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ွေ့အကကံြုံမ ာ်း တေမျှခြင်း)

အာဟာရကဏ္ဍ စီမံကိန်းမ ာ်း င လိုပကိိုငတနတသာ
တစ နာေနထမ်းမ ာ်းအ က အာဟာရကဏ္ဍ အတခြြံသင န်းမ ာ်း
(လူထလ
ို ှုပရှာ်းမှု/ကမပိန်းမ ာ်း၊ IEC ၊ ြ ကခပြုံ ခြင်း
သရိုပတဖာမှုမ ာ်း၊ ဆရာခဖစသင န်း)ခဖင တထာကပံခြင်း
မိြငအြ င်းြ င်း တထာကပံတသာ အစိုအဖွေ့မ ာ်း (MtMSG)
ဖွေ့စည်းခြင်း၊ မိြငနိို ိိုကတက ်းသည တနရာမ ာ်း (BFS)
ညတဆာကခြင်း
သကကကီ်းရယအိို ၃,၈၂၅ ဦ်း သိို အာဟာရရှိတသာ အစာမ ာ်း
တထာကပံခြင်း
အတရ်းတပေါ်အတခြအတနမ ာ်း င စနှစတအာက
ကတလ်းငယမ ာ်းအ က အစာတက ်းရန IFE ၁,၀၄၈ ြို၊
သနရှင်းတသာ မီ်းဖာ်းခြင်းအ က ပစစည်းမ ာ်း နှင အတရ်းတပေါ်သ်းံို
ပစစည်းမ ာ်း တေမျှခြင်း
MUAC (လကတမာင်းအတပေါ် ပိိုင်း အလယမှ ိိုင်းတသာ
စကေန်းမ ဉ်း) ိပ ကိို အသံ်းို ခပြုံ၍ ကတလ်းသူငယ ၆,၂၁၅ ဦ်းကိို
အတရ်းတပေါ် အာဟာရြ ိြုံွေ့ မှု ရှိမရှိ ဆန်းစစမပီ်း ခပင်းထနတသာ
အာဟာရြ ိြုံွေ့ မှု ရှိသမ
ူ ာ်းကိို တဆ်းရံိုတဆ်းြန်းမ ာ်းသိို
လတခပာင်းတပ်းရန တထာကပံတပ်းခြင်း။
မတမ်းြင နှင တမ်းမပီ်း တစာငတရှာကမှု(ANC/PNC)ဆိင
ို ရာ
က န်းမာတရ်း ပညာတပ်း သင န်းမ ာ်း

 မိင
ို ဂ ာယန

 KIO ထိန်းြ ြုံပထာ်းသည တေသမှ စြန်း ၅
ြို နှင တက ်းရာ ၁၀ ရာ။
 မနစီ၊ မိ်းို တမာက မမိြုံ ွေ့နယ၊ ကြ ငခပညနယ
 အလှူရှင/မိ ဖက အဖွေ့အစည်း- Save
the Children ၊ တမ တ ာ
ဖံွေ့ မဖိြုံ်းတရ်းတဖာငတေ်းရှင်း၊ Whh
 Harp-F (၂၀၁၈-၂၀၂၀)
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ီ ီ စခန််းမ ်းအတွင်း် အ ဟ ရဆင
ို ရ
်
လိုပ်ငန််းမစတင်မီအြေ ခအြေန





လျှပ ခပကဆန်းစစတလလာြ ကစစ မ်းစာရင်းအရ
ကတလ်းမ ာ်းဖံမဖိြုံ်း ိို်း ကမူအ က ရကတပေါင်း စတထာင အတရ်းကကီ်းတကကာင်းအသိပညာမရှိ။
6 children - SAM severe acute malnutrition (တရရှညအာဟာရြ ိြုံွေ့ ကတလ်း)
47 children - MAM moderate acute malnutrition (တရ ိိုအာဟာရြ ိြုံွေ့ ကတလ်း)

 တက ်းရာမ ာ်းနှင အိိုငေီပီစြန်းမ ာ်းမှ ကိိုယေနတဆာငမိြငမ ာ်း သည တဆ်းရံိုတဆ်းြန်း သိပံ
ို မ
ို န
ှ
ကိိုယေနအပတလမရှိ၊ ကာကယ်တဆပံမ
ို န
ှ မထိ်းို ၊ သံြ တဆ်း မစာ်း၊ တဖာလစအကစစ၊
ကိိုယေနတဆာငအာ်းတဆ်း ပံမ
ို န
ှ တသာကရမညအတလအက ငမသိ၊ မရှိကကပေါ။
 အိိုငေီပီစြန်း
ိိုင်း င ကိိုယေနတဆာငြင
ိ နှင၂နှစ တအာက နိို ိိုကမိြငမ ာ်းသည မိသာ်းစို
စာ်း ေ တနတရ်းအ က စိ ပူပနတသာကတရာကတနကကသညသာမက ကတလ်းမ ာ်း ကိို
အာဟာရမျှ စာ တက ်းနိင
ို ရနအ ကနည်းပညာပိင
ို ်းသိရိှမူ အာ်းနည်းကကသည။

 အစာအိုပစို (၃)စို အ်တကကာင်းမသိ၊ စိ
ခဖစသလိို ခပြုံစပ
ို ိြုံ်းတထာငတလရှိ။

မေငစာ်း၊ မတလလာနိင
ို ဘ ကတလ်းမ ာ်းကိို သိသမျှနင
ှ

လက်ရှကဗ
ို စ်ကပ် ြေရ ဂါက လနှင် စကစအ ဏ သမ််းမူြေန က်ပိုင်း်
အင
ို ဒ
် ပ
ီ ီ မ ်းကကြုံြေတွွေ့ြေနရြေသ အြေ ခအြေန
 ကိယ
ို ေနတဆာငမိြင နှငနိို က
ိို မိြငမ ာ်း သည မိသာ်းစိုခပဿနာ၊ စာ်းေ
အြကအြမ ာ်းနှင ရိုပ၊ စိ ပိိုင်းဆိင
ို ရာထိြက
ိို မှုမ ာ်း ရှိတန။

တနတရ်း၊ တငတရ်းတကက်းတရ်း

 မိြငမ ာ်းသည ကတလ်းမ ာ်းအာ်း ကကယ၄ပငနှငကိက
ို ညီတအာငတက ်းတမ်းခပြုံစိုတစာင တရှာက
ရမညအ်တကကာင်းကိို သိရှိတသာလည်း
မိသာ်းစိုအြကအြမ ာ်းတကကာငလကတ ွေ့က ငသံ်းို ခပြုံလပ
ို နိင
ို ခြင်းမရှိပေါ။
 အစာအဟာရ ညီည မျှ စာစာ်း သံ်းို ဖိိုထက အတခြြံအစာ်းအစာ ရရှိနင
ိို ရနအ က ဦ်းစာ်းတပ်းကကိ
ိ
ြုံ်းစာ်း
ရိုန်းကနတနကကသည၊၊
လကရှိ ငအိိုငေီပီစြန်း ငအတခြြံအစာ်းအစာခပ လပတနသညမှာ၃လြနရှိတနမပီခဖစသည။
 ၂၀၂၁ြိုနစ
ှ ၊ (၆)လအ င်း အိိုငေီပီစြန်းမ ာ်းမှ တရရှညအစာအဟာရြ ြုံိ ွေ့
အာဟာရြ ိြုံွေ့ တသာကတလ်း၁၁တယာကကိို တ ွေ့ ရှိြသည

တသာကတလ်းမ ာ်းနှင တရ

ိို

 Folic Acid deficiency ကတလ်း (တကကာရိို်းမဆက၊ဦ်းတြေါင်းတကကာရိို်း မဆက၊
တခြတထာကအရိို်းတပ ာတသာကတလ်း )၊ Vitamin – A deficiency
(မ ကစိကကကမ ကသငတရာဂေါခဖစတသာကတလ်းမ ာ်းတမ်းဖာ်းမူ မ ာ်းယြိုနစ
ှ ပိိုင်း ငတ ွေ့ ရှိ။
 ပိုညှကတသာအာဟာရြ ြုံိ ွေ့ တသာ ၁၂နှစတအာက ကတလ်းမ ာ်းကိစ
ို ြန်း င
ိို ်း၌တ ွေ့ ရှ။ိ


၂၀၁၉
င KAP Survey လိုပသညအြ န
ိ
င ၆၅ ရာြိိုငနှုန်းရှိတသာလည်း ယြို အြ ိန
၂နှစအထိန ိို က
ိို တသာမိြငမ ာ်း ၅၀ရာြိိုငနှုန်း သာရှိလာသည၊၊

င

 မှနကနစာ ခဖညစကစာတက ်းတမ်းတသာအတလအထမ ာ်း သိသာစာတလ ာနည်းလာသည၊၊
 ကတလ်းမ ာ်း အသကရှငဖံွေ့ မဖိြုံ်းမှုအ က လိအ
ို ပတသာ အစာအဟာရပံပိို်းကူညမ
ီ ှု ရရှိနင
ိို ရန အြကအြမ ာ်း
ရှိတနသည၊၊ လူသာ်းြ င်းစာနာတထာကထာ်းမူဆင
ိို ရာအကူအညီတလ ာနည်းလာ။
 လကရှိအိုင
ိ ေီပီစြန်း စြိုနင
ှ အနီ်းစပဆံ်းို မိင
ို ဂ ာယနတေသ ငကိဗ
ို စကူ်းစကလူနာ၁၀ဦ်းတက ာရှိမပီခဖစမပီ်းအ
သာ်းအလာ၊အကနအသ ၊တလာေတေေါင်းြ ထာ်း၍ အာ်းလံ်းို စာ်းေ တနတရ်းအြကအြပိက
ို ပ ည်းလာ။

အ ဟ ရဆင
ို ရ
် လတ်တြေလ လအ
ို ပ် ခ က်အတွက်အကက ပြုံခ က်
➢ မိသာ်းစို အြက အြကိို တခဖရှင်းနိင
ို ရန ကိယ
ို ေနတဆာငမိြင၊ နိို က
ိို မိြငမ ာ်းကိို စိ

ပိိုင်းဆိင
ို ရာ

အကူအညီတထာကပံတရ်းအစီအစဉမ ာ်းလိုပတဆာငတပ်းဖိိုလိအ
ို ပ။

➢ ကိယ
ို ေနတဆာငမိြငနှငနိို

က
ိို မိြငမ ာ်း မိသာ်းစိုအြကအြမ ာ်းကိို တခဖရှင်း နိင
ို ရနအ

က အိမမှာတနရင်း လိုပတဆာငနိင
ို တသာ

အသကတမ်းေမ်း တကကာင်း နည်းပညာ နှင တငတကက်းမ ာ်း ပံပိိုလပ
ို တဆာင တစခြင်း နှင အတသ်းစာ်း ေငတငရရှတ
ိ စ ရန အ

က အဖွေ့ ဖွေ့ ကာ

တငစိုတငတြ ်းလိုပငန်းမ ာ်း လိုပတဆာငတစလိခို ြင်း၊၊

➢ HARP- F ၏ ပံပိို်းမှုစီမံကန
ိ ်းမ ာ်းကသိို ကိယ
ို ေနတဆာငမိြငနှငနိို က
ိို မိြငမ ာ်းကိက
ို တလ်း အနှ်းီ ၊ ဆပခပာမ ာ်း ဆကလကပံပိို်း
တပ်းရနလိအ
ို ပတန၊၊
➢ လကရှိကဗ
ိို စကူ်းစကမူမ ာ်းခပာ်းလာတသာတကကာငကိယ
ို ေနတဆာငမိြင၊နိို က
ိို မိြငမ ာ်းနှင ကတလ်းငယမ ာ်းအ
ကိဗ
ို စကာကယတစာငတရှ
် ာကမူဆင
ိို ရာအကာအကယအသံ်းို တဆာငမ ာ်းနှင အာ်းတဆ်းမ ာ်း၊
လ
တလာတသာကသံ်းို ရနတဆ်းေေါ်းမ ာ်းအတရ်း ကကီ်းလိအ
ို ပတန။

ကအာဟာရခဖညစကစာမ ာ်း၊

➢ အတခြြံအစာ်းအစာခပ လပမူ ၃လ
င
ိို ရှိမပီခဖစသညအ က မိသာ်းစို င
ိို ်းဆနေယစာ်းဖိို ဦ်းစာ်းတပ်းတနရသညအ
သကကကီ်းရယအိိုမ ာ်းအ က ခဖညစကအာဟာရမ ာ်း အခမနဆံ်းို ပံပိို်းတပ်းဖိိုလိအ
ို ပတနပေါသည။

က ကတလ်းမ ာ်းနှင

လူသ ်းခ င််းစ န ြေထ က်ထ ်းမူဆင
ို ရ
် လိုပ်ငန််းလိုပ်ကင
ို ြေ
် နြေသ မမတ်ကက်အကွွေ့
စည််းမ ်းမUNအကွွေ့အစည််းမ ်းနှငအ
် လှူရှငမ
် ်းထသ ို
ြေတ င််းဆို အကကြုံ ပြုံခ က်မ ်း

 လကရှိခမနမာနိင
ို ငံ၏နိင
ို ငံတရ်းနှငကိဗ
ို စအြကအြ၊ အက ပအ ည်းအြင်းမ ာ်းကကာ်း င အထူ်းသခဖင လူ င
ိို ်းတရာကရှိရန ြကြတသာ
ခပည င်းစစဆကလကခဖစပာ်းရန အလာ်းအလာပိိုရှိတသာတနရာ၊
ရို နယစပ်တေသနှင နီ်းစပလျှကရှတ
ိ သာ အိိုငေီပီစြန်းမ ာ်းနှင
ဖံမဖိြုံ်း ်းိို ကမူနည်းတသာတက ်းရာတေသမ ာ်းမှ ထိရှြိိုကလယအိုပစို ငပေါရှတ
ိ သာ ကိယ
ို ေနတဆာငမိြင၊ နိို က
ိို မိြင၊
အသက၅နှစတအာကကတလ်းမ ာ်းအ ကသာမက သကကကီ်းရယအိိုမ ာ်းအ ကအထူ်းခဖညစကစာ အာဟာရမ ာ်းအထူ်းတထာကပံတပ်းရန။

 အာဟာရအိုပစိုအတကကာင်းပညာတပ်းခြင်းထကလကရှအ
ိ တခြအတန င ကတလ်းမ ာ်းအသကရှငဖံွေ့ မဖိြုံ်း ်းိို ကမူအ က
လကတ ွေ့ ကကတသာလိုပငန်းအစီအစဉ၊ မိြငနှငကတလ်းမ ာ်းအ က အမှန စကယလိအ
ို ပတသာအာဟာရမ ာ်းကိို ထို လိုပစိိုကပ ြုံိ ်းနိင
ို တသာ
နိို က
ိို မိြငမ ာ်း ေငတငရရှန
ိ င
ိို မညလိုပငန်းမ ာ်းကိို ပံပိို်းတပ်းရန၊ အတရ်းတပေါ်အတခြအတန င တခဖရှင်းရနနိို က
ိို မိြငမ ာ်းကိို
တငသာ်းမ ာ်းတထာကပံတပ်းရန။


ယြိုလက
ိို ဗ
ိို စကူ်းစကတရာဂေါအခဖစမ ာ်းြ န
ိ
င နိို က
ိို ကတလ်း၊မိြငမ ာ်းအ က ကာကယတစာငတရှာကတရ်းနှင ာ်းဆီ်းမူဆင
ိို ရာ
လကတဆ်းဆပခပာရည၊နှာတြေါင်းစည်း၊အတရ်းတပေါ်အသကကယတဆ်းမ ာ်း၊ကာကယတရ်းေ စံိုမ ာ်း၊ အိိုငေီပီစြန်းမ ာ်း ငလူမ ာ်းခပာ်းတသာတကကာင
ကူ်းစကမူအြငအလမ်းအမ ာ်းဆံ်းို အတခြအတန ငရှတ
ိ နပေါသခဖင တအာကဆီဂ ငဗူ်းမ ာ်း၊
အတရ်းတပေါ် န
ို ခပနတဆာငရကနိင
ို ရနအ ကအထူ်းစဉ်းစာ်းမပီ်း အထူ်းပံပိို်းမူတပ်းသာ်းရန။

 လကရှိအြင်းအက င်း င တရှ ွေ့ န်းမှတနမပီ်း လိုပငန်းမ ာ်းကိလ
ို ကတ ွေ့လပ
ို တဆာငတနတသာတေသအတခြခပြုံလမ
ူ အ
ူ ဖအ
ွေ့ စည်းမ ာ်းကိအ
ို ဓိက
အာ်းတပ်းတထာကပံမူတပ်းမပီ်း လိအ
ို ပတသာ နည်းပညာအသိပညာမ ာ်းကိလ
ို ည်း အြ ိနနှင
တခပ်းညီတထာကပံမူ
က
ိို ရိိုက
ပိိုမိိုလပ
ို တဆာင်ရနလိအ
ို ပတနပေါသည။
 လူသာ်းြ င်းစာနာတထာကထာ်းမူဆင
ိို ရာအကူအညီတပ်းရာ င အထူ်းသခဖငမညသညအြေါမျှစဉ်းစာ်း ကြ ကထာ်းခြင်းမရှတ
ိ သာ
အြကအြကာလ င တလ ာြ သငတသာမူေေါေမ ာ်းကိို လကတ ွေ့က က တကာငအထညတဖာတဆာငရကနိင
ို မည မူေေါေမ ာ်းကိို ခမနမာနိင
ို ငံအ
အထူ်းသခဖင အစိို်းရထိန်းြ ြုံပမူတနရာမဟို တသာ အဖကဖကမှ
်းိို ကမူတနှာငတနှတနတသာတေသမ ာ်း အ က အတလ်းထာ်းစဉ်းစာ်းမပီ်း
မိမိ၏မူေေါေထက အမှန စကယလိအ
ို ပတသ တေသမ ာ်းအ က စီမံကန
ိ ်းကာလအ င
ိို ်းသာ သမာရိို်းက ခပြုံလပ
ို တပ်းခြင်းမ ိ ်းမဟို ဘ
ဦ်းစာ်းတပ်းစဉ်းစာ်းပံ
ီ
ပိို်းမူဆကလကတထာကပံသာ်းရန။

က

 နိင
ို ငံ ကာအဖွေ့အစည်းမ ာ်း၊ Unအဖွေ့အစည်းမ ာ်းအာ်းလံ်းို သညလည်းမိမိ ိို ငရှတ
ိ သာအရင်းအခမစမ ာ်းကိန
ို ည်းလမ်းရှာမပီ်း
မိမိ ၏ြံ
ိို
ယရ
ူ ပ ညြ က နဖိို်းထာ်းမူမ ာ်းအ င
ိို ်းအမှန ကယလကတ ွေ့လပ
ို တဆာငတနတသာ အဖွေ့စည်းမ ာ်းကိို ပူ်းတပေါင်းမပီ်းနည်းပညာပံပ်းိို ခြင်း၊
အကူအညီ က
ိို ရိိုကတရာကရှရ
ိ န ြ ိ ဆကတပ်းခြင်းမ ာ်း အခမနဆံ်းို လိုပကိင
ို တဆာငရကပံပိို်းမူတပ်းသာ်းရန။

