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ကိ#ဗစ ်၁၉ အ*ကပ်အတညး်ကာလအတငွး် ထခိိ#ကန်စန်ာမ7 ကငး်စွာ ေဆာငရွ်ကေ်ရး ေဆာငရ်န် ေ;<ာငရ်န် အချကမ်ျား 

 

RAFT အဖဲွ&အစညး်မ, ြမနမ်ာ0ိ2ငင်အံတွငး် ရငဆ်ိ2ငေ်နရေသာ အ:ကပ်အတညး်များကိ2 ေြဖ>,ငး် 0ိ2ငရ်န ်မိမိတိ2 ့ လ2ပ်ငနး်များ0,င့ ်

တံ2 ့ြပနက်AညမီCများကိ2 ေဒသအေြခအေန0,င့ ် ကိ2က်ညစွီာ 0ိ2း:ကားသြိမငေ်စေရး၊ မလိ2လားအပ်ေသာ ထခိိ2က်နစန်ာမCများ 

သိ2မ့ဟ2တ် တငး်မာမCများ မြဖစပွ်ားေစေရး0,င့ ် တညI်ငမ်ိေအးချမ်းIပီး လက်တဲွပAးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မCများကိ2 ြမKင့တ်ငေ်ရး 

ေဆာငရွ်က်မည့ ် ကိ2ယ်စားလ,ယ်အဖဲွ&များ၊ အလM>,ငအ်ဖဲွ&အစညး်များ၊ မAဝါဒခေရးဆွသဲAများ0,င့ ် လAမCအသိ2က်အဝနး် 

အစ2အဖဲွ&များအတွက် ေအာက်ပါလမ်းOPနခ်ျက်များကိ2 ေရးသားထ2တ်ြပနလိ်2က်သည။်  

 

ေဆာငရ်နအ်ချက်များ 
1. ြပညသ်Aများအ:ကား အချငး်ချငး် လက်တဲွချိတ်ဆက်လာေစရန ် သိ2မ့ဟ2တ် လAမCအသိ2က်အဝနး်များအြဖစ ် စ2စညး် 

ေဆာငရွ်က်လာ0ိ2ငေ်စရန ်လိ2အပ်ေသာ လCပ်>,ားမC သိ2မ့ဟ2တ် လ2ပ်ငနး်စRတစရ်ပ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်က် 

ရာတွင ်ထခိိ2က်နာကျငေ်စ0ိ2ငသ်ည့ ်အေြခအနအရပ်ရပ်ကိ2 ထည့သ်ငွး်စRးစားကာ ြပငဆ်င ်ေဆာငရွ်က်ပါ။  

2. လAမCအသိ2က်အဝနး်များ0,င့ ်ပါဝငသ်က်ဆိ2ငသ်Aများအ:ကား၊ အထAးသြဖင့ ်ကျနး်မာေရးကS0,င့ ်ဆက်စပ်၍ လက်>,ိ 

တညေ်ဆာက်Iပီးြဖစေ်သာ သိ2မ့ဟ2တ် တညေ်ဆာက်ရန ် လိ2အပ်ေသာ ယံ2:ကညမ်C၊ ေမUာ်လင့ခ်ျက်0,င့ ် လက်တဲွ 

ေဆာငရွ်က်မCများအေပV အေြခခံေဆာငရွ်က်ရန ်0ိ2း:ကားသြိမငန်ားလညမ်C >,ိပါေစ။  

3. မိတ်ဖက် အဖဲွ&အစညး်များ0,င့ ်လိ2က်ေလျာညေီထေွဆာငရွ်က်ပါ သိ2မ့ဟ2တ် အေြခအေနWCပ်ေထးွမCကိ2 0ိ2း:ကားသြိမင ်

Iပီး မ>,ိမြဖစ ်လိ2အပ်ချက်များကိ2 အကျိXး>,ိစွာ ရငဆ်ိ2ငေ်ြဖ>,ငး်0ိ2ငရ်နအ်တွက် လိ2က်ေလျာညေီထ ွေဆာငရွ်က်0ိ2ငရ်န ်

အဆိ2ြပXပါ။ 

4. ြမနမ်ာ0ိ2ငင်အံတွငး် အ2ပ်ချXပ်စမံီေဆာငရွ်က်မCပံ2စမံျား0,င့ ် ဘာသာစကား စံ2လငကဲွ်ြပားမCတိ2၏့ WCပ်ေထးွမCကိ2 

0ိ2း:ကားသြိမငစွ်ာ ေဆာငရွ်က်ပါ။  

5. ေဒသခံ လAမCအသိ2က်အဝနး်များအတွငး် ေရာဂါကAးစက်0ိ2ငမ်Cကိ2 ထနိး်ချXပ်0ိ2ငမ်ည့ ် အမ,နတ်ကယ် အလားအလာ 

>,ိေသာ ေဒသအေြခအေန0,င့ ်ဆေီလUာ်ကာ ေရ>,ညတ်ညတံ်သ့ည့ ်ေြဖ>,ငး်ချက်များကိ2 တိ2က်တွနး်အားေပးပါ။  

6. မိမိတိ2၏့ ဆံ2းြဖတ်ချက်များ၊ ေဆာငရွ်က်ချက်များ0,င့ ်ဆက်သယ်ွဆက်ဆမံCများ အားလံ2းသည ်လက်>,ိ ထခိိ2က်နစန်ာ 

လျက်>,ိေသာ၊ ဖယ်ကျRခံထားရေသာ၊ ထခိိ2က်နစန်ာ0ိ2ငေ်ြခ အ>,ိဆံ2းသAများအေပV သက်ေရာက်ြဖစပွ်ားေစ0ိ2ငေ်သာ 

အေြခအေနအရပ်ရပ်ကိ2 စစမ်,နေ်သာ ကိ2ယ်ချငး်စာမC0,င့ ်နားလညမ်Cတိ2အ့ေပV အေြခခံေဆာငရွ်က်0ိ2ငေ်စရနအ်လိ2င့,ာ 

လAမCအသိ2က်အဝနး်များ0,င့ ်ေဆွးေ0းွသေဘာထား ခံယAပါ။  

7. အ:ကပ်အတညး်ကာလအတွငး် အမျိXးသမီးများ၏ အသ ံ(သေဘာထား) 0,င့ ်ေခါငး်ေဆာငမ်Cကိ2 တိ2းြမKင့ေ်ပးပါ။  
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8. အ:ကပ်အတညး်ကာလအတွငး် သက်ေရာက်ြဖစပွ်ားေစ0ိ2ငသ်ည့ ်တညI်ငမ်ိေအးချမ်းမC0,င့ ်လက်တဲွေဆာငရွ်က်ေရး 

အတွက် အခွင့အ်လမ်းများကိ2 အသအိမ,တ်ြပX၊ အားေပးေထာက်ပ့ံမC ြပXပါ။  

 
ေ./ာငရ်နအ်ချက်များ 

  
1. လက်>,ိ တည>်,ိIပီးြဖစေ်သာ တငး်မာမC0,င့ ် သသံယအရငး်အြမစမ်ျားကိ2 ကိ2ဗစ-်၁၉ တံ2 ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မည့ ် ပ့ံပိ2းမC 

လ2ပ်ငနး်များေ:ကာင့ ်ပိ2မိ2ဆိ2းရွားေစမC မ>,ိပါေစ0,င့။်  

2. လက်>,ိ တည>်,ိIပီးြဖစေ်သာ ကိ2ယ်ထAကိ2ယ်ထ အစ2အဖဲွ&များ၊ လAမCအသိ2က်အဝနး် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အမျိXးသမီး အစ2 

အဖဲွ&များ၊ ဘာသာေရး အဖဲွ&အစညး်များ သိ2မ့ဟ2တ် အြခားေသာ လAမCအသိ2က်အဝနး်အဆင့ ် ကွနယ်က်များကဲသ့ိ2 ့ 

အေထာက်အကAြပX တညေ်ဆာက်ပံ2များကိ2 ထခိိ2က်ေလျာပ့ါးမC မ>,ိပါေစ0,င့။်  

3. မိမိတိ2 ့ အသံ2းြပXေသာ မီဒယီာ (ဆက်သယ်ွဆက်ဆေံရး နညး်ကိရိယာများ)၊ သတငး်စကား အေရးအသားများ0,င့ ်

အမAအကျင့မ်ျားေ:ကာင့ ် မလိ2လားအပ်ေသာ ဖယ်ကျRမC၊ ကဲရဲ့အ့ြပစတ်ငမ်Cများ0,င့ ် အပျက်သေဘာေဆာငေ်သာ 

ပံ2ေသကားချ ေတွးေခVမCများကိ2 မြဖစပွ်ားပါေစ0,င့။်  

4. အ:ကပ်အတညး်များေ:ကာင့ ် 0ိ2ငင်အံတွငး် bကီးမားေသာ ြပဿနာများ0,င့ ် မမUတမC အေြခအေနများကိ2 အာWံ2မလဲွ 

ပါေစ0,င့။်  

5. ခံယAချက်သေဘာထားအြမငမ်ျားအေပV စRဆက်မြပတ် 0ိ2း:ကားသြိမငရ်န0်,င့ ် 0ိ2ငင်သံားအခွင့အ်ေရးများ0,င့ ်

လွတ်လပ်ခွင့မ်ျားကိ2 ယာယီကန ့သ်တ်မCများအေပV ဆက်လက် ေဝဖနသ်ံ2းသပ်သာွးရန ်မေမ့ပါ0,င့။်  

6. လAမCေရး ြပဿနာများ၊ ဝနထ်2တ်ဝနပိ်2းများ၊ အ:ကမ်းဖက်မCများ0,င့ ်အလဲွသံ2းစားြပXမCများအေပV အေထာက်အပ့ံများ၊ 

အထAးသြဖင့ ် အမျိXးသမီးများ၊ ကေလးငယ်များ၊ မသနစွ်မ်း0,င့ ် လိငစ်တ်ိခံယAမC ကဲွြပားသA အစ2အဖဲွ&များအေပV 

အေထာက်အပ့ံများကိ2 ေလUာခ့ျမC မြပXပါ0,င့။် 

 
RAFT အဖဲွ%အစညး် 

 
ကd0်2ပ်တိ2၏့ ရညမ်,နး်ချက်မ,ာ ြပညတွ်ငး်ြပညပ် လCပ်>,ားေဆာငရွ်က်သA အဖဲွ&အစညး်များအ:ကား ၎ငး်တိ2၏့ လ2ပ်ငနး်များမ, မလိ2 

လားအပ်ေသာ ပိ2ငး်ြခားမCများ0,င့ ် တငး်မာမCများတိ2းပွားလာမC မြဖစေ်ပVေစဘ ဲ ပAးေပါငး်ပါဝငြ်ခငး်၊ တညI်ငမ်ိေအးချမ်းမC0,င့ ်

အြပXသေဘာေဆာင ် ေြပာငး်လဲမCများကိ2 ထေိရာက်စွာ အားေပးေထာက်ပ့ံေပး0ိ2ငေ်စရနအ်တွက် ေလလ့ာသငယ်A0ိ2ငမ်C0,င့ ်

စွမ်းေဆာငရ်ညကိ်2 ြမKင့တ်ငေ်ပး0ိ2ငရ်န ်ြဖစသ်ည။်  
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RAFT အဖဲွ&အစညး်၏ လ2ပ်ငနး်များ0,င့ ် ကd0်2ပ်တိ2၏့ ဝနေ်ဆာငမ်Cများအေ:ကာငး် ပိ2မိ2သ>ိ,ိလိ2ပါက ရခိ2ငေ်ဒသအတွငး် 

စံ2စမ်းေမးြမနး်ချက်များကိ2  ksimbulan@raftmyanmar.org သိ2လ့ညး်ေကာငး် အြခားေသာ 0ိ2ငင်တွံငး် ေဒသများ 

အတွက် စံ2စမ်းေမးြမနး်ချက်များကိ2 apadilla@raftmyanmar.org သိ2လ့ညး်ေကာငး် ဆက်သယ်ွေပးပိ2 ့ ေမးြမနး်0ိ2ငပ်ါ 

သည။် သငတိ်2၏့ ကိ2ဗစ-်၁၉ တံ2 ့ြပနေ်ြဖ>,ငး်မCများကိ2 ပဋပိကg 0ိ2း:ကားသြိမငစွ်ာ ေဆာငရွ်က်0ိ2ငေ်စရနအ်တွက် ေမးခွနး်များ 

>,ိပါက အချိနမ်ေရွး ဆက်သယ်ွေမးြမနး်0ိ2ငပ်ါသည။်  


