) ုႏွင့္ မီးေသြီး
(၉၆%) တိ႔၏ အရည္အေသြီး ဆက္၍ ေကာင္ီးမြန္သည္။

The Border Consortium က ျပ စတင္ျပသည္။

• ျဖစ္ေစလိသည့္အတိင္ီး
စာီးနပ္ရိကၡာ ကဒ္တန္ဖိီးသည္
၂၃ ရက္အၾကာတြင္
ကန္သည္။ အစာီးအစာ
အတြက္ ေငြသုံီးရမႈသည္
တစ္လလွ်င္ ၅၅၄ ဘတ္
ျဖစ္သည္။

• ေလာင္စာ ထိေရာက္စြာ သုံီး၍
ခ်က္ျပ တ္မႈ နည္ီးလမ္ီးကိ
ဆက္လက္၍ ျမင့္မာီးစြာ
က်င့္သုံီးႀကသည္။ (၈၉%)
• မီးဖိုႏွင့္သင့္ေလ ာ္သည့္အိီးကိ
အသုံီးမ်ာီးသည္ဟ
ေလာင္စာထေရာက္စြာသံိုား၍
ခ က္ျပဳတ္မန
ႈ ည္ားလမ္ားတြင္
မႀကာခဏ ဆက္လက္၍
အစီရင္ခံ တင္ျပခၾ့ ကသည္။
(၇၄%)

• ဆ၊ ဆန္ုႏွင့္ ဉမ်ာီးကိ 'အလြန္
ေဈီးႀကီး'ဟ ယူဆၾကသည္။
ရိကၡာကဒ္ တန္ဖိီးကိ
ျပန္လည္သုံီးသပ္သင့္သည္။

