
အာဟာရကဏ္ဍ စီမံကနိ ်း
(၁၀ နစှ စာ အတ  ွေ့အကကြံုံမ ာ်း တေမျှခြင ်း)

 မိိုင ဂ ာယန 

 KIO ထနိ ်းြ ြုံပ ထာ်းသည  တေသမှ စြန ်း ၅
ြို နငှ  တက ်းရ ာ ၁၀ ရ ာ။

 မန စ၊ီ မိို်းတမာက မမြိုံွေ့နယ ၊ ကြ င ခပည နယ 

 အလှူရှင /မ ိ ဖက အဖ  ွေ့အစည ်း- Save 

the Children ၊ တမ တ ာ
ဖ ံွေ့ မဖိြုံ်းတရ်းတဖာင တေ်းရှင ်း၊ Whh

 Harp-F (၂၀၁၈-၂၀၂၀)

• အာဟာရကဏ္ဍ စီမံကိန ်းမ ာ်း  င လိုပ ကိိုင တနတသာ
တစ နာ ေန ထမ ်းမ ာ်းအ  က အာဟာရကဏ္ဍအတခြြံသင  န ်းမ ာ်း
(လူထိုလှုပ ရှာ်းမှု/ကမ ပိန ်းမ ာ်း၊ IEC ၊ ြ က ခပြုံ  ခြင ်း
သရိုပ တဖာ မှုမ ာ်း၊ ဆရာခဖစ သင  န ်း)ခဖင  တထာက ပံ ခြင ်း

• မိြင အြ င ်းြ င ်း တထာက ပံ တသာ အစိုအဖ  ွေ့မ ာ်း (MtMSG) 
ဖ  ွေ့စည ်းခြင ်း၊ မိြင နိို   ိိုက တက ်းသည  တနရာမ ာ်း (BFS) 
 ည တဆာက ခြင ်း

• သက ကကီ်းရ ယ အိို ၃,၈၂၅ ဦ်း သိို  အာဟာရရှိတသာအစာမ ာ်း
တထာက ပံ ခြင ်း

• အတရ်းတပေါ်အတခြအတနမ ာ်း  င  စ နစှ တအာက 
ကတလ်းငယ မ ာ်းအ  က အစာတက ်းရန IFE ၁,၀၄၈ ြို၊
သန   ရှင ်းတသာ မီ်းဖ ာ်းခြင ်းအ  က ပစစည ်းမ ာ်း နငှ  အတရ်းတပေါ်သံို်း
ပစစည ်းမ ာ်း တေမျှခြင ်း

• MUAC (လက တမာင ်းအတပေါ် ပိိုင ်း အလယ မှ ိိုင ်းတသာ
စက ေန ်းမ ဉ်း)  ိပ ကိို အသံို်းခပြုံ၍ ကတလ်းသငူယ ၆,၂၁၅ ဦ်းကိို
အတရ်းတပေါ် အာဟာရြ ိြုံွေ့   မှု ရှိမရှိ ဆန ်းစစ မပီ်း ခပင ်းထန တသာ
အာဟာရြ ိြုံွေ့   မှု ရှိသမူ ာ်းကိို တဆ်းရံိုတဆ်းြန ်းမ ာ်းသိို  
လ  တခပာင ်းတပ်းရန တထာက ပံ တပ်းခြင ်း။

• မတမ ်းြင နငှ  တမ ်းမပီ်း တစာင  တရှာက မှု(ANC/PNC)ဆိိုင ရာ
က န ်းမာတရ်း ပညာတပ်း သင  န ်းမ ာ်း



အ ိုငဒ်ပီီစခန််းမ  ်းအတငွ််း အ ဟ ရဆ ိုငရ် လိုပ်ငန််းမစတငမီ်အြေ ခအြေန

 လျှပ  ခပက ဆန ်းစစ တလ လာြ က စစ  မ ်းစာရင ်းအရ

 ကတလ်းမ ာ်းဖ ံမဖိြုံ်း ိို်း က မအူ  က ရက တပေါင ်း စ တထာင အတရ်းကကီ်းတကကာင ်းအသပိညာမရှိ။

 6 children - SAM severe acute malnutrition (တရရှည အာဟာရြ ိြုံွေ့   ကတလ်း)
 47 children - MAM moderate acute malnutrition (တရ ိိုအာဟာရြ ိြုံွေ့   ကတလ်း)

 တက ်းရ ာမ ာ်းနငှ  အိိုင ေပီီစြန ်းမ ာ်းမှ ကိိုယ ေန တဆာင မိြင မ ာ်း သည တဆ်းရံိုတဆ်းြန ်း သိို  ပံိုမနှ 
ကိိုယ ေန အပ တလ မရှိ၊ ကာက ယ ်တဆပံိုမနှ မထိို်း၊ သြံ တဆ်း မစာ်း၊ တဖာ လစ အက စစ ၊
ကိိုယ ေန တဆာင အာ်းတဆ်း ပံိုမနှ တသာက ရမည  အတလ အက င  မသ၊ိ မရှိကကပေါ။

 အိိုင ေပီီစြန ်း  ိိုင ်း  င ကိိုယ ေန တဆာင ြိင နငှ  ၂နစှ တအာက နိို   ိိုက မိြင မ ာ်းသည မိသာ်းစို
စာ်း ေ  တနတရ်းအ  က စိ  ပပူန တသာကတရာက တနကကသည သာမက ကတလ်းမ ာ်း ကိို
အာဟာရမျှ စ ာ တက ်းနိိုင ရန အ  က နည ်းပညာပိိုင ်းသရိှိမူ အာ်းနည ်းကကသည ။

 အစာအိုပ စို (၃)စို အ်တကကာင ်းမသ၊ိ စိ  မေင စာ်း၊ မတလ လာနိိုင ဘ ကတလ်းမ ာ်းကိို သသိမျှနငှ  
ခဖစ သလိို ခပြုံစိုပ ိြုံ်းတထာင တလ ရှိ။



လကရှ် က ိုဗစက်ပ်ြေရ ဂါက လနငှ ် စကစအ ဏ သ မ််းမူြေန ကပ် ိုင််း
အ ိုငဒ်ပီီမ  ်းကက ြုံြေတွွေ့ြေနရြေသ အြေ ခအြေန

 ကိိုယ ေန တဆာင မိြင နငှ  နိို   ိိုက မိြင မ ာ်း သည မိသာ်းစိုခပဿနာ၊ စာ်းေ  တနတရ်း၊ တင တရ်းတကက်းတရ်း
အြက အြ မ ာ်းနငှ  ရိုပ ၊ စိ  ပိိုင ်းဆိိုင ရာထြိိိုက မှုမ ာ်း ရှိတန။

 မိြင မ ာ်းသည ကတလ်းမ ာ်းအာ်း ကကယ ၄ပ င  နငှ  ကိိုက ညတီအာင တက ်းတမ ်းခပြုံစိုတစာင  တရှာက 
ရမည  အ်တကကာင ်းကိို သရိှိတသာ လည ်း
မိသာ်းစိုအြက အြ မ ာ်းတကကာင  လက တ  ွေ့က င  သံို်းခပြုံလိုပ နိိုင ခြင ်းမရိှပေါ။

 အစာအဟာရ ညညီ   မျှ စ ာစာ်း သံို်းဖိို  ထက အတခြြံအစာ်းအစာ ရရှိနိိုင ရန အ  က ဦ ိ်းစာ်းတပ်းကကြိုံ်းစာ်း
ရိုန ်းကန တနကကသည ၊၊
လက ရိှ  င အိိုင ေပီီစြန ်း  င အတခြြအံစာ်းအစာခပ  လပ တနသည မာှ၃လြန   ရိှတနမပီခဖစ သည ။

 ၂၀၂၁ြိုနစှ ၊ (၆)လအ  င ်း အိိုင ေပီီစြန ်းမ ာ်းမှ တရရှည အစာအဟာရြ ြိုံွေ့   တသာကတလ်းမ ာ်းနငှ  တရ ိို
အာဟာရြ ိြုံွေ့   တသာကတလ်း၁၁တယာက ကိို တ  ွေ့ ရိှြ  သည 

 Folic Acid deficiency ကတလ်း (တကကာရိို်းမဆက ၊ဥ်ီးတြေါင ်းတကကာရိို်း မဆက ၊
တခြတထာက အရိို်းတပ ာ တသာကတလ်း )၊ Vitamin – A deficiency 
(မ က စိကကက မ က သင  တရာဂေါခဖစ တသာကတလ်းမ ာ်းတမ ်းဖ ာ်းမူ မ ာ်းယြိုနစှ ပိိုင ်း  င တ  ွေ့ ရှိ။

 ပိုညှက တသာအာဟာရြ ြိုံွေ့   တသာ ၁၂နစှ တအာက ကတလ်းမ ာ်းကိိုစြန ်း ိိုင ်း၌တ  ွေ့ ရှ။ိ

 ၂၀၁၉   င KAP Survey လိုပ သည  အြ နိ   င ၆၅ ရာြိိုင န ှုန ်းရှိတသာ လည ်း ယြို အြ ိန   င 
၂နစှ အထနိိို   ိိုက တသာမိြင မ ာ်း ၅၀ရာြိိုင န ှုန ်း သာရိှလာသည ၊၊

 မှန ကန စ ာ ခဖည  စ က စာတက ်းတမ ်းတသာအတလ အထမ ာ်း သသိာစ ာတလ ာ နည ်းလာသည ၊၊

 ကတလ်းမ ာ်း အသက ရှင ဖ ံွေ့ မဖိြုံ်းမှုအ  က လိိုအပ တသာ အစာအဟာရပံ ပိို်းကညူမီှု ရရိှနိိုင ရန အြက အြ မ ာ်း
ရှိတနသည ၊၊ လသူာ်းြ င ်းစာနာတထာက ထာ်းမူဆိိုင ရာအကအူညတီလ ာ နည ်းလာ။

 လက ရိှအိိုင ေပီီစြန ်း စ ြိုနငှ  အန်ီးစပ ဆံို်းမိိုင ဂ ာယန တေသ  င ကိိုဗစ က်ူးစက လနူာ၁၀ဦ်းတက ာ ရိှမပီခဖစ မပီ်းအ
သ ာ်းအလာ၊အကန   အသ  ၊တလာ ေ တေေါင ်းြ ထာ်း၍ အာ်းလံို်းစာ်းေ  တနတရ်းအြက အြ ပိိုက ပ  ည ်းလာ။



အ ဟ ရဆ ိုငရ် လတတ်ြေလ လ ိုအပ်ခ ကအ်တကွ်အကက  ပြုံခ က်

➢ မိသာ်းစို အြက အြ ကိို တခဖရှင ်းနိိုင ရန ကိိုယ ေန တဆာင မိြင ၊ နိို   ိိုက မိြင မ ာ်းကိို စိ  ပိိုင ်းဆိိုင ရာ

အကအူညတီထာက ပံ တရ်းအစအီစဉမ ာ်းလိုပ တဆာင တပ်းဖိို  လိိုအပ ။

➢ ကိိုယ ေန တဆာင မိြင နငှ  နိို   ိိုက မြိင မ ာ်း မိသာ်းစိုအြက အြ မ ာ်းကိို တခဖရှင ်း နိိုင ရန အ  က အမိ မှာတနရင ်း လိုပ တဆာင နိိုင တသာ

အသက တမ ်းေမ ်း တကကာင ်း နည ်းပညာ နငှ  တင တကက်းမ ာ်း ပံ ပိိုလိုပ တဆာင တစခြင ်း နငှ  အတသ်းစာ်း ေင တင ရရိှတစ ရန အ  က အဖ  ွေ့ ဖ  ွေ့ ကာ

တင စိုတင တြ ်းလိုပ ငန ်းမ ာ်း လိုပ တဆာင တစလိိုခြင ်း၊၊

➢ HARP- F ၏ ပံ ပိို်းမှုစီမံကနိ ်းမ ာ်းက  သိို  ကိိုယ ေန တဆာင မိြင နငှ  နိို   ိိုက မိြင မ ာ်းကိိုကတလ်း အနှ်ီး၊ ဆပ ခပာမ ာ်း ဆက လက ပံ ပိို်း
တပ်းရန လိိုအပ တန၊၊

➢ လက ရိှကိိုဗစ က်ူးစက မူမ ာ်းခပာ်းလာတသာတကကာင  ကိိုယ ေန တဆာင မိြင ၊နိို   ိိုက မိြင မ ာ်းနငှ  ကတလ်းငယ မ ာ်းအ  က အာဟာရခဖည  စ က စာမ ာ်း၊
ကိိုဗစ ကာက ယ တစာင  ်တရှာက မူဆိိုင ရာအကာအက ယ အသံို်းတဆာင မ ာ်းနငှ  အာ်းတဆ်းမ ာ်း၊
လ   တလာတသာက သံို်းရန တဆ်းေေါ်းမ ာ်းအတရ်း ကက်ီးလိိုအပ တန။

➢ အတခြြံအစာ်းအစာခပ  လပ မူ ၃လ  ိိုင ရှိမပီခဖစ သည  အ  က မိသာ်းစို ိိုင ်းဆန ေယ စာ်းဖိို  ဦ်းစာ်းတပ်းတနရသည  အ  က ကတလ်းမ ာ်းနငှ  
သက ကက်ီးရ ယ အိိုမ ာ်းအ  က ခဖည  စ က အာဟာရမ ာ်း အခမန ဆံို်းပံပိို်းတပ်းဖိို  လိိုအပ တနပေါသည ။



လသူ ်းခ င််းစ န ြေထ ကထ် ်းမူဆ ိုငရ် လိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုငြ်ေနြေသ မမ တက်ကအ်ကွ ွေ့
စည််းမ  ်းမUNအကွ ွေ့အစည််းမ  ်းနငှ အ်လှူရှငမ်  ်းထ သ ို  

ြေတ င််းဆ ို အကက ြုံ ပြုံခ ကမ်  ်း
 လက ရိှခမန မာနိိုင င၏ံနိိုင ငတံရ်းနငှ  ကိိုဗစ အြက အြ ၊ အက ပ အ ည ်းအြင ်းမ ာ်းကကာ်း  င အထ်ူးသခဖင  လ ူိိုင ်းတရာက ရိှရန ြက ြ တသာ

ခပည   င ်းစစ ဆက လက ခဖစ ပ ာ်းရန အလာ်းအလာပိိုရှိတသာတနရာ၊  ရို  နယ စပ ်တေသနငှ  န်ီးစပ လျှက ရှတိသာ အိိုင ေပီီစြန ်းမ ာ်းနငှ  
ဖ ံမဖိြုံ်း ိို်း က မူနည ်းတသာတက ်းရ ာတေသမ ာ်းမှ ထရိှြိိုက လ ယ အိုပ စို  င ပေါရှတိသာ ကိိုယ ေန တဆာင မိြင ၊ နိို   ိိုက မိြင ၊
အသက ၅နစှ တအာက ကတလ်းမ ာ်းအ  က သာမက သက ကက်ီးရ ယ အိိုမ ာ်းအ  က အထ်ူးခဖည  စ က စာ အာဟာရမ ာ်းအထ်ူးတထာက ပံတပ်းရန ။

 အာဟာရအိုပ စိုအတကကာင ်းပညာတပ်းခြင ်းထက လက ရှအိတခြအတန  င ကတလ်းမ ာ်းအသက ရငှ ဖ ံွေ့ မဖိြုံ်း ိို်း က မအူ  က 
လက တ  ွေ့ ကကတသာလိုပ ငန ်းအစအီစဉ၊ မိြင နငှ  ကတလ်းမ ာ်းအ  က အမှန  စ ကယ လိိုအပ တသာအာဟာရမ ာ်းကိို ထို  လိုပ စိိုက ပ ြိုံ်းနိိုင တသာ
နိို   ိိုက မိြင မ ာ်း ေင တင ရရိှနိိုင မည  လိုပ ငန ်းမ ာ်းကိို ပံပိို်းတပ်းရန ၊ အတရ်းတပေါ်အတခြအတန  င တခဖရှင ်းရန နိို   ိိုက မိြင မ ာ်းကိို
တင သာ်းမ ာ်းတထာက ပံ တပ်းရန ။

 ယြိုလိိုကိိုဗစ က်ူးစက တရာဂေါအခဖစ မ ာ်းြ နိ   င နိို   ိိုက ကတလ်း၊မိြင မ ာ်းအ  က ကာက ယ တစာင  တရှာက တရ်းနငှ   ာ်းဆ်ီးမူဆိိုင ရာ
လက တဆ်းဆပ ခပာရည ၊နာှတြေါင ်းစည ်း၊အတရ်းတပေါ်အသက ကယ တဆ်းမ ာ်း၊ကာက ယ တရ်းေ  စံိုမ ာ်း၊ အိိုင ေပီီစြန ်းမ ာ်း  င လမူ ာ်းခပာ်းတသာတကကာင  
က်ူးစက မူအြ င  အလမ ်းအမ ာ်းဆံို်းအတခြအတန  င ရိှတနပေါသခဖင  တအာက ဆဂီ င ဗူ်းမ ာ်း၊
အတရ်းတပေါ် ိုန   ခပန တဆာင ရ က နိိုင ရန အ  က အထ်ူးစဉ်းစာ်းမပီ်း အထ်ူးပံပိို်းမူတပ်းသ ာ်းရန ။

 လက ရှိအြင ်းအက င ်း  င တရှ ွေ့ န ်းမှတနမပီ်း လိုပ ငန ်းမ ာ်းကိိုလက တ  ွေ့လိုပ တဆာင တနတသာတေသအတခြခပြုံလမူအူဖ  ွေ့အစည ်းမ ာ်းကိိုအဓိက
အာ်းတပ်းတထာက ပံ မူတပ်းမပီ်း လိိုအပ တသာ နည ်းပညာအသပိညာမ ာ်းကိိုလည ်း အြ ိန နငှ   တခပ်းညတီထာက ပံမူ  ိိုက ရိိုက 
ပိိုမိိုလိုပ တဆာင ်ရန လိိုအပ တနပေါသည ။

 လသူာ်းြ င ်းစာနာတထာက ထာ်းမူဆိိုင ရာအကအူညတီပ်းရာ  င အထ်ူးသခဖင  မည သည  အြေါမျှစဉ်းစာ်း  က ြ က ထာ်းခြင ်းမရှတိသာ
အြက အြ ကာလ  င တလ ာ ြ သင  တသာမူေေါေမ ာ်းကိို လက တ  ွေ့က က တကာင အထည တဖာ တဆာင ရ က နိိုင  မည  မူေေါေမ ာ်းကိို ခမန မာနိိုင ငအံ  က 
အထ်ူးသခဖင  အစိို်းရထနိ ်းြ ြုံပ မတူနရာမဟို  တသာ အဖက ဖက မှ  ိို်း က မူတနာှင  တနတှနတသာတေသမ ာ်း အ  က အတလ်းထာ်းစဉ်းစာ်းမပီ်း
မိမိ၏မူေေါေထက အမှန  စ ကယ လိိုအပ တသ တေသမ ာ်းအ  က စီမံကနိ ်းကာလအ ိိုင ်းသာ သမာရိို်းက ခပြုံလိုပ တပ်းခြင ်းမ  ိ်းမဟို  ဘ 
ဦ ီ်းစာ်းတပ်းစဉ်းစာ်းပံပိို်းမဆူက လက တထာက ပံ သ ာ်းရန ။

 နိိုင င ံကာအဖ  ွေ့အစည ်းမ ာ်း၊ Unအဖ  ွေ့အစည ်းမ ာ်းအာ်းလံို်းသည လည ်းမိမ ိိို    င ရိှတသာအရင ်းအခမစ မ ာ်းကိိုနည ်းလမ ်းရာှမပီ်း
မိမိ ိို  ၏ြံယရူပ  ည ြ က  န ဖိို်းထာ်းမူမ ာ်းအ ိိုင ်းအမှန  ကယ လက တ  ွေ့လိုပ တဆာင တနတသာ အဖ  ွေ့စည ်းမ ာ်းကိို ပူ်းတပေါင ်းမပီ်းနည ်းပညာပံပိို်းခြင ်း၊
အကအူည ီိိုက ရိိုက တရာက ရှရိန ြ ိ  ဆက တပ်းခြင ်းမ ာ်း အခမန ဆံို်းလိုပ ကိိုင တဆာင ရ က ပံပိို်းမတူပ်းသ ာ်းရန ။


