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ြမန်မာနိုင်ငံ၊ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ အာဟာရ အစီအစဥ် 
များဆိုင်ရာ  အတားအဆီးများ၊ �ကန် ့�ကာ ေစသည့် 
အခက်အခဲများနှင့်  ေြဖရှင်းနည်းများ 

ြပန်လည်သုံးသပ်မှု

နိဒါန်း 

ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ အဓိကအာဟာရဝန် ေဆာင်မှုများကို 2021 ခုနှစ်တွင် စီစ�်ထားသည့်အတိုင်း အေကာင်အထည်မ ေဖာ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ရခိုင်          
ြပည်နယ်အတွက် အာဟာရဆိုင်ရာြခ�ံငုံ ေဖာ်ြပချက် dashboard (ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလ 2021 ခုနှစ်) တွင် လတ်တေလာြပင်းထန် 
အာဟာရချိ� ့တဲ့မှု (SAM) ကုသြခင်းဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်၏ 41% (ဦးတည်ရည်ရွယ်သူ 9,105 တွင် ကေလး 3,758 ဦး)ကိုအေကာင်
အထည်ေဖာ်နိုင်ခဲ့  ေ�ကာင်း  ၊ လတ်တေလာ အ ေတာ်အတန်အာဟာရ ချိ� ့တဲ့မှုှု (MAM) အတွက် ဦးတည်ရည်ရွယ်သူ၏ 20% (ဦးတည်
အုပ်စု ြပ�ထားေသာ ကေလးငယ်များ 31,509 တွင် က ေလး 6,425 ဦး) သာေရာက်ရှိခဲ့သည် ။  2021 နှစ်အတွက် လူသားချင်းစာနာ                  
ေထာက် ထားမှုဆိုင်ရာ တုံ့ ြပန်မှုအစီအစဉ် (HRP)အရ ဦးတည်အုပ်စု 87,327ဦး ြဖစ်�ပီး အဆိုပါ ရည်မှန်းချက်နှင့် နှိုင်းယှ�်ပါက ထိုထက်
ပိုများသည့် အသက် 6လ- 59လအထိ က ေလးငယ် (185,401) ဦးအား 2021 ခုနှစ်တွင် လက်ေမာင်းလုံးပတ် တိုင်းတာြခင်း (MUAC)       
ြဖင့် စစ်ေဆးခဲ့သည်။ 4W  �ခ�ံငုံသုံးသပ်ချက် (UNICEF  2021 ခုနှစ် �သဂုတ်လ ) အရ MUAC စစ် ေဆးမှုကို ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ  ေကျးရွာနှင့် 
ရပ်ကွက်အားလုံး၏ ထက်ဝက်တွင် ြပ�လုပ်ခဲ့  ေ�ကာင်း  ေတွ ့ရှိခဲ့သည်။ က ေလးအများအြပားကို ပိုမိုစစ်ေဆးနိုင်ေသာ်လည်း MAM/SAM 
ကုသမှုအတွက် သိသိသာသာ နည်းပါးသွားသည့်အချက် (နှစ်စ�်ဦးတည်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှ�်ပါက) စစ် ေဆးမှုနှင့် ကုသမှု�ကား 
ကွာဟချက်ရှိ ေ�ကာင်း ည�န်ြပ ေနသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

2020/2021ခုနှစ်တွင် အ ေြခအ ေနသည် အများသိထားသည့်အတိုင်း ခက်ခဲ�ပီး အာဟာရမိတ်ဖက်များသည် အတားအဆီးများစွာကို 
ရင်ဆိုင်ခဲ့ရ�ပီး အချိ� ့မှာ ၎င်းတို့ထိန်းချ�ပ်နိုင်စွမ်းထက်  ေကျာ်လွန် ေနသည့် အခက်အခဲများြဖစ်သည်။ ြမန်မာ�ိုင်ငံ၊ ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်း 
အာဟာရဝန်ေဆာင်မှုများ လ�မ်း�ခ�ံနိုင် ေစရန်အတွက် အဓိကအတားအဆီးများကို နားလည်သ ေဘာေပါက်�ပီး  ေြဖရှင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
ဤအစီရင်ခံစာသည် လက်ရှိအ ေြခအ ေနအတွင်း အဓိကစိန်ေခ�မှုများနှင့် ပိတ်ဆို့မှုများကို ေဖာ်ထုတ်ရန်နှင့် ပိန်လှီြခင်း/အာဟာရလွန်ကဲ
စွာချိ� ့တဲ့မှုနှင့် အြခားအာဟာရဝန်ေဆာင်မှုများြဖစ်ေသာ-  �ှစ် �ှစ်  ေအာက်  ကေလးများအား အစာ ေက�းြခင်း (IYCF) ၊  အားလုံးလ�မ်း
�ခ�ံ အပိုေဆာင်း ြဖည့်စွက်စာေက�းြခင်းအစီအစ�် (BSFP)၊   ကိုယ်0န် ေဆာင်မိခင်များ �ှင့် ၎င်းတို့ မှ  ေမွးဖွားလာ ေသာ က ေလးငယ်များအား       
 ေငွ ေ�ကးပံ့ပိုး ေပးမ� အစီ အစ�်/မိခင်နှင့်က ေလး  များအားေ ငွေ�ကး ပံ့ ပိုး မ� အစီ အစ�် (MCCT)  )တို့ကို ေဖာ်ေဆာင်ြခင်းအတွက် ခွဲြခား
သတ်မှတ်ထား ေသာစိန်ေခ�မှုများကို  ေကျာ်လ�ားရန် လက် ေတွ ့ကျေသာ ေြဖရှင်းချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ 

နည်းလမ်းများ  

 ြပ�စုထားရှိ�ပီးသား စာရွက်စာတမ်းများကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းနှင့် အဓိကသက်ဆိုင်သူများကို   ေမးြမန်းထားသည့်  အဓိကသတင်း 
အချက် အလက်ေပး သူများ အင်တာဗျ�းများ (KII) ကို အတားအဆီးများနှင့်  ေြဖရှင်းချက်များကို ေဖာ်ထုတ်ရန် ြပ�လုပ်ခဲ့ပါသည်။ အာဟာရ
အစုအဖွဲ ့နှင့် အလုပ်ရုံ ေဆွး  ေ�ွးပွဲကို အဓိကရှာေဖွေတွ ့ရှိချက်များအား အတည် ြပ�ရန်နှင့် အတားအဆီးများနှင့်  ေြဖရှင်းချက်များကို ဦးစား  
ေပးလုပ်ေဆာင်ရန် အွန်လိုင်းမှတဆင့် ြပ�လုပ်ခဲ့သည်။ အဓိက အတားအဆီး (7) ခုနှင့် အ�ကြံပ� ထားေသာ   ေြဖရှင်းချက်များအား ပုံ ေဖာ်ရန်
အတွက် အချက်အလက်များကို ြပန်လည်စစ်ေဆးခဲ့သည်။ 

အစီရင်ခံစာ၊ အနှစ်ခ်ဳပ်
 Janine Roelofsen မှ  ေရးသား�ပီး  Nicki Connell နှင့်  Joanne Chui တို့မှ ြပန်လည် သုံးသပ်ထားသည်။ ဧ�ပီလ၊ 2022 
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အဓိကကျ ေသာ အတားအဆီး (1)

အာဏာပိုင်များ၏ ကန် ့သတ်ချက်များ ေ�ကာင့်   
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အတားအဆီးများ�ကား မှ ဝန်  
ေဆာင်မှု ေပးသူများအတွက် အကန် ့အသတ်ြဖင့်  
ဝင် ေရာက် ေနရသည်- အတားအဆီးများမှာ

•  ေပးအပ်ထားေသာ ခရီးသွားခွင့်ြပ�ချက် 
(TA) နှင့် နားလည်မှုစာခ�ျန်လ�ာ (MOU)1 
တို့ကို ရယူရန် ခက်ခဲြခင်းနှင့် ကန့်သတ်ချက်
များ။ 

• စင်�ပိ�င်အုပ်ချ�ပ်ေရး (အစိုးရနှင့် ရက�ိ�င့်တပ်
မေတာ်)။

• အချိ� ့ ေသာ နယ်  ေြမများ တွင် (အချိ� ့ မှာေရ
ရှည်၊ အချိ� ့မှာ ယာယီ) လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိပါ။

• အချိ� ့ေသာလုပ်ငန်းများကို အေကာင်အ  
ထည်ေဖာ်ရန် ခွင့်ြပ�ချက်မရှိပါ (အချိ� ့မှာ  
ေရရှည်၊ အချိ� ့မှာ ယာယီ)။

• ဝန်ထမ်းများသည် ကိုဗစ်-19  ေ�ကာင့် 
ရပ်ရွာများ  သို့မဟုတ် ယာယီတိမ်း ေရှာင် 
စခန်းများသို့     ဝင်ေရာက်ြခင်း သို့မဟုတ် 
လှုပ်ရှားေဆာင်ရွက်မှုများ ြပ�လုပ်နိုင်ြခင်း   
မရှိ ေပ။ 

1) နားလည်မှုစာခ�ျန်လ�ာ (MOU) ကို အစိုးရမှ ရယူထားြခင်း           

ြဖစ်သည် ။ ၎င်းသည် စီမံကိန်း အတွင်း မည်သည့် ေနရာတွင် မည်

သည့် လုပ်ငန်းများကို မိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများက  ေဆာင်ရွက် ေန 

သည် ကို ခွင့် ြပ�ထား သည်။  ခရီးသွားခွင့်ြပ�ချက် (TA)သည်        

အဖွဲ ့ အစည်းများ အ ေနြဖင့် ရခိုင် ြပည် နယ်  ခရီးသွားရန် လိုအပ်

သည့် အခါတိုင်း အစိုးရမှ ထုတ် ေပး ြခင်းြဖစ်သည်။ ၎င်းတွင် ပုံမှန်

အားြဖင့် မည်သည့်လုပ်ငန်းများကို မည်သည့် ေနရာများတွင်သာ ခွင့် 

ြပ�သည်ဆိုသည့် ကန် ့သတ်ချက်များပါ0င်သည် ။ 
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 အာဟာရဆိုင်ရာ ကုသမှုဝန်ေဆာင်မှုများနှင့် ပတ်သက်ေသာ အတားအဆီးများနှင့်  ေြဖရှင်းနည်းများ

 ေြဖရှင်းနည်းများ

• အချိ� ့ေသာကန် ့သတ်ချက်များသည် လုပ်ငန်း အေကာင်အ
ထည်ေဖာ်  ေနေသာ  အဖွဲ ့များ၏ထိန်းချ�ပ်မှုေအာက်တွင် မ
ရှိေသာ  ေ�ကာင့်၊ ခွင့် ြပ ုထားေသာ ေနရာ/လုပ်ငန်း ေဆာင်
ရွက်မ�များအတွင်း TA ရရှိရန် လိုအပ်ချက်အသစ်များနှင့် စ�်
ဆက်မ ြပတ််လိုက် ေလျာညီ  ေထွြဖစ် ေအာင်  ေနရန် အေရး
�ကီးသည်။ ဝန်ထမ်းများ ခရီးသွားလာနိုင်မှုမှာ မ ေသချာ သ     
ြဖင့် ရပ်ရွာအ ေြခြပ ု  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများမှတဆင့် အာဟာရ
ဝန်ေဆာင်မှုများကို ပိုမိုအေကာင်အထည်ေဖာ်သင့်သည််။

• ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများက MUAC ကို အသုံးြပ ု၍ လက်ရှိြဖစ်
ပွား ေနေသာ   Case များကိုရှာ ေဖွြခင််။

• ရုံးတွင် အဆင်သင့် စားသုံး�ိုင်ေသာ အစားအေသာက်များကို
ထားြခင်း။ သို့မှသာ TA မရခဲ့ေသာ်လည်း  ေစတနာ့ဝန်ထမ်း
များမှ အစားအေသာက်များ ြဖန် ့ ေဝေပး�ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

• ဝန်ထမ်းများအ ေနြဖင့်  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများအား ထိုအချိန်
တွင်  ြဖစ်�ိုင်သည့်အေပ� မူတည်၍ ရုံးတွင်ြဖစ် ေစ၊ ြပင်ပတွင် 
ြဖစ် ေစ ယာယီတိမ်း ေရှာင်စခန်း/ ေကျးရွာတွင်ြဖစ် ေစ လူကိုယ်
တိုင်ြဖစ် ေစ ဖုန်းြဖင့်ြဖစ် ေစ ည�န်�ကားချက်များ ေပး�ိုင်သည်။

• ဝန်ထမ်းများအ ေနြဖင့် မည်ကဲ့သို့  ေသာအာဟာရပညာ ေပး    
ေြပာဆိုမ�များ ကို မည်သူတို ့ကို  ေပးသင့်�ပီး၊ အေြခအ ေန ေပ� 
မူတည်�ပီး မည်သည့်အရာများ  ေဆာင်ရွက် ရမည် ကို ည�န် 
�ကား ေပးရမည် ြဖစ်သည််။ ထို့သုိ ့ြပ�လုပ်ြခင်းြဖင့်  ေစတ
နာ့ ဝန်ထမ်းများအား လိုအပ်ပါက SAM/ MAM ကိစ�များ
အတွက် အိမ်များသို့  ေနာက်ဆက်တွဲ သွားေရာက်�ကည့်ရှုမှု
များကို ြပ ုလုပ်နိုင် ေစမည်  ြဖစ်သည်။

• အြပင်လူနာ အြဖစ် အစာ ေက�း၍ ကုသြခင်း (OTP) ကို 
တာဝန်ယူထား ေသာဝန်ထမ်းများသည် ြပင်းထန်ေသာေရာ
ဂါ ြဖစ်ပွားသူများ၏ မိခင်/ြပ�စုေစာင့် ေရှာက်သူများအား
ဖုန်း ြဖင့်ည�န်�ကားချက်များေပးရန်၊ ၎င်းတို့၏    တိုးတက်မှု
ကို        ေစာင့်�ကည့်ရန်၊ မလာသူများ/ ပျက်ကွက်သူများ 
(absentees/ defaulters)ကို OTP သို့ြပန်သွားရန် 
တိုက်တွန်းရန်နှင့်  ေကျးရွာအ ေြခြပ�ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများထံမှ 
အကူအညီ ကမ်းလှမ်း ေသာ အခါတွင် လက်ခံလာေအာင် 
အား ေပးရန်၊

 အတားအဆီးများ

 ေတွ ့ရှိချက် 

ေအာက်ပါတို့သည် သတ်မှတ်ေဖာ်ထုတ်ထားေသာ အဓိကကျ ေသာ အတားအဆီးများနှင့်  ေြဖရှင်းချက်များ ြဖစ်သည်။ 
အာဟာရကုသ ေရးဝန်ေဆာင်မှုများနှင့် ပတ်သက်ေသာ အဓိကကျ ေသာ အတားအဆီး (5 ) ခုရှိြပီး အြခားအာဟာရဝန်ေဆာင်
မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် အဓိကကျ ေသာ အတားအဆီး (2) ခုရှိသည်။



This material has been funded by UK aid 
from the UK government; however the 
views expressed do not necessarily reflect 
the UK government’s official policies.

Supported by:

အဓိကကျ ေသာ  အတားအဆီး (2) 

အစိုးရနှင့် ထိ ေတွ ့ဆက်ဆံမှု အနည်းဆုံး မဟာ   
ဗျ�ဟာ သို့မဟုတ် မလုံေလာက်ေသာ/ ပုံမှန် မ
ရှိ ေသာ အစိုးရဝန်ေဆာင်မှုများ ေ�ကာင့် အစိုးရနှင့် 
အတူလုပ်ကိုင် ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ကန် ့သတ်ချက်
များ �ှိြခင်း။

• လူနာများကို အစိုးရကုသေရးဝန်ေဆာင်မှု
များသို့ ေနာက်ဆက်တွဲ �ကည့်ရှုစစ်ေဆးရန် 
သို့မဟုတ် လ�ဲ ေြပာင်းရန်တို့ မြပ�နိုင်ေသာ   
 ေ�ကာင့် ပျက်ကွက်မှု သို့မဟုတ် မလ�ဲ ေြပာင်း 
�ိုင်မှုများ ြဖစ်ေပ�ြခင်း။

• အစိုးရမှတဆင့် လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက်မ�များ 
ချဲ ့ထွင်၍မရနိုင်ြခင်း။

• အစိုးရနှင့် ယခင်က တည်းကလက်တွဲ လုပ် 
ေဆာင် ေနေသာ အဖွဲ ့အစည်းများသည် 
လုပ်ကိုင်မ�ပုံစံကို  ေြပာင်းလဲရန် လိုအပ်ြခင်း

• ကုသ ေရးဝန်ေဆာင်မှုများ လိုအပ်မှုြမင့်
မား  ြခင်းသည် အစိုးရမဟုတ်ေသာ ကုသ
မှုဝန် ေဆာင်မှုများအေပ� ပိုမိုဖိအားသက်            
ေရာက်ြခင်း။

အာဟာရဆိုင်ရာ ကုသမှုဝန်ေဆာင်မှုများနှင့် ပတ်သက်ေသာ အတားအဆီးများနှင့်  ေြဖရှင်းနည်းများ

 ေြဖရှင်းနည်းများ

• UNICEF သည် အစိုးရကုသ ေရးဌာနများအတွက် အာဟာ
ရေထာက်ပံ့မှုများ ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီေဆာင်ရွက်ေပး ေန�ပီး 
အကယ်၍ အစိုးရတွင် ေထာက်ပံ့ ေရး ပစ�ည်းများ မရှိပါက 
အဖွဲ ့အစည်းများအ ေနြဖင့် UNICEF အား  ေနရာအတိအကျ  
ေြပာ၍ အ ေ�ကာင်း�ကားနိုင်သည်။

• ြဖစ်�ိုင်ပါက အစိုးရမဟုတ်ေသာ ကုသ ေရးဝန်ေဆာင်မှုများ
သို့  ေြပာင်းလဲြခင်း (ဥပမာ- ေပါက် ေတာစခန်းများရှိ OTP 
တွင်  ေကျးရွာများမှ လူနာများကိုလည်း လက်ခံသည်)။

• အစိုးရကုသ ေရးဝန်ေဆာင်မှုများကို   လ�ဲ ေြပာင်း ေပးသည့် 
လူနာများကို ဝန်ေဆာင်မှုများအား အသုံးြပ ုြခင်းရှိ ေစရန်      
ေနာက်ဆက်တွဲ ေမးြမန်း�ကည့်ရှုေပးြခင်းကိုပါ ထည့်သွင်း
စ�်းစားပါ။ အစိုးရနှင့် မသက်ဆိုင်ပါက မိခင် သို့မဟုတ် ြပ�စု      
ေစာင့်  ေရှာက်သူအား ေနာက်ဆက်တွဲ အ ေနြဖင့်  ေမးြမန်းပါ။

• NGO များအ ေနြဖင့်အစိုးရမဟုတ်ေသာ အာဟာရဝန်ေဆာင်   
မှု များကို လိုအပ်သည့် ေနရာတွင် တိုးချဲ ့ြခင်းြဖင့်    အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ခွင့်ြပ ုရန် စည်းရုံးလှုံ့ေဆာ်မှုများ လုပ်ေဆာင်ပါ။

• NGO များသည် နယ် ေြမ လ�မ်း�ခ ုံမှု ကွာဟချက်များကို ြဖည့်
ဆည်းေပးနိုင်ရန် ကုသေရး ဝန်ေဆာင်မှုများကို ချဲ ့ထွင်ရန် 
(အဓိကကျ ေသာ အတားအဆီး (3) ကို   �ကည့်ပါ)။

 အတားအဆီးများ
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This material has been funded by UK aid 
from the UK government; however the 
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Supported by:

အဓိကကျ ေသာ  အတားအဆီး (3) 

ဝန်ေဆာင်မှုများ ချဲ ့ထွင်ရန် ခက်ခြဲခင်း နှင့် ဝန်       
ေဆာင်မှုများ  လ�မ်း�ခ�ံ�ိုင်ရန်ကန် ့သတ်မ� များ�ှိ  
ေနြခင်း။-

• အာဏာပိုင်များ၏ ကန် ့သတ်ချက်များ၊ 
MOU များကို  ေြပာင်းလဲရန် ရှည်လျား/ခက်
ခဲေသာ လုပ်ငန်းစ�်များ၊ အစိုးရဝန်ေဆာင်မှု
များမှတဆင့် ချဲ ့ထွင်ရန် လက်ရှိကန် ့သတ်
ချက်များ၊ NGO များ၏ ကန် ့သတ်ချက်ရှိ 
ေသာ စွမ်းေဆာင်ရည်နှင့် စိတ်ဝင်စားမှုများ။ 
လ�ဲ ေြပာင်းခံရသူများအတွက် ကုသမှုဝန်     
ေဆာင်မှုများ ရရှိသင့်သည်။

• မိမိတို ့၏ က ေလးများအတွက်  ကုသမ�       
မရှာေဖွ ေသာ  အမျိ�းသမီးများသည်    ရရှိ
�ိုင်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုများနှင့် ေဝးကွာ ေန            
ြခင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ေရးခက်ခဲြခင်း 
၊ ခရီးသွားလာရန်ခက်ခဲြခင်းနှင့် ခရီးသွား
ရန်ခွင့် ြပ ုချက်ရရှိရန် အလွန်ခက်ခဲ ေသာ        
ေ�ကာင့် ကုသမှုခံယူရန်အချိန်မရှိြခင်း 
စသည် တို့ ေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။

 အာဟာရဆိုင်ရာ ကုသမှုဝန်ေဆာင်မှုများနှင့် ပတ်သက်ေသာ အတားအဆီးများနှင့်  ေြဖရှင်းနည်းများ

 ေြဖရှင်းနည်းများ

• အဖွဲ ့အစည်း အသစ်များ အထူးသြဖင့် ကျန်းမာ ေရးလုပ်ငန်း 
 ေဆာင်ရွက် ေနသည့် မိတ်ဖက်များြဖစ် ေသာ MSF၊ IRC၊ 
Malteser Int'l  �ှင့် အြခားအဖွဲ ့အစည်းြဖင့် ပူး ေပါင်း�ပီး 
လုပ်ငန်းများ ချဲ ့ထွင်ြခင်း ။

• ကုသ ေရးဝန်ေဆာင်မှုများကို မိုဘိုင်း ေရွ ့လျားဝန်ေဆာင်မှုများ
တွင် ေပါင်းစပ်ြခင်းြဖင့် တိုးြမှင့်ချဲ ့ထွင်ပါ။

• ရပ်ရွာအ  ေြခြပ ု  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ပူးေပါင်း�ပီး  လုပ် 
ငန်း ေဆာင်ရွက်မ�များချဲ ့ထွင်ပါ။

• ြဖစ်�ိုင်လျှင်  �မိ� ့နယ်များ၏ မတူညီေသာ ေနရာများတွင် 
အာဟာရစင်တာများနှင့် မိုဘိုင်းဝန်ေဆာင်မှုများ အ ေရ
အတွက်ကို တိုးြမှင့်ြခင်းြဖင့် ချဲ ့ထွင်ပါ။

• ရပ်ရွာအ ေြခြပ ု  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို ပို
မိုေခ�ယူြခင်းြဖင့် တိုးချဲ ့လုပ်ေဆာင်ပါ။

• ထိထိေရာက်ေရာက်ချဲ ့ထွင်ရန်နှင့် လုံေလာက်ေသာ နယ် ေြမ
နှင့် လူဦးေရ  လ�မ်း ြခ ုံမှုရှိ ေစရန် မတူညီ ေသာ အေကာင်အ
ထည်ေဖာ်သူ မိတ်ဖက်များ�ကား ေကာင်းမွန်ေသာ ပူးေပါင်း  
ေဆာင်ရွက်မှု ရှိေစြခင်း။

• 2022 ခုနှစ်အတွက် ရှိ ေ နသည့် လိုအပ်ချက်များကို  မည်သို့  
ြဖည့််ဆည်း�ိုင်မည် ဆိုသည့်  ေဆွး ေ�ွးပွဲများ ကမကထ ြပ�လုပ်
�ပီး 4W ကို update လုပ် ေပးြခင်းြဖင့် အလှ�ရှင်များ�ှင့်      
ေကာင်းမွန်ေသာ ညှိ��ိင်းေဆာင်ရွက်မှု ရရှိ ေအာင်     ေ ဆာင်
ရွက်ြခင်း ။

•  COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါအတွင်း ထုတ်ြပန်ထားသည့်       
ြပန်လည်ြပင်ဆင်ထားေသာ လမ်း ည�န်ချက်များတွင် အ
ဆိုြပ ုထားသည့်အတိုင်း (KII's တွင် မ ေဖာ်ြပထားသည့်) 
အရည်အ ေသွးနိမ့်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှုများကို လက်ခံြခင်း
နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို  ေြဖ ေလျှာ့ေပးြခင်း။ ဥပမာအား        
ြဖင့်၊ ထိုသို့ ြပ�လုပ် ေပးြခင်းြဖင့် OTP နှင့် အလွန်ေဝးကွာ  
ေသာ  ေနရာ များတွင်  ေနထိုင်သည့်    ေဒသရှိဝန်ေဆာင်မှု
များကို သုံးစွဲခွင့်မရှိေသာ မိခင်/ ြပ ုစုေစာင့် ေရှာက်ေပးသူများ
အတွက် ေနာက်ဆက်တွဲ သွား ေရာက်မှု အ ေရအတွက်  ေလျာ့
ကျသွားမည်ြဖစ်သည် ။

• ၎င်းတို့သည် ကုသမှုကို ရယူ�ိုင်ခဲ့ြခင်းရှိမရှိ အကဲြဖတ်ရန်     
လ�ဲ ေြပာင်း ေပးမ� ကို  ြပန်လည်စိစစ် ေပးရန်။

• အဖွဲ ့အစည်းတစ်ခုမှ ေန၍ SAM နှင့် MAM တို့အား စစ်ေဆး 
ြခင်းနှင့် ကုသြခင်းတို့ကို လုပ်ေဆာင်သည့်  အခါ  ဘက် ေပါင်း
စုံမှ  ပိုမို �ပီးြပည့်စုံေသာ အစီအစ�်များ ပံ့ပိုး ေပးြခင်း။

• အကွာအ ေဝး ေပ�မူတည် ေပးသည့် ခရီးသွား စရိတ်ထုတ်     
ေပးသည့်  စံသတ်မှတ်ထားေသာစနစ်တစ်ခု တည်ေထာင် �ပီး 
မိခင်များက ထို စနစ်ကို သိရှိ ေစရန်  ေဆာင်ရွက်ြခင်း။
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အဓိကကျ ေသာ  အတားအဆီး (4)

ကုသမှုဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုများအေပ� ကန် ့သတ်
ချက်များသည် ေအာက်ပါတို့ ေ�ကာင့်ြဖစ်သည်။

• အမျိ�းသမီးများအ ေနြဖင့် မည်သည့် ေန
ရာတွင် ကုသ ေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုများ 
ရရှိ  �ိုင်သည်ကို မသိရှိြခင်းနှင့် ၎င်းတို့
အ   ေနြဖင့် လိုအပ်ေသာ ကုသမှုများကို ြပီး        
ေြမာက် ေအာင် ြပ�လုပ်�ိုင်မည်ဟု ယုံ�ကည်
မှု  မရှိြခင်း။

• အမျိ�းသမီးများအေနြဖင့် ကုသမှုများကို 
ရှာ ေဖွသုံးဆွဲ ေနမှု မရှိြခင်းမှာ ၎င်းတို့သည် 
NGO များမှ ဦးေဆာင်သည့် အာဟာရ
ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုများအ ေပ�ယုံ �ကည်မှု 
နည်းပါးြပီး ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ေဆးရုံများမှ 
ကုသမှုများကို လိုလား�ကြခင်း။

• ကုသမှု မခံယူေသာ အမျိ�သမီးများ၏ 
ခင်ပွန်းများသည် ကုသမှု ခံယူသည့်         
အမျိ�းသမီးများ၏ခင်ပွန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်
ပါက က ေလးပိန်လှီြခင်းအတွက် ကုသမှုကို 
လက်မခံ�ိုင်  ေြခပိုများသည်။

• အမျ�ိးသမီးများအ ေနြဖင့် ကုသမှုများကို 
ရှာ ေဖွရြခင်းမှာ ၎င်းတို့၏ က ေလးငယ်
များသည် ကုသမှုခံယူလိုက်လျှင် ေရာ
ဂါ     ေပျာက်ကင်းနိုင်သည်ဟု ယုံ�ကည်�က 
�ပီး ၎င်းတို့၏ ကေလးငယ်များသည် ကုသ
မှုခံယူလျှင်ပင် ေရာဂါ ေပျာက်ကင်းနိုင်သည်
ဟု ယုံ�ကည်မှုမရှိေသာ အမျိ�းသမီးများအ   
ေနြဖင့် ပိန်လှီြခင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုများကို 
ရှာ ေဖွမှုမရှိြခင်း။ 

အာဟာရဆိုင်ရာ ကုသမှုဝန်ေဆာင်မှုများနှင့် ပတ်သက်ေသာ အတားအဆီးများနှင့်  ေြဖရှင်းနည်းများ

 ေြဖရှင်းနည်းများ

• အာဟာရစင်တာတွင် ရရှိ�ိုင်�ပီး လည်ပတ် ေနေသာ ကုသ ေရး  
ဝန်ေဆာင်မှုများကို လာ ေရာက်ြပသမည့် လူနာများအား သတင်း
အချက်အလက်မျှ ေဝြခင်း။

• အမျိ�းသမီးများအ ေနြဖင့် ပိန်လှီြခင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုများ           
 ေ�ကာင့် ၎င်းတို့၏က ေလးများ မည်ကဲ့သို့ ေရာဂါ ေပျာက်ကင်း
သွားပုံနှင့် ၎င်းတို့မှ ကုသမှုများကို အဘယ် ေ�ကာင့် ပံ့ပိုးကူညီ
အား ေပးသည်ကို မျှ ေဝရန် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များနှင့် 
အိမ်နီးနားချင်းများ နှင့် အတူတကွ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် အဆိုပါ 
အမျိ�းသမီးများကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။

• အာဟာရစင်တာတွင် ရရှိ�ိုင်ေသာ ကုသ ေရးဝန်ေဆာင်မှု နှင့် မ
ရရှိ�ိုင် ေသာ ကုသ ေရး ဝန်ေဆာင်မှုများနှင့်  ခက်ခဲေသာ ေရာဂါ
များကို လ�ဲ ေြပာင်း ေပး ေ�ကာင်း ကို လာေရာက်ြပသမည့် လူနာ
များအား သတင်းအချက်အလက်မ�ေဝြခင်း။

• အ�ကြံပ�ထားေသာကုသမှုကို ြပီး ေြမာက်ရန် ၎င်းတို့လိုအပ်သည့် 
သီးြခားပံ့ပိုးကူညီမှုများကို မိခင်များနှင့်  ေဆွး ေ�ွးြပီး လိုအပ်ပါက 
သယ်ယူပို့ေဆာင်စရိတ် ပံ့ပိုးမှုအပါအဝင် ဤအကူအညီကို ြဖစ်
�ိုင်လျှင် ပံ့ပိုးေပးြခင်း

• ခင်ပွန်းသည်များသည် ဇနီးသည်များအား ကုသမှုခံယူရန် အ
ဘယ် ေ�ကာင့် သေဘာမတူသည်ကို စူးစမ်းရှာ ေဖွပါ။  အကယ်၍ 
ကုသမှုခံယူသူများသည် ကုသမှုဝန်ေဆာင်မှုများနှင့် ေဝးကွာ      
ြခင်း၊ သို့မဟုတ် ဇနီးသည်အတွက် ခက်ခဲလွန်းြခင်း၊  ေငွကုန်       
ေ�ကးကျများလွန်းြခင်း၊ အချိန်ကုန်ြခင်း တို့ြဖစ်သည်ဟု ခင်ပွန်း   
ြဖစ်သူက ထင်ြမင်ယူဆပါက၊ ယင်းအ ေြခအ ေနတွင်၊ သယ်ယူ
ပို့ေဆာင် ေရးစရိတ်စကများ ပံ့ပိုး ေပးြခင်းသည် ၎င်းတို့၏အိမ်
နှင့် ပိုမိုနီးကပ်ေသာ ကုသ ေရးဝန်ေဆာင်မှုများကို တိုးချဲ ့ရာတွင်          
အေထာက်အကူြဖစ် ေစ�ိုင်သည်။
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အဓိကကျ ေသာ အတားအဆီး (5) 

အချက်အလက် နည်းပါးြခင်းနှင့် လက်ရှိအ        
ေြခအ ေနအ ေပ� နားလည်မှု အကန် ့အသတ်ရှိ 
ြခ င်း။

• အမျိုးသမီးများအေနြဖင့် ကုသမှုများကို 
ရှာဖွေသုံးဆွဲ ေနမှု မရှိြခင်းမှာ ၎င်းတို့သည် 
NGO များမှ ဦးေဆာင်သည့် အာဟာရ
ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုများအ ေပ�ယုံ �ကည်မှုန
ည်းပါးြပီး ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ေဆးရုံများမှ 
ကုသမှုများကို လိုလား�ကြခင်း။

• မိတ်ဖက်များအေနြဖင့် MUAC စစ်ေဆးမှုနှင့် IYCF အကဲ      
ြဖတ်စစ်ေဆးမှု အပါအဝင် အာဟာရအ ေြခအ ေနများကို အ
ကဲြဖတ်ရန်အတွက် ရိုးရှင်းေသာကိရိယာကို အသုံးြပ�ရန်နှင့် 
ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ လက်ရှိအ ေြခအ ေနများကို ပိုမိုေကာင်းမွန်စွာ 
နားလည်နိုင်ရန် UNICEF မှ (လုပ်ေဆာင်ဆဲ)  ပံ့ပိုးေပးသည့် 
သင်တန်းများ ကို အသုံးြပ�ရန် ။
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အဓိကကျ ေသာ  အတားအဆီး (6)

• ကျန်းမာ ေရးြပ ုစုေစာင့် ေရှာက်မှု/ကုသ
မှုများ ရှာ ေဖွ ြခင်း နှင့် ရရှိ ြခင်း၊ အမျ�ိး
သမီးများနှင့် ကေလးသူငယ်များအတွက် 
ရည်ရွယ်သည့် စားနပ်ရိက�ာ/ ေငွ ေ�ကးများ
အား အြခား မိသားစုဝင်များနှင့်  ေဝငှမှုမ
ရိှြခင်းများ အပါအဝင် လက်ရှိ စီးပွား ေရး၊ 
နိုင်ငံ ေရးနှင့် လူသားချင်းစာနာ ေထာက်ထား
မှု ဆိုင်ရာ အ ေြခအ ေနများအရ လူအများ
အတွက် IYCF ၏ ေကာင်းမွန်သင့် ေတာ်
သည့် အ ေလ့အကျင့်များနှင့် အြခား အ�ကံ 
ြပ�ထားသည့် အ ေလ့အကျင့်များကို လက်ခံ
ကျင့်သုံးရန် ခက်ခဲသည်။

 အြခားအာဟာရဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အတားအဆီးများ

 ေြဖရှင်းနည်းများ

• အိမ်ေထာင်စုဝင် ေငွနှင့် စားနပ်ရိက�ာဖူလုံ ေရးများ ဆက်လက် 
ယိုယွင်းပျက်စီးြခင်းအား ကာကွယ်ရန်အတွက် အမျိ�းမျိ�း 
ေသာ �ကားဝင် ေြဖရှင်းမှုများကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါ။ 
ဥပမာ စားနပ်ရိက�ာ/ ေငွေ�ကး  ေပးအပ်ြခင်းများ၊ လုပ်အား 
အတွက်  ေငွေပးြခင်း၊  ေဒသဆိုင်ရာ အစားအ ေသာက် ထုတ်
လုပ်ေရးအား ကူညီေထာက်ပံ့ေပးြခင်း၊  ေဒသတွင်း စီးပွား     
ေရးများကို ကူညီေထာက်ပံ့ ေပးရန်  ေငွသားေထာက်ပံ့မှုများ 
စသည် တို့ ြဖစ်သည်။

• လူသားချင်းစာနာေထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အ ေြခအ ေနကို 
ထည့်သွင်းစဥ်းစားလျက် လိုအပ်ချက်များ ပိုမိုြမင့်တက်
လာပါက အထူးသြဖင့် မိခင်များနှင့် က ေလးငယ်များအား 
ဦးတည်သည့် BSFP၊ MNP ြဖန် ့ချီမှုနှင့် MCCT အစီအစဉ်
များအား ဆက်လက် လုပ်ေဆာင်၍ တိုးြမှင့်သွားရန်မှာ 
လွန်စွာအေရး�ကီးသည်။

• မိသားစုများအတွင်း စားနပ်ရိက�ာ/  ေငွေ�ကး  ေဝမျှြခင်းအား 
ထည့်သွင်းစဥ်းစားလျက် အနည်းငယ် ေဝမျှ�ိုင် ေစရန်နှင့် အ
မျိ�းသမီးများနှင့် က ေလးငယ်များမှ လုံေလာက်ေသာ ပမာဏ
များ ရရှိ�ိုင် ေစရန်အတွက် ၎င်းတို့ ကိုပံ့ပိုး  ေပးသည့် စားနပ်
ရိက�ာ/ ေငွေ�ကး ပမာဏများကို တိုးြမှင့်ပါ။

• အာဟာရချိ� ့တဲ့မှု၏ အ ေ�ကာင်းအရင်းများကို ကိုင်တွယ်       
ေြဖရှင်းရန် အသက် ေမွးဝမ်း ေကျာင်းလုပ်ငန်းများ၊ အြပ�အမူ  
ေြပာင်းလဲြခင်းဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှုများ၊  ေရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်
သန ့်ရှင်း ေရးနှင့် တကိုယ် ေရသန် ့ရှင်းေရး (WASH)၊ စားနပ်
ရိက�ာဖူလုံ ေရး စသည့် က�ေပါင်းစုံ ပါဝင်သည့် အာဟာ
ရြပည့်ဝ ေရး အစီအစဥ်များ အေကာင်အထည်ေဖာ်ပါ။ ၎င်း
တို့ ကိုင်တွယ် ေြဖရှင်းြခင်း မြပ�လုပ်ပါက အာဟာရချိ� ့တဲ့နှုန်း
များသည် ဆက်လက် ြမင့်မား ေနမည်ြဖစ်ြပီး ပို၍ပင် ြမင့်တက်
လာ�ိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

• IYCF တိုင်ပင် ေဆွးေ�ွးြခင်းများအား ဆက်လက်လုပ်ေဆာင် 
 ေန ေစြပီး မိခင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများ၏ လိုအပ်ချက်
များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိေစရန် လုပ်ေဆာင်ရမည်။ လိုအပ်လာ
ပါက ဤလုပ်ေဆာင်ချက်ကို မိခင်များတွင် တယ်လီဖုန်းရှိ
သည် ဆိုပါက ဝန်ထမ်းများမှ တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် ြပ ုလုပ်
�ိုင်သည် သို့မဟုတ် ရပ်ရွာအ ေြခြပ ု  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများ
အ ေနြဖင့်  ေလ့ကျင့်ထိန်း ေကျာင်း ေပးထားမှုများ ရရှိထား
ပါက ၎င်းတို့မှ ေန၍ ဤလုပ်ေဆာင်ချက်ကို ဦးတည်ရည်ရွယ်
ထား ေသာ သတင်းစကား အချိ� ့ကို အသုံးြပ ု၍ လုပ်ေဆာင်
�ိုင်သည်။

 အတားအဆီးများ
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အဓိကကျ ေသာ  အတားအဆီး (7)

• ကိုဗစ်-19 ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်
များ         ေ�ကာင့် လူစုလူေ0းများ မြပ ု
လုပ်�ိုင်၍ BSFP၊ ဟင်းချက်ြပ ုတ်နည်း                           
ြပသြခင်းများ၊ အသိပညာ ေပး ေရး ပွဲများ
နှင့် မိခင်   ေထာက်ပံ့ ေရး အုပ်စုများအေပ�                 
သက်ေရာက်မှုရှိသည်။

 အြခားအာဟာရဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အတားအဆီးများ

 ေြဖရှင်းနည်းများ

• BSFP ြဖန် ့ချီ ေရးများအတွက်  ေနရာ ေဒသ တစ်ခုချင်းစီတွင် 
စားနပ်ရိက�ာ စီမံခန် ့ခွဲ ေရး ေကာ်မတီများ ဖွဲ ့စည်းပါ။ ဤ     
ေကာ်မတီသည် မိသားစု (10) စုတစ်ဖွဲ ့ကို ကိုယ်စားြပ ုသည့် 
အကျိ�းခံစားရသည့် အဖွဲ ့ (2) ဖွဲ ့မှ (3) ဖွဲ ့ထံ စားနပ်ရိက�ာ     
ြဖန် ့ချီြခင်းအတွက် တာဝန်ရှိမည်ြဖစ်သည်။ စားနပ်ရိက�ာ ြဖန့်
ချီ ေရးများအား တစ်လလျှင်တစ်�ကိမ် အ ေရအတွက်ညီတူြဖင့် 
ေဆာင်ရွက်နိုင်ေသး ေသာ်လည်း ဤကဲ့သို့ ေဆာင်ရွက်သည့်
နည်းလမ်းသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ထိ ေတွ ့မှုများအား  ေလျှာ့ချ
�ိုင်ရန် အ ေထာက်အကူြပ ုနိုင်သည်။

• ရခိုင်ြပည်နယ် အာဟာရအုပ်စုမှ အ�ကြံပ�ထားချက်အရ 
လူ(10)ဦးခန် ့စု ေဝးြခင်းအား ခွင့်ြပ ုပါက မိခင်အဖွဲ ့များကို 
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာ ေနြခင်း၊ အပူချိန် တိုင်းတာြခင်း
များ၊  ေလဝင် ေလထွက်ေကာင်းမွန်ြခင်းနှင့် နှာေခါင်းစည်း 
တပ်ဆင်ြခင်းများြဖင့်  ေဘးကင်းစွာ ဖွဲ ့စည်းရန်ြဖစ်နိုင်သည်။ 
လူ(10)ဦးခန် ့စု ေဝးြခင်းအား ခွင့်မြပ ုပါက မိခင်အဖွဲ ့များ၏ 
ဦး ေရကို (3)ဦးမှ (5)ဦးအထိ ေလျှာ့ရန် ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါ။

• လူအစုအ ေဝး၏ ပမာဏအေပ� ကန် ့သတ်ချက်များရှိ
ပါက ဟင်းချက်ြပ�တ်နည်း ြပသြခင်းများနှင့် ရပ်ရွာလူထု 
အသိပညာ ေပးပွဲများြပ ုလုပ်ရန် မြဖစ်�ိုင် ေပ။
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            ေအာက်ပါတို့သည် ဤအစီရင်ခံစာမှ  ေတွ ့ရှိချက်များကို ထိထိေရာက်ေရာက် အသုံးချ ေ�ကာင်း ေသချာ ေစရန် ေနာက်
အဆင့်များအတွက် အ�ကြံပ�ချက်များ ြဖစ်ပါသည်။

 1.  ရခိုင်ြပည်နယ်အတွင်းရှိ စီမံကိန်းများနှင့် အစီအစဥ်များတွင် အဓိက ေတွ ့ရှိချက်များအား မည်ကဲ့သို ့ ေရှ ့ဆက်         
ေဆာင်ရွက်�ိုင်သည်ကို ဆုံးြဖတ်ရန် လက်ရှိနှင့် အလားအလာရှိေသာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရး မိတ်ဖက်အသစ်များ
နှင့်အတူ ရခိုင် ြပည်နယ် အာဟာရအုပ်စုမှ Session တစ်ခုအား စီစဥ်ေဆာင်ရွက် ေပးရမည်ြဖစ်သည်။ ေအာက်ပါတို့အား 
ထည့်သွင်းစဥ်းစားသင့်သည်။ 

(က) အစိုးရဝန် ေဆာင်မှုများ ရပ်ဆိုင်းထားခံရသည့် ေနရာများကို  ေဖာ်ထုတ်ပါ။ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင် ေရး မိတ်
ဖက်များနှင့် UNICEF တို့သည့် အုပ် စုေခါင်းေဆာင် (cluster lead)  ေအဂျင်စီအ ေနြဖင့် အစိုးရဝန် ေဆာင်မှုများ ရပ်ဆိုင်း
ထားခံရသည့်  ေနရာများတွင် အ ေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် ေရး မိတ်ဖက်များမှ အာဟာရဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုများ ေပး  
ေဆာင်နိုင်ရန်အတွက် ရန်ပုံ ေငွနှင့် ခွင့်ြပ ုချက်များ ရယူရမည်။ 

(ခ) မည်သည့်အ ေြခအ ေနမျ�ိးတွင် မည်သည့်မိတ်ဖက်များအတွက် မည်သည့်စံသတ်မှတ်မှုပုံစံများက ြဖစ်နိုင် ေချ ရှိုြပီး 
အကျိ�းသက်ေရာက်မှုရှိသည်ကို ေဖာ်ထုတ်ပါ။ ဥပမာအားြဖင့် ပိန်လှီြခင်းကုသ ေရးဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မှုများအား ချဲ ့ထွင်
ရန်အတွက် အသင့်ေတာ်ဆုံး စံသတ်မှတ်မှုပုံစံသည်  ေနရာ ေဒသအလိုက် မည်သည့်အရင်းအြမစ်များ ရရှိနိုင်သည်နှင့် 
မည်သည့်ဝန်ေဆာင်မှုများ တည်ရှိြပီးြဖစ်သည်များအေပ� မူတည်သည်။ လုပ်ေဆာင်ရန်အတွက် ေအာက်ပါတို့မှ  ေရွး
ချယ်နိုင်သည်။ 

 (1) ကျန်းမာ ေရး �ီးစား ေပးေသာ အဖွဲ ့အစည်းများကဲ့သို့ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ေရး မိတ်ဖက်အသစ်များ စု 
ေဆာင်း၍ ေလ့ကျင့်ပါ (ဥပမာ Malteser International)

   (2) ဝန်ေဆာင်မှုကွာဟချက်များရှိသည့်  ေနရာ ေဒသများတွင် ရှိနှင့်ြပီးြဖစ်သည့် မိတ်ဖက်များမှ ဝန်ေဆာင်မှုများကို  
ချဲ ့ထွင်ပါ။

 (3) ဝန်ေဆာင်မှုများအား  ေရွ ့လျားဝန်ေဆာင်မှုများကဲ့သို့ လက်ရှိရပ်ရွာကျန်းမာ ေရးစနစ်များတွင် ေပါင်းစပ်ပါ 
သို့မဟုတ် စစ် ေဆးမှုများ ြပ ုလုပ် ေနြပီးြဖစ်ေသာ ရပ်ရွာအ ေြခြပ ု  ေစတနာ့ဝန်ထမ်းများမှတဆင့်  ေပါင်းစပ်ပါ။ 

(ဂ) အတားအဆီးများကို ကိုင်တွယ် ေြဖရှင်းရာတွင် ရိုးရှင်းေသာနည်းလမ်းများကို မည်ကဲ့သို့အသုံးြပ ုရမည်
ကို             ဆုံးြဖတ် ပါ။ ရိုးရှင်းေသာနည်းလမ်းများကို စတင်အသုံးြပ ုြခင်း သို့မဟုတ် ချဲ ့ထွင်ြခင်းအား ဦးစား ေပး ေြဖ
ရှင်းနည်းအ ြဖစ် သတ်မှတ်မထားေသာ်လည်း ၎င်းတို့သည် ပိုမိုထိေရာက် ြပီး ြမန်ဆန်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို ကူညီ                       
ေထာက်  ပံ့ေပးနိုင်သည်။ �ိုင်ငံေတာ်အဆင့် အမျိ�းသားလမ်းည�န်ချက်များသည် အစီအစဉ်များ၏ အရည်အ ေသွးကို     
ြမ ှင့်တင်ေပးနိုင်သည်ဟု ယုံ�ကည်ေသာ ေ�ကာင့် ရခိုင်ြပည်နယ်ရှိ အာဟာရမိတ်ဖက်အဖွဲ ့အစည်းများမှ နိုင်ငံေတာ်အဆင့် 
အမျိ�းသားလမ်းည�န်ချက်များကို လိုက်နာလို�ကသည်။ ရိုးရှင်းေသာနည်းလမ်းများ၏ ထိ ေရာက်မှု၊ ြဖစ် �ိုင် ေြခနှင့် ကန် ့
သတ်ချက်များအ ေပ�သုတေသန အ ေြခခံအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်ပါက ၎င်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ရိုးရှင်းေသာနည်း
လမ်းများအပ� ေဆွးေ�ွးမှုနှင့် တိုးချဲ ့မှုတို့အတွက် သတင်းအချက်အလက်များေပးေဆာင်ရန် အသုံး ြပ ုနိုင်သည်။. 

2.       အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် ေရး မိတ်ဖက်များမှ ေန၍ အာဟာရဝန်ေဆာင်မှုများ၏ လ�မ်းြခ�ံမှုအားေကာင်းလာ ေရး
အတွက် ဤအစီရင်ခံစာမှ သက်ဆိုင်သည့်  ေြဖရှင်းနည်းများကို ၎င်းတို့၏ အစီအစဉ်များတွင် မည်ကဲ့သို့ ေပါင်းစပ်ထည့်သွင်း
နိုင်သည် သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းအသုံးြပ ုနိုင်သည်ကို ဆုံးြဖတ်ရမည်။ ထိုကဲ့သို့ ဝန်ေဆာင်မှုများ၏ အားေကာင်းလာ ေသာ 
လ�မ်းြခံ ုမှုကို ေထာက်ပံ့ေပးနိုင်ရန် ထပ်တိုးရန်ပုံ ေငွများရှာ ေဖွရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

 3.      ေတွ ့ရှိချက်များသည် ရခိုင်ြပည်နယ်အဆင့် ဆက်သွယ် ေရးနှင့် စည်းရုံး ေရး မဟာဗျ�ဟာကို သတင်းအချက်အလက်
များ ေပးသင့်သည်။ စည်းရုံးလှုံ့ေဆာ်မှု လိုအပ်သည့် အတားအဆီးများတွင် အစိုးရဝန်ေဆာင်မှုများ ရပ်ဆိုင်းထားသည့်  ေဒသ
များအတွင်း အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင် ေရး မိတ်ဖက်များမှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ခွင့် ရရှိ ေရး ပါဝင်သည်။ 

 4.      အလှ�ရှင်များသည် ဤအစီရင်ခံစာတွင်ေဖာ်ထုတ်ထား ေသာ ဦးစား ေပးအတားအဆီးများတွင်  ေြဖရှင်းချက်များ
ကို ထည့်သွင်းအသုံးြပ ုရန်အတွက် မိတ်ဖက်များထံ ရန်ပုံ ေငွပံ့ပိုး ေပးရမည်။ တည် ေနရာများနှင့် အစီအစဥ်အေပ� လိုအပ်
သလို  ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ခွင့်ြပ ုြခင်းကဲ့သို့ ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ြပီးြဖစ်သည့် အတားအဆီးများအ ေပ� အ ေြခခံ၍ အလှ�ရှင်များ
နှင့် သေဘာတူညီချက်များတွင် လိုက် ေလျာညီ ေထွမှုရှိရမည်။ ၎င်းတွင် အမှုကိစ�များမှ ကျန်းမာ ေရးအ ေဆာက်အအုံများတွင် 
ကုသ ေရးဝန်ေဆာင်မှုများ ရယူနိုင်ရန် သယ်ယူပို့ေဆာင် ေရးအတွက် ရန်ပုံ  ေငွများ ေပး ေဆာင်ြခင်း ပါဝင်နိုင်သည်။

5.      (က) အမျိ�းသား/ခင်ပွန်း၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ချြခင်း၏ ေနာက်ကွယ်မှ ကျိ�း ေ�ကာင်းဆင်ြခင်ြခင်းနှင့် (ခ) ရခိုင်ြပည်နယ် 
အ ေြခအ ေနတွင် ရိုးရှင်းေသာ နည်းလမ်းများကို မည်ကဲ့သို့အသုံးြပ ုနိုင်မည် စသည်တို့အပါအဝင်  ေြဖရှင်းနည်းများကို ေဖာ်
ထုတ်နိုင်ြခင်းမရှိေသး ေသာ ထုတ် ေဖာ်သတ်မှတ် ြပီးြဖစ်သည့် အတားအဆီးများအား ကိုင်တွယ် ေြဖရှင်းရန် ေနာက်ဆက်တွဲ 
သုတေသနများ ြပ ုလုပ်ပါ။  
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