
 

 

IOM ၏ (CCCM) ဆုိင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ား  
 C C C M  ဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ား၊ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ားကုိ 

အားေကာင္းခိုင္မာေစျခင္း၊ က်ား-မ အေျခခံအၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးကို ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၊ လူကုန္ကူး 
မႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂရုျပဳ 
သိျမင္နားလည္မႈမ်ား တိုးပြားေစျခင္းတို႔ျဖင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြဲ႔ 
အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ တိုးပြားေစျခင္း။ 

 ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေရးစီမံကိန္းအား အထူးအေလးေပး 
လွ်က္အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေရး စီမံကိန္း ၁၀ခု ကို  ထုတ္ေဖာ္ေရးဆြဲ၍ 
စခန္းတြင္းေနလူထု၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ 
ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား  ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ 

IOM MYANMAR  
CAMP COORDINATION AND CAMP MANAGEMENT (cccm) 

စခန္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ (CCCM) သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးပါသနည္း။ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း  ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းက့ဲသုိ႔ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရဆျဲဖစ္သည္။ စခန္းညိွ 
ႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (CCCM) သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားအေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ စခန္းစီမံ 
ခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ စခန္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈဟူေသာ က႑ ၃ ခုျဖင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ သိသာထင္ရွားေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။ စခန္းစီမံ 
အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာျဖစ္ၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တာဝန္ရွိ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္သည္။ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈသည္ စခန္းတစ္ခုအတြင္းရွိ အကူအညီႏွင့္   ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခြျဲခင္းျဖစ္သည္။ စခန္း 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ စခန္းမ်ားအတြင္း ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကုိ ျခံဳငံုေပါင္းစပ္ညိွႏိႈင္းေပးျခင္းအား ရည္ညႊန္းပါသည္။ 

IOM မွက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည့္  စခန္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ (CCCM) လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ 
 စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ အေျခခံလက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ားကုိ အားေကာင္းခိုင္မာေစျခင္း။ 

 စခန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာေသာ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြမဲႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း။ 

 လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လစ္ဟာကြက္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူအသံုးျပဳႏိုင္မႈအတြက္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေလ့လာဆန္စစ္မႈမ်ား ပံ့ပုိးကူညီျခင္း။ 

 ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု စည္းရံုးလံႈ႔ေဆာ္ျခင္း ယႏၲယားမ်ားအား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။ 

 ေဝဖန္တိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္အၾကံျပဳမႈလုပ္ငန္းစဥ္ယႏၲယားမ်ားအား ထူေထာင္ျခင္း။ 

 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းႏွင့္ စခန္းမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား  
ကိုအားေကာင္း ခိုင္မာေစျခင္း။ 

 သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံးရံႈးႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေရးအား သေဘာေပါက္သိျမင္နားလည္မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးႏွင့္ စခန္း 
တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္မႈ အခင္းအက်င္းတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္း (အုိင္အုိအမ္ ျမန္မာ) 
စခန္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ (CCCM)  



 

 

(CCCM)လုပ္ငန္းတြင္  IOM အဖြ႔ဲ၏ အဓိကမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာတာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ UN အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ INGO မ်ား၊ LNGO မ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။    

IOM သည္ CCCM  မိတ္ဆက္သင္တန္း ကို ဖားကန္႔ရွိ လီဆူးႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီ 
မ်ားမွ အဓိကဦးတည္ဆက္သြယ္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး သင္တန္း တြင္ေဆြးေႏြးပို ႔ခ်ခဲ့ 
သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ (CCCM)၏ သေဘာတရား၊ လုပ္ငန္းမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္း 
လမ္းမ်ား ပါဝင္ၿပီး အဓိက ဦးတည္ဆက္သြယ္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
၏ တာဝန္ႏွင့္ဝတၱရားမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ 
သင္တန္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းခ်ိန္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ပါ 
ဝင္တက္ေရာက္သူမ်ားက ၎တုိ႔ရင္ဆုိင္ေနရေသာအခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာလစ္ဟာကြက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါ 

သည္။ IOM အေနျဖင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြေဲရးေကာ္မတီမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဖဲြဲ႔စည္းရန္ႏွင့္ စခန္းရွိ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
စခန္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ခိုင္မာအားေကာင္းေစေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲလွ်က္ရွိပါသည္။ ဆန္းမုိင္ (CCCM Project Support Officer) 

IOM သည္ CCCM အစုအဖြ႔ဲ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ Save the Children, Danish Refugee 
Council (DRC), Lutheran World Federation (LWF), Relief International တို႔ႏွင့္ 
ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္၍ (CCCM) ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ 
IOM သည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ 
မ်ားအား ခြဲ႔ျခားသတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ စခန္း၏ 
အဓိက ဦးတည္ဆက္သြယ္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလုံးႏွင့္အတူ လိုအပ္ခ်က္ဆန္းစစ္ အကျဲဖတ္မႈ 
ကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ CCCM အစုအဖြဲ႔၏ အဖြ႔ဲဝင္မ်ားအတြက္ အေထာက္ 
အကူျဖစ္ေစရန္ တစ္ေျပးညီ စံသတ္မွတ္ထားေသာ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈနည္းလမ္းမ်ား ေပၚထြက္ 
လာေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ CCCM အစုအဖြ႔ဲအား ကူညီပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ IOM သည္ စခန္းတြင္ေနထိုင္ရသူမ်ားအတြက္ တာရွည္ 
ခံေျဖရွင္းမႈမ်ားကုိ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္ခ်ိန္ အေရးေပၚစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္အတူ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွ ိပါသည္။  

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စခန္း ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ (CCCM) 

(IOM) သည္ CCCM အစုအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ လားရိႈး၊ 
မူဆယ္ႏွင့္ လိုင္ဇာအေျခစိုက္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (KBC)၊ ဂရုဏာျမန္မာ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔ 
(KMSS)၊ Shalom ႏွင့္ Health Poverty Action (HPA) အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီလွ်က္ရွိသည္။  IOM သည္ ဗဟုသုတႏွင့္ 
လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈမ်ား အားေကာင္းခိုင္မာေစေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေရးတို႔ 
အတြက္ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားအတြက္ CCCM မိတ္ဆက္သင္ 
တန္း၊ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈေအဂ်င္စီအဖြဲ႔ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ CCCM ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စခန္း 

တြင္း တစ္ဦးခ်င္းစီမံအုပ္ထိန္းမႈေဆြးေႏြးပြမဲ်ား၊ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စီမံခန္ ႔ခြမဲႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ပို႔ခ်မႈ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကုိ 
စီမံျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ စခန္းတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ပို ႔ခ်မႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳး 
တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းေဒသအတြင္း စခန္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ 

ရြက္မႈႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ (CCCM) 
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