
လသူာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာတ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်ကမ်ှုတငွ်
အမျ  ားသာားအဆငုံ့/်န ိုငင် ဆတာ်အဆငုံ့်ဆခေါငာ်းဆဆာငမ်ှု-ကမဘာလ ိုားဆ ိုငရ်ာ

ဆနာကခ် အဆပခအဆနမျာားတငွ် ပမနမ်ာန ိုငင် ၏အဆတွွေ့အြုံက  မျာား

ကာလရှည် ြဋ ြကခမျာားတွင် လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာ အကူအညီမျာားက ို
ပြနလ်ည်သ ိုားသြ်ပခငာ်း

ဇွနလ် ၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ (တနလာဆန ုံ့)



န ဒေါနာ်း

• ယခို HARP-F ၏ webinar ပြစ်ဆသာ “လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာ တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်က်မှုတငွ် အမျ  ားသာားအဆငုံ့/်န ိုငင် ဆတာ်အဆငုံ့်
ဆခေါငာ်းဆဆာငမ်ှု-ကမဘာလ ိုားဆ ိုငရ်ာ ဆနာက်ခ အဆပခအဆနမျာားတငွ် ပမနမ်ာန ိုငင် ၏ အဆတွွေ့အြုံက  မျာား”တွင် CERA က ိုယစ်ာား
တငပ်ြဆဆာွးဆနာွးခွငုံ့် ရရှ သညုံ့အ်တကွ် ဆကျားဇူားအထာူး တငရ်ှ ြေါတယ။် CERA အဆနပြငုံ့် ရခ ိုငပ်ြညန်ယအ်လယြ် ိုငာ်းတွင် ၂၀၁၄
ခိုနစ်ှကတညာ်းက ကျွန်ိုြ်တ ို ုံ့သည် DRR ၊ WASH ၊ ဒဆီရဆတာ သစ်ဆတာပြ နာ်းတာီးပခငာ်း နငှုံ့် စ ိုက်ြျ  ားပခငာ်း၊ နငှုံ့်
အသက်ဆမွားဝမ်ားဆြုံကာငာ်းလိုြ်ငနာ်းမျာားပြငုံ့် သဘာဝကြ်ဆဘားအနတရာယဆ်လ ာုံ့ချမှု နငှုံ့် ရြ်ရွာလူထို၏ ဒဏခ် န ိုငရ်ည် တ ိုားတက်ဆစရန်
လိုြ်က ိုငဆ်နခ ုံ့သည။် အဆရားဆြေါ် တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်က်မှု ထ ဆရာက်စွာ ဆဆာငရွ်ကန် ိုငရ်န် CERA က ို ကူညဆီထာက်ြ ုံ့ထာားပြီား AA နငှုံ့်
စစ်တြ်အြုံကာား လကန်ကက် ိုင် ြဋ ြကခဆြုံကာငုံ့် IDP စခနာ်းမျာား နငှုံ့် ြူားဆြေါငာ်းဆဆာငရွ်က်ဆနသည။် စစ်ဆတွတွင် က ိုဗစ်-၁၉
တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်က်မှု နငှုံ့်HARP-F နငှုံ့်Malteser International တ ို ုံ့ဦားတညထ်ာားဆသာ ဆဒသမျာားတငွြ်ေါ ဆဆာငရွ်က်ဆနသည။်

• CERA အဆနပြငုံ့် ယခိုနစ်ှဆနာ်းြ ိုငာ်းတွင် Malteser International နငှုံ့် မ တ်ြက်အပြစ် ဆဆာငရွ်ကရ်ာမှာ ToGETHER
ဆဒသတငွာ်းက ိုက်ညမီှုရှ ဆအာင် ဆဆာငရွ်က်မှု (Localization)စီမ က နာ်း ရရှ ခ ုံ့သည။် ပမနမ်ာန ိုငင် အနှ ုံ့တွင် ဆဒသတွငာ်း
လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာ မ တ်ြက်အြွ ွေ့အစညာ်း (LHP) ၅ ြွ ွေ့ ြွ ွေ့စညာ်းထာားပြီား NEAR အြွ ွေ့အစညာ်းဆ ိုငရ်ာ စွမ်ားဆဆာငရ်ည်
ဆနာ်းစစ်မှု(OCA) က ရ ယာ (tool) က ို ကဏ္ဍ (၇) ခို -စီမ အိုြ်ချ ြ်မှု နငှုံ့် ဆခေါငာ်းဆဆာငမ်ှု၊ အဆထဆွထွ စီမ ခန ုံ့ခ်ွ မှု နငှုံ့် စီမ အိုြ်ချ ြ်မှု၊
လူစွမ်ားအာားအရငာ်းအပမစ်၊ ဘဏ္ဍာဆရား စီမ ခန ုံ့ခ်ွ မှု၊ စီမ က နာ်း ြွ ွေ့ ပြ  ားဆရားဆွ မှု နငှုံ့် စီမ ခန ုံ့ခ်ွ မှု၊ စီမ က နာ်း စွမ်ားဆဆာငမ်ှု စီမ ခန ုံ့ခ်ွ မှု၊ နငှုံ့်
ပြငြ်ဆက်ဆ ဆရား နငှုံ့် ဆရရှညတ်ညတ် ုံ့မှု၊ က ို ဆနာ်းစစ်ခ ုံ့သည။် CERA သည် ြ ိုမှန် ြူားဆြေါငာ်းဆဆာငရွ်က်မှုအြွ ွေ့ (ယနတရာားမျာား)ပြငုံ့်
ဆဒသတငွာ်း လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာ လ ိုအြ်ချက်မျာားက ို န ိုငင် တကာ လိုြ်ဆဆာငသ်မူျာား/ရခ ိုငပ်ြညန်ယတ်ွင် CSO
အြွ ွေ့အစညာ်းမျာားထ သ ို ုံ့ဆြာ်ထိုတ်တငပ်ြရန် ဒဇီ ိုငာ်းဆွ ထာားသည။်



ဆဒသတငွာ်းက ိုကည်မီှုရှ ဆအာင်ဆဆာငရွ်ကမ်ှု
(Localization)အာားလကဆ်တွွေ့ကျငုံ့သ် ိုားပခငာ်း

• န ိုငင် ဆတာ်အဆငုံ့် ဆဒသတငွာ်းက ိုကည်မီှုရှ ဆအာင် ဆဆာငရွ်ကမ်ှု (Localization) မဆူဘာင် ၄ ခို အရ
လသူာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာ တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်ကမ်ှုအတကွ် CERA သည် န ိုငင် တကာ အြွ ွေ့အစညာ်းမျာားမှ
စမွာ်းဆဆာငရ်ညပ်မြှငုံ့တ်ငမ်ှု သငတ်နာ်းရရှ ထာားပြီား ဆဒသတငွာ်း CSO မျာားနငှုံ့် ြ ိုမနှ် စညာ်းမျဉားတကျမဟိုတဆ်သာ
အစညာ်းအဆဝားမျာား လစဉ ပြ လိုြ်၍ အခငာ်းအကျငာ်းဆ ိုငရ်ာ အဆပခအဆနမျာား နငှုံ့အ်ဆတွွေ့အြုံက  မျာား ဆဝမ ဆြားဆနသည။်
လကန်ကက် ိုင် ြဋ ြကခ နငှုံ့် က ိုဗစ-်၁၉ တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်ကမ်ှု နစှမ်ျ  ားစလ ိုားအတကွ် ဆဒသတငွာ်း အာဏာြ ိုငမ်ျာား နငှုံ့်
ကိုသသမဂ္ဂ ဆအဂ္ျငစ်မီျာားနငှုံ့် ြာူးဆြေါငာ်းဆဆာငရွ်က၍် လသူာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာ တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်ကမ်ှု ထ ဆရာကမ်ှု နငှုံ့်
အချ နတ် ိုအတငွာ်း ပြီားစာီးန ိုငဆ်စရန် ဆဆာငရွ်ကဆ်နသည။်

• ဆဒသတငွာ်း CSO အသစအ်ဆနပြငုံ့် အြွ ွေ့အစညာ်း မတှြ် ိုတငရ်န် ဆလ ာကထ်ာားြ ို လိုြ်ငနာ်းစဉဆ ိုငရ်ာ
တတက်ျွမာ်းမှုဗဟိုသိုတ နငှုံ့် အဆတွွေ့အြုံက  မျာားက ို ြလယှခ် ုံ့ြုံကသည။်

• ရနြ် ိုဆငွ အခငွုံ့အ်လမာ်းမျာား လကခ် န ိုငရ်န် န ိုငင် တကာ အြွ ွေ့အစညာ်းမျာားသ ို ုံ့CSO ဆကသ်ယွရ်မညုံ့စ်ာရငာ်း နငှုံ့်
သကဆ် ိုငရ်ာ သတငာ်းအချကအ်လကမ်ျာားက ို CERA မှ ဆထာကြ် ုံ့ဆြားဆနသည။်

• ဦားတညထ်ာားဆသာ ဆကျားရွာမျာားရှ ရြ်ရွာလထူိုသ ို ုံ့ဆခေါငာ်းဆဆာင၍် သငြ်ုံကာားဆြားန ိုငရ်န် DRR နညာ်းြညာဆ ိုငရ်ာ
သငတ်နာ်းက ို မ တြ်ကအ်ြွ ွေ့အစညာ်းမျာားက ို CERA မှ ပြ လိုြ်ဆြားခ ုံ့သည။်



ဆဒသတငွာ်းက ိုကည်မီှုရှ ဆအာင် ဆဆာငရွ်ကမ်ှု (Localization)အာား
လကဆ်တွွေ့ကျငုံ့သ် ိုားပခငာ်း

စစ်ဆတွတွင် ဆဒသတွငာ်း
မ တ်ြက်အြွ ွေ့အစညာ်းမျာားက ို
ToT DRR နညာ်းြညာဆ ိုငရ်ာ
သငတ်နာ်းဆြားဆနသညုံ့ြ် ို

DRR 
မွမ်ားမ သငတ်နာ်းရရှ ထာားသည်
ရြ်ရွာလူထိုမျာားသ ို ုံ့
နညာ်းလမ်ားပြသငဆ်ြားပခငာ်း(coachi
ng) နငှုံ့် အြုံက ဉာဏမ်ျာားဆြားပခငာ်း
(mentoring) ပြ လိုြ်ဆြားဆနြ ို



ဆဒသတငွာ်းက ိုကည်မီှုရှ ဆအာင်ဆဆာငရွ်ကမ်ှု
(Localization)အတကွ်လ ိုအြ်သညုံ့အ်ချကမ်ျာား
• လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာ ဆချာဆမွွေ့ဆသာ တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်က်မှုအတကွ် လိုြ်ငနာ်းစဉဆ ိုငရ်ာ လိုြ်ထ ိုားလိုြ်နည်ားမျာား၊
ရ ို ားတွငာ်းြ ိုငာ်း ထ နာ်းချ ြ်မှုမျာား နငှုံ့် ဘဏ္ဍာဆရား စီမ ခန ုံ့ခွ် မှု၊ ြ ိုဆြာ်ဆရားသာားသညုံ့် အစီရငခ် စာဆရားသာားပခငာ်း၊ MEAL ၊ DRR
အဆရားဆြေါ် တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်က်မှု နငှုံ့် မ မ ဆြုံကာငုံ့် ဆဘားအနတရာယ်မပြစ်ဆစဆရား (do no harm) ြဋ ြကခ အက ဆတ်မှု စသညုံ့်
စွမ်ားဆဆာငရ်ည် ပမြှငုံ့တ်ငပ်ခငာ်း သငတ်နာ်းမျာားအတွက် မ တ်ြကအ်ြွ ွေ့အစည်ားမျာား (HARP-F ၊ Malteser International ၊
SCI ၊ FCA နငှုံ့် RAFT) တ ို ုံ့မှ ကူညီဆထာက်ြ ုံ့ဆြားပြီား ပြစ်သည်။

ဒေသတငွ ်း CSO၏ကွွာဟချက 

• န ိုငင် တကာ ဆဆာငရွ်က်သမူျာား နငှုံ့် အလှူရှငမ်ျာားဆသီ ို ုံ့ဆဒသတွငာ်းမှ အသ မျာား သ ရှ ဆစပခငာ်း

• န ိုငင် တကာ အြွ ွေ့အစည်ားမျာားသည် ဆဒသတွငာ်း အဆပခအဆနမျာားက ို နာားလည်သဆဘာဆြေါကသ်ငုံ့သ်ည်။ စစ်မှနဆ်သာ နငှုံ့်
သာတူညီမ ရှ ဆသာ မ တ်ြက်ြွ ွေ့စည်ားပခငာ်း)

• စွမ်ားဆဆာငရ်ည် နငှုံ့် အရငာ်းအပမစ်မျာား မ ဆဝဆြားပခငာ်း (တ ိုက်ရ ိုက် ရနြ် ိုဆငွ လက်လှမ်ားမီဆစရန် အချ နယ်ူ တည်ဆဆာက်ရန်
လ ိုအြ်သည်)

• အြွ ွေ့အစည်ားဆ ိုငရ်ာ ြွ ွေ့ ပြ  ားတ ိုားတက်မှုအတွက် ရနြ် ိုဆငအွရငာ်းအပမစ်မျာား မရှ ပခငာ်း

• တ ိုက်ရ ိုက်အလှူရှငအ်ြွ ွေ့အစည်ားမျာားနငှုံ့် ထ ဆတွွေ့ဆက်ဆ ရန် အခွငုံ့အ်လမ်ား နည်ားြေါားပခငာ်း



သငယ်လူ ိုကရ်သညုံ့်သငခ်နာ်းစာမျာား
ရခ ိုငပ်ြည်နယ်တွင် က ိုဗစ်-၁၉ တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်က်မှုအတွက်

• ၂၀၁၅ ခိုနစ်ှတွင် ဆကျာက်ဆတာ် နငှုံ့် ဆပမာက်ဦား ပမ  ွေ့နယ်မျာားတွင် ဆရကကီားဆရလ  ပြစ်ပခငာ်း နငှုံ့်
၂၀၁၆-၂၀၁၇တွင် ရှမ်ားပြည်နယ်ဆပမာက်ြ ိုငာ်းတွင် လက်နက်က ိုင် ြဋ ြကခပြစ်ပခငာ်း
စသည်တ ို ုံ့တွင် စစ်ဆတွ ဆဒသတွငာ်း CSO ကွနယ်က်မျာားနငှုံ့် က ိုယ်ြ ိုငရ်နြ် ိုဆငပွြငုံ့်
တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်က်ခ ုံ့သည်။

• ရခ ိုငပ်ြည်နယ်တွင် က ိုဗစ်-၁၉ ြထမလှု ငာ်းပြစ်ဆနစဉ နငှုံ့် လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာ
တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်က်မှုအတွက် “အာရကန် လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာ
ြူ ားဆြေါငာ်းဆဆာငရွ်က်မှုအြွ ွေ့ (AHCT)”အမည်ပြငုံ့် ရခ ိုငပ်ြည်နယ်တွငာ်း
ြူ ားဆြေါငာ်းဆဆာငရွ်က်မှုအာားဆကာငာ်းဆစရန် ဆဒသတွငာ်း CSO ၆ ြွ ွေ့ မှ ြွ ွေ့စည်ားခ ုံ့သည်။

• ရခ ိုငပ်ြည်နယ်တွင် ထြ်မ ၍ ြ ိုမ ိုဆ ိုားဝေါားဆသာက ိုဗစ်-၁၉ ဒိုတ ယလှု ငာ်းပြစ်ဆနစဉ ဆဒသတွငာ်း
အစ ိုားရ နငှုံ့် MoHS တ ို ုံ့က ို AHCT မှ ြူားဆြေါငာ်းဆဆာငရွ်က်ခ ုံ့ပြီား ဂ္ျာမနအ်စ ိုားရ၊ SDC နငှုံ့် AA 
Global တ ို ုံ့မှ ြ ုံ့ြ ိုားမှုပြငုံ့် ကွာရနတ်ငာ်းစငတ်ာမျာားတွင် ဆနထ ိုငသူ်မျာားက ို အစာနငှုံ့်
ြစစည်ားမျာားက ို ကူညီဆထာက်ြ ုံ့ဆြားခ ုံ့သည်။အစ ိုားရြက်မှလည်ား
ကွာရနတ်ငာ်းစငတ်ာမျာားတွင် ဆနထ ိုငသူ်မျာားက ို အစာမျာားထညုံ့်ဝငဆ်ြားအြ်ခ ုံ့သည်။

• ဤအချက်က ိုအဆပခခ ၍ ဆဒသတွငာ်း အရငာ်းအပမစ်မျာားနငှုံ့် က ိုဗစ်-၁၉ က ို ဆကျာ်လ ာားခ ုံ့ဆသာ
အဆလုံ့အကျငုံ့ဆ်ြေါငာ်းမျာားစွာက ို ကျွန်ိုြ်တ ို ုံ့လိုြ်န ိုငပ်ြီား အချ  ွေ့ဆသာ CSO မျာားတွင်
တစ်ဦားချငာ်း အလှူရှငမ်ျာားမှ ရနြ် ိုဆငွ ရရှ ခ ုံ့ြုံကသည်။

• သ ို ုံ့ဆသာ်လည်ား ဆဒသတွငာ်း ပြစ်ဆြေါ်ဆနဆသာ က စစရြ်မျာားဆြေါ် မူတည်ပြီား ဆရရှည်
ဗျ ဟာကျကျ ဆဆာငရွ်က်ရန် နည်ားြညာဆ ိုငရ်ာ အဆထာက်အြ ုံ့ လ ိုအြ်ဆနြေါသည်။
အနာဂ္တ်တွင် ပမနမ်ာန ိုငင် ၏ ရှုြ်ဆထွားဆသာအဆပခအဆနမျာားတွင်
လူသာားချငာ်းစာနာမှုဆ ိုငရ်ာတ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်က်မှုမျာား ဆချာဆမွွေ့ စွာ လိုြ်ဆဆာငန် ိုငရ်န်
သငယ်ူမှုမျာား ြလှယ်ရန် လ ိုအြ်သည်။

စစ်ဆတွရှ ကွာရနတ်ငာ်းစငတ်ာတွင်အစာဆဝဆနသညုံ့် ဓေါတ်ြ ို


