
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ျဖန႔္ေဝၿပ ီးေနာက ္ေစာင့္ၾကည့္ေလလ့ာမႈ 
စစတ္မီ္းေကာကယ္ျူခငီ္း 

စကတ္ငဘ္ာလ ၂၀၂၂ ခ ုႏွစ ္

၂၀၂၂ ခ ုွႏစ ္စကတ္ငဘ္ာလတြင ္စာီးနပရ္ကိၡာလ ုံၿခ ုံမႈ PDM စစတ္မီ္း 
ကိ  စခနီ္း ၉ ခ တြင ္အမိေ္ထာငစ္  ၃၉၉ စ  ပါဝငေ္ဆာင႐္ြကခ္ခသ့ည။္ 

FCS-N သ ုံီးသပ္ခ်က္သည္ ပ႐ိ တင္ီးဓာတ္၊ ဗ တာမင္-ေအ ုႏွင့္ သုံ 
ဓာတ္ (heme iron) လ ုံေလာက္စြာ ရရွိမႈကိ  သ ုံီးသပ္ပါ သည္။ 
(ဤဓာတ္မ်ာီးကိ  အသာီးုႏွင့္ ငါီးမ်ာီးတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပ ီး ခုႏၶာကိ ယ္က 
အစာမ်ာီးမွ ေကာင္ီးစြာ စ တ္ယူပါသည္)။ FCS-N ုႏွင့္ အိမ္ေထာင္စ  
မ်ာီး အစာီးအစာ ရရွိုႏိ င္မႈ၊ စာီးသ ုံီးမႈုႏွင့္ အရပ္ပ ညက္ျခင္ီး၊ ပိန္လွ ျခင္ီး 
ုႏွင့္ သက္ေစာင့္ဓာတ္ (micronutrient) ခ်ိ ႕တခ့မႈကိ  ဆက္စပ္ 
ုႏိ င္သည္။ ပ႐ိ တင္ီး မလ ုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ပိန္လွ မႈုႏွင့္ အရပ္ပ မႈ 
ျဖစ္ေစၿပ ီး၊ သက္ေစာင့္ဓာတ္ ခ်ိ ႕တခ့မႈအေပၚ သက္ေရာက္ေစသည္။ 
ပ႐ိ တင္ီးႂကြယ္ဝသည့္ အစာမ်ာီးသည္ ဗ တာမင္မ်ာီးုႏွင့္ သတ   
ဓာတ္မ်ာီး ႂကြယ္ဝသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သက္ေစာင့္ဓာတ္ 
ျဖစ္သည့္ ဗ တာမင္-ေအုႏွင့္ သုံဓာတ္ ခ်ိ ႕တခ့မႈေၾကာင့္  
ေရရွည္အာဟာရခ်ိ ႕တခ့မႈ ျဖစ္ေစသည္။ 

FCS-N က ေဖာ္ျပရာတြင္ အိမ္ေထာင္စ အမ်ာီးစ  (93%) 
လက္ခုံုိႏ င္ဖြယ္ စ ုံလင္ေထြျပာီးေသာ အစာကိ  ရရိွသည္။ ယခင္ ပထမ 
၃-လုႏွင့္ ယခင္အဆင့္အတိ င္ီး ျပန္၍ျမင့္မာီးလာသည္။ 

FCS-N တစ ုံလ ုံီး ၿခ ုံသည့္ ရလဒ္မ်ာီး ေဖာ္ျပရာ၌ အိမ္ေထာင္စ  
အမ်ာီးစ သည္ ေန႔စဥ္ ဗ တာမင္-ေအ (၇၉%) ုႏွင့္ ပ႐ိ တင္ီး ႂကြယ္ဝ 
သည့္ အစာမ်ာီး  (၈၉%) စာီးသ ုံီးၾကသည္။ အစာီးအစာ 
အရည္အေသြီးတြင္ ေဟမ သုံဓာတ္ ေန႔စဥ္အစာမ်ာီး စာီးသ ုံီးမႈ၌ 
အိမ္ေထာင္စ မ်ာီး၏ ၁၆% သာ ရွိသည္။ 

အိမ္ေထာင္စ အလိ က္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ 
အမွတ္ (HHS) သည္ ေမီးခြန္ီး (၆) ခ ပါ အိမ္ 
ေထာင္စ မ်ာီး ဆာေလာင္ငတ္မြတ္မႈကိ  တိ င္ီးတာ 
ရန္ လြယ္ကူသည့္ ၫႊန္ီးကိန္ီးမ်ာီး ျဖစ္သည္။ 
အထူီးသျဖင့္ မတူျခာီးနာီးသည့္ ယဥ္ေက်ီးမႈေပါင္ီးစ ုံ 
တြင္ အသ ုံီးျပ ုႏိ င္ရန္ ေရီးဆြခထာီးၿပ ီး၊ စစ္ေဆီး 
အတည္ျပ ထာီးသည္။ ရရွိသည့္ အမွတ္မ်ာီးျဖင့္ 
အိမ္ေထာင္စ မ်ာီး၏ အဆင့္ကိ  တိ င္ီးတာသည္။  

ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ အနည္ီးငယ္ - လ ုံီးဝ မရွိပါ။ 
အသင့္အတင့္ ဆာေလာင္မႈ၊ သိ ႔မဟ တ္ 
အလြန္အမင္ီး ဆာေလာင္မႈ။ 

၁၀၀%  

 

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

အမိ္ေထာင္စ အလိ က ္ဆာေလာငမ္ြတ္သပိ္မႈ 
အတိ ငီ္းအတာ 

ၿပ ီးခခ့သည့္ ရက္ ၃၀ အတြင္ီး 
ဆာေလာငမ္ႈ 

အနညီ္းငယမ္သွည ္လ ုံီးဝမရွိ 
 

၀  အမိေ္ထာငစ္  

အိမ္ေထာင္စ  တခ စ  
ေဖာ္ျပရာ၌  

အသင့္အတင့္ ုႏွင့္ 
ျပင္ီးထန္ငတမ္ြတ္မႈ 

လ ံုး ဝမရွိ  
အစာီးအစာအ ပ္စ  ၁၆ ခ အနက္မွ ၁၁ မ်ိ ီးကိ  ေဈီးုႏႈန္ီး 
သင့္ မွ နိမ့္အျဖစ္ အိမ္ေထာင္စ အမ်ာီးစ  ကေဖာ္ျပၾက 
သည္။ (ယခ  ၃ လပတ္တြင္ ေဈီးႀက ီးျမင့္သည္ဟ  
ေဖာ္ျပမႈနည္ီးသည္) အိမ္ေထာင္စ မ်ာီးက 'သိပ္ေဈီးႀက ီး 
ျမင့္' ဟ  မၾကာခဏေဖာ္ျပသည့္ ပစၥည္ီးမ်ာီးမွာ ဆ  
(၅၆%)၊ ဆန္ (၄၁%) ုႏွင့္ ၾကက္ဉ (၃၉%) ျဖစ္သည္။ 

ရိကၡာေငြကဒ္ကိ သ ုံီး၍ အရည္အေသြီးရွိေသာ အစာီး 
အစာမ်ာီး ရယူသည္။ အစာမ်ာီး အရည္အေသြီးနိမ့္ 
သည္ဟ  လူအနည္ီးစ ကသာ ေဖာ္ျပသည္။ 

အစာီးအစာ ေဈီးကြက ္ေဈီးုႏႈနီ္းမ်ာီးုႏွင့္ 
အစာီးအစာ အရညအ္ေသြီး အေပၚ 
တ ုံ႔ျပန္ေဖာ္ျပခ်က ္

ေ ယဘယု်အ  းျ ဖင ့္ FCS-N အစာီးအစာ 
စ ုံလငေ္ထြျပာီးမႈ (%)- ၂၀၂၂ 
ပ ထမက   တ Q1မ ွတ တယိ က  တ Q3အ ထ ိ
ႏႈိငး္ ယဥွမ္ ႈ 

၂၂-စက ္            ၂၂ – ဇြန ္          ၂၂ - ေဖ 
 

လကခ္ုံုိႏ င္                        နယစ္ပမ္်ဦ္း                         ညုံဖ့်ငီ္း 



 

 

 

 

 

• ယခ စစ္တမ္ီးတြင္ ဒ တိယ ၃ လပတ္ (Q2) စစ္တမ္ီးုႏွင့္ 
အဓိက ကြာျခာီးခ်က္မွာ ေအာက္ပါတိ ႔ ျဖစ္သည္။  
 
- အိမ္ေထာင္စ  အမ်ာီးက ေယဘ ယ်အာီးျဖင့္ ျမင့္မာီးစြာ 
(၉၃%) 'လက္ခုံုိႏ င္သည့္' စ ုံလင္ ေထြျပာီးေသာ အစာ 
ရရွိသည္ဟ  ေဖာ္ျပၾကသည္။ 
 
- 'အလြန္ေဈီးႀက ီး'ဟ  ေဖာ္ျပသည့္ အိမ္ေထာင္စ  အေရ 
အတြက္ ေလွ်ာ့က်လာသည္။ သိ ႔ေသာ္ ဆ မ်ာီး၊ ဆန္ ုႏွင့္ 
ဉမ်ာီးအေပၚ ေဈီးႀက ီးသည္ဟ  ယူဆဆခ ျဖစ္သည္။ 
အာဟာရ ရရွိမႈစုံုႏႈန္ီးမ်ာီးကိ  သ ုံီး၍ ရိကၡာေငြကဒ္ တန္ဖိ ီး 
အေပၚ ေနာက္ထပ္အကချဖတ္မႈကိ  ၂၀၂၂ ဩဂ တ္လတြင္ 
ေဆာင္႐ြက္ခခ့ၿပ ီး အိမ္ေထာင္စ အမ်ာီးကိ  ေအာက္တိ ဘာ 
လတြင္ ေငြပိ ၍ ျဖည့္ေပီးခခ့သည္။ 

ေလာင္စာ ထေိရာက္စြာ သ ုံီးစြခမႈနည္ီးလမ္ီးမ်ာီး

မခ်ကျ္ပ တမ္  
ေရစမိထ္ာီးျခငီ္း 

ေရစ ပေ္စသည့္နညီ္း 

မခ်ကျ္ပ တမ္  အရာအာီးလ ုံီးကိ  
အဆငသ္င့္ ျပငထ္ာီးျခငီ္း 

လ ုံေလာကေ္သာ 
မ ီးေသြီးပမာဏသ ုံီးျခငီ္း 

မ ီးေသြီးအေၾကမ်ာီးကိ  
ျပနသ္ ုံီးျခငီ္း 

အိ ီးကိ  ဖ ုံီးအ ပ္၍သ ုံီးျခငီ္း 

မ ီးဖိ ုႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
အိ ီးအ႐ြယအ္စာီး 

၂၂ – ဇြန ္

၂၂ - ေဖ 

• ျဖစ္ေစလိ သည့္အတိ င္ီး 
စာီးနပ္ရိကၡာ ကဒ္တန္ဖိ ီးသည္ 
၂၃ ရက္အၾကာတြင္ က န္သည္။ 
အစာီးအစာအတြက္ ေငြသ ုံီးရမႈ 
သည္ တစ္လလွ်င္ ၅၈၀ ဘတ္ 
ျဖစ္သည္။ 

• ေလာင္စာ ထိေရာက္စြာ သ ုံီး၍ 
ခ်က္ျပ တ္မႈ နည္ီးလမ္ီးသည္ 
ဆက္လက္၍ ျမင့္မာီးစြာ 
က်င့္သ ုံီးသည္။ (၈၉%) 

• မ ီးဖိ ုႏွင့္သင့္ေလ် ္သည့္အိ ီးကိ  
သ ုံီး၍ ခ်က္ျခင္ီးကိ  
အသ ုံီးမ်ာီးသည္ဟ  အမ်ာီးစ က 
ဆက္လက္၍ ေဖာ္ျပ ၾကသည္။ 
(၈၅%) 

• ဆ ၊ ဆန္ုႏွင့္ ဉမ်ာီးကိ  'အလြန္ 
ေဈီးႀက ီး'ဟ  ယူဆၾကသည္။ 
ရိကၡာကဒ္ တန္ဖိ ီးကိ  
ျပန္လည္သ ုံီးသပ္၍ 
ေအာက္တိ ဘာလ ေငြျဖည့္ 
သြင္ီးမႈတြင္ အိမ္ေထာင္စ မည္မွ် 
တိ ီးေပီးမည္ကိ  ျပန္၍ 
သ ုံီးသပ္သင့္သည္။ 

The Border Consortium က ျပ စ တင္ျပသည္။ 

၂၂-စက ္

- အိမ္ေထာင္စ မ်ာီး ငတ္မြတ္မႈ ေဖာ္ျပမႈ မရွိပါ။  

- အစာီးအစာုႏွင့္ မ ီးေသြီးအရည္အေသြီး ဆက္လက္၍ 
ေကာင္ီးမြန္သည္။ မ ီးေသြီးကိ  (၉၁%) က ေကာင္ီးမြန္ 
ေၾကာင္ီးေဖာ္ျပၿပ ီး၊ အစာီးအစာုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္ 
ေထာင္စ  ၈ ခ က ၾကက္ဥ အရည္အေသြီးမေကာင္ီး၊ 
အိမ္ေထာင္စ  ၇ စ က ဆန္အရည္အေသြီး မေကာင္ီးဟ  
ေဖာ္ျပထ းသည္။ 

FC ကဒႏွ္င ့္ ပတသ္က ္၍ 
အေျပ ငး္အလဲ တစစ္ ံုတ စရ္ ရ ွတိ ုိငး္  

သတငီ္းအခ်ကအ္လကမ္်ာီး ရရွသိည ္

အန ီးဆ ုံီး FCS ေဈီးဆိ ငမ္ွ  
အစာီးအစာအၿမခ ဝယ္ယေူလရ့ ွိသည ္

ေဈီးဆိ ငသ္ိ ႔ ပ်ကစ္ ီးေနသည့္က နပ္စၥညီ္းမ်ာီး 
ျပနေ္ပီးုႏိ ငသ္ည ္

FC ကဒ ္လမီ္းၫႊန/္ စညီ္းမ်ဦ္းမ်ာီးကိ   
အစဥအ္ၿမခ ဖတရ္ႈသည ္

အစာီးအစာဝယၿ္ပ ီးေနာက ္ 
အၿမခ ေငြျဖတပ္ိ ငီ္းကိ  စစေ္ဆီးသည ္

FCS ေဈီးဆိ ငမ္်ာီးတြင္ ေဈီးုႏႈနီ္းကိ  
ရာွသည ္ေဈီးတ/ူ ပိ ေဈီးခ် ိသည္၊ FCS 
ကဒု္ႏွင့္ ဝယရ္နလ္ိ -မလိ  ၾကည့္သည။္ 

လိ ခ်ငသ္ည့္ ေဈီးဆိ ငမ္ ွေ႐ြီးခ်ယ ္
ဝယ္ယုိူႏ င္သည။္ 

အစညီ္းအေဝီး/ လူထ စညီ္းေဝီးမ်ာီးတြင္ 
မၾကာခဏ တကေ္ရာကသ္ည ္

FC ကဒပ္ ံပ့ ို္းမ ႈေၾကာင့္ 
သင့္အ းအက အက  ယေ္ပးသည ။္ 

သာယာဝေျပာေစရန ္ကညူ ေပီးသညဟ္  ခုံစာီးရသည္ 
မနွ ္               မမနွ ္       


