
မိခင္ ႏွင္႔ ကေလးမ်ား၏ အာဟာရ ရရွိမႈ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေရး

LIFT ၏ မူဝါဒ ပန္းတုိင္။ ။ ရက္ တစ္ေထာင္ ကာလအတြင္း အာဟာရေကာင္းစြာရရွိေရး 
ပုညႇက္ျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ ျပည္သူ႔အသံုးစရိတ္ တုိးျမႇင္႔သံုးစြဲေရးကို LIFT က အားေပးပါသည္။ ထုိသို႔ ေလ်ာ့က်ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ တုိင္းတာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ေရရွည္ 
တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ရွိနုိင္ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ 

ပုညႇက္ျခင္းဆုိတာ ဘာလဲ?
ပုညႇက္ျခင္းဆုိသည္မွာ လူတုိ႔တြင္ ရွိသင့္ရွိထုိက္သည့္ အရပ္အေမာင္းထက္ ပုေနျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ ကေလးတစ္ေယာက္ 
သေႏၶသားဘဝမွစ၍ ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အထိ ရက္ေပါင္း တစ္ေထာင္ ကာလ အတြင္းတြင္ အာဟာရလံုေလာက္စြာမရရွိျခင္းႏွင့္ 
မၾကာခဏ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပုညႇက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ 
ကေလးငယ္မ်ား၏ ၃၅ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ပုညႇက္ေနေၾကာင္း ေလ႔လာေတြ႔ရွိရၿပီး ယင္းမွာ နုိင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၅ဝ ရခုိင္ႏႈန္းအထိ 
ရွိသည္။  

ပုညႇက္ျခင္း ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လဲ?
အာဟာျပည္႔ဝျခင္းသည္ လူသားအရင္းအျမစ္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ သိသိသာသာ 
အေထာက္အကူျပဳသည္႔အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ပုညႇက္ျခင္းသည္ ကေလးႏွင္႔လူၾကီးမ်ားတြင္ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိၿပီး ကာယ၊ 
ဉာဏစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား နိမ္႔ပါးနုိင္ျခင္း အပါအဝင္ အလုပ္လုပ္နုိင္စြမ္း ေလ်ာ႔က်ျခင္းႏွင္႔ က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္းတုိ႔ကို 
ျဖစ္ေစပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္ သာမက နုိင္ငံ့လူဦးေရ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပညာေရး 
တုိ႔တြင္ပါ သိသိသာသာ ဆံုးရႈံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေစနုိင္ပါသည္။ 

ဘဝအစ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝဝ အတြင္း  အာဟာရေကာင္းစြာရရွိသည္႔ ကေလးမ်ားသည္ -  

အရြယ္ေရာက္လာသည့္ 
အခါတြင္လည္း ပံုမွန္ထက္ 

လုပ္ခလစာ 
၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း 

ပိုမုိျမင့္မားစြာ ရရွိနုိင္သည္။

ႀကီးျပင္းလာသည္႔အခါတြင္

ပိုမိုက်န္းမာ 
ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ
မိသားစုဘဝမ်ားကို 

တည္ေဆာက္နုိင္သည္။

ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ 
ပံုမွန္ထက္ 
၅ဆ 

ပိုမို လုပ္ေဆာင္နုိင္သည္။

ကေလးဘဝတြင္ 
အျဖစ္မ်ားသည့္ 

အသက္အႏၱရာယ္ 
ျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါမ်ားကိ ု

၁ဝဆ 
ပိုမို ေက်ာ္လႊားနုိင္သည္။

ခုိင္လံုသည့္ 
အေထာက္အထားမ်ားႏွင္႔ 
ေငြကုန္ရက်ိဳးနပ္ေသာ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

အာဟာရျပည့္ဝေရးအတြက္ 
အေကာင္းဆံုး 
ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုမွာ 
ကေလးတစ္ဦး၏ ပထမ 
ရက္ ၁ဝဝဝ အတြင္း 
(သေႏၶသားဘဝမွ 
ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အထိ) 
ပုညႇက္ျခင္းကို 
ပေပ်ာက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

 LIFT သည္ 
မိခင္ႏွင့္ကေလးမ်ားအား 
ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ျခင္း 

စီမံခ်က္မ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၄.၅ သန္းခန္႔ သံုးစြဲ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
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LIFT ၏ အာဟာရက႑ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
LIFT၏ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ အေရးပါလွသည့္ အာဟာရျပည္႔ဝေရးကို အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ စမ္းသပ္စီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္
တက္လမ္းစီမံကိန္းကို အေျခခံၿပီး မိခင္ႏွင့္ကေလးမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းကို ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚႏွင့္ အပူပိုင္းဇုန္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ပါ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္တြင္ 
တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
- ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားႏွင္႔ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးရွိေသာ နုိ႔တုိက္မိခင္မ်ားကို ပထမ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝဝ အတြင္း အာဟာရ 

ျပည့္ဝေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
- အာဟာရတုိးျမႇင္႔ေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာတြင္ အာဟာရႏွင့္ တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး အသိပညာေပးက႑မ်ားကို ထည့္သြင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးျခင္း
- ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ ေရ၊ မိလႅာႏွင္႔ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးတုိ႔ကို ပိုမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၎က႑ ၃ ခုလုံးသည္ ပထမ ရက္ ၁ဝဝဝ ကာလအတြင္း ပုညႇက္ျခင္းကို ေလွ်ာ႔ခ်နုိင္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ 

အေျပာင္းအလဲကို တုိင္းတာျခင္း - သိသာထင္ရွားသည္႔  ရလဒ္မ်ား 
အေျပာင္းအလဲသည္ ေရတုိကာလအတြင္းတြင္ပင္ ရရွိႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား အာဟာရျပည္႔ဝေရးကို LIFT ၏ မဟာဗ်ဳဟာတြင္ 
ထည္႔သြင္းထားၿပီး ပုညႇက္ျခင္းကို တုိင္းတာနုိင္မည္႔ မူေဘာင္ကုိလည္း ေရးဆြဲထားသည္။ LIFT ႏွင္႔အတူ UNICEF၊ 3MDG ႏွင္႔ Save the Children 
အဖြဲ႔မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ကေလးမ်ားတြင္ ပုညႇက္ျခင္းအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလ်က္ရွိသည္။   

အာဟာရျပည္႔ဝေရး သတင္းစကားကို ျပန္႔ပြားေစျခင္း 
LIFT ႏွင့္ LEARN* အဖြဲ႔တုိ႔ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားအာဟာရသုေတသနဌာန၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ 
ကေလးဘဝအစ ပထမ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝဝအတြင္း အေရးပါလွသည့္ အာဟာရျပည့္ဝေရး” ဗီဒီယိုအတိုေလးကို ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယုိတုိ႔မွတဆင့္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔ ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိသည္။ 

*LIFT သည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားအား ၎တုိ႔၏ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ အာဟာရက႑ ထည့္သြင္းနုိင္ေရးကို အၾကံေပးရန္အတြက္ the Leveraging Actions to Reduce 
Malnutrition (LEARN) စီမံခ်က္ကို ရန္ပံုေငြခ်ထားေဆာင္ရြက္သည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အာဟာရ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္တြင္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ 
အာဟာရျမႇင္႔တင္ေရးလႈပ္ရွားမႈ (Scaling Up Nutrition 
Movement) တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္က 
စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ 
ရက္ ၁ဝဝဝ ကာလအတြင္းရွိ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ႔ေပးရန္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္ကို 

ျမန္မာနုိင္ငံ စားနပ္ရိကၡာႏွင္႔ အာဟာရဖူလံုေရး 
အမ်ိဳးသားအဆင့္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ 

ထည္႔သြင္းထားပါသည္။ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို 
LIFT က တက္ၾကြစြာ 

ပံ႔ပိုးကူညီလ်က္ရွိပါသည္။

From the private sector, the Mitsubishi Corporation is a donor.

LIFT အေၾကာင္း ။ ။အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး ရန္ပုံေငြ (LIFT) ကို အလွဴရွင္အမ်ားစုေပါင္းကာ ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံရွိ 
ေက်းလက္ေန ႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ လႈမႈဘဝမ်ား တုိးတက္ျမင့္မားလာေရးကို ရည္ရြယ္ပါသည္။ LIFT သည္ နုိင္ငံ၏ အလံုးစံု 
စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ဦးတည္လ်က္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ အာဟာရေကာင္းစြာ ရရွိေရး၊ ေဘးအႏၳရာယ္ႏွင့္အခက္အခဲမ်ားကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံနုိင္ေစေရးအတြက္ စီမံကိန္း 
မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ မူဝါဒမ်ား ေပၚထြန္းေရးအတြက္လည္း ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ 
ရွိသည္။ ယေန႔အထိဆုိလွ်င္ လူေပါင္း ၃.၆ သန္းခန္႔ (တနည္းဆုိေသာ္) နိုင္ငံ့ေက်းလက္လူဦးေရ၏ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကို LIFT က ေရာက္ရွိေထာက္ပံ့နုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

LIFT is managed by


