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

ဆနာကခ် အဆပခအဆနမျာားတငွ် ပမနမ်ာန ိုငင် ၏အဆတွွေ့အကက  မျာား

တငပ်ြဆဆာွးဆနာွးသူ

Jessica Nhkum
အဆ ဆွ ွ အတငွာ်းဆရားမ ား

ကချင် အမျ  ားသမ ားမျာားအဖွ ွေ့၊   ိုငာ်းန ိုငင် 

ဆေသတွငာ်း စွမ်ားြကာားတ ိုားတက်ဆစမှုဆ ိုငရ်ာ KWAT ၏
အဆတွွေ့အကက  မျာား



KWAT ၏လိုြ်ငနာ်းမျာား

• ရညမ်ှနာ်းချက-် ကချင် လမူှုဝနာ်းကျငတ်ငွ် အမျ  ားသမ ားမျာား နငှုံ့် ကဆလားသငူယဘ်ဝမျာား
တ ိုားတကဆ်စရန်

• ကချငအ်မျ  ားသမ ားမျာား၏ စွမ်ားြကာားတ ိုားတကဆ်စဆရား နငှုံ့် ဖွ ွေ့ ဖဖ  ားဆစဆရား

• စ မ က နာ်းမျာား- လကူိုနက်ာူးမှုတ ိုကဖ်ျကဆ်ရား စ မ က နာ်း၊ ကျနာ်းမာဆရား စ မ က နာ်း၊
စွမ်ားဆဆာငရ်ညပ်မြှငုံ့တ်ငမ်ှု စ မ က နာ်း၊

• လူ ုံ့အခငွုံ့အ်ဆရား ချ  ားဆဖာကမ်ှုမျာား မှတတ်မ်ားတငပ်ခငာ်း နငှုံ့် သိုဆတသန စ မ က နာ်း

• စ မ က နာ်းလိုြ်ငနာ်းစဉ်မျာားအာား ဆေသတငွာ်းက ိုကည် မှုရှ ဆအာင် ဆဆာငရွ်ကမ်ှု (Localization)-
• စ မ က နာ်းတစ်ခိုတစ်ခိုစ တငွ် အဆ ိုပြ လ ာ ဆရားဆွ သညုံ့လ်ိုြ်ငနာ်းစဉ်  တငွ်
 ညုံ့သ်ငွာ်းေ ဇ ိုငာ်းဆွ  ာားသည။်



ဆေသတငွာ်း စမွာ်းြကာားတ ိုားတကဆ်စမှုဆ ိုငရ်ာ KWAT ၏
မဟာဗျျူဟာမျာား

• လကူိုနက်ာူးမှု နငှုံ့်
ကျာား၊မအဆပခပြ အကကမ်ားဖကမ်ှု
(GBV) ပဖစ်ရြ်မျာားက ို
တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်ကရ်န်
ဆေသတငွာ်း ဆဆာငရွ်ကမ်ညုံ့်
အဖွ ွေ့ငယမ်ျာားက ို KWAT မှ
ဖွ ွေ့စညာ်းသည။်

ဓေါတြ် ို-ရှမာ်းပြညန်ယ် ဆပမာကြ် ိုငာ်း၊
ဆမာ်ဟနတ်ငွ် ဆေသတငွာ်း ဆဆာငရွ်ကမ်ညုံ့်
အဖွ ွေ့ငယမ်ျာားနငှုံ့် ပြနလ်ညသ် ိုားသြ်သညုံ့်
အစညာ်းအဆဝား



ဆေသတငွာ်း စမွာ်းြကာားတ ိုားတကဆ်စမှုဆ ိုငရ်ာ KWAT ၏
လိုြ်ငနာ်းမျာား

• တညရ်ှ ဖြ ားသာား ဆေသတွငာ်း
ဖွ ွေ့စညာ်းတညဆ်ဆာက်မှုမျာားအတွက် KWAT မှ
နညာ်းြညာဆ ာက်ြ ုံ့မှု နငှုံ့် အဆငုံ့ပ်မငုံ့်
ကျွမ်ားကျငမ်ှု သငတ်နာ်းမျာား ဆြားသည။်

• ဥြမာအဆနပဖငုံ့် ဦားတည ်ာားသညုံ့်
ဆေသမျာားအတွငာ်း ဆကျားရွာ
ကျနာ်းမာဆရားဆကာ်မတ မျာား နငှုံ့် ဆကျားလက်
ကျနာ်းမာဆရားဆဆားခနာ်းမျာားက ို
အာားဆကာငာ်းဆစပခငာ်း

ဓေါတြ် ို- မ ိုငက်နွာ်းဆကျားရွာ RHC တငွ်M&E 
ပြ လိုြ်ပခငာ်း



ဆေသတငွာ်း စမွာ်းြကာားတ ိုားတကဆ်စမှုဆ ိုငရ်ာ KWAT ၏
လိုြ်ငနာ်းမျာား

• ဆေသတငွာ်း ဘာသာဆရား၊ ယဉ်ဆကျားမှု
နငှုံ့် လမူှုဆရား အသငာ်းအဖွ ွေ့မျာား၏
ဝန ်မ်ားမျာား သ ို ုံ့မဟိုတ် အဖွ ွေ့ဝငမ်ျာားက ို
လူ ုံ့အခငွုံ့အ်ဆရား၊ န ိုငင် ဆရားရာ နငှုံ့်
အပခာားဆသာ ဆခေါငာ်းစဉ်မျာားအတကွ်
(အဆပခခ နငှုံ့် ဆရာပဖစ်သငတ်နာ်း/TOT) 
KWAT မှ သငတ်နာ်းဆြားသည။်

ဓေါတြ် ို- မ ဆြားသမူျာား
ြညာဆြားပခငာ်း TOT



ဆေသတငွာ်း စမွာ်းြကာားတ ိုားတကဆ်စမှုဆ ိုငရ်ာ KWAT ၏
လိုြ်ငနာ်းမျာား

• ဆေသတငွာ်း အစိုအဖွ ွေ့မျာားအတကွ်
၎ငာ်းတ ို ုံ့ရြ်ရွာလ ူိုတငွာ်း
ဝနဆ်ဆာငမ်ှုမျာား
ဆကလ်ကဆ်ြားစွမ်ားန ိုငရ်န်
လ ိုအြ်ဆသာ စ မ က နာ်း ြစစညာ်းမျာား
နငှုံ့် တခေါတရ ဘဏ္ဍာဆရား
အဆ ာကအ်ြ ုံ့မျာားက ို KWAT မှ
ဆြားသည။်

ဓေါတြ် ို-လွ  ငဂ်ျယ် (Loi Je) IDPs 
စခနာ်းမှ ဆဆားခနာ်း



ဆေသတငွာ်းက ိုကည် မှုရှ ဆအာင် ဆဆာငရွ်ကမ်ှု
(Localization)အတကွ် HARP-F နငှုံ့်လိုြ်ဆဆာငဆ်သာ KWAT ၏

လိုြ်ငနာ်းမျာား
• KWAT ၏ကျနာ်းမာဆရား စ မ က နာ်းသည် ၂၀၀၃ ခိုနစ်ှကတည်ားက စတငဆ်ဆာငရွ်က်ခ ုံ့ဖြ ား
ကျနာ်းမာဆရားလိုြ်သာားမျာား ပဖစ်လာဆစရန် ဆေသတွငာ်း လူဆြေါငာ်း ၂၀ ဦားက ို ၂၀၁၈ ခိုနစ်ှတ ိုင်
သငတ်နာ်းဆြားခ ုံ့သည်။

• KWAT က ို HARP-F မှ ဆ ာက်ြ ုံ့ကူည ခ ုံ့စဉ်က ၂ နစ်ှအတွငာ်း ကျနာ်းမာဆရားလိုြ်သာား
ဆနာက် ြ်၂၀ ဦား

• က ို သငတ်နာ်းဆြားန ိုငခ် ုံ့သည်။



ဆေသတငွာ်းက ိုကည် မှုရှ ဆအာင် ဆဆာငရွ်ကမ်ှု
(Localization)အတကွ် HARP-F နငှုံ့်လိုြ်ဆဆာငဆ်သာ KWAT ၏
လိုြ်ငနာ်းမျာား

HARP-F မှ
ဆ ာက်ြ ုံ့မှုပဖငုံ့်

ကျနာ်းမာဆရားလိုြ်သာား ဦား

က ို

သငတ်နာ်းဆြားန ိုငခ် ုံ့သည။်



ဆေသတငွာ်းက ိုကည် မှုရှ ဆအာင် ဆဆာငရွ်ကမ်ှု (Localization)အတကွ်
HARP-F နငှုံ့်လိုြ်ဆဆာငဆ်သာ KWAT ၏လိုြ်ငနာ်းမျာား

ချငာ်းမ ိုငတ်ွင်
KWAT အဖွ ွေ့၏
ဘဏ္ဍာဆရားစ မ ခန ုံ့်

ခွ မှု
အလိုြ်ရ ိုအစည်ား

အဆဝား



ဆေသတငွာ်းက ိုကည် မှုရှ ဆအာင် ဆဆာငရွ်ကမ်ှု
(Localization)အတကွ် HARP-F နငှုံ့်လိုြ်ဆဆာငဆ်သာ KWAT ၏

လိုြ်ငနာ်းမျာား

• HARP-F မှ ဆ ာက်ြ ုံ့မှု နငှုံ့် အပခာားဆသာ KWAT၏အလ ရှငမ်ျာားနငှုံ့်

ြူားဆြေါငာ်းဆဆာငရွ်က်မှု တ ို ုံ့ပဖငုံ့် ၂ နစ်ှအတွငာ်း KWAT အဖွ ွေ့အစည်ားဆ ိုငရ်ာ မူဝေါေမျာား နငှုံ့်

စာရွက်စာတမ်ားသည် ြ ိုမ ို ဆတာငုံ့တ်ငာ်းခ ိုငမ်ာလာခ ုံ့ဖြ ား ၎ငာ်းသည် ဆေသခ 

ရြ်ရွာလူ ိုအတွက် ြ ိုမ ိုတာဝနယ်ူမှု တာဝနခ် မှုရှ ဆသာ ဝနဆ်ဆာငမ်ှုမျာား ဆြားန ိုငသ်ညုံ့်

KWAT ၏အဖွ ွေ့အစည်ားဆ ိုငရ်ာ စွမ်ားဆဆာငရ်ည်က ို တ ိုားတက်ဆစခ ုံ့သည်။



ဆေသတငွာ်းက ိုကည် မှုရှ ဆအာင် ဆဆာငရွ်ကမ်ှု (Localization)ဆ ိုငရ်ာ
KWAT ၏လိုြ်ငနာ်းစဉ်

• လူကိုနက်ူားမှု နငှုံ့် ကျာား၊မအဆပခပြ အကကမ်ားဖက်မှု (GBV) ပဖစ်ရြ်မျာားက ို တ ို ုံ့ပြနဆ်ဆာငရွ်က်ရန်
ဆေသတွငာ်း ဆဆာငရွ်က်မညုံ့် အဖွ ွေ့ငယ် ၁၃ ဖွ ွေ့က ို KWAT မှ ဖွ ွေ့စည်ားဖြ ား ၎ငာ်းတ ို ုံ့သည် ယခိုတ ိုင်
တက်ကကစွာလိုြ်က ိုငဆ်နကက၍ကျနရှ် ဆနဆသားဆသာအဖွ ွေ့ငယ်မျာားက ို စွမ်ားြကာားတ ိုားတက်ဆစရန်
နငှုံ့် လမ်ားည နဆ်ြားရန် လ ိုအြ်ဆနဆ ပဖစ်သည်။

• ဆေသတွငာ်း လူမျာားနငှုံ့် ဆရွ ွေ့လျာားန ိုငဆ်သာ ဆဆားခနာ်း ၂ ခို က ို တည်ဆ ာငခ် ုံ့သည်။

• ၆ လ ကကာပမငုံ့ဆ်သာ အလိုြ်သင် သငတ်နာ်းပဖငုံ့် လူငယ်ဆြေါငာ်း ၁၂၀ ဦားက ို သငတ်နာ်းဆြားခ ုံ့ဖြ ား
၎ငာ်းတ ို ုံ့သည် ဆေသတွငာ်းအဖွ ွေ့အစည်ား အသ ားသ ားတွင် လိုြ်က ိုငဆ်နကကသည်။

• IDPs  ဦားဆရ ၁၅,၀၀၀ န ားြေါားအတွက် ကွငာ်းဆငာ်းကျနာ်းမာဆရားအဖွ ွေ့ (outreach teams) ၃ ခိုက ို
ကျနာ်းမာဆရားလိုြ်သာားအငအ်ာား ၁၈ ဦားပဖငုံ့် ဖွ ွေ့စည်ားပခငာ်း



သငယ်လူ ိုကရ်သညုံ့်သငခ်နာ်းစာမျာား

• ဆဆွားဆနာွးတ ိုငြ်ငမ်ှု မျာားစာွ လ ိုအြ်သည်

• လိုြ်ငနာ်းမျာား/လှုြ်ရှာားမှုမျာားသည် လ ိုအြ်ဆနသညုံ့် ကွာဟချက်မျာားက ို ပဖညုံ့ဆ် ားဆြားရမည်

• ဆေသတွငာ်း အာဏာြ ိုငမ်ျာား နငှုံ့် လူ ို၏သဆဘာဆနဒသည် ဆေသတွငာ်းက ိုက်ည မှုရှ ဆအာင်

ဆဆာငရွ်က်မှု (Localization)အတွက် အဓ ကကျသည။်

• လမ်ားည နဆ်ြားရန် လ ိုအြ်ဖြ ား တခေါတရ တွင် အတူ ဆလ ာက်လှမ်ားဖြ ား အတူလိုြ်က ိုငန် ိုငရ်န်

(ဆ ာက်ြ ုံ့မှုမျာား) ဆြားရန် လ ိုအြ်သည။်

• စ တ်ရှညသ် ားခ မှု မျာားစာွ လ ိုအြ်သည်



ဆေသတငွာ်းက ိုကည် မှုရှ ဆအာင် ဆဆာငရွ်ကမ်ှု (Localization)မသှည်
ပမနမ်ာန ိုငင် တငွာ်း ဖကေ်ရယ် ေ မ ိုကဆရစ ဆ သ ို ုံ့!


