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ြမန်မာိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုှစ်အတွင်း အသက်ငါးှစ်ေအာက် ကေလးငယ်များ အာဟာရချိ ့တဲ့မ တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာမတွင်
သိသာထင်ရှားေသာ တိုးတက်မကို ရရှိခဲ့ြပီး ပိန်ချံးြခင်းနှင့် ကီးထွားမ ေှးေကွးြခင်းကို ထက်ဝက်နီးပါး ေလျှာ့ချိုင်ခဲ့သည်။ သို့ေသာ်လည်း
ြမန်မာိုင်ငံသည် အကဲဆတ်ေနြပီး 2019 ခုှစ် လူသားဖွံ ့ဖ ိုးတိုးတက်မ ညန်းကိန်းတွင် ိုင်ငံေပါင်း 189 ိုင်ငံ တွင် အဆင့် 147 ၌ ရှိေ န
ြပီးေဒသတွင်း အနိမ့်ဆုံးိုင်ငံတစ်ခုြဖစ်ေနသည်။ ထို့အြပင်2021 ခုနှစ်တွင် ြမန်မာနိုင်ငံသည် ိုင်ငံေပါင်း 191 ိုင်ငံတွင် အရာယ် အရှိဆုံး
ိုင်ငံအဆင့် 20 ြဖင့် ေ ဘးအရာယ်စီမံခန် ့ခွဲမဆိုင်ရာ INFORM ညန်းကိန်းြဖင့် တုန်လပ်ဖွယ် အရာယ် ြမင့်မားေနပါသည်။ COVID-19
ကပ်ေ ရာဂါနှင့် မကာေသးမီက အာဏာသိမ်းမအြပီး စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ထိန်းချပ်မများသည် ေအာင်ြမင််ပီးေသာ ဖွံ ့ြဖိးတိုးတက်မများကို
သိသိသာသာ ြခိမ်းေ ြခာက်လာြပီး ခက်ခဲေသာ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မပတ်ဝန်းကျင်ကို ပ်ေထွးေစသည်။
ြမန်မာ့တပ်မေတာ် နှင့် ရကိင့် တပ်မေတာ်တို ့ကား ကာလရှည်ကာ ြဖစ်ပွားေနသည့် ြပည်တွင်းမြငိမ်မသက်မများေကာင့် ြမန်မာနိုင်ငံတွင်
လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမ လိုအပ်ချက်များစွာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အာဟာရကနှင့် အာဟာရချိ ့တဲ့ မ ြဖစ်ပွားမ န်းများြခင်းသည်
ြမန်မာိုင်ငံနှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်တို့တွင် အကဲဆတ်သည့်ကိစရပ်ြဖစ်ြပီး ိုဟင်ဂျာများနှင့် ြပည်တွင်းေနရပ်စွန် ့ခွာသူများ (IDP) အများအြပား
ကို ဖိှိပ်ြခင်းသည် လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမဆိုင်ရာ စ်ဆက်မြပတ်ေသာ စိုးရိမ်ပူပန်မတစ်ခုြဖစ်သည်။ လူသားချင်း စာနာေထာက်
ထားမဆိုင်ရာ လက်လှမ်းမီမရရှိရန် အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစွာ လိုအပ်ြပီး ရလာဒ်အေနြဖင့် NGO ဝန်ထမ်းများအားကန် ့
သတ်ချပ်ချယ်မများသည် အထူးသြဖင့် ရခိုင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပိုင်း (NRS) နှင့် ြပည်တွင်းေနရပ်စွန် ့ခွာသူများ (IDP) စခန်းများရှိ ထိခိုက်
လွယ်ေသာလူများထံ ဝင်ေရာက်ခွင့်ကို ြပင်းထန်စွာ ဟန် ့တားထားသည်။
အာဟာရဆိုင်ရာ စိန်ေခမများ၏ အကျိးသက်ေရာက်မကို အကဲြဖတ်ရန် HARP-F သည် ရခိုင်ြပည်နယ်ှင့် ြမန်မာိုင်ငံတွင် အာဟာရ
ချိ ့တဲ့မကို ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းိုင်ေစေသာ အကြံပချက်များကို ေ ပးအပ်ရန် ဤြပန်လည်သုံးသပ်မကို စတင်ေဆာင်ရွက်ခဲ့
သည်။ ေအာက်ပါေတွ ့ရှိချက်များကို စားပွဲဝိုင်းသုံးသပ်ချက်များနှင့် အဓိကသက်ဆိုင်သူများနှင့် ေတွ ့ဆုံေမးြမန်းမများအေပ အေြခခံထား
သည်။
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အာဟာရ အေြခ အေန
ညိိင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း

အဓိက ေတွ ့ရှိချက်များ

•

ြမန်မာိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုှစ်အတွင်း အသက်ငါးှစ်ေအာက် ကေလးငယ်များပိန်
ချံးြခင်းှင့် ကီးထွားမ ေှးေကွးြခင်းကို ေလျှာ့ချရာတွင် တိုးတက်မများ ရရှိခဲ့သည်။ ေနာက်
ဆုံး အမျိးသားစစ်တမ်း (DHS2015) အရ ပိန်ချံးြခင်း 7% ှင့် ကီးထွားမန်း ေှးေကွးြခင်း
မှာ 29% ြဖစ်သည်။ သို့ေသာ်လည်း လက်ရှိအာဟာရအေြခအေနသည် ေမွးကင်းစကေလး
ငယ်များ ှင့် ကေလးို့တိုက်ေကးေရးအေလ့အကျင့်များ၏ အရည်အေ သွးှင့် အာဟာရ
ချိ ့တဲ့မတို့အပါအဝင်ရရှိိုင်ေသာအချက်အလက်များြဖင့် ညန်ြပထားသည်ထက် ပိုမိုဆိုးရွား
ဖွယ်ရှိသည်။ အဘယ့်ေကာင့်ဆိုေသာ် အာဟာရဆိုင်ရာေနာက်ဆုံးစစ်တမ်း ေကာက်ယူ
ြပီး
ေနာက် COVID-19 ကပ်ေရာဂါှင့်2017 ခုနှစ် ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ိုဟင်ဂျာများ ေန
ရာေရ ့ေြပာင်း ြခင်း ကဲ့သို့ေသာ များစွာေသာ အကျပ်အတည်းများ ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာေကာင့် ြဖစ်
သည်။ 2021 ခုနှစ်  ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ စတင်၍ ိုင်ငံေရးမလုံခံ မများတိုးြမင့်လာေသာေကာင့်
အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း၊ စားနပ်ရိကာဖူလုံမှင့် အာဟာရအေြခအေနများ ဆိုးရွားလာမည်ဟု
ေမျှာ်မှန်းထားသည်။

•

ိုင်ငံေတာ်အဆင့်တွင် အဓိကအာဟာရက ညိိင်းေရးယရားှစ်ခုရှိသည်- ြမန်မာိုင်ငံ
အာဟာရနည်းပညာ ကွန်ရက် (MNTN) လက်ေအာက်ရှိ အေရးေပအေြခအေနရှိ အာဟာရ
ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ ့(NIE TWG) ှင့် အာဟာရ ြမင့်တင်ေရးကွန်ရက် (SUN) တို့ြဖစ်သည်။
NIE TWG သည် တက်ကပီး ဝန်ထမ်းအသစ်များေခယူေ နကာ အေရးေပတုံ့ြပန်ေ ရးစီမံချက်
(ERP) လုပ်ငန်းစ်ကို ေဆာင်ရွက်ေနေသာ်လည်း၊ လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမဆိုင်ရာ တုံ့
ြပန်မတွင် စွမ်းရည်နည်းပါးသည်။ SUN ကွန်ရက်သည်လည်း တက်ကစွာလုပ်ေဆာင်ေနေသာ်
လည်း ၎င်း၏လုပ်ငန်းသည် ယေန ့အထိ ကစုံအာဟာရဆိုင်ရာ အမျိးသားစီမံချက် (MSNPAN) ဖွံ ့ဖိးတိုးတက်ေရးအေပ အာုံစိုက်ထားပီး ၎င်းမှာ အစိုးရပိုင်နှင့် အစိုးရ ဦးေဆာင်
သည့် အစီအစ်ြဖစ်ေသာေကာင့် အနာဂတ်မှာ မေရရာေပ။

•

မကာေသးမီက ိုင်ငံေရးမလုံခံမနှင့် အာဟာရအေြခအေနတွင် ယိုယွင်းလာိုင်သည့်
အေြခ အေနများေကာင့် ဖွံ ့ဖိးတိုးတက်မဆိုင်ရာ ချ်းကပ်မ တစ်ခုတည်းမှ အေရးေပအေြခ
အေနကို အေလးေပးေသာ ပိုဂရမ်ေရးဆွဲြခင်းတွင်သာမက ေပါင်းစပ်ညိ ိင်းမနှင့် ရန်
ပုံေငွပါဝင် ေသာ ချဥ်းကပ်မတစ်ခုသို့ ေြပာင်းရန် လိုအပ်သည်။လက်ရှိ NIE TWG သည်
အေရွ ့အေြပာင်း အတွက် အေရးေပ အေြခအေနဆိုင်ရာ အေတွ ့အကံမရှိေသာ်လည်း
2021 ခုနှစ် ဧပီလတွင် ကမာလုံးဆိုင်ရာအာဟာရအစုအဖွဲ ့(GNC) မှ ကားြဖတ်ကာလ
အာဟာရ အစုအဖွ ဲ့ညိ ိင်းေရး မး (NCC) ေစလတ်မည်ြဖစ်ပီး ၎င်းသည် ေြပာင်းလဲေနေသာ
အေြခအေနအရ သင့်ေလျာ်ေသာ အာဟာရဆိုင်ရာ တိုးတက်မကို တွန်းအားေပးရန် အခွင့်အ
လမ်းေကာင်းြဖစ်သည်။ အလှရှင် များအေနြဖင့်လည်း ERP ေအာက်တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ
အေရးေပ အာဟာရတုံ့ြပန်မဆိုင်ရာ လပ်ရှားမများအတွက် ရန်ပုံေငွကို လျင်ြမန်စွာ စုေဆာင်း
ရန်အတွက် အဆင်သင့်ြဖစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

•

ြမန်မာိုင်ငံတွင် ကိတင်သတိေပးစနစ်များ ထူေထာင်ရန် ကိးပမ်းခဲ့ေသာ်လည်း အာဟာရ
လိုအပ်ချက်များ တိုးလာမေကာင့် သတိေပးချက်ထုတ်ြပန်ရန်အတွက် လက်ရှိအာဟာရက
ေဒတာသည် အချိန်နှင့်တစ်ေ ြပးညီ သတင်းအချက်အလက်များ ေပးေဆာင်ရာတွင် မလုံေလာ
က်ပါ။ သမိုင်းေကာင်းအရ၊ အထူးသြဖင့် 2017 ခုနှစ်ကတည်းက တားြမစ်ခံထားရေသာ ရခိုင်
ြပည်နယ်တွင် စစ်တမ်းများနှင့် အကဲြဖတ်မများြပ ုလုပ်ရန်အတွက် အစိုးရ၏ခွင့်ြပ ုချက်ရရှိ
ိုင် မမှာ အလွန်ခက်ခဲသည်။ သို့ေသာ်လည်း မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများသည် အေကာင်အထည်
ေဖာ်မကို လမ်းညန်ရန်အတွက် အလွတ်သေဘာ အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမများ ြပ ုလုပ်ိုင်ခဲ့သည်။
အာဟာရဆိုင်ရာ ေစာင့် ကည့်ေ ရးကိးပမ်းမများကို ပံ့ပိုးကူညီရန်အတွက် အမျိးသား အာဟာရ
ေစာင့်ကည့်ေရးစနစ် အေရးေပ လိုအပ်သည်။

•

ိုင်ငံေတာ်အဆင့်တွင် ေ ပါင်းစပ်ညိိင်းေရးယရားများသည် ေတာင့်တင်း ခိုင်မာေသာ အ
ဖွဲ ့ဝင်များ ပါဝင်ေနေသာ်လည်း ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ အာဟာရကခွဲသည် အာဟာရဆိုင်ရာ
ကအလိုက် ေပါင်းစပ်ညိိင်းမှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်တည်ေဆာက်မတွင် ထိထိေရာက်ေရာက်
ဦးေဆာင်ဦးရွက် ြပရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားေသာ အာဟာရဆိုင်ရာ ကမရှိဘဲ အာဟာရ
ဝန်ေဆာင်မများတွင် ကွာဟချက်များ ကျန်ရစ်ေနသည်။ ရလာဒ်အေနြဖင့် ကေပါင်းစုံ
တုံ့ြပန်မများတွင် အာဟာရကို ဦးစားေပးမထားေချ။ တိုးြမှင့်အာဟာရ လိုအပ်ချက်ကို ထိထိ
ေရာက်ေရာက် တုံ့ြပန်ရန်၊ ရခိုင်အာဟာရက ဦးေဆာင်သူတစ်ဦး ခန် ့အပ်ြခင်းြဖင့် ရခိုင်ြပည်
နယ်အတွင်း ညိ ိင်းေဆာင်ရွက်မကို အေရးတကီး ြမင့်တင်ရန် လိုအပ်သည်။
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အာဟာရကဆိုင်ရာ အစီအစ်

အဓိက ေတွ ့ရှိချက်များ

•

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် အာဟာရကဆိုင်ရာ အထူးသီးသန့်နှင့် အာဟာရက နှင့် အကဲဆတ်
ေသာ ဝန်ေဆာင်မေပးမသည် COVID-19 ကပ်ေရာဂါမတိုင်မီ 2017 ခုှစ်မှစတင်၍ ေလျာ့
ကျလာြပီး ကေလးအများအြပားကို ေဆးမကုသဘဲထားြခင်းေကာင့် အာဟာရချိ ့တဲ့မ ဖျားနာ
မနှင့် ေသဆုံးမ အရာယ်ကို တိုးြမင့်လာေစပါသည်။ ပိန်ချံးေနေသာ ကေလးများကို ရှာေဖွ
ြခင်း၊ လဲေြပာင်းေပးြခင်းှင့် ကုသြခင်း အပါအဝင် အာဟာရဝန်ေဆာင်မများသည် 2017 ခု
ှစ်မှစ၍ လုံခံမမရှိြခင်းှင့် လက်လှမ်းမီမ ကန် ့သတ်ချက်များေကာင့် လွန်စွာေှာင့်ယှက်
မများ ရှိခဲ့သည်။ ရခိုင်ြပည်နယ်ြပင်ပ အပါအဝင် ဝန်ေဆာင်မေပးမကို COVID-19 နှင့် လတ်
တေလာ ိုင်ငံေရးမတည်ြငိမ်မများေကာင့် ပိုမိုေလျှာ့ချလိုက်သည်။ အာဟာရချိ ့တဲ့မှု ကုသေရး
နှင့် ကိတင်ကာကွယ်ေရး ဝန်ေဆာင်မများကားတွင် ညီညွတ်မမရှိြခင်းေကာင့် ကေလးငယ်များ
အသက်ကယ်ြခင်းဆိုင်ရာ ကုသမများကို မလုပ်ေဆာင်ိုင်ေသာ အရာယ်ကို တိုးလာေစသည်။
ထို့အြပင် ပိန်ချံးမနှင့် ကီးထွားမ ေှးေကွးမတို့အား သီးြခားလကဏာများအြဖစ် ြမင်ြပီး ၎င်း
တို့နှစ်ခုလုံးနှင့် ၎င်းတို့ဆိုင်ရာ အရာယ်ဖစ်ေစုိင်ေသာအချက်အလက်များကို ပူးတွဲေြဖရှင်း
ရန် အစီအစဉ်များ မပါရှိေပ။

•

အထူးသြဖင့် ြမန်မာုိင်ငံှင့်ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ ပိန်ချံးမဆိုင်ရာ ကုသမကို ချ ဲ့ထွင်ပီး Mother
Mid-Upper Circumference (MUAC) ကိုအသုံးြပ ြခင်းကဲ့သို့ေသာ ဆန်းသစ်ေသာ
ချ်းကပ် မများ လိုအပ်သည်။ ဤချဥ်းကပ်မသည် ြဖစ်ိုင်ေချရှိေကာင်းြပသထားြပီး ေရှ ့
ေြပး စမ်းသပ်လုပ်ေဆာင်ြခင်းများအြဖစ် စာတတ်ေြမာက်မနည်းပါးသည့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း
များအတွက် ပိန်ချံးမဆိုင်ရာ ကုသမကို ရိုးရှင်းေသာနည်းလမ်းများကို အသုံးြပထားသည်။
အြခားအခွင့်အလမ်းများတွင် အာဟာရဝန်ေဆာင်မများကို ေရွ ့လျားကျန်းမာေရးေဆးခန်း
များသို့ ေပါင်းစည်းြခင်းလည်း ပါဝင်သည်။ မိခင်နှင့်ကေလးကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မများရှာ
ေဖွရန် အတားအဆီးများသည် အချက်အလက်ေပါင်းစုံေကာင့် ြဖစ်ပီး မူဆလင်အိမ်ေထာင်စု
များသည် ေနာက်ထပ်အတားအဆီးများနှင့် ရင်ဆိုင်ေနရကာ တိုးြမင့်လမ်းခံမရရှိရန် ၎င်းတို့
အား ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အာဟာရဝန်ေဆာင်မေပးမတွင် အြခား
ေသာ အဓိကကွာဟချက်မှာ ေြခာက်လေအာက် အရာယ်ရှိိုင်ေချရှိေသာ ေမွးကင်းစ ကေလး
များနှင့် ၎င်းတို့၏မိခင်များ (MAMI) အား ထုတ်ေဖာ်သတ်မှတ်ြခင်းနှင့် စီမံခန် ့ခွဲြခင်းနှင့် လွန်စွာ
ပိန်ချံးေနေသာ ကေလးများအား ေဆးပညာြဖင့် ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ စီမံခန် ့ခွဲြခင်းတို့ပါဝင်သည်။

•

လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မဝန်းကျင်သည် ပရိုဂရမ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းကို ကန် ့သတ်ထားချိန်
တွင် မကာေသးမီက ရန်ပုံ ေငွေ ထာက်ပံ့ထားသည့် Action Against Hunger (ACF) ပို
ဂရမ်တွင် ACF အတွက်သာမက အြခားသူများအတွက်လည်း သင်ယူနိုင်သည့် စိန်ေခမများ
ရှိေနသည်။ ၎င်းတို့တွင် ပိုဂရမ် ဒီဇိုင်းအစတွင် အဓိက ဆုံးြဖတ်ချက်ချမှတ်သူများနှင့် ထိေတွ ့
ဆက်ဆံမ မရှိြခင်း၊ ဝန်ထမ်းေခယူစုေဆာင်းမ ေှးေကွးေသာ လုပ်ငန်းစ်များ၊ HARP-F
အတွင်းရှိ အာဟာရကမ်းကျင်မှု မရှိဘဲ ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့သူအများအြပားကား ထိေရာက်မ
မရှိေသာ ညိိင်းေဆာင်ရွက်မများနှင့် စမ်းသပ်စီမံကိန်းအတွက် အလွန်ကီးမားေသာ ပထဝီဝင်
လမ်းခံမတို့ ပါဝင်ပါသည်။

•

အာဏာသိမ်းမေကာင့် လက်ရှိြမန်မာိုင်ငံ၏ မေရရာေသာ စားနပ်ရိကာဖူလုံမ အေြခအေန
ှင့် ေငွသားရရှိိုင်မကဲ့သို့ေသာ အကျိးသက်ေရာက်မများေကာင့် ေြခာက်လအထက်ကေလး
များ၊ ဆယ်ေကျာ်သက်မိန်းကေလးများှင့် အမျိးသမီးများသည် ၎င်းတို့တွင် မက်ခိုနှင့် မိုင်
ခိုအာဟာရဓာတ်များ လုံေလာက်စွာရရှိရန် အေရးကီးသည်။ COVID-19 ၏အေြခအေန
တွင် အြခားကများအတွင်း အာဟာရချိတ်ဆက်မနှင့် အာဟာရကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားေစရန်
ကိးပမ်းမများရှိခဲ့ေသာ်လည်း၊ အထူးသြဖင့် အကူအညီများအေပ မှီခိုေနရေသာ ထိခိုက်
လွယ်ေသာလူများအတွက် အစားအစာှင့် ေငွသားြဖန် ့ေဝမတွင် အ
ေှာင့်အယှက်များနှင့် 
ေနှာင့်ေှးမများ ရှိခဲ့သည်။ ထို့ေကာင့် အာဟာရချိ ့တဲ့ ိုင်ေချများလည်း တိုးြမင့်လာခဲ့သည်။

•

အာဟာရကဆိုင်ရာ အထူးသီးသန် ့ှင့် အာဟာရက အကဲဆတ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မများ
လုံေလာက်စွာ ပံ့ပိုးမ ြခိမ်းေြခာက်ခံေနရဆဲြဖစ်သည်။ ရလာဒ်အေနြဖင့် အေဝးမှ ေစာင့်ကည့်
ေလ့လာေရးစနစ်များ ထူေထာင်ရန်နှင့် အာဟာရဝန်ေဆာင်မေပးမအေပ တိုက်ိုက်အေကာင်
အထည်ေဖာ်ရန်နှင့် ဦးေဆာင်နိုင်ေရးအတွက် ြပည်တွင်းမိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများ၏စွမ်းေဆာင်
ရည်ကို ြမင့်တင်ရန် လိုအပ်သည်
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အကြံပချက်များနှင့် လက်ငင်းဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမများ

အထက်ေဖာ်ြပပါ အဓိကေတွ ့ရှိချက်များကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် အကြံပချက်များနှင့် လက်ငင်းဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမများ
ြဖစ်သည်။ ေနာက်ထပ်အဆင့်များနှင့် ေရရှည်အနာဂတ် အကြံပချက်များအတွက် အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား အစီရင်
ခံစာ အြပည့်အစုံတွင် ကည့်ပါ။

အကြံပချက်များ

1.
ေြပာင်းလဲေနေသာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထည့်သွင်း
စ်းစားကာ တည်ရှိပီးသား ဖွံ ့ဖိးတိုးတက်မ မူေဘာင်
များေပတွင်တည်ေဆာက်ရာတွင် -ဥပမာ- MS-NPAN
လုံေလာက်ေသာ အာဟာရ အေရးေပ တုံ ့ြပန်မကို
လွယ်ကူေချာေမွ ့ေစရန် ညိိင်းေဆာင်ရွက်မ၌ ရင်းှီး
ြမပ်နှံြခင်း၊

လက်ငင်းဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမများး

•

•

•

•

•

2.	ေြပာင်းလဲေနေသာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မ
ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစရန်အတွက်
ရန်ပုံေ ငွကို တိုးြမင့်ြပီး အေကာင်းဆုံးညိိင်းေဆာင်ရွက်
ေပးေစရန်။

•

•

•

ြမန်မာိုင်ငံရှိ အာဟာရကမှ ေဆာင်ရွက်ေသာ ချ်းကပ်
မအား လက်ရှိေရရှည် ဖွံ ့ဖိးတိုးတက်ေရး အစီအစဥ်များနှင့်
မူေဘာင်များေပတွင် တည်ေဆာက်ေစကာ လိုအပ်ေသာေန
ရာတွင် လုံေလာက်ေသာ အေရးေပတု့ံြပန်မအား ဗဟိုြပ၍
အေရးကီးေသာ အသက်ကယ်အာဟာရ ဝန်ေဆာင်မများ ရှိ
ေစရန်၊
GNC ၏ ပံ့ပိုးကူညီမြဖင့်၊ အာဟာရအတွက် သီးသန် ့ဦးစား
ေပး လုပ်ေဆာင်မများနှင့် ပထဝီဧရိယာများ ပါဝင်ေသာ က
ေပါင်းစုံ အေရးေပတုံ့ြပန်မ အစီအစဥ် (ERP) ကို ေ ရးဆွဲရန်။
အာဟာရဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများအားလုံး (INGOs၊ NGOs၊
UN ေအဂျင်စီများနှင့် ိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ ့အစည်းများ)သည်
အာဟာရေထာက်ပံ့မအတွက် ပထဝီနယ်ေြမများနှင့် ဦးစားေပး
အစီအစဥ်များကို ေပါင်းစပ်ညိိင်းရန်နှင့် ဦးစားေပး အစီအ
စဥ်များ ေရးဆွဲရန် လုပ်ငန်းများကို ဒီဇိုင်းေရးဆွဲအေကာင်
အထည်ေဖာ်ြခင်း မြပ ုမီ ဗဟိုအာဟာရညိိင်းေရး အဖွဲ ့နှင့်
တိုင်ပင်ေဆွးေွးထားေစရန်။
UNICEF သည် အာဟာရကအတွက် အစုအဖွဲ ့ဦးေဆာင်
ေအဂျင်စီ အြဖစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် အာဟာရက ညိိင်းေ ရး
ကို ဦးစားေပးလုပ်ေဆာင် ေနေစရန်နှင့် ရခိုင်ြပည်နယ်အတွက်
သီးသန် ့က ဦးေဆာင်မေနရာကို ေဖာ်ထုတ်ရန်
ြမန်မာိုင်ငံနှင့် ရခိုင်ြပည်နယ် (အြခားဦးစားေပး ြပည်နယ်နှင့်
တိုင်းေဒသကီးများ) တွင် အာဟာရကကို ဦးစားေပး လုပ်
ေဆာင်ေစရန်

အာဟာရချိ ့တဲ့မကို အေကာင်းဆုံးေြဖရှင်းိုင်ရန် FCDO မှ
ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ထားေသာ ယရားများအကား ပူးေပါင်း
ေဆာင်ရွက်မကို ပိုမိုေကာင်းမွန်ေအာင် လုပ်ေဆာင်ရန်(HARPF၊ LIFT၊ Access to Health)။
ေြပာင်းလဲေနေသာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မပတ်ဝန်းကျင်အရ
လိုက်ေလျာညီေထွစွာ ခွင့်ြပ ုရန် အလှရှင်များအေနြဖင့် တိုး
ြမင့်ပီး ေြပာင်းလဲလွယ်ေသာ ေငွေကးေထာက်ပံ့မများ ပံ့ပိုးရန်။
အာဟာရနှင့် အာဟာရဆက်စပ်ဝန်ေဆာင်မများအား
အေှာင့် အယှက်များမှ ကာကွယ်ရန် ေငွသားစီဆင်းမနှင့်
ေငွေပလွယ်မဆိုင်ရာ စိန်ေခမများအတွက် ေြဖရှင်းနည်း
များကို ေဖာ်ထုတ်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ေဆာင်မများအေပ
အေှာင့်အယှက်များအတွက် အစီအစ်ေရးဆွဲရန် ။
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3.
အာဟာရဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်မအား ဦးေဆာင်ရန်
အတွက် ြပည်တွင်းအဖွဲ ့အစည်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်
ကို ြမင့်တင်ရန်၊

•

•

•

4.
အာဟာရဆိုင်ရာ အေြခအေနများှင့်
လမ်းေ ကာင်းများအေပပိုမိုနားလည်ိုင်ေစရန်ှင့်
အာဟာရဆိုင်ရာ အေရးေပ တုံ့ြပန်မအား သတင်း
အချက်အလက်များ ေပးေဆာင်ိုင်ရန် ဆုံးြဖတ်ချက် ချမှ
တ်ြခင်းများအတွက် အချက်အလက်များ
ေကာက်
ယူြခင်း၊ ဆန်းစစ်ေလ့လာြခင်းနှင့် အသုံး ြပမများကို တိုး
တက်ေစရန််။

•

•

•

•

မည်သည့်ိုင်ငံတွင်းလုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များ (အစိုးရမဟုတ်
ေသာအဖွဲ ့အစည်းများ၊ ရပ်ရွာအေြခြပ ုအဖွဲ ့အစည်းများ၊
အရပ်ဘက်လူမအဖွဲ ့အစည်းများ) သည် ၎င်းတို့၏ အာဟာရ
ဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်မကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ချက်ချင်းချဲ ့
ထွင်ိုင်ပီး မည်သည့်ိုင်ငံတွင်းလုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များသည်
အသက်ကယ်တင်ေရးလုပ်ေဆာင်မများကို ေြပာင်းလဲအာုံ
စိုက်ိုင်သည်ကို ခွဲြခားသတ်မှတ်ရန် မိတ်ဖက်ေလ့လာသုံးသပ်
မ (mapping) နှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်အကဲြဖတ်မတစ်ခုြပလုပ်
ပါ။
ြပည်တွင်းအဖွဲ ့အစည်းများအား လမ်းညန်မေပးရန်အတွက်
စွမ်းရည်ြမင့်တင်ေရး မဟာဗျဟာကို ေရးဆွဲပီး စွမ်းရည်ြမင့်
မားေသာ အာဟာရဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်များအတွက် ယရားတစ်
ခုကို တည်ေဆာက်ပါ။
စွမ်းရည်ြမင့်မားေသာ အာဟာရဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်တစ်ဦးမှ တ
ဆင့် ရန်ပုံေငွများ စီးဆင်းရန် ဗဟိုရန်ပုံေငွယရားတစ်ခုအား
သုံးသပ်ကည့်ပါ။ ထို့ေနာက် ထိုမိတ်ဖက်မှေန၍ စွမ်းေဆာင်
ရည်နိမ့်ပါးေသာ အာဟာရဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်များထံ ရန်ပုံေငွ
ေထာက်ပံ့ကာ အာဟာရဆိုင်ရာ နည်းပညာအေထာက်အပံ့ကို
ေပးေဆာင်ပါ။

အချက်အလက်ရရှိနိုင်မ တိုးတက်ေကာင်းမွန်လာေစရန် ရရှိ
ိုင်ေသာအချက်အလက်များနှင့် ကွာဟချက်များအတွက်
သတင်းအချက်အလက် လိုအပ်ချက်များ အကဲြဖတ်မတစ်ခုကို
ြပလုပ်ပါ။
သင့်ေလျာ်ေသာ အသက်ကယ်ြခင်းဆိုင်ရာ ဆုံးြဖတ်ချက်များ
ချမှတ်ရာတွင် လွယ်ကူေချာေမွ ့ေစရန်အတွက် အေြခအေန
များ ေြပာင်းလဲလာသည်ှင့်အမျှ ေခတ်ေရစီးေကာင်းများကို
ေစာင့်ကည့်စစ်ေဆးရန် အာဟာရဆိုင်ရာ ေစာင့်ကည့်ေရး
စနစ်တစ်ခုကို ထူေထာင်ပါ။
အာဟာရဆိုင်ရာ အေြခအေနများကို စ်ဆက်မြပတ်ခွဲြခမ်း
စိတ်ြဖာရန် မိတ်ဖက်အားလုံးှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မများ
အားလုံး (အာဟာရဆိုင်ရာသီးသန် ့မဟုတ်သူများ အပါအဝင်)
မှ ရရှိနိုင်ေသာ MUAC စစ်ေဆးမအချက်အလက်များကို အ
သုံးြပပါ။
အေရးေပ အကဲြဖတ်ြခင်းှင့် အချက်အလက်ေ စာင့် ကပ်
ကည့် ြခင်းတို့ကို ညိိင်းေဆာင်ရွက်ိုင်မှင့် အေကာင်
အထည်ေဖာ်ိုင်မတို့ကို တိုးြမင့်ရန် ရန်ပုံေငွအချက်အလက်
စီမံခန် ့ခွဲမစွမ်းရည်အား ရန်ပုံေငွေထာက်ပံ့ပါ။
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5.
အေြခခံမိခင်ှင့် ကေလးကျန်းမာေရး
ှင့် အာဟာရဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မများ ပျက်ယွင်းမ ကာ
ကွယ်ရန် နှင့် အာဟာရလိုအပ်ချက်များ တိုးြမင့်လာ
ေရး အတွက် ဦးစားေပးေနရာများတွင် အသက်ကယ်
အာဟာရဝန်ေဆာင်မများ တိုးချဲ ့ေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊

•

•

•
•

•

6.
အထူးသြဖင့်၊ ပိန်ချံးမဆိုင်ရာ ကုသမဝန်
ေဆာင်မ တိုးြမင့်လာေစေရး - စိစစ်ြခင်းနှင့် လဲေြပာင်း
ေပးြခင်းအပါအဝင် 6 လမှ 59 လအထိ ကေလးများ
အား လွန်စွာပိန်ချံးမဆိုင်ရာ ကုသမှင့် 6 လေအာက်
အရာယ် ရှိိုင်ေသာ ေ မွးကင်းစကေလးများှင့် ၎င်း
တို့၏မိခင်များ (MAMI)1 တို့ကို စီမံခန် ့ခွဲြခင်း။

•

1. MAMI သည် ေသးငယ်ြပီး အာဟာရဆိုင်ရာ အရာယ်
ရှိ ေနသည့် အသက် 6 လေအာက် ကေလးများ နှင့် ၎င်းတို ၏
မိခင်များကို စီမံေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖစ်သည်။

•

•

•

7.	ေမွးကင်းစှင့် ကေလးသူငယ် ို ့တိုက်ေကး
ေရး (IYCF) ဝန်ေဆာင်မများ၏ လမ်းခံမ ှင့်အရည်
အေသွးကို ြမင့်တင်ရန် ၊
သီးသန် ့ို့ချိတိုက်ေကး ြခင်း < 6 လနှင့် အသက် 2
ှစ် အထိ မိခင်ို့ဆက်လက်တိုက်ေကးြခင်း၊ ြဖည့်စွက်
စာတိုက်ေကးြခင်း အား အချိန်မီ မိတ်ဆက်ြခင်းှင့် မိခင်
ို ့အစားထိုးပစည်းများ (BMS) တို့ကို ေစာင့်ကည့်ြခင်း
ှင့် ကျင့်ထုံးချိးေဖာက်မများ ပါဝင်သည်။

•

•

အထူးသြဖင့် ထိခိုက်လွယ်ေသာအုပ်စုများအတွက် အာဟာရ
ဝန်ေဆာင်မများ လက်လှမ်းမီမကို တိုးြမင့်လာေစရန်အတွက်
ကေပါင်းစုံ တုံ့ြပန်မ အစီအစ်များှင့် အာဟာရနှင့် မ
သက်ဆိုင်ေသာ အစီအစ်များတွင် အာဟာရဆိုင်ရာ ရန်ပုံေငွ
ေထာက်ပံ့ ြပီး ထည့်သွင်းေစရန်။
အသက်ကယ်အာဟာရဝန်ေဆာင်မများ၏ တိုးချဲ ့မသည် ERP
အသစ်ှင့် လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်ေစရန် (ဦးစားေပးတည် ေန
ရာများ၊ ဝန်ေဆာင်မများှင့် ြဖစ်စဥ်များအေပ စီစဥ်ေရးဆွဲ
ြခင်း(scenario planning)) ှင့် တည်ရှိဆဲ MS-NPAN မူ
ေဘာင်ေပတွင် တည်ေဆာက်ထားေစရန်
လုပ်ငန်းလည်ပတ်ေနေသာ အစိုးရမရှိသည့်အတွက် ေပးပို့
ြခင်းဆိုင်ရာ ယရားများအတွက် အစီအစ်ဆွဲရန်
အာဟာရဝန်ေဆာင်မေပးေဆာင်မတွင် ကွာဟချက်မြဖစ်
ေအာင် ကာကွယ်ရာတွင် ေထာက်ပံ့ေရးကွင်းဆက်တွင်
ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် အေှာင့်အယှက်များအတွက် ကိတင်
စီစဉ်ထားရန်။
ကျန်းမာေရးဌာနများသို့ ဝင်ေရာက်ခွင့်ကို ကန် ့သတ်ထား
သည့် အေကာက်တရားှင့် အုပ်ချပ်ေရးဆိုင်ရာ အတားအဆီး
များကို ေြဖရှင်းရန်။

လွန်ကဲစွာ ပိန်ချံးမ (ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ ေနာက်ဆက်တွဲြပ
ဿနာများအပါအဝင်) နှင့် ေတာ်တန်ုံ ပိန်ချံးမ တို့ကို လဲ
ေြပာင်းညန်းပို့ြခင်းများတိုးြမင့်ရန်အတွက် MUAC နှင့်
အိမ်လည်ပတ်မများကို အသုံးြပ ု၍ ထိေရာက်ေသာ အာဟာရ
စစ်ေဆးမ ကို အရှိန် ြမင့်ရန်
အာဟာရဝန်ေဆာင်မများ ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ေစရန်နှင့်
ပိန်ချံး မြဖစ်ရပ်များအား ေဆးကုသမ မလစ်ဟင်းေစရန်
အာဟာရဝန်ေဆာင်မများကား လဲေြပာင်းေ ပးသည့် ယရား
များကို အားေကာင်းေစရန်။
ရန်ပုံေငွကန် ့သတ်ချက်များရှိသည့် အေလျာက် OTPs
(TSFP သို့မဟုတ် အတွင်းလူနာေစာင့်ေရှာက်မ ှင့် ြခားနား
လျက်) OTPs များမှတစ်ဆင့် လွန်ကဲစွာ ပိန်ချံးမကုသမ၏
အတိုင်းအတာကို ဦးစားေပး၍ ရန်ပုံေငွပံ့ပိုးရန်။
2017 ခုှစ်တွင် ဘဂလားေဒ့ရှ်ရှိ ိုဟင်ဂျာဒုကသည်များ
တုံ့ ြပန်မဆိုင်ရာ သင်ယူမ အေပ တည်ေဆာက်သည့် MAMI
ဝန်ေဆာင်မများကို စမ်းသပ်ေသာ အခွင့်အလမ်းအြဖစ်
အသက်ကယ်လပ်ရှားမများသို့ ကူးေြပာင်းအသုံးြပ ုရန်။

ေ မွးကင်းစကေလးေဖာ်ြမ ူလာ၏ ဦးတည်ရည်ရွယ်မ မရှိေသာ
ြဖန် ့ေဝမများ/လှဒါန်းမများ အပါအဝင် BMS ၏ေစျးကွက်ချဲ ့
ထွင်မဆိုင်ရာကျင့်ထုံးချိးေဖာက်မများကို ေဖာ်ထုတ်ြခင်းအား
ပံ့ပိုးကူညီရန်။
6 လေအာက် ေမွးကင်းစကေလးများ သီးသန် ့ို့တိုက်ေကး
ေစ ရန်ှင့် စခန်းှင့် ေကျးရွာများတွင် နှစ်နှစ်အထိ ကေလး
များအား မိခင်ို့တစ်မျိးတည်းတိုက်ေကးေစရန်အတွက် တစ်
ဦးမှတစ်ဦး ို ့တိုက်ေကးြခင်းဆိုင်ရာ အကံဉာဏ်ေပးြခင်းှင့်
မိခင်ပံ့ပိုးကူညီေရးအဖွဲ ့များ၏ လမ်းခံမကို တိုးချဲ ့ရန် ။
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လက်ငင်းဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမများ

အကြံပချက်များနှင့် လက်ငင်းဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရမများ

အကြံပချက်များ

•

•

8.
အမျိးသမီးများှင့် ဆယ်ေကျာ်သက်အရွယ်
မိန်းကေလးများ ကံေတွ ့ေနရသည့် အာဟာရဆိုင်ရာ
အားနည်းချက်များကို ေသချာစ်းစားြပီး ၎င်းတို့၏
မိုက်ခို အာဟာရလိုအပ်ချက်များ အပါအဝင် ၎င်း
တို့၏ အာဟာရလိုအပ်ချက်များကို ကျယ်ကျယ်ြပန် ့ြပန် ့
ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန်။

အသက် 6 လရှိကေလးများအတွက် အသင့်ေတာ်ဆုံးှင့်
အချိန်နှင့်တေြပးညီ ြဖည့်စွက်အစားအစာများကို ပံ့ပိုးေပးရန်
အတွက် ရှိြပီးသားပိုဂရမ်များတွင် စတင်ထည့်သွင်း ေဆာင်
ရွက်ိုင်မည့်အချိန်များအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာေဖွရန်
ြဖစ်ိုင်ပါက၊ ေြပာင်းလဲေနေသာ IYCF အေြခအေနကို အ
ကဲြဖတ်ရန် IYCFဆိုင်ရာ လင်ြမန်ေသာ အကဲြဖတ်မ(rapid
assessment)ကို ြပ ုလုပ်ရန်။

•

အမျိးသမီးများ ှင့် ကေလးများအတွက် စားနပ်ရိကာ မလုံ
ေလာက်မအရာယ်ကို ေလျှာ့ချရန် လူမေဘးကင်းေရး ကွန်
ရက် ပိုဂရမ်များ (အစားအစာ ှင့် ေငွသားြဖန် ့ြဖးမ) ကို
ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်ေစရန်။
• လူမဖူလုံေရး ကွန်ရက်ပိုဂရမ်များအတွက် ကေလးသူငယ်
များှင့် အမျိးသမီးများကို ဦးစားေပးရန်။
• ကိုယ်ဝန်ေဆာင်ေစာင့်ေရှာက်မ၊ မီးဖွားပီးေနာက် ေစာင့်
	ေရှာက်မနှင့် အြခားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် မျိးပွားမဆိုင် ရာ
ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာင်မများတွင် ဝန်ေဆာင်မများ အေနှာင့်
အယှက်မြဖစ်ေစရန်၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုမှ အမျိးသမီး
များနှင့် ဆယ်ေကျာ်သက်မိန်းကေလးများကို အထူးဂုြပရန်။
• ဝန်ေဆာင်မများရယူရာတွင် အမျိးသမီးများအတွက်
အတားအဆီးများကို ထည့်သွင်းစ်းစားကာ ဆက်သွယ်မ၊
ပညာေရးနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမီ
ိုင်ေစရန်။
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