
ခခုအံာားက်ဆငာ္းမႈေရာဂါါွႏင့္ တီဘီေရာဂါ စမီခံ်က္  

ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ ျမန္မာ 

ဆကစ္ပအ္ေၾကာငာ္းအရာ။ ျမန္မာါုိႏင္ငံသည္ ကမၻာ့တီဘီေရာဂါျဖစ္မႈအျမင့္ဆံုား ၂၂ 
ါုုိႏင္ငံအနက္မွ တခုျဖစ္ကာ ကမၻာလံုားဆိုင္ရာ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပ္ါားမႈ ပ်မ္ားမွ်ါႏႈန္ားထက္ 
သံုားဆမ်ာားလ်က္ရိွျပီား အာရွတ္င္လည္ား ျဖစ္ပ္ါားမႈါႏႈန္ားအျမင့္ဆံုား တစ္ါုိႏင္ငံျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၀ ခုါွႏစ္တ္င္ ျမန္မာါုိႏင္ငံ၌ တီဘီေရာဂါလူနာအသစ္ ခန္႕မွန္ားေျခ ၁၈၀၀၀၀ 
ရိွျပီား ၄င္ားတို႕အနက္မွ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ကေလားသူငယ္မ်ာားျဖစ္ၾကသည။္ ကမာၻ႔  
တီဘီေဆားယဥ္ပါားမႈ အျမင့္ဆံုား ၂၇ ါုုိႏင္ငံ အနက္မွ တခ ု
လည္ား ျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာါုိႏင္ငံ၏ တီဘီေရာဂါ လူနာသစ္မ်ာား 
တ္င္ ေဆားယဥ္ပါားမႈေတ္႕ရိွါႏႈန္ားသည ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတ္င္ အျမင့္ဆံုားျဖစ္သည္။ 
၂၀၁၃ခုါွႏစ္တ္င္ ျမန္မာါုိႏင္ငံ၌ လူေပါင္ား ၁၈၉၀၀၀ တ္င္ ခုခံအာား 
က်ဆင္ားမႈေရာဂါ ျဖစ္ပ္ါားလွ်က္ရိွျပီား  ခုခံအာားက်ဆင္ားမႈေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုားသ ူ
ခန္႕မွန္ားေျခ ၁၅၀၀၀ ဦား ရိွသည္။ အသက္ ၁၅ ါွႏစ္ါွႏင့္အထက္ရိွ လူထုအၾကာား 
ခုခံအာားက်ဆင္ားမႈေရာဂါျဖစ္ပ္ါားမႈါႏႈန္ားသည္ လ္န္ခခ့ေသာ ၁၀ါွႏစ္တ္င္ ၀.၉၄ ရာခုိင္ါႏႈန္ား 
ရိွခခ့ရာမွ ၂၀၁၃ခုါွႏစ္တ္င္ ၀.၄၇ ရာခုိင္ါႏႈန္ားသို႕ က်ဆင္ားခခ့သည္။ သို႕ေသာ္ 
မူားယစ္ေဆားအေၾကာထခထိုားသ္င္ားသူမ်ာား၊ အမ်ိ ားသာား လိင္တူခ်စ္သူမ်ာားါွႏင့္ 
အမ်ိ ားသမီားျပည့္တန္ဆာမ်ာားကခ့သိ႕ု ေရာဂါျဖစ္ပ္ါားါုိႏင္သည့္ အလာားအလာရွိ 
အုပ္စုမ်ာားတင္္ ေရာဂါျဖစ္ပ္ါားမႈါႏႈန္ားမွာ ဆက္လက္ျမင့္မာားေနဆခပင္ျဖစ္သည္။  
 
အာဟာရျဖည့္စက္ေ္ပားျခငာ္းါွႏင့္ ေအ့(ခ်္)အုိငဗ္/ီတဘီ။ီ ေအ့(ခ်္)အုိငဗ္/ီ
တီဘီေရာဂါရွင္မ်ာားအတ္က္ ခုခံအာားစနစ္အာားေကာင္ားေစရန္ါွႏင့္ ေရာဂါခုခံ 
ါုိႏင္ရန္ ေကာင္ားမ္န္ေသာ အာဟာရလိုအပ္သည္။ ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီ/တီဘီေရာဂါ 
ကူားစက္မႈတင္္ အာဟာရသည ္ အေရားပါေသာအခန္ားက႑မွ ပါ၀င္လ်က ္
ရိွျပီား      ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီ/တီဘီလူနာမ်ာားကိုယ္အေလားခ်ိန္က်ဆင္ားျခင္ားါွႏင့္ အာဟာရ 
မျပည့္၀ျခင္ားျဖစ္ေစသည့္အခ်က္မ်ာားတင္္ ကယ္လိုရီ စာားသံုားမႈေလ်ာ့နခသ္ာားျခင္ား ါွႏင့္/
သို႕မဟုတ္ ေန႕စဥ္စ္မ္ားအင္ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မာားလာျခင္ားတို႔ပါ၀င္သည္။ 
အရ္ယ္ေရာက္ျပီားသူမ်ာားအတ္က္  ေရာဂါေနာက္ပုိင္ားအဆင့္တင္္ ၃၀ ရာခုိင္ါႏႈန္ား 
ါွႏင့္ ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီေရာဂါပိုားရိွျပီား ခုခံအာားက်ဆင္ားမႈလကၡဏာျပ ကေလားမ်ာားအတ္က ္
၅၀ မွ ၁၀၀ ရာခုိင္ါႏႈန္ား စ္မ္ားအင္လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္ား ကမၻာ့ 
က်န္ားမာေရားအဖခ႕္ၾကီားက ခန္႕မွန္ားသည္။ ေရာဂါျဖစ္ပ္ါားမႈအဆင့္တိုင္ားအတ္က္ 
အာဟာရအေရားပါသည္။ ကုသမႈမခံယူမီ အာဟာရျဖည့္စက္္ေပားျခင္ားက ေရာဂါ 
တိုားါႏႈန္ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ေဆားကုသမႈကနဦားအဆင့္တင္္ ေသဆံုားမႈါႏႈန္ား 
က်ဆင္ားေရား၊ ကုသမႈေဘားထ္က္ဆိုားက်ိ ားကိ ု ေလ်ာ့ခ်ျခင္ားါွႏင့္ ကုသမႈ မပ်က္မက္က ္
ခံယူါႏိုင္ေရားအတ္က္ အာဟာရက အေရားပါသည္။ ေနာက္ပိုင္ားတ္င္လည္ား 
အာဟာရျပည့္၀သည့္ စာားသံုားမႈက ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီလူနာ၏ ဘ၀တင္္ 
ယင္ားေရာဂါေၾကာင့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိားျဖစ္ရျခင္ားကို ေလ်ာ့နည္ားသ္ာားေစျပီား တီဘီလူနာ 
မ်ာားအတ္က္လည္ား က်န္ားမာေပ်ာ္ရႊင္သည္ ့ ဘ၀ဆက္လက္တည္ျမခေစရန္ 
ကူညီေပားသည္။ ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီလူနာမ်ာားတင္္ အာဟာရမျပည့္၀ျခင္ားသည ္ ဆင္ားရခ 
ါ္ႏမ္ားပါားမႈ ါွႏင့္/သို႕မဟုတ ္ စာားနပ္ရိကၡာမရါုိႏင္ျခင္ားတို႕ါွႏင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ 
စာားနပ္ရိကၡာမလံုေလာက္မႈက  ART ေဆားစ္မ္ားထိေရာက္မႈအတ္က္ အဟန႕္အတာား 
ပုိသိသာေစျပီား ေဆားကုသခံယူမႈ ပ်က္က္က္ျခင္ားါွႏင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္အျပင္ 
တဦားခ်င္ား၊ က်န္ားမာေရားါွႏင့္ စီမံခ်က္အေပၚတ္င္လည္ား ဆိုားက်ိ ားသက္ေရာက္မႈရိွကာ 
ကိုယ္အေလားခ်ိန္မျပည့္သည့္ A R T  ေဆားကုသမႈ ခံယူေနသူမ်ာား 
အၾကာား ေသဆံုားမႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ အခ်က္တခ်က္လည္ား ျဖစ္သည္။ စာားနပ္ရိကၡာ 
အေထာက္အပ့ံါွႏင့္ အာဟာရျဖည့္စက္္ျခင္ားက ေဆားကုသခံယူမႈ၏ အဓိက 
အစိတ္အပုိင္ားျဖစ္ျပီား ေအာက္ပါတို႕တ္င္ အေရားပါေသာက႑မွ ပါ၀င္ေနသည္။ 
(က) ေ၀ဒနာရွင္မ်ာား ေဆားကုသမႈ စတင္ခံယူါႏိုင္ရန္ (ခ) ကနဦားေဆားကုသမႈ 
စချ္မခေစရန္ ျမွင့္တင္ျခင္ား (ဂ) ေဘားထ္က္ဆိုားက်ိ ားကို ထိန္ားခ် ပ္ေပားျခင္ား 
(ဃ) ေဆားကုသမႈ ေအာင္ျမင္ေစရန္ါွႏင့္ (င) အာဟာရ ျပန္လည္ျပည့္၀လာေစရန္။  
                          

 

စစီဥေ္ဆာငရ္က္မ္ႈ။ ခုခံအာားက်ဆင္ားမႈေရာဂါါႏွင့္ တီဘီေရာဂါဆိုင္ရာ အမ်ိ ားသာား 
နည္ားဗ််ဴဟာအစီအစဥ္ကို ပ့ံပုိားေပားေရားအတ္က္ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္၏ 
လက္ရိွစီမံကိန္ားေအာက္တ္င္ ျမန္မာါိုႏင္ငံ၏ ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီေရာဂါျဖစ္ပ္ာားမႈအတ္က္ 
စီစဥ္ေဆာင္ရ္က္ထာားသည္။ ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီေရာဂါ ကာက္ယ္ေရား၊ လူနာမ်ာားါွႏင့္ 
၄င္ားတို႕၏ မိသာားစုမ်ာားအတ္က္ ေထာက္ပံ့ေပားျခင္ားဆုိင္ရာ ဘက္စုံအစီအစဥ္ 
မွတဆင့္ ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီေရာဂါျဖစ္ပ္ာားမႈကို တံု႕ျပန္ါုိႏင္ရန္ ါုိႏင္ငံလံုားဆိုင္ရာ 
နည္ားဗ််ဴဟာအစီအစဥ္က လမ္ားညႊန္ေပားသည္။ အာဟာရျဖည့္စ္က္ျခင္ားကို 
“ဘကစ္ံုေရရညွျ္ပ စေုစာင့္ေရာွကမ္ႈ” (CoC) ၏ အဓိက႑အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပ လာ 
သည္။ တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရား႒ာန၏ အဓိကက႑မ်ာားအတက္္ ါုိႏင္ငံလုံား 
ဆိုင္ရာ တီဘီေရာဂါ နည္ားဗ််ဴဟာ အစီအစဥ္ (၂၀၁၁-၂၀၁၅) က ပုံေဖာ္ေပားသည္။ 
ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရ္က္မႈသည္ 
အာဟာရျပန္လည္ျပည့္၀ေရားါွႏင့္ ကုသမႈ ေအာင္ျမင္ေရားကို ေသခ်ာေစသည့္အျပင္ 
ခုခံအာားက်ဆင္ားမႈေရာဂါါႏွင့္ တီဘီေရာဂါဆိုင္ရာ ဘက္စုံေရရွည္ျပ စုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
(CoC)၏ အေျခခံက်ေသာ အစိတအ္ပုိင္ားလည္ားျဖစ္သည္။ အာဟာရျပည့္၀ေသာ 
စာားနပ္ရိကၡာမ်ာားပ့ံပုိားေပားျခင္ားအျပင္ အာဟာရဆန္ားစစ္မႈ၊ လူနာမ်ာားအာားလံုားအတ္က ္
က်န္ားမာေရားါွႏင့္အာဟာရဆိုင္ရာပညာေပားျခင္ားါွႏင့္ ါွႏစ္သိမ့္ေဆ္ားေါ္ႏားျခင္ားမ်ာား ပါ၀င္ 
သည္။ ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီါွႏင့္ တီဘီစီမံခ်က္အရ ရန္ကုန္၊ မါၲႏေလား၊ မေက္ား၊ မ္န္၊ ကခ်င္၊ 
ရခုိင္၊ ကယာားါွႏင့္ ကိုားကန္႕မွ လူနာမ်ာားသည္ ဆန္၊ ပခ၊ ဆီ၊ အုိင္အုိဒင္ားဆာား၊ ဆန္-
ပခပိစပ္အာဟာရမႈန္႕တို႔ပါ၀င္ေသာ  လစဥ္စာားနပ္ရိကၡာ ရရိွသည္။ ခုခံအာား 
က်ဆင္ားမႈလူနာမ်ာားသည ္ ART ေဆားကုသမႈ စတင္ခံယသူည့္ ပထမ (၆) လ 
(အရ္ယ္ေရာက္ျပီားသူမ်ာား - ကိုယ္အေလားခ်ိန္/အရပ္ ညႊန္ားကိန္ား ၁၈.၅ါွႏင့္အထက္၊ 
ငါားါွႏစ္ေအာက္ကေလား ကိုယ္အေလားခ်ိန္/အရပ္အျမင့္ Z score -၂ ါွႏင့္အထက္) 
သို႕ ေရာက္ရွိခ်ိန္အထိ စာားနပ္ရိကၡာအေထာက္အပ့ံ ရရိွါုိႏင္မည္ျဖစ္သည္။ တီဘ ီ
လူနာမ်ာားသည္ ကုသမႈခံယူေနစဥ္ (တိုက္ရုိက္ၾကည့္ရႈ အခ်ိန္တိုကု ကုထံုားျဖင့္ ၆-၈ 
လ၊ ေဆားယဥ္ပါား တီဘီအတက္္ ၂ ါွႏစ္) စာားနပ္ရိကၡာ အေထာကအ္ပ့ံ ရ 
မည္ ျဖစ္သည္။ 

မတလ္၊ ၂၀၁၅ 

၂၀၁၅ WFP ေအ့(ခ်္)အုိငဗ္/ီတဘီ ီအစအီစဥ ္အေျချပကနိာ္းဂဏနာ္းမ်ာား 

 အက် ိားခစံာားခင့္္ရွသိမူ်ာား 

၂၀၀၀၀   

လိအုပခ္်က ္

(အေမရကိနေ္ဒၚလာ)  

စာားနပရ္ကိၡာ (တနသ္နာ္းေပါငာ္း)        

၄၀၂၀ 

WFP ၏ “ေဆားညႊနာ္းအရ စာားနပရ္ကိၡာ”ကို လူနာတဦားက လက္ခံရယူစဥ္။ ဓါတ္ပုံ - AHRN/Aung  



 
WFP Myanmar 
HIV/TB Programme 

ရငာ္းါီွႏားျမ ပါံွ္ႏမႈ။ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ စာားနပ္ရိကၡာါႏွင့္ အာဟာရ 
အေထာက္အပ့ံသည္ လူနာမ်ာားအတက္္ ART ါွႏင့္ တီဘီေရာဂါကုသမႈ ခံယူရန္ါွႏင့္ 
မပ်က္က္က္ပ့ံပုိားေပားါုိႏင္မႈျပ ါႏိုင္ရန္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ျပီား တ္က္ေျခကိုက္သည့္ 
နည္ားလမ္ားျဖစ္ကာ အပုိကုန္က်မႈကိုလည္ား ေလ်ာ့ခ်ေပားသည္။ စာားနပ္ရိကၡာါႏွင့္ 
အာဟာရအေထာက္အပ့ံကို သကက္ယ္ကုသမႈါွႏင့္ ေပါင္ားစပ္ေသာအခါ ေသဆံုားမႈ 
ါႏႈန္ား၊ ေဆားေဘားထ္က္ဆိုားက်ိ ား၊ အျခာားေရာဂါပိုားမ်ာား၀င္ေရာက္ါႏိုင္မႈ အလာား 
အလာါႏွင့္ ျပင္ားထန္မႈ၊ အ၀လ္န္ျခင္ားကခ့သို႕ ေရရွညက္ုသမႈ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ဆိုားက်ိ ားမ်ာား 
ကို ေလ်ာ့ခ်ေပားါုိႏင္သည္။ ေဆားကုသမႈါွႏင့္ အာဟာရအေထာက္အပ့ံ 
သည ္ ေရာဂါပိုားပမာဏကို ေလ်ာ့ခ်ေပားါုိႏင္ျပီား ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီလူနာမ်ာား၏ 
စ္မ္ားေဆာင္ါုိႏင္မႈါွႏင့္ လူေနမႈဘ၀ကို ျမွင့္တင္ေပားါုိႏင္သည္။ ထို႕ျပင္ ၀င္ေင္ရွာါုိႏင္ 
သည့္ မိသာားစု၀င္ နာမက်န္ားျဖစ္လွ်င ္ကုသစရိတ္ကုန္က်မႈါွႏင့္ ၀င္ေင္ ဆံုားရံႈားမႈမ်ာား 
မိသာားစုအေနျဖင့္ ၾကံ ေတ္႕ရသည။္ အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီါွႏင့္ 
တီဘီေရာဂါ သက္ေရာက္မႈမွသည ္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ စီားပ္ါားေရားရာအေပၚ ဆိုားက်ိ ား 
ဂယက္ရုိက္လာမည္ျဖစ္ကာ ါုိႏင္ငံ၏လူမႈေရားါွႏင့္စီားပ္ါားေရားဖ္ံ႕ျဖိ ားမႈကို ေါွႏာင့္ေါွႏားေစ 
သည္။ စာားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈသည္ ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီါွႏင့္ တီဘီ ဆိုားက်ိ ားဒဏ ္
ကို ေလ်ာ့ခ်ေပားါုိႏင္ျပီား တဦားခ်င္ားါွႏင့္ အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ က်န္ားမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ 
ဆုတ္ယုတလ္ာမႈကိုလည္ား တာားဆီားေပားါုိႏင္သည္။  
 
မတိဖ္ကအ္ဖခ္႕အစညာ္းမ်ာား။ ကုလသမဂၢ ခုခံအာားက်ဆင္ားမႈေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရား 
အဖခ႕္၏ ပူားတခေ္ထာက္ပ့ံသူတဦားျဖစ္သည္ ့ ျမန္မာနုိင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကမာၻ့ 
စာားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္သည္ ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီါွႏင့္ တီဘီေရာဂါျပန္႕ပ္ါားမႈကို 
တံု႕ျပန္ရာတ္င္ ပင္မအခန္ားက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရ္က္လ်က္ရွိသည။္ ကလုသမဂၢ 
ခုခံအာားက်ဆင္ားမႈေရာဂါအဖခ႕္၊ အျခာားအဖခ႕္အစည္ားမ်ာားါွႏင့္ ေပါင္ားစပ္ရံပုံေင္၊ 
ရလဒမ္်ာားါွႏင့္ တာ၀နခ္မံႈ မေူဘာငေ္အာကမ္ ွ ပာူးေပါငာ္းေဆာငရ္က္လ္်ကရ္ွသိည။္ 
ကုလသမဂၢကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္သည္ ဘက္စုံေရရွည္ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ  
(CoC) တ္င္ စာားနပ္ရိကၡာါႏွင့္ အာဟာရ အေထာက္အပ့ံ ေပါင္ားစပ္ 
ပါ၀င္မႈ ေသခ်ာေစရန္ ဦားစီားေဆာင္ရ္က္လ်က္ရွိသည။္ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့ 
စာားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္သည္ ၂၀၁၃ ခုါွႏစ္မွစတင္ကာ ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီါွႏင့္ တီဘ ီ
လူနာမ်ာားအတ္က္အာဟာရျဖည့္စ္က္မႈေထာက္ပံ့ျခင္ားကိုေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီ ေဆားကုသ 
ခန္ား သို႕မဟုတ္ ရပ္ရ္ာတ္င္ားေနအိမ္အေျချပ  ျပ စုေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္ားမ်ာားမွ 
တဆင့္ အစုိားရ၊ ါုိႏင္ငံတကာါွႏင့္ ေဒသခံ အစုိားရမဟုတ္ေသာ အဖခ႕္အစည္ားမ်ာားါွႏင့္ 
ပူားေပါင္ားေဆာင္ရ္က္လ်က္ရွိသည္။ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္၏ 
လုပ္ငန္ားမ်ာားကို Asian Harm Reduction Network (AHRN)၊ Aide Médicale 
Internationale (AMI)၊ International Organization for Migration (IOM)၊ 
Medical Action Myanmar (MAM)၊ Médecins du Monde (MDM)၊ Malteser 
international၊ Médecins Sans Frontieres Holland (MSF-H)၊ Progetto 
Continenti ါွႏင့္ Adventist Development and Relief Agency (ADRA) 
စသည့္အဖခ႕္မ်ာားါွႏင့္ မိတ္ဖက္ျပ ေဆာင္ရ္က္ေနသည္။ လုပ္ငန္ားမ်ာားတင္္ အစာ 
စာားသံုားမႈျမွင့္တင္ေရားါွႏစ္သိမ့္ေဆ္ားေါ္ႏားျခင္ားါွႏင့္ပ့ံပုိားျခင္ား၊ စာားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့့ျခင္ား၊ 
အက်ိ ားခံစာားခ္င့္ရိွသူ၏ အာဟာရ/က်န္ားမာေရား အေျခအေန 
ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္ား၊ က်န္ားမာေရားါွႏင့္ အာဟာရပညာေပားျခင္ားါွႏင့္ 
တိုင္ပင္ေဆ္ားေါ္ႏားျခင္ားတို႔ပါ၀င္သည္။  အမ်ိ ားသာား ခုခံအာားက်ဆင္ားမႈေရာဂါါႏွင့္ 
တီဘီေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရား႒ာနမ်ာားါွႏင့္လည္ား အနီားကပ္ ပူားေပါင္ားေဆာင္ရ္က္ေန 
သည္။ ါုိႏင္ငံတ၀ွမ္ားရိွ ေဆားယဥ္ပါားတီဘီလူနာမ်ာားအတ္က္ အာဟာရ 
အေထာက္အပ့ံ ရရိွမႈေသခ်ာေစရန္ ၂၀၁၄ ခုါွႏစ္၌ အမ်ိ ားသာား တီဘီေရာဂါ 
တိုက္ဖ်က္ေရား႒ာနါွႏင့္ သေဘာတစူာခၽ္န္လႊာ လက္မွတ္ ေရားထိုားခခပ့ါသည္။  
၄င္ားအစီအစဥ္ကို ကုလသမဂၢကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္၏ နည္ားပညာ 
အကူအညီျဖင့္ အစုိားရက တိုက္ရိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရိွသည္။  

ေရ႕ွလပုင္နာ္းစဥမ္်ာား။ ျမန္မာါုိႏင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာ 
အစီအစဥ္သည္ ေအ့(ခ်္)အုိင္ဗီါွႏင့္ တီဘီလူနာမ်ာားအတ္က္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ါွႏင့္ အေထာက္အပ့ံ ဘက္စုံအစီအစဥ္တ္င္ စာားနပ္ရိကၡာါႏွင့္ အာဟာရျဖည့္စက္္ 
ပ့ံပုိားမႈ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ေပါင္ားစပ္ထည့္သ္င္ားျခင္ား ေသခ်ာေစရန္ါွႏင့္ ါ္ုိႏင္ငံအဆင့္ 
ခုခံအာားက်ဆင္ားမႈါွႏင့္ တီဘီေရာဂါဆိုင္ရာ နည္ားဗ််ဴဟာါွႏင့္အစီအစဥ္မ်ာားတင္္ 
ထင္ဟပ္ေစရန္ အစုိားရ၊ အျခာားမိတ္ဖက္အဖခ႕္မ်ာားါွႏင့္ အနီားကပ္ 
ပူားေပါင္ားေဆာင္ရ္က္လ်က္ရွိသည္။ ါ္ုိႏင္ငံ၏ေဆာင္ရ္က္ါ္ုိႏင္စ္မ္ား၊ လက္ရိွအေျခခံ 
အေဆာက္အဦါွႏင့္ ပ့ံပုိား၀န္ေဆာင္မႈယါႏၲရာားမ်ာား အာားေကာင္ားေစရန္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရ္က္မႈကို ဆကလ္က္လပ္ုေဆာင္ရန္ ရည္မွန္ားထာားသည္။ အစုိားရါွႏင့္ 
ပူားေပါင္ားေဆာင္ရ္က္ကာ စာားနပ္ရိကၡာါႏွင့္ အာဟာရပ့ံပုိားမႈကို ယခုထက ္
ပုိအာားေကာင္ားေစျပီား လုပ္ငန္ားခ်ခ႕ထ္င္ါုိႏင္ေစမည္။ က်န္ားမာေရားက႑ 
ကုသေစာင့္ေရွာက္ေရား အစီအစဥ္မ်ာားတင္္ ေင္သာား (သို႕) ေျပစာ စနစ္ေပါင္ားစပ္ 
ထည့္သ္င္ားျခင္ားကခ့သို႕ နည္ားလမ္ားသစ္မ်ာားကို ရွာေဖ္ေဖာ္ထုတ္ကာ ေအ့(ခ်္)
အုိင္ဗီါွႏင့္ တီဘီလူနာမ်ာားအတ္က္ လမူႈေစာင့္ေရွာက္ေရားစနစ္ အဆင့္ျမွင့္ရန္လည္ား 
ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စာားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္က ေဆာင္ရ္က္လ်က္ရွိသည။္  

ဆကသ္ယ္ရ္န ္-  
Ms. Ilaria Schiba 
Programme Officer (Nutrition & HIV/TB) 
Ilaria.Schiba@wfp.org 
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