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GBV ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့သူမ်ားမွာ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္း (HLP) ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း 
ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျခ ျမင့္မားပါသည္။ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ထိုသူမ်ားမွာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္ငွားရမ္းခ 
မေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေျမေနရာ ခ်ထားေပးေသာ္လည္း အိမ္မ်ားကိုမူ မိမိတို႔ 
ဖာသာ ေဆာက္လုပ္ရသည့့္ စခန္းအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ GBV ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့သူအခ်ိဳ႕မွာ ထိုသို႔ ေဆာက္လုပ္ 
ႏိုင္ရန္ ကိုယ္ခႏၶာသန္စြမ္းမႈ မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ခံစားမႈအေျခအေနေၾကာင့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ရွိႏိုင္သည္။ 

အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္း (HLP) ႏွင့္ GBV တို႔အၾကား ေနာက္ခံအေျခအေနအရ သီးျခားဆက္ႏြယ္ေနမႈမ်ားကို 
ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္း (HLP) ႏွင့္ဆိုင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
မိန္းကေလးမ်ား အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္မွ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားအား ေရးဆြဲႏိုင္လိမ့္မည္။ ထိေရာက္စြာ ပံုစံေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္ - 

 ► လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားအား HLP ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေတာင္းဆိုႏိုင္ ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္းျဖင့္ က်ားမက႑တြင္ မွ်တမႈ မရွိေသာ စံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
စိန္ေခၚ၍ က်ားမ က႑ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္။ 

 ► စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအရ အကူးအေျပာင္းကာလမ်ားတြင္ မိသားစုမ်ား၏ ဖူလံု လံုျခံဳေရးကို 
တိုးတက္ေစႏိုင္လိမ့္မည္။

 ► အေရးေပၚကာလအလြန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ ေရရွည္တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈတို႔အေပၚ အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစႏိုင္လိမ့္မည္။

က်ားမလူမႈက႑ကြဲျပားမႈကိုအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တားဆီးေလ်ာ့ခ်ရန္ HLP က႑မွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
မ်ားအတြက္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အျခား လူသားခ်င္းစာနာမႈက႑မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ HLP က႑တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ က်ားမေရးရာ၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (mental health and psychosocial support - MHPSS)၊ HIV၊ သက္ရြယ္ၾကီးသူမ်ားအတြက္ 
ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိတ္ဖက္မ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔ႏွင့္လည္း ညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ (ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ၾကည့္ပါ။)
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စခန္းဘဝစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်ားမ 
လူမႈက႑ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ားအတြက္ 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

ဆန္းစစ္ စိတ္ျဖာေလ့လာ၍ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲရာတြင္ GBV အတြက္ အဓိက ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာေမးခြန္းမ်ားသည္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္း (HLP) က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူ 
မ်ားမွ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္း၍ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် က႑စံု၊ 
အေၾကာင္းအရာစံု ပါဝင္ေစသင့္ျပီး HLP လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ အျခားက႑မ်ားမွ မိတ္ဖက္မ်ား၊ GBV ကြ်မ္းက်င္ 
သူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

ထိုေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ားမွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းမွ်ေဝျခင္း 
ဟူေသာ တာဝန္ယူရန္ အမ်ိဳးအစား ၃ ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနျပီး ‘အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈ’ ေအာက္တြင္ 
အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသည္။ HLP လုပ္ငန္းမ်ား အစီအစဥ္ေရးဆဲြရာတြင္ GBV အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ပါး 
သြားေစေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ထိုနယ္ပယ္မ်ားမွ ရရွိ 
လာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္း 
အသစ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ရာ၌ သို႔မဟုတ္ ရွိျပီး စီမံကိန္းမ်ားကို ထိန္းညွိရာ၌ ဦးစားေပးရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လစ္ဟာမႈ 
မ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပႏိုင္သည္။ စီမံကိန္း စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္း၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ 
အခ်က္အလက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းတို႔အတြက္ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္မ်ားကို အပိုင္း (၂) - ဦးတည္ 
အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ား- တြင္ ၾကည့္ပါ။ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ အဓိက ဦးတည္အုပ္စုမ်ား
 ► HLP ၏ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား - အစိုးရရံုးမ်ား (ဥပမာ - အိုးအိမ္၊ ေျမယာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စီမံကိန္း၊ 

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူထုေရးရာလုပ္ငန္း၊ တရားစီရင္ေရး စသည္)၊ HLP ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ရပ္ရြာတြင္းမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဓေလ့ထံုတမ္းဥပေဒ ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ 
ဥပေဒအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကြ်မ္းဝင္ သူမ်ား (ဥပမာ - ေရွ႕ေနမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
စသည္)၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ား၊ GBV၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ကဲြျပားစံုလင္မႈ 
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား

 ► ေဘးဒဏ္ခံ လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား 
 ► IDP/ဒုကၡသည္ အေျခအေနမ်ားတြင္ လက္ခံထားသူမ်ား/ဝန္းက်င္ရပ္ရြာမွ အိမ္ရွင္လူထုမ်ား
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

HLP ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ

က) ဦးေဆာင္မႈရာထူးမ်ားအပါအဝင္ HLP ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးမွာ မည္သို႔ရွိနည္း။
 ► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ထြက္မသြားေအာင္ ထိန္းထားရန္ စနစ္မ်ား 

ရွိေနပါသလား။ 
 ► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔အတြက္ GBV အႏၲရာယ္တိုးပြားေစႏိုင္ေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။ 

ခ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ HLP ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ရပ္ရြာလူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ား (HLP လူထုေကာ္မတီမ်ား၊ စသည္) တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ ၎တို႔သည္ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာမ်ားကို ရရွိထားပါသလား။

ဂ) HLP တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ေလ်ာ့နည္းေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 
စံႏႈန္းမ်ား (ဤလမ္းညႊန္မ်ား အပါအဝင္) ကို နားလည္သိရွိထားပါသလား။

ေျမယာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ

(ဃ) မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ စာရင္းျပဳစုျခင္း ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတို႔တြင္ 
(အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္) HLP ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္ျခင္း ရွိမရွိ (ဥပမာ - တစ္ဦးခ်င္း 
သို႔မဟုတ္ မိသားစုလိုက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုတမ္းအရ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေက်းလက္ေဒသဆိုင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈေရးအရ ေနထိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ 
ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္းတို႔အတြက္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာ မ်ား အပါအဝင္ အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွိမေနျခင္း စသည့္ အေရးေပၚအေျခအေန မတိုင္မီက ေနထိုင္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ား၊ ေျမယာႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈတို႔အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန မတိုင္မီက 
စီစဥ္ထားမႈမ်ား) 

(င) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားအဖို႔ အိမ္ငွားရမ္းရန္၊ ပ်ံက်ေဆာက္လုပ္ 
ေနထိုင္ရန္၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ရန္ ႏွင့္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ တို႔အတြက္ ဓေလ့ထံုးစံအရ မည္သည့္ အဟန္႔အတားမ်ား 
ရင္ဆိုင္ရပါသလဲ။ (ဥပမာ - ႏွိမ္ခ်ျခင္း၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ၊ လူမႈေရးရာ စံႏႈန္းမ်ား စသည္)

(စ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားအား HLP အခြင့္အလမ္းမ်ား မရရွိေစရန္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိပါသလား။

 ► ငွားရမ္းေနထိုင္သူတို႔အတြက္ မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ရွိပါသလဲ။ ငွားရမ္းခ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈမ်ား 
အတြက္ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈ စသည့္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ စီမံထိမ္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ရွိပါသလား။ 

 ► အတင္းအက်ပ္ ထြက္ခြာေစျခင္းကို နည္းဗ်ဴဟာအျဖစ္ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ရွိပါသလား။
 ► အကူအညီမ်ားေပးရာတြင္ ပ်ံက်ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သူ၊ ေျမယာမဲ့သူမ်ားအား ခ်န္လွပ္ထားျခင္း ရွိပါသလား။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

(ဆ) HLP အေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ GBV အႏၲရာယ္ ပိုမိုမ်ားျပားေစပါသလား။ မည္သို႔ မ်ားျပားေစပါသလဲ။ (ဥပမာ 
- ေျမရွင္မ်ားမွ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈ၊ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမရွိျခင္း ႏွင့္ 
ႏွင္ထုတ္ပိုင္ခြင့္တို႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား လက္ထပ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အတင္းအက်ပ္လက္ထပ္ေစျခင္း၊ ေျမယာအခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးႏွင့္ လိင္ လဲလွယ္ေစျခင္း စသည့္ 
အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေလ့အထမ်ား၊ နီးစပ္ေသာအတူေနအေဖၚမွ အၾကမ္း ဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈရွိေသာ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈ စသည္)

(ဇ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ HLP ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား 
အတြက္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသလား။ (ဥပမာ - သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ 
အငွားခ်ထားမႈမ်ား၊ ပ်ံက်ေနထိုင္ခြင့္ စသည္)

 ► HLP အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အထားျပ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မည္သူ၏ အမည္ႏွင့္ ေရးသားေပး 
ပါသလဲ။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားသည္ ထို အေထာက္အထား 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကို စြန္႔လႊတ္ေပးအပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရန္ 
အတင္းအက်ပ္ ျခိမ္းေျခာက္ခိုင္းေစျခင္း ရွိပါသလား။

 ► ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးကို အေထာက္အထားျပႏိုင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသလား။

(စ်) ျပန္လည္ကုစားေဆာင္ရြက္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ပိုင္ခြင့္အတြက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား ပါသလား။ (ဥပမာ - ငွားရမ္းေနထိုင္သူ၊ ပ်ံက်ေနထိုင္သူ၊ အိမ္ယာမဲ့၊ အိမ္ငွား စသည္)။ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ 
ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ အားလံုးတြင္ အခြင့္အလမ္း ညီမွ်စြာ ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း ရွိပါသလား။

(ည) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားသည္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ 
၄င္းတို႔၏ အိုးအိမ္၊ ေျမယာ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္ရယူမႈအေပၚ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား ရွိပါသလား။

 ► ထိုေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ HLP အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏိုင္မႈအတြက္ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံ၊ 
ဥပေဒေရးရာ  ႏွင့္ ပထဝီ အေနအထားတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနပါသလဲ။

 ► ၄င္းတို႔သည္ မည္သို႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကပါသလဲ။
 ► စခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားလာခဲ့သည့္ ငယ္ရြယ္သူအုပ္စုမ်ားသည္ ေျမယာနယ္နိမိတ္မ်ားကို သိရွိေဖၚထုတ္ႏိုင္ျခင္း 

မရွိပါက သို႔မဟုတ္ ထိုနယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔၏ လူၾကီးမိဘမ်ားထံမွ သိရွိႏိုင္ရန္ 
မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါက ၄င္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ရရွိေသခ်ာေစရန္ မည္သည့္ စီစဥ္မႈမ်ား ရွိပါသလဲ။

 ► အမ်ိဳးသမီး စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ 
ေျမယာမ်ား လက္လွမ္းမီ ရရွိေစရန္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးပါသလား။ 

(ဋ) ဥပမာအားျဖင့္ စခန္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ား 
အရ ေျမယာ၊ ေရအရင္းအျမစ္၊ စားက်က္ေျမႏွင့္ အျခား သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီ ရယူအသံုးျပဳခြင့္ 
အပါအဝင္ ေျမယာ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ စီစဥ္မႈမ်ား ရွိပါသလဲ။

 ► ထို စီစဥ္မႈမ်ားမွာ အိမ္ရွင္လူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသလဲ။ အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားအတြက္

 ► ထို အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္စီမံရသည့္အတြက္ မည္သူတို႔မွာ စီးပြားေရးအရ ႏွင့္ လူမႈေရးအရ 
အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိႏိုင္သလဲ။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦ

ဌ) ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အျခားအေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာေဒသ 
အတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိပါသလား။

 ► ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုတို႔မွာ မည္သို႔ ျဖစ္ပါသလဲ။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားမွ ထိေရာက္၍ 
မွ်တမႈရွိေသာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္ၾကပါသလား။

 ► ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ အျခားထိခိုက္လြယ္ေသာ 
အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ - မုဆိုးမမ်ား၊ ကြာရွင္းထားသူမ်ား စသည္) မွ လက္လွမ္းမီႏိုင္ပါသလား။

 ► ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လက္လွမ္းမီႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား 
ႏွင့္ အျခား ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားအဖို႔ မည္သည့္ အတားအဆီးမ်ား ရွိႏိုင္ပါသလဲ။ (ဥပမာ - 
ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္၊ တည္ေနရာ၊ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ သေဘာထား၊ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ 
လက္စားေျခမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ စာမတတ္ေျမာက္ျခင္း စသည္)

ဍ) (အေမြဆက္ခံမႈ အပါအဝင္) HLP ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အမည္ျဖင့္ ပိုမို မွတ္ပံုတင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာေဒသအတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိပါသလား။

ဎ) ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာေဒသအတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေထာက္အထား မရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ 
မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသလဲ။ (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ႏႈတ္အားျဖင့္ သက္ေသ 
အေထာက္အထားကို လက္ခံပါသလား)

HLP မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား

က) GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား HLP ၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ား 
ထဲတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသလား။ 

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
GBV ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေသာ HLP 
မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားကို ေရးဆဲြရာတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ 
၎တို႔သည္ မည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသနည္း။

 ► ထိုမူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားကို ဆက္သြယ္အသိေပးပါသလား (လိုအပ္ပါက သီးျခားစီ ခဲြလ်က္)။

 ► ထိုမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေစရန္ HLP 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားပါသလား။

ခ) HLP ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားသည္ မည္သည့္ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား၊ 
က႑အလိုက္မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ မႈ ရွိပါသလဲ။ (ဥပမာ - ေျမယာႏွင့္ အိမ္ယာ ဥပေဒ၊ အတင္းအက်ပ္ 
ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၊ အိမ္တြင္း ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ စသည္)

 ► ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအေပၚ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရွိပါသလား။

 ► ၄င္းတို႔သည္ ထြက္ေျပးရျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အိမ္ယာမ်ား စြန္႔လႊတ္ရျခင္းကို မည္သို႔ေျဖရွင္းေပးပါသလဲ။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

ဂ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားသည္ ေျမယာႏွင့္ အျခား 
မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ပစၥည္း မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ပတ္သက္ခြင့္ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသလား။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ မိမိတို႔၏ HLP 
အခြင့္အေရးမ်ားကို မရရွိႏိုင္ဘဲ ရွိပါသလား။ (ဥပမာ - အေမြဆက္ခံမႈ ဥပေဒ၊ ဓေလ့ထံုးစံ သို႔မဟုတ္ 
အေလ့အထတို႔အရ၊ စသည္)

 ► အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားသည္ ပစၥည္းဥစၥာကို ပူးတြဲ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိပါသလား။
 ► ေျမယာ အမည္ေပါက္ျခင္းႏွင့္ အျခားစာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ 

အမည္ ျဖင့္ ေပးႏိုင္ပါသလား။ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး တစ္ဦးတည္း၏ အမည္ျဖင့္သာ ေပးပါသလား။
 ► ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ ႏွစ္ဦးလံုး၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈ လိုအပ္ပါသလား။

ဃ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမွ 
မည္သို႔ ကာကြယ္ ေပးထားပါသလဲ။ 

 ► အတင္းအက်ပ္ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္စီမံရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ 
ေဒသ အလိုက္ ဥပေဒမ်ား ရွိပါသလား။

 ► အတင္းအက်ပ္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းအတြက္ လက္ေတြ႕က်၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ 
ရပ္ရြာလူထုမွ ဦးေဆာင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိပါသလား။

 ► အတင္းအက်ပ္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္အခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 
အျခားအုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသလဲ။

င) HLP ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းးဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေနပါသလား။ 
(ဥပမာ - လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႈဆိုင္ရာ)။ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား 
အား အသံုးျပဳရသူမ်ားအား HLP မူဝါဒ မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုေလာက္စြာ သင္တန္းေပးထား ျခင္း ရွိပါသလား။

စ) အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရေစရန္ ရည္ညႊန္းသည့္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၏ 
အေျခအေနမွာ မည္သို႔ ရွိပါသလဲ။

 ► ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မူဝါဒရွိပါသလား။
 ► ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 

အျခားအုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား မည္မွ်အထိ တိုးတက္ရရွိေစပါသလဲ။
 ► ႏိုင္ငံအဆင့္ ေျမယာေကာ္မရွင္ ရွိပါသလား။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 

အျခားအုပ္စုမ်ားမွ မည္မွ်အထိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသလဲ။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

HLP ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား - ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈ 

က) HLP ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ား ေပးၿပီးျဖစ္ပါသလား - 
 ► က်ားမေရးရာ၊ GBV ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား/လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ 

ဖယ္က်ဥ္ထားမႈႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
 ► အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား မည္သို႔ ဆက္သြယ္ေဖးမရန္ ႏွင့္ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား 

သတင္း ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီရယူမႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဘးကင္း၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ 
မည္သို႔ ေပးမည္နည္း။ 

ခ) HLP ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူထုအတြင္း အေထြေထြလံုျခံဳေရး 
ကိစၥမ်ားႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကို ျမင့္တက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ပါသလား။

 ► အသိပညာျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (လူထုအဆင့္ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းတို႔တြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးမႈ အပါအဝင္) အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
သတင္းပို႔ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား ႏွင့္ GBV အတြက္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မည္သို႔ရရွိႏိုင္မည္ စသည္တို႔  ပါဝင္ 
ပါသလား။ 

 ►  ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသက္အရြယ္အလိုက္၊ က်ားမအလိုက္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
နည္းလမ္း မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသလား။  

 ► အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုပညာေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ 

ဂ) HLP ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ ဖိုရမ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို နားလည္သိရွိစြာ 
က်င္းပ ေနျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ ယင္းတို႔အား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အျခားအုပ္စုမ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ျခင္းကင္းစြာ 
တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသလား (ဥပမာ - လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ 
အုပ္စုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအျဖစ္ ထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)  
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အရင္းအျမစ္မ်ား စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက စဥ္းစားရန္ 

အခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ HLP စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
စည္းရံုးရွာေဖြရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား မူၾကမ္းျပဳစုရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ားကို အထူးျပဳေဖၚျပထား 
သည္။ အေရးေပၚအေျခအေန မျဖစ္ပြားမီ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ 
ေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံသည့္အခါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခမ်ားအား သိရွိမႈကို ထင္ဟပ္၍ ထိုအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ဦးတည္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို 
ပါဝင္တင္ျပႏိုင္ပါက ထိုအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ပိုမို အားေကာင္းခိုင္မာေစပါသည္။ 

က။ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လႊမ္းျခံဳရႈျမင္မႈ
 ► အဆိုျပဳလႊာတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား၊ 

ေဘးဒဏ္ခံလူထု၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ ခြင့္ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား (ဥပမာ - အတင္းအက်ပ္ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း 
မရွိျခင္း စသည္) ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသလား။

 ► ‘GBV’ ဟု ေယဘုယ်သံုးႏႈန္းျခင္းထက္ GBV သီးျခားပံုစံမ်ား၏ အႏၲရာယ္မ်ား (ဥပမာ - လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
က်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈ၊ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ မႈ၊ ကေလးမ်ားအား လက္ထပ္ေစျခင္း၊ 
အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေစျခင္း စသည္) အား သီးျခားေဖာ္ျပကာ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသလား။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား၏ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခမ်ားကို နားလည္သိမွတ္လွ်က္ ေဖာ္ျပထားပါသလား။

သိရွိထားရန္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ား
ရန္ပံုေငြမ်ားအား ရယူျခင္းသာမက 

‘အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေဆာ္ၾသစည္းရံုးရယူျခင္း’ ဆိုသည္မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရယူရန္သာမက လူ႕စြမ္းအား 
အရင္း အျမစ္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကတိကဝတ္မ်ားကိုပါ တုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား ေဆာ္ၾသစည္းရံုးျခင္းဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ေယဘုယ်အခ်က္မ်ားကို 
ထပ္မံရရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ အပိုင္း (၂) မွ ဦးတည္အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္အလိုက္ လမ္းညႊန္မႈအတြက္ 
ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ။ ဤအခန္းတြင္ ပါဝင္ေဖၚျပထားသည့္ `ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း´ 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အျခားေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ား/မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဆာ္ၾသစည္းရံုး ႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕အား ထပ္ေဆာင္း တင္ျပထားပါသည္။
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ခ။ စီမံခ်က္၏ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ
 ► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္း ျပဳစုသည့္အခါ -

• ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ား - အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား 
ထိခိုက္္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား - အဖို႔ ေနရာသစ္တြင္ HLP မ်ားကို လက္ လွမ္းမီရရွိႏိုင္မႈအား 
ေနာက္ခံအေျခအေနကိစၥရပ္မ်ားက မည္သို႔အဟန္႔ အတား ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းကို နားလည္ 
သေဘာေပါက္မႈ ရွိပါသလား။ (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီး မ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္ 
အုပ္စုမ်ားအဖို႔ ငွားရမ္းရန္၊ ပ်ံက်ေနထိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဓေလ့ထံုးစံအရ 
အတား အဆီးမ်ား။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ အေရးကိစၥမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ ျပည္တြင္း 
သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာေဒသအလိုက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ရွိမေနျခင္း စသည္)

• လူထုတြင္းသို႔ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝႏိုင္ သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ပံုစံ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (ဥပမာ မ်က္မျမင္ စာမ်ား၊ သေကၤတဘာသာစကား၊ ရိုးရွင္းေသာ 
ပံုျပသတင္း စကားမ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ား စသည္) ရရွိ ေသခ်ာေစႏိုင္ရန္အတြက္ ထပ္ေဆာင္းကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ရွိပါသလား။

• HLP အစီအစဥ္မ်ားအား GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမည့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ 
ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အစိုးရ၊ HLPဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူထု 
အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားအတြက္ သင္တန္း မ်ား စီစဥ္က်င္းပေပးႏိုင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု ရွိၿပီးျဖစ္ပါသလား။

 ► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္း ျပဳစု သည့္အခါ -
• စီစဥ္ထားေသာ HLP လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္ 

အုပ္စုမ်ားအဖို႔ GBV အႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေျခကို မည္သို႔ ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏိုင္ေၾကာင္းကို 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား (ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္ 
လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ HLP ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ဥပေဒ ေရးရာ 
အကူအညီမ်ား) 

• HLP က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး ထိေရာက္ ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ ကုန္က် စရိတ္မ်ား ထပ္ေဆာင္းလိုအပ္ပါသလား 
(ဥပမာ - အလုပ္တာဝန္ျဖင့္ ခရီး သြားလာရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအား တစ္ဦးတည္း မသြားေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားမိသားစုဝင္တစ္ဦးကို အေဖာ္လိုက္ေပး ႏိုင္ရန္ 
ပံ့ပုိးေပးျခင္း)။

 ► အေရးေပၚအေျခအေနၿပီးဆံုးခ်ိန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳ လႊာ မူၾကမ္း ျပဳစုသည့္အခါ -
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို 

ပံ့ပိုးေပးရန္ စီစဥ္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားက ေရရွည္တည္တံ့ ႏိုင္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား 
မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ျပဳမည္ ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား။ (ဥပမာ - ေျမယာ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ 
ရွင္းလင္းတင္ျပ ေတာင္းဆိုျခင္း)

• စီမံခ်က္သည္ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာသူမ်ားမွ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ 
ေတြ႕ၾကံဳရႏိုင္ေသာ အျပဳသေဘာႏွင့္ အဖ်က္သေဘာ ေဆာင္ ႏိုင္သည့္ ဓေလ့ထံုးစံ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားပါသလား။ 

• ေရရွည္တည္ၿမဲေရးအတြက္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္လိုမႈကို အဆိုျပဳ လႊာတြင္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပ 
ထားပါသလား။
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ဂ။ စီမံခ်က္အား ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပျခင္း
 ► အဆိုျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ထည့္သြင္း ပါဝင္ေစရာတြင္ 

လမ္းညႊန္သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အဓိက ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ပါသလား။ 
(လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူကို ဗဟိုျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထု 
အေျချပဳျခင္း၊ စနစ္မ်ားကို အေျခခံျခင္း)

 ► အဆိုျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္မ်ားျပားေစရန္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာက် ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခား လူသားခ်င္းစာနာမႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ က႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေဖၚျပပါ 
သလား။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအား 
HLP ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ HLP ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း မ်ား အပါအဝင္ ၎တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
ျမွင့္တင္ေပးျခင္း တို႔အား စီမံခ်က္မွ အားေပး/ေထာက္ပံ့ပါသလား။  

အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ဆိုင္ရာ 

အခ်က္မ်ား 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ HLP အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအား အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဆီေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရမည္ 
ျဖစ္ၿပီး ဦးတည္ေသာ လူထု၏ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ 

HLP စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

၁။ HLP အစီအစဥ္မ်ားအား ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း 
(ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကုိ ပိုမို 
တုိးပြားလာေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္) 

 ► HLP အစီအစဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။ ထို 
အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားအား စနစ္တက် သင္တန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ားကို 
ေပးပါ။ ထိုမွ်သာမက ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ သင္တန္းဆရာေနရာမ်ားကို ရရွိရန္ ဦးတည္သည့္ 
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုလည္း ေပးရပါမည္။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား (ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ပါက ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား) သည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ 
HLP ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြမႈအုပ္စုမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ။ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို 
ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို သတိျပဳကာ လိုအပ္ပါက 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အားေပးေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပဲြမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုပါ 
ပါဝင္ ေဆြးေႏြးေစရ ပါမည္။ 
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 ► အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာအုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ားအား HLP ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ 
သင္တန္း ပို႔ခ်မႈအပိုင္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးပါ။ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈဆိုင္ရာ 
သီးျခားကိစၥရပ္ မ်ားအား လံုေလာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
အတြက္ ၎တို႔၏ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံပါ။   

၂။ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ 
ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသအလိုက္ အားထုတ္မႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးရမည္။ 

 ► ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေနထိုင္ရေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားအတြက္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ 
စာရင္းျပဳစုျခင္း ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းတို႔တြင္ HLP အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေျမယာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ ပ့ံပိုးမႈမ်ား ေပးရမည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို 
ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာေနထိုင္ရသူ မ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္လူထု ႏွစ္ရပ္လံုးမ ွအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ 
ကူညီႏိုင္လိမ့္မည္။ HLP ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေမးျမန္းသင့္သည္။
• အေရးေပၚအေျခအေနမတိုင္မီက ေနရင္းအရပ္ႏွင့္ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ား
• အေရးေပၚအေျခအေနမတိုင္မီက ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ စီစဥ္မႈမ်ား 

(ဥပမာ - တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုလိုက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေက်းလက္ ေဒသ ေျမယာအခြင့္အေရး၊ လူမႈေရးအရ ငွားရမ္းေနထိုင္မႈ၊ 
အိမ္ငွားရမ္းျခင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ား စသည္)

• အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ား၏ စခန္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားအေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ားအတြက္ ေျမယာ ငွားရမ္းမႈဆိုင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ား (ဥပမာ - ေျမယာ၊ ေရ၊ 
စားက်က္ေျမ ႏွင့္ အျခား သဘာဝအရင္းအျမစ္ မ်ား ရရွိႏိုင္မႈ စသည္)

သိရွိရန္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား
လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ား 

လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္သို႔ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အခက္အခဲ မ်ား ဆိုးရြားစြာ ၾကံဳရတတ္ျပီး အိုးအိမ္ ေနထိုင္စရာ ရရွိမႈအတြက္ သီးျခားခက္ခဲမႈမ်ား ရွိတတ္သည္။ 
ဥပမာ - ဥပေဒက ၄င္းတို႔အား အကာအကြယ္မေပးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ အိုးအိမ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
စပ္လွ်ဥ္း၍ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳဘဲ ေလွ်ာ္ေၾကးအနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ မွ်တမႈမရွိေသာအျခားေနရာသို႔ 
အတင္းအက်ပ္ ဖယ္ရွားေစျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔မွာ မိမိတို႔၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဦးတည္မႈႏွင့္ က်ားမက႑ 
သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ ေျမရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အရာရွိမ်ား၏ ထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းကို 
ခံရႏိုင္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ HLP ရပိုင္ခြင့္မ်ား ဆံုးရံႈးမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ျပီး အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ပင္ 
ျငင္းဆန္ခံရႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၄င္းတို႔မွာ ရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္မႈအတြက္ လိင္မႈလုပ္ငန္း ျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အျခား 
အႏၲရာယ္နီးကပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးရန္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ HLP 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲသူမ်ားသည္ LGBTI ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ရပ္ရြာေဒသရွိ LGBTI အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္  
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားအတြက္ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္း 
ေပးႏိုင္ရန္ ဓေလ့ထံုးစံအရ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖၚထုတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

(Duncan Breen ၏ “လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ပထမဆံုးဦးစားေပးျဖစ္သည္ - တစ္ဦးခ်င္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ - ၂၀ ေမလ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္” မွ 
အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိပါသည္။)
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• ပံ့ပိုးေပးသည့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မရွိျခင္း
• ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ 

အစီရင္ခံ စာမ်ား
 ► ရပ္ရြာေဒသအတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 

မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ ရွင္းျပအေရးဆိုေသာ ၄င္းတို႔၏ အားထုတ္မႈမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးပါ။ 
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ HLP မ်ား လက္လွမ္းမီ 

ရရွိခြင့္ 
• ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား ရယူသံုးစြဲခြင့္ရွိေၾကာင္း 

ေသခ်ာစိတ္ခ်ရေစရန္
• မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ အေမြဆက္ခံခြင့္

 ► ေျမယာဥပေဒႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ 
ဓေလ့ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ 
သင္တန္းမ်ားေပးရန္
• ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္ ရရွိေသခ်ာေစျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
• HLP အခြင့္အေရးမ်ား မရရွိျခင္းႏွင့္ GBV တို႔၏ ဆက္စပ္မႈ 

 ► ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လံုေလာက္စြာရွိေစရန္ ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို 
အားေပးျမွင့္တင္ပါ။။ 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို မွတ္ပံုတင္၍ 

စာရင္း ျပဳစုထားျခင္း
• အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွစ္ဦးအမည္ျဖင့္ ပူးတြဲ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
• HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္လွမ္းမီေစျခင္း (ကုန္က်စရိတ္၊ 

တည္ေနရာ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရသူတို႔၏ သေဘာထား စသည္)

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

Baad သည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရိွ အတင္းအက်ပ္ ထိမ္းျမားေပးေသာ 
အေလ့အထျဖစ္သည္။ ဤအေလ့ အထတြင္ ရပ္ရြာေကာင္စီတစ္ခုျဖစ္ေသာ (jirga) သည္ 
အမ်ိဳးသမီး သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးအား မိသားစုတစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ ေပးအပ္ေစရန္ အမိန္႔ထုတ္ျခင္းျဖင့္ 
ေျမယာအျငင္းပြားမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားအျငင္းပြား မႈႈတစ္ခုကို ေျဖရွင္းသည္။ ဤအလဲအထပ္သည္ မိသားစု 
ႏွစ္ခုၾကား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္မႈကို ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤသည္မွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ဘဝကို သံုး၍ ေျဖရွင္းျခင္းျဖစ္၍ ၄င္းတို႔ကို ဆႏၵရွိ သလို လဲလွယ္ႏိုင္၊ စြန္႔ပစ္ႏိုင္သည့္ ပိုင္ဆိုင္ 
ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သေဘာထားျခင္းျဖစ္သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ 
ေကာင္စီ (NRC) က အစၥလမ္ဘာသာဥပေဒ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ မ်ားအရ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္မ်ားကို အသိေပးတင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေက်းရြာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

(Norwegian Refugee Council. 2014. ‘Life Can Change: Securing housing, land and property rights for displaced women’, 
http://womenshlp.nrc.no မွထုတ္ႏႈတ္တင္ျပသည္။)
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၃။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားမွ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိေသခ်ာေစရန္ 
ႏွင့္ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ႏွင့္ အားျဖည့္ေပးရန္

 ► HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔ေတာင္းဆိုႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ 
အကူအညီယူႏိုင္ေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ 
အျခားအုပ္စုမ်ား၏ အသိပညာ ဗဟုသုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္။ GBV 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေျမယာေတာင္း ဆိုမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ၍ ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ (ဥပမာ - နီးစပ္ေသာ အတူေနအေဖၚမွ 
အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခား အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား)

 ► စုတ္ျဖဲဖ်က္စီးခံရရန္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ တရားဝင္ HLP မွတ္တမ္းမ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ထိန္းသိမ္း 
ႏိုင္ရန္။ HLP မွတ္ပံုတင္စနစ္ကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ လိုအပ္ပါက အသစ္ျပဳစုရန္ 
အစီအစဥ္မ်ား ျပဳစုေရးဆြဲျခင္းကို ပံ့ပိုေပးရန္

 ► ေျမယာမရွိေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရွိသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အခမဲ့ 
ရရွိႏိုင္ ေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ (အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား ဦးေဆာင္ရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ မုဆိုးမမ်ား 
စသည္)

 ► ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးရာတြင္ က်ားမက႑ကို သင့္ေလွ်ာ္စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ 
မ်ား ေျဖရွင္းျခင္း တို႔အတြက္ အစီအမံမ်ားကို ထူေထာင္ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ေျမယာကိစၥမ်ားတြင္ 
တရားမွ်တမႈကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အစိုးရမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ (ဥပမာ - ႏႈတ္အားျဖင့္ 
သက္ေသအေထာက္အထား မ်ား ေပးျခင္းကို လက္ခံရန္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဒသခံ ဘာသာစကား 
မ်ားျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားရန္၊ ဥပေဒ ေရးရာ အကူအညီမ်ားေပးရန္ စသည္)
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ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အျခားႏိုင္ငံအမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အမ်ိဳးသားမ်ား 
သို႔႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသား မ်ားက ထိမ္းခ်ဳပ္သည့္ ေသြးနီးေသာ ေဆြမ်ိဳးအုပ္စုအေနႏွင့္သာ ရရွိသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖခင္ သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းစသည့္ အမ်ိဳးသား ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မွတစ္ဆင့္သာ 
ပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသမီး မ်ားကို ပိုမို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား ရွိေသာ္လည္း 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္ႏွင့္ အသံုးခ် ခြင့္ တို႔အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း 
ဥပေဒကိုသာ လိုက္နာၾကသည္။ ထိုစနစ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မ်ားစြာထိခိုက္လြယ္ေစျပီး အမ်ိဳးသားအေပၚ 
မီွခိုေနရေစကာ အၾကမ္းဖက္မႈရွိသည့္ အေျခအေန မ်ား၊ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ရမႈမ်ားကို စြန္႔ခြာမသြားႏိုင္ၾကေပ။ 
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ေကာင္စီ (NRC) ၏ GBV စီမံခ်က္မွ ကူညီမႈ ရယူၾကသည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
တင္ျပမႈမွာ ေဆြမ်ိဳးေတာ္သူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက သူမကို ျဖစ္ေစ၊ သမီးျဖစ္သူကိုျဖစ္ေစ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
က်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈမ်ား ျပဳက်င့္သည့္တိုင္ေအာင္ သူမသည္ မိသားစု ေနအိမ္ကို စြန္႔ခြာသြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း 
တင္ျပၾကသည္။ စီးပြားေရးအရ ရွင္သန္ႏိုင္မႈမွာ ေျမယာေပၚတြင္သာ မွီခို ေနရေသာေၾကာင့္ သူမတို႔မွာ 
သြားစရာေနရာမရွိဟု ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ 

ထိုအေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ NRC ၏ GBV စီမံခ်က္သည္ NRC ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ (ICLA) ထံမွ ေျမယာ၊ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းႏွင့္ 
အေမြ ဆက္ခံမႈဆိုင္ရာ တစ္ရက္သင္တန္း က်င္းပေပးရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ထိုသင္တန္းမ်ားကို 
NRC ၏ ‘WISE’ အသိပညာေပးအဖြဲ႕အား ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အသိပညာေပးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၂၅ဦးသည္ 
တစ္လတစ္ၾကိမ္ ေတြ႕ ဆံု၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေလ့လာသင္ယူကာ 
အၾကံဥာဏ္မ်ား မွ်ေဝ ၾကသည္။ သင္တန္းတြင္ GBV ႏွင့္ ICLA အဖြဲ႕တို႔က ျပဳစုထားေသာ ရုပ္ပံုမ်ားပါသည့္ 
ရုပ္လွပ္ကားခ်ပ္စာအုပ္ကို အသံုးျပဳသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ရိုးရွင္းေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုသံုးကာ 
လိုက္ေဘးရီးယား အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ ေျမယာမ်ား ရရွိအသံုးျပဳႏိုင္ေစမည့္ ျခားနားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို 
ရွင္းျပသည္။ (ပံုမွန္ ဥပေဒစနစ္ သို႔မဟုတ္ ထံုတမ္းစဥ္လာ စနစ္) ဤသည္မွာ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားအျပားအဖို႔ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာေနရာတြင္ အစဥ္အလာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္မႈကို ျငင္းဆိုရန္ သူတို႔တြင္ 
မည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ားရွိေၾကာင္း ပထမဦးဆံုး အၾကိမ္ ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤ 
စီမံခ်က္ပံုစံကို ေတာင္ပိုင္း ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏိုင္ငံ  ႏွင့္ ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
အစဦး ရလဒ္မ်ားက ေဖၚျပသည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ၄င္းတို႔ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 
စနစ္မ်ားအေၾကာင္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိပညာျမွင့္တင္ေပးျခင္း သည္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို 
အားျဖည့္ေပးရန္အတြက္ ထိေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။  

(၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၀ရက္တြင္ NRC ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိသည္)
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HLP မူဝါဒမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအား ထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္း 

၁။ HLP အစီအစဥ္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို 
ပါဝင္ထည့္သြင္းရန ္

 ► (၁) GBV အႏၲရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ (၂) HLP လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူ မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးရန္အတြက္ အစီအစဥ္ 
မူဝါဒမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ကာ က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
ထိုအထဲတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
• HLP ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္းတူညီမွ် အလုပ္ခန္႔ထားမႈအတြက္ စံႏႈန္းမ်ား
• GBV ျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာယကံရွင္မ်ားအား 

ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစဘဲ သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာ မွ်ေဝေပးရန္အတြက္ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား

• လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားအား သတင္းပို႔ရန္၊ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အေရးယူရန္ ေအဂ်င္စီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

 ► ယင္းတို႔အား HLP ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအုပ္စုမ်ားၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ျဖန္႔ေဝ ေပးပါ။ သင့္ေလ်ာ္ပါက ႏိုင္ငံသံုးႏွင့္ ေဒသသံုး ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံ (မ်က္မျမင္သံုး ဘေရးလ္စနစ္၊ လက္ဟန္ေျခဟန္သေကၤတျဖင့္ 
ဆက္သြယ္သည့္စနစ္၊ စာမတတ္သူမ်ား အတြက္ ရုပ္ပံုမ်ားပါဝင္ေသာ ပိုစတာမ်ား၊ 
လူထုအစည္းအေဝးမ်ားမွ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳကာ) ျဖန္႔ေဝေပးပါ။ 

၂။ HLP ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အမ်ိဳသားအဆင့္ႏွင့္ ရပ္ရြာေဒသအဆင့္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ အသိေပးရွင္းလင္းတင္ျပျပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ခဲြေဝခ်ထားေပးပါ။ 

 ► HLP အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈအေလ့အထမ်ားကို 
ဦးတည္ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ (ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ အပါအဝင္) ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို 
ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ကာ ေျပာင္းလဲ ျပဳျပင္ရာတြင္ အစိုးရမ်ား၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာေ
ခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို ကူညီ ပံ့ပိုးေပးပါ။ (ဥပမာ - 
လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ အမည္စာရင္းသြင္းရန္ 
အမည္ေပးျခင္း၊ ဥစၥာပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံမႈ၊ အိမ္ယာ ငွားရမ္းျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ 
ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း စသည္)။ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။

 ► သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအား GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
ျပဳစုေရးဆြဲရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးပါ။ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိရန္ ႏွင့္ တံု႔ျပန္ရန္ျပဳမႈမ်ားကို 
ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ထိုဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ လူထုအတြက္ မည္သို႔ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ကို 
ရွင္းျပသည့္ အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။

 ► ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ သေဘာတူညီမႈမ်ား ႏွင့္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
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လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ လူနည္းစု ႏွင့္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုအုပ္စုမ်ား အပါအဝင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလး မ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို 
အားေပးျမွင့္တင္ပါ။ 

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

HLP ဆိုင္ရာ ျငင္းခံုမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္၍ 
ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးျခင္းက အကူအညီျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ 
အထူးသတင္းေထာက္၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ရွာရီရာ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို 
ေသခ်ာစြာ အဓိပၸါယ္ေဖၚျခင္း သည္ အစဥ္အျမဲ ေကာင္းစြာ နားလည္လြယ္ေစသည္ မဟုတ္ပါ။ “ဥပေဒကုိ 
အသုံးျပဳရန္ ဆင့္ေခၚထားသည့္ တရားသူၾကီး၊ ေရွ႕ေန၊ ေဒသေကာင္စီဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားသူ အမ်ားစုမွာ 
လူမ်ိဳးစုအလုိက္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ ရွာရီရာကုိ ခြဲဲျခားသိရွိႏိုင္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား လုံေလာက္စြာ ရရွိမထားေၾကာင္း 
ၾကားသိရသည္။ အစၥလမ္ဘာသာေရး သင္ၾကားမႈ မ်ားကုိ သိသာစြာ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အေလ့အထမ်ား ဥပမာ 
ကေလးသူငယ္ကုိ လက္ထပ္ေပးမႈ ႏွင့္ မုဆုိးမမ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေမြဆက္ခံမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းတုိ႔မွာ ရွာရီရာ ႏွင့္ ကုိက္ညီသည္ဟု ထင္ျမင္ေနတတ္သည္။” ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ 
ေကာင္စီ (NRC) ၏ ICLA အစီအစဥ္က ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေနထိုင္ရသူမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ပူးေပါင္းမႈမ်ားျဖင့္ အျငင္းအခံု ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ဓေလ့ထံုးတမ္း စနစ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာ ေနရပ္ျပန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
အၾကံဥာဏ္ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ေျမယာမ်ား ႏွင့္ အေမြဆက္ခံခြင့္ မ်ားကို ရရွိရန္ ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

(NRC. 2014. ‘Life Can Change: Securing housing, land and property rights for displaced women’, <http:// womenshlp.nrc.
no>. Quotation from United Nations Economic and Social Council. 2006. Report of the Special Rapporteur on Violence 
against Women, Its Causes and Consequences, Yakin Ertürk, Mission to Afghanistan, [9 to 19 July 2005], E/CN.4/2006/61/ 
Add.5, para 38, www.refworld.org/pdfid/441182170.pdf မွ ထုတ္ႏႈတ္ တင္ျပသည္။ )

HLP ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား 

ထည့္သြင္း ပါဝင္ေစျခင္း 

၁။ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳကာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုသ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ား (ညႊန္းပို႔မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား) အား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ GBV ကြ်မ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား HLP 
ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။  

 ► ေဘးဒဏ္ခံလူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ HLP ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံ 
ခဲ့ရသူမ်ား အတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ မည္သည့္ေနရာသို႔ 
လဲႊေျပာင္းညႊန္းပို႔ရမည္ ဆိုသည့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ အၾကမ္းဖက္ ခံရ သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုး 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုမွန္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ ေပးပါ။

 ► ေဘးဒဏ္ခံလူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ HLP ဝန္ထမ္းအားလံုးအား က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ 
အမ်ိဳး သမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား/ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈ၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ 
ႏွင့္ စိတ္ ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေရွ႕ဦးသူနာျပဳစုမႈ (ဥပမာ - အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား မည္သို႔ 
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ဆက္သြယ္ အားေပး ရမည္၊ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကား 
ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား စသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာ မည္သို႔ 
ပံ့ပိုးေပးရမည္) တို႔ကို ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးထားပါ။   

၂။ HLP အစီအစဥ္မ်ားသည္ GBV ဆိုင္ရာ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားမႈမ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို HLP က႑အတြင္း 
သို႔မဟုတ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အသိုက္အဝန္းအတြင္းရွိ မိတ္ဖက္မ်ားထံသို႔ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ 
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း မွ်ေဝေပးရန္ 

 ► GBV ခံစားခဲ့ရသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပျခင္းမရွိေသာ 
သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုလိုက္ သို႔မဟုတ္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသိုက္အဝန္းအတြက္ လံုျခံဳမႈ 
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚ ေစျခင္းမရွိဘဲ ေအဂ်င္စီအတြင္းႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
မွ်ေဝေပးသည့္ စံ လမ္းညႊန္မ်ား ျပဳစုရန္

၃။ HLP ဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာ ျမွင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GBV ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့့္သြင္းရန္

 ► HLP ဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GBV အတြက္ သိရွိမႈျမွင့္တင္ျခင္းကို ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရန္ 
GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဥပမာ - ရပ္ရြာလူထုအတြင္း စကားဝိုင္းမ်ား၊ 
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ GBV သတင္းစကား 
ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား၊ စသည္) 
• ထိုအသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ (ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာအဆင့္ႏွင့္ 

ရပ္ရြာအဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမႈ အပါအဝင္) အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ 
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ မ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔ သတင္းေပးပို႔ရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ GBV 
အတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူႏိုင္ သည္ ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရရွိၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ပံုစံစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 
ဘာသာ စကား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳပါ။ (ဥပမာ - ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ သေကၤတ ဘာသာစကား၊ 
ရုပ္ပံုမ်ားအသံုးျပဳ သည့္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စသည္)

• ျဖန္႔ေဝရမည့္ သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ျပဳစုရာတြင္ အသက္အရြယ္၊ 
က်ားမ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလး မ်ားအား (လိုအပ္ပါက သီးျခားစီခဲြ၍) ဆက္သြယ္ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္။ 

မျဖစ္မေနသိရွိရန္ လိုသည့္အခ်က္
ညႊန္းပို႔ရန္ လမ္းေၾကာင္း 

ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းမွာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ အစီအမံျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့္ 
ကြ်မ္းက်င္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ဥပမာ - ေဆးကုသမႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ႏွင့္ 
လူမႈေရ ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ရဲအကူအညီ ႏွင့္ တရားေရး ဥပေဒေရးရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား
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မျဖစ္မေန သိရွိရန္ လိုသည့္အခ်က္မ်ား  
GBV ႏွင့္ သီးျခားသက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

လူထုတြင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာအခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အေျခခံ 
လံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပဲြမ်ား 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ သီးျခားသက္ဆိုင္ ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိသူမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ GBV ကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီ 
အဖြဲ႕အစည္းႏွင့့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

 ► အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ HLP ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို လူထုအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆိုလာေစရန္ အားေပးရမည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ညီမွ်စြာ အေမြဆက္ခံႏိုင္ေရး 
အပါအဝင္ HLP အခြင့္အေရးမ်ားကို တန္းတူညီမွ် ရရွိျခင္း၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သိရွိမႈမ်ား 
ျမင့္မားလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ HLP ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ GBV ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္င
န္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာ လူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေျပာင္းအလဲကို 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစ ရပါမည္။ 

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ 
HLP ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လူထုေဆြးေႏြးပဲြဖိုရမ္မ်ားႏွင့္ ပညာေပးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈအတြက္ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား ပါ (ဥပမာ သြားေရးလာေရး၊ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ 
ေနရာမ်ား၊ ပါဝင္တက္ေရာက္မႈကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္၊ ကေလးထိန္းရန္ တာဝန္၊ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ၊ စသည္)။ ေဆြးေႏြးပဲြ ဖိုရမ္မ်ားအား အသက္အရြယ္၊ 
က်ားမႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးပါ (ဥပမာ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး မ်ား၏ အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)။ သို႔မွသာ တက္ေရာက္ သူမ်ားသည္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားကို 
စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းစြာ စိတ္ခ်လက္ခ် တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 ► HLP ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသာမက 
HLP ဝန္ထမ္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားကို 
မည္သည့္ေနရာ သို႔ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရမည္ဆိုသည္တို႔ကို ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား အသိေပးထားပါ။ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ ထုတ္မႈ ႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ သင္တန္းမ်ား ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
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အျခား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ က႑မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ 

GBV ဆိုင္ရာ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား 

ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ HLP အစီအစဥ္ ေရးဆဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ 
GBV ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ GBV ညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းယႏၲရားကို ရွာေဖြဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ HLP လုပ္ေဆာင္ 
သူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးရန္အတြက္ GBV ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားထံမွ အကူအညီရယူႏိုင္ပါသည္။

 ► HLP အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ဆန္းစစ္သည့္ 
ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈမ်ား ကို ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ထိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား အတြက္ HLP လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆဲြျခင္း

 ► HLP ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်ားမေရးရာ၊ ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား/ 
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း

 ► HLP ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ GBV အႏၲရာယ္ႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရမႈမ်ားကို သတင္းပို႔လိုေသာ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ား 
အတြက္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈရွိၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ 
ကုသေစာင့္ ေရွာက္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားကို 
အားေပးကူညီႏိုင္ရန္ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို HLP ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ပံ့ပိုးေပးျခင္း

 ► ေဘးဒဏ္ခံလူထုအတြက္ HLP ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ က်ားမေရးရာ၊ GBV ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ား/ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း

ထို႔ျပင္ HLP အစီအစဥ္ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ဆက္လက္ ေလွ်ာ့ခ်သြား 
ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕အား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (သက္ 
ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈအရ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုတြင္ ေဆာ္ၾသစည္းရံုးထားသည့္ က႑မ်ားအလိုက္ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္)။ ဇယားတြင္ မပါရွိေသာ္လည္း က်ားမေရးရာ၊ စိတ္က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (mental health and psychosocial support - MHPSS)၊ HIV ၊ သက္ရြယ္ 
ၾကီးသူႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိတ္ဖက္မ်ား ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ HLP ဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္လည္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း ေယဘုယ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း 
(၂) - ဦးတည္အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ား - တြင္ ၾကည့္ပါ။



20 

အ
ိုးအ

ိမ္၊
 ေ

ျမ
ယ

ာႏ
ွင့္ 

ဥစ
ၥာပ

စၥည
္း

စခန္းညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈ 
ႏွင့္စခန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ (CCCM)

 ► CCCM က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အတ ူေဆာင္ရြက္ပါ။ 
• မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ စာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုင္ရာ 

စစ္တမ္း ေကာက္ ယူမႈတို႔တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ HLP ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ႏွင့္ ေျမယာ 
ကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္ေစရန္

• လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကေျမကို 
အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ သည့္အခါ ေျမယာေနထိုင္အသံုးခ်ရန္ 
အခြင့္အေရးအား မည္သို႔ ကာကြယ္ရမည္ကို သိရွိနားလည္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။

• GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ 
ေနထိုင္စရာမ်ား ေဖၚထုတ္ရွာေဖြရန္

ပညာေရး  ► HLP ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အေရးကိစၥမ်ား အေၾကာင္း ပါဝင္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
ေလ့လာသင္ယူမႈဌာနမ်ားသို႔ မည္သို႔ အေကာင္းဆံုး 
ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပညာေရးက႑တြင္ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အတေူဆာင္ရြက္ပါ။

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရး ႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး

 ► စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္၍ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
• HLP အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ 

(ဥပမာ - မ်ိဳးေစ့မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရာတြင္ 
ျဖစ္ပြားေသာ ျငင္းခံုမႈမ်ား)။ ၄င္းတို႔သည္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို 
တရားဝင္ျဖစ္ေစႏိုင္၍ GBV အႏၲရာယ္ကို တိုးျမင့္ေစႏိုင္သည္။

• ထိခိုက္လြယ္ေသာအုပ္စု အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ 
ဥစၥာပစၥည္း မ်ားအတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား မရွိေသာ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး မ်ားအား ေငြသား သို႔မဟုတ္ 
ေဗာက္ခ်ာျဖင့္ေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေစျခင္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ 
ဆိုင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစသည္။

က်န္းမာေရး  ► က်န္းမာေရးက႑ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ 
က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအတြက္ ပုဂၢလိကေျမကို ယာယီအသံုးျပဳရန္ 
လိုအပ္သည့္အခါ ေျမယာေနထိုင္အသံုးခ်ရန္ အခြင့္အေရးအား 
မည္သို႔ကာကြယ္ရမည္ကို သိရွိနားလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 

ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား 
ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္း 

(HMA)

 ► HMA က႑ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ HLP 
အခြင့္အေရးမ်ားအရ ေျမယာ မ်ား စြန္႔လႊတ္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ 
မရည္ရြယ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား နည္းပါးေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။ (ဥပမာ - မိုင္းရွင္းလင္းရန္အတြက္ HLP မ်ား စြန္႔လႊတ္ 
ရျခင္းမွာ ေနာက္ထပ္ ဝင္ေရာက္အေျခခ်ျခင္းမ်ားကို တရားဝင္ေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အတင္အက်ပ္ ႏွင္ထုတ္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေစျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။)
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အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း  ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းက႑ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
လက္တြဲပူးေပါင္း၍ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား 
ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား၏ ဥစၥာပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို 
ကာကြယ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ 
အတြက္ ေျမယာ ႏွင့္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူထိမ္းခ်ဳပ္ခြင့္ 
ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး  ► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး က႑လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
လက္တြဲပူးေပါင္း၍ HLP ႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဆိုင္ရာ လက္ရွိ ရွိေနေသာ အေရးကိစၥမ်ား ႏွင့္ ထပ္မံ ထြက္ေပၚ 
လာေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရန္

ေနထိုင္စရာ၊ အေျခခ် 
ေနထိုင္ရာႏွင့္ ျပန္လည္ 

ထူေထာင္မႈက႑ (SS&R) 

 ► SS&R က႑ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္ပါ။
• HLP ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမ်ား မျပႏိုင္သည့္တိုင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလး မ်ားႏွင့္ အျခား 
ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား၏ အိုးအိမ္ ႏွင့္ ေနထိုင္စရာအတြက္ 
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား (ငွားရမ္းမႈ အပါအဝင္) အား တန္းတူညီမွ် 
ရရွိခြင့္ကို ေသခ်ာ ေစရန္ 

• GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
လြယ္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ေနထိုင္စရာမ်ား ေဖၚထုတ္ရွာေဖြရန္

• အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္ 
အုပ္စုမ်ားမွ  အိုးအိမ္ ႏွင့္ ေနထိုင္စရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
ရယူသည့္အခါ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေသခ်ာစိတ္ခ်ရ ေစရန္အတြက္ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးရန္

ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ 

တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး 
(WASH)

 ► ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး 
က႑လုပ္ေဆာင္သူ မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနတြင္ ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 
သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ပုဂၢလိကေျမကို 
အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည့္အခါ ေျမယာေနထိုင္အသံုးခ်ရန္ 
အခြင့္အေရးအား မည္သို႔ ကာကြယ္ရမည္ကို သိရွိနားလည္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။
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စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ 

ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ GBV ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

အခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္တြင္ပါရွိသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။ ဤအညႊန္းကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္း သက္တမ္း 
တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးရည္ရြယ္သည္မွာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအတြက္ တာဝန္ခံ 
ယူမႈ ကို တိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ‘အညႊန္းကိန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္’ သည္ အညႊန္းကိန္းကို တိုင္းတာရန္ 
လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပသည္။ ‘ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္’ သည္ က႑ သို႔မဟုတ္ 
ေအဂ်င္စီအေနႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို အၾကံျပဳ 
ေပးပါသည္။ ‘ပန္းတိုင္သတ္မွတ္ခ်က္’ မွာ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
သတ္မွတ္ေပးထားေသာအဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံအညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ စီမံကိန္း၏ အေစာဆံုးအခ်ိန္မ်ားတြင္ 
ေကာက္ယူျပီး ေနာက္ထပ္ တိုင္းတာမႈမ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းအမွတ္အျဖစ္ သံုးရန္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းရလဒ္ (Output) 
မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျမင္သာသည့္ လတ္တေလာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းရလဒ္ (Outcome) မွာ 
လူမႈေရး၊ အမူအက်င့္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။ လုပ္ငန္းပန္းတိုင္ 
ကို လုပ္ငန္းတစ္ခု မေဆာင္ရြက္မီ သတ္မွတ္သင့္ျပီး စီမံခ်က္အား ေဆာင္ရြက္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ စီမံခ်က္၏ အခ်ိန္ 
အတိုင္းအတာ၊ ရရွိႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ 
သင့္ေလွ်ာ္ေစရန္ ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္ကို သက္ဆိုင္ကိုယ္စားျပဳသည့္က႑မွ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေကာက္ယူျခင္း၊ အစီရင္ ခံျခင္း 
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕အား ထိုက႑၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိသည္။ 
(ဇယား၏ ေအာက္ေျခတြင္ ၾကည့္ပါ။) ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ ပိုမို သိရွိလိုပါက 
အပိုင္း(၂) - အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္ လမ္းညႊန္မ်ား - ေနာက္ခံအေၾကာင္း- တြင္ၾကည့္ပါ။

အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာအထိ အသက္အရြယ္၊ က်ားမ၊ မသန္စြမ္းမႈ ႏွင့္ အျခား ထိခိုက္လြယ္မႈ 
အခ်က္မ်ားအရ ခြဲဲျခားေဖၚျပသင့္သည္။ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမို 
သိရွိလိုပါက အပိုင္း (၁) - မိတ္ဆက္ တြင္ၾကည့္ပါ။ 
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ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ စီမံကိန္းအဆင့္

အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 

HLP က႑၏ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈမ်ား တြင္ 
GBV ေမးခြန္းမ်ားကို 
ထည့္သြင္းျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV ႏွင့္ ဆက္ 
ႏြယ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား* ပါဝင္သည့္ 

HLP ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
အေရအတြက္ x ၁၀၀  

HLP ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အေရအတြက္

* ေလ့လာမႈ၏ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ 
ဆီေလ်ာ္သလို ျပဳျပင္ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ 
ေလ့လာရမည့္ GBV နယ္ပယ္မ်ားအား 
စာမ်က္ႏွာ တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ငန္း 
အေထာက္အကူမ်ား 
(ေအဂ်င္စီအဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ 
ပါဝင္ေျဖဆိုသည့္ 

အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀  
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူ 

အေရအတြက္
ႏွင့္

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအဖဲြ႕၏ အမ်ိဳးသမီး 
အဖဲြ႕ဝင္ အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
 ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အဖဲြ႕ဝင္ 

အေရအတြက္

ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ ခံစာမ်ား 
(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ က႑ 
အဆင့္)

၅၀%  

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အျခား GBV ေၾကာင့္ 
ထိခိုက္လြယ္သည့္ 
အုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္ 
အေရးကို ျမွင့္တင္ေပး 
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
ရွိေနျခင္း

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား GBV 
ထိခိုက္ လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ 
အဖြဲ႕အစည္း အေရ အတြက္

သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေပးႏိုင္သူႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KII)

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ရန္
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

HLP ရယူမႈေၾကာင့္ GBV 
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ 
ေသာ အခ်က္မ်ားအား 
ေဘးဒဏ္ခံလူထု ႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

က်ားမ၊ အသက္အရြယ္ 
အလိုက္ ခဲြျခားကာ တိုင္ 
ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ - 
HLP ရယူမႈေၾကာင့္ GBV 

အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ား 
အား ေဘးဒဏ္ခံ လူထုႏွင့္တိုင္ပင္ 

ေဆြးေႏြးသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေနထိုင္ရာေဒသ အေရအတြက္ x ၁၀၀  

ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ရာေဒသ 
အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
ေဘးဒဏ္ခံလူထုသည္ HLP 
ရယူမႈေၾကာင့္ မည္သို႔ေသာ 
GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေျခ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳေန 
ရပါသနည္း။  

အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား (FGD)၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေပးႏိုင္သူႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KII) 

၁၀၀%  

GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို 
ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းကို 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
လဲႊ ေျပာင္းညႊန္းပို႔မႈလမ္းေၾကာင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာတြင္ 
မွန္ကန္စြာ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ 
ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ HLP ဆိုင္ရာ 

ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ x ၁၀၀  
စစ္တမ္း ေကာက္ယူၿပီးေသာ HLP 
ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ 

စစ္တမ္း ၁၀၀%  

အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း

HLP ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ 
အဆိုျပဳလႊာမ်ား 
သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား 
ထည့္သြင္းျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္၊လုပ္ငန္း 
သို႔မဟုတ္ အညႊန္းကိန္း အနည္းဆံုး 
တစ္ခု ထည့္သြင္းထားေသာ HLP 

ဆိုင္ရာရန္ပံုေငြ အဆိုျပဳလႊာ သို႔မဟုတ္ 
နည္းဗ်ဴဟာ အေရအတြက္ x ၁၀၀  
HLP ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဆိုျပဳလႊာ 

သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ အေရအတြက္   

အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 
(ေအဂ်င္စီ အဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

HLP ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း 
မ်ားအား GBV လမ္းညႊန္ 
မ်ားကို ေလ့က်င့္ 
သင္တန္း ေပးျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ား သင္တန္းတြင္ 
တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ HLP ဆိုင္ရာ 

ဝန္ထမ္း 
အေရအတြက္ x ၁၀၀  

HLP ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္

သင္တန္းတက္ေရာက္သူ 
မ်ား စာရင္း၊ အစည္းအေဝး 
မွတ္တမ္း၊ စစ္တမ္း 
(ေအဂ်င္စီ အဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္)

၁၀၀%  

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း

ရပ္ရြာအေျချပဳ HLP 
ေကာ္မတီမ်ား တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ -
ရပ္ရြာအေျချပဳ HLP ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေသာ ေဘးဒါဏ္ခံလူထု အနက္မွ 

အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
ရပ္ရြာအေျချပဳ HLP ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 

ပါဝင္ေသာ ေဘးဒါဏ္ခံလူထု 
အေရအတြက္

 
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
ရပ္ရြာအေျချပဳ HLP ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာအား 
မည္သို႔ ထင္ျမင္ပါသနည္း။
ရပ္ရြာအေျချပဳ HLP ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈအတြက္ 
အဟန္႔အတားမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီရင္ခံစာ၊
ေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈ 
ေျခရာေကာက္ စာရင္း
FGD, KII

၅၀%  

HLP အစီအစဥ္မ်ား တြင္ 
အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ား 
ပါဝင္မႈ

HLP အစီအစဥ္မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီး 
ဝန္ထမ္း 

အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
HLP အစီအစဥ္မ်ားရွိ္ ဝန္ထမ္း 

အေရအတြက္

အဖြဲ႕အစည္း၏ 
မွတ္တမ္းမ်ား

၅၀%  
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

HLP မ်ားကို ရယူျခင္းျဖင့္ 
GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ -
GBV အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ရန္ 

စိုးရိမ္ေၾကာင္း တင္ျပသည့္ HLP 
လံုေလာက္စြာ မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး 

အေရအတြက္ x ၁၀၀  
HLP လံုေလာက္စြာ မရွိေသာ 

အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
HLP လံုေလာက္စြာ မရွိေသာ 
အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ GBV 
အႏၲရာယ္မွ လံုျခံဳစိတ္ခ် ရသည္ဟု 
ခံစားရပါသလား။ HLP လံုေလာက္စြာ 
မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး မ်ားသည္ 
မည္သည့္ GBV အႏၲရာယ္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို စိုးရိမ္ပါသလဲ။

စစ္တမ္း ေကာက္ယူ 
ျခင္း၊ FGD ၊ KII ၊ လူထု 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ေလ့လာမႈ

၀%  

အမ်ိဳးသမီးမ်ား HLP 
ျပန္လည္ရရွိရန္ ဥပေဒ 
အကူအညီ ရရွိႏိုင္မႈ

ေဒသတစ္ခုအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
HLP ျပန္လည္ရရွိရန္ ဥပေဒ 
အကူအညီ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ 
အဖြဲ႕အစည္း အေရအတြက္

KII ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ရန္

 

မူဝါဒမ်ား

HLP ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ 
လမ္းညႊန္မ်ား ႏွင့္ 
စံႏႈန္းမ်ားတြင္ GBV 
တားဆီးကာကြယ္ေရး 
ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရး 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပါဝင္ 
ေစျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV 
ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေရး 

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပါဝင္ ေသာ HLP 
ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား 

သို႔မဟုတ္ စံႏႈန္းမ်ား 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ 

 HLP ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ စံႏႈန္းမ်ား အေရအတြက္

စာအုပ္၊ စာေပ၊ 
မွတ္တမ္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္း (ေအဂ်င္စီ 
အဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ ႏွင့္ 
ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာအဆင့္) 

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ရန္
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈမ်ား

GBV အစီရင္ခံစာမ်ား 
အား မွ်ေဝေပးရာတြင္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္း 
ရန္ စံႏႈန္းမ်ားကို 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

ေမးျမန္းရာတြင္ GBV အမႈကိစၥမ်ား 
ဆိုင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား 

မွ်ေဝမႈတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ 
မည္သူမည္ဝါ ဆိုသည္ကို သိရွိ 
သြားႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ 
မ်ားအား မေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း 

မွန္ကန္စြာ ခ်က္ခ်င္းေျဖဆိုႏိုင္ေသာ 
ဝန္ထမ္း 

အေရအတြက္ x ၁၀၀  
စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းအေရ 

အတြက္

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း 
(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ 
အစီအစဥ္ အဆင့္)

၁၀၀% 

GBV ညႊန္းပို႔စနစ္ 
အေၾကာင္း အခ်က္ 
အလက္မ်ားကို HLP 
ဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္း 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေစျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို မည္ 
သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔ႏိုင္မည္၊ 

အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကုသ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာ 
တြင္ လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္မည္ဟူသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေသာ 

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ HLP 
လုပ္ငန္း 

အစီအစဥ္အေရအတြက္ x ၁၀၀  
လူထုတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ 

HLP  လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
အေရအတြက္

စာအုပ္၊ စာေပ၊ မွတ္တမ္း 
မ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္း၊ 
KII, စစ္တမ္း (ေအဂ်င္စီ 
အဆင့္ ႏွင့္ က႑အဆင့္)

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ရန္

 

ညိႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ် 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္း 
မ်ား* အတြက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 

ခဲ့ေသာ HLP မဟုတ္သည္ ့ 
က႑အေရအတြက္ x ၁၀၀ / 

သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုတြင္ 

ပါဝင္ေနေသာ က႑ အေရအတြက္

* က႑မ်ား စာရင္းႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို 
စာမ်က္ႏွာ ၂ တြင္ ၾကည့္ပါ။

KII ၊ အစည္းအေဝး 
မွတ္တမ္းမ်ား (ေအဂ်င္စီ 
သို႔မဟုတ္ က႑ အဆင့္မွ)

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ရန္
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