နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

လူသားျခင္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား
ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္
ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ၾကံ့ခိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊
ျပန္လည္ထူေထာင္ရာ အကူအညီေပးေရး

စခန္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
စခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ပညာေရး

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး

က်န္းမာေရး

အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္း

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ

အာဟာရ
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ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ
သန္႔ရွင္းေရး
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က်ားမ လူမႈက႑ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးရန္္ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္
ေပးရန္္အတြက္
အျခား

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑သည္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈက႑မ်ားတြင္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္

လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္

က်ားမလူမႈက႑၊

GBV

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
စိတ္က်န္းမာေရး

ႏွင့္

စိတ္ႏွင့္

လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (MHPSS)၊ HIV၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ စသည့္ က႑မ်ားအတြက္ ဦးတည္
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္လည္း အကယ္၍ရွိခဲ့ပါက ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ (ဆက္လက္တင္ျပမည့္
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ၾကည့္ပါ။)

စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်ားမ
လူမႈက႑ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ/
က်ား/မ ေရးရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) မ်ားအတြက္
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း
ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္စတ
ိ ျ္ ဖာေလ့လာျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြျဲ ခင္းတိတ
႔ု င
ြ ္ GBV
အတြက္ အဓိက ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားရန္္ အခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ
ပံုမွန္

ေမးခြန္းမ်ားမွာ

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈမ်ားတြင္

နယ္ပယ္မ်ားအတြက္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ

ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းႏိုင္ေျခရွိေသာ

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ျဖစ္သည္။

ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္

ဆန္းစစ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္

ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္္

အေၾကာင္းအရာ

ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါတိုင္း

က႑စံု၊

အေၾကာင္းအရာစံု ပါဝင္ေစသင့္ျပီး CCCM အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ အျခားက႑မ်ားမွ မိတ္ဖက္မ်ား၊ GBV
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ထို ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္္ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ားမွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းမွ်ေဝျခင္း
ဟူေသာ

အဓိကတာဝန္ဝတၱရား

အမ်ိဳးအစား

၃

ခုႏွင့္

ခ်ိတ္ဆက္ေနျပီး

‘လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚေ

ဆာင္ရြက္မႈ’ ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသည္။ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ကာကြယ္၊
တားဆီးဖယ္ရွားႏိုင္ရန္္ႏွင့္
ရရွိလာေသာ

ရွင္သန္

အခ်က္အလက္မ်ားကို

က်န္ရစ္သူမ်ားအား
CCCM

ဆိုင္ရာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္္လို႔ငွာ
အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္

ေမးျမန္းစံုစမ္းရာမွ

အသံုးျပဳႏိုင္ရန္္အတြက္

စိတ္ျဖာေလ့လာ၍ ေပးအပ္ရမည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ရာ၌ သို႔မဟုတ္
ရွိျပီးသားစီမံကိန္းမ်ားကို ထိန္းညွိရာ၌ ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားႏွင့္ လစ္ဟာမႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပႏိုင္သည္။
စီမံကိန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္း၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မွ်ေဝျခင္း တို႔အတြက္ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္မ်ားကို အပိုင္း (၂) - အဓိကအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား
လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား- တြင္ ၾကည့္ပါ။

1

ဆန္းစစ္ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈအတြက္ အဓိက ဦးတည္အုပ္စုမ်ား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားမွာ - အစိုးရ (ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တရားေရးဌာန၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစဥ္အလာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရး
တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားစံုလင္မႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား
►► ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု
►► ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္အေျခအေနမ်ားတြင္ လက္ခံေနရာ
ေပးထားရေသာ အိမ္ရွင္လူထု

ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ။)
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ
အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား
ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ
(က) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ရာထူးမ်ားအပါအဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး
အခ်ိဳးမွာ မည္သို႔ရွိနည္း။
►► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားကို သင္တန္းေပးရန္္ႏွင့္ ေရရွည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္္ အားေပးသည့္ စနစ္မ်ား
ရွိေနပါသလား။
►► ၄င္းတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၄င္းတို႔အတြက္ GBV အႏၲရာယ္ တိုးျမင့္လာႏိုင္ေစသည့္ ဓေလ့ထံုးစံ
အရ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးအရ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား ရွိေနပါသလား။
(ခ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူထုအေျချပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကပါ သလား။
(ဥပမာ - ရပ္ရြာလူထု ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာ္မတီ)။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔သည္ ဦးေဆာင္မႈ
က႑မွ ပါဝင္ပါသလား။
(ဂ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၌ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ GBV ကာကြယ္ေရး
ႏွင့္ေလ်ာ့နည္းေစေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရန္္ (ဤလမ္းညႊန္မ်ား
အပါအဝင္) ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို နားလည္သိရွိထားပါသလား။
GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္းက်င္အေျခအေန
(ဃ) အေျခအေနတစ္ခုခုတြင္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကုိ တိုးျမင့္ေစႏိုင္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။ (ဥပမာ - ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရမႈ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ မ်ားႏွင့္
နီးကပ္မႈ၊ ထင္းရွာ ေရခပ္ရန္္၊ အလုပ္သြားရန္္၊ ေက်ာင္းသြားရန္္၊ က်န္းမာေရးဌာနသို႔သြားရန္္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား
မလံုျခံဳမႈ၊ ေနအိမ္တြင္က်န္ရစ္ေနသူမ်ားအဖို႔ လံုျခံဳမႈမရွိသည့္ကိစၥမ်ား၊ အစားအစာႏွင့္ လူသံုးပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝ
ေပးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ၊ ျပည့္သိပ္က်ပ္တည္းေနေသာ စခန္းမ်ား၊ ေနထိုင္စရာမ်ား၊ ခိုလံႈစရာမ်ား၊ မိသားစုမ်ား
ႏွင့္ ကြဲကြာေနျခင္း၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၏ တည္ေနရာ၊ တစ္ဦးခ်င္း၏ မွတ္ပံုတင္ အေထာက္
အထားမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ျခင္း စသည္)
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ။)
(င) အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လိင္၊ အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳးစု ေနာက္ခံ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ
တိမ္းၫြတ္မႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ သီးျခားအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ (ဥပမာ - ျမိဳ႕ျပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ား/ ဒုကၡ
သည္၊ မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား၊ အတူလိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္သူမရွိသည့္ကေလး သူငယ္မ်ား)
သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးဦးေဆာင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု မ်ား)ေၾကာင့္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ား ပိုမို ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳရပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ကြဲျပားျခားနားေသာ
အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳရပါသလား။
(စ) GBV အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ လံုျခံဳေရး
ကင္းလွည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား ရွိေနျပီးျဖစ္ပါသလား။
►► မည္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကပါသလဲ။ (ဥပမာ - တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၇
ရက္)
►► သင့္ေလ်ာ္မႈရွိပါက ရပ္ရြာထဲမွ အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားမ်ားပါ ပါဝင္ၾကပါသလား။
►► လံုျခံဳေရးအတြက္ လွည့္လည္စစ္ေဆးေပးမည့္သူမ်ားမွာ က်ားမ ေရးရာ၊ က်ား/မ ေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ
(GBV)၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း ႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ
ကိစၥမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားလံုေလာက္စြာ ရရွိထားပါသလား။
►► ၄င္းတို႔မွာ အၾကမ္းဖက္ခံရျပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအား လတ္တေလာ ညႊန္းပို႔ကူညီျခင္းမ်ား ကို
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းလ်က္ ေလးစားစြာျဖင့္ပံ့ပိုးကူညီေပးႏုိင္ရန္္
သင္တန္းမ်ား ရရွိထားပါ သလား။
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္စုစည္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း
(ဆ) ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္ရသူမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
GBV အား ထိခိုက္ခံစားရလြယ္ေစသည့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခအျဖစ္ ပါဝင္ထည့္သြင္းပါသလား။
အခ်က္အလက္ စုစည္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္းတို႔တြင္ က်ားမ၊ အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္
အျခားဆီေလ်ာ္ ေသာ ထိခိုက္လြယ္မႈ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ခြဲျခားမွတ္သားထားပါသလား။
(ဇ) အခ်က္အလက္ စုစည္းျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလး
မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူ အုပ္စုမ်ားအဖို႔ ေက်ာ္လႊားရန္္လိုသည့္ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား ရွိပါ
သလား။ (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အိမ္မွ ထြက္ခြာခြင့္မေပးျခင္း၊ ဓါတ္ပံုရိုက္ခြင့္ မေပးျခင္း)
(စ်) ထိခိုက္ခံရသည့္လူထုအတြက္ တစ္ဦးခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳ အေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ေပးရန္္၊
ျပန္ရွာေပးရန္္ႏွင့္ အစားထိုးအသစ္ထုတ္ေပးရန္္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသလား။ (ဥပမာ - ေမြးစာရင္းစာရြက္ႏွင့္
မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ လက္ထပ္ျခင္း၊ ကြာရွင္းျခင္း အေထာက္အထားမ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ စသည္)
►► အေထာက္အထားစာရြက္မ်ားရရွိရန္္၊ ျပန္ရွာရန္္ ႏွင့္ အသစ္အစားထိုးထုတ္ေပးရန္္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ
ရွိပါသလား။
►► တစ္ဦးခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳ အေထာက္အထားမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္
အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အုပ္စုမ်ားအဖို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား (ဥပမာ အစားအစာ၊ ေနထိုင္စရာ ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အကူအညီမ်ား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္
အျခား လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္) ရရွိရန္္ ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းဆို ရန္္တို႔အတြက္ ပိုမို
ခက္ခဲေစပါသလား။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။)
►► အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၏ အမည္ျဖင့္ ထုတ္ေပးပါသလား။
သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ တြဲဖက္၍ ထုတ္ေပးပါသလား။ (ဇနီးေမာင္ႏွံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္)
(ည) မွတ္ပံုတင္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ က်ား ႏွင့္ မ အတြက္သာ ကန္႔သတ္ထားပါသလား။ သို႔မဟုတ္
‘တတိယလိင္/သို႔မဟုတ္ အျခား လိင္အမ်ိဳးအစားကို ခြင့္ျပဳပါသလား။
(ဋ) GBV ခံစားခဲ့ရျပီး လက္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္အေျခအေနတြင္ လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
မရရွိသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရွိပါသလား။
လံုျခံဳေရးက႑ႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္
(ဌ) ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးအစား မည္သို႔ရွိပါသလဲ။
(ဍ) လံုျခံဳေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ား (ရဲ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းသူမ်ား (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္
ဖြ႕ဲဝင္မ်ား) ၊ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား စသည္) အတြက္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္
တံု႔ျပန္ကူညီေပးေရးအတြက္ သင္တန္းေပးသည့္အတိုင္းအတာႏွင့္ အရည္ အေသြးမွာ မည္သို႔ရွိပါသလဲ။
(ဎ) ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ က်ားမ လူမႈက႑ကြဲျပားမႈကို အေျခခံ
သည့္ အျခား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္္ တာဝန္ေပးအပ္ခံယူထားမႈ ရွိပါသလား။
(ဏ) ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အျခား လံုျခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ရွိပါသလား။ လံုျခံဳေရး
တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာ ျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္
မူဝါဒမ်ား ရွိပါသလား။
►► အလြဲျပဳက်င့္မႈ သို႔မဟုတ္ မူဝါဒမ်ားခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အစီအမံမ်ားကို မွတ္တမ္းထားရွိ၍
အသံုးျပဳပါသလား။
(တ) GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ကူညီေပးရန္္၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအား စံုစမ္းေဖၚထုတ္ရန္္ ႏွင့္ (GBV) ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို
မွတ္တမ္းတင္ရန္္အတြက္

လံုျခံဳေရး

တာဝန္ရွိသူမ်ားအား

လမ္းညႊန္ေပးရန္္

စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

(SOPs)

ရွိပါသလား။ (ဥပမာ - ေတြ႕ဆံုေျပာဆိုရန္္ လံုၿခံဳေသာအခန္းမ်ား၊ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္
သက္ေသအေထာက္အထား စုေဆာင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည္)
►► ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ သားေကာင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မွ
တားဆီး ကန္႔သတ္ေပးႏိုင္ပါသလား။
►► ေနာက္ဆက္တြဲ အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္္အတြက္ ညႊန္းပို႔ရန္္လမ္းေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ေရးသား
ထားျပီး လူထုအား သိရွိေစပါသလား။
(ထ) GBV အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရဲသို႔ သတင္းပို႔တိုင္တန္းရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ ဝန္းက်င္
အေနအထားမ်ိဳး ရွိပါသလား။ (ဥပမာ - အထူးသီးသန္႔ ရဲဌာနမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ လြယ္သူမ်ားအတြက္
လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ရံုးစားပြဲ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ GBV ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို
စံုစမ္းေပးသည့္ အထူးယူနစ္ စသည္)
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ။)
(ဒ) ဥပေဒေရးရာ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ေဖာင္ပံုစံမ်ား ႏွင့္ အျခား ရံုးသံုးပံုစံမ်ားမွာ GBV ကိစၥရပ္ မ်ားအတြက္ က်ားမ
ကြဲျပားမႈ ပံုစံအားလံုးကိုၿခံဳငံု မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ပါသလား။ (ဆိုလိုသည္မွာ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီး၊
အမ်ိဳးသား၊ လိင္ ေျပာင္းထားသူမ်ား ႏွင့္ ၾကားလိင္ရွိသူမ်ားအတြက္ တိက်စြာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား)
(ဓ) ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလး၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္
ေယာက်္ားေလးမ်ားအေပၚ GBV မ်ားႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တားဆီးရန္္ မူဝါဒမ်ားရွိပါသလား။
►► ကေလးမ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားအား သီးျခားစီ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ပါသလား။
►► လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသမီး (lesbian)၊ လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသား (gay)၊ လိင္တူလိင္ကဲြစံုမက္သူ (bisexual)၊
လိင္ေျပာင္းထားသူ (transgender) ႏွင့္ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသူမ်ား/ၾကားလိင္ရွိသူမ်ား (intersex) (LGBTI) ၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားသည့္ မူဝါဒမ်ား ရွိပါသလား။
တရားစီရင္ေရး က႑ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္
(န) ႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္မႈစနစ္တြင္ က်ားမလူမႈက႑ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္
ႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီျပီး ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။
►► တရားစီရင္မႈက႑တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား (ဥပမာ - တရားသူၾကီး၊ ေရွ႕ေန၊ ဥပေဒဝန္ထမ္း၊
တရားရံုးဝန္ထမ္း၊ အစဥ္အလာေခါင္းေဆာင္မ်ား) မွာ က်ား/မ ေရးရာ၊ က်ား/မ ေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ
(GBV)၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း ႏွင့္
လိင္မႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ား လံုေလာက္စြာ ရရွိထားပါသလား။
►► တရားဥပေဒဆိုင္ရာစနစ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္၍
၄င္းတို႔ ေနာက္တစ္ဖန္ သားေကာင္ မျဖစ္ေစရန္္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါသလား။
(ပ) GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အကူအညီမ်ားကို အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ က်န္က်စရိတ္
နည္းပါးစြာျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသလား။ မည္မွ် လက္လွမ္းမီမႈ ရရွိႏိုင္ပါသလဲ။ (ဥပမာ - ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆီသို႔
သြားေရာက္ရန္္ ခရီးအကြာအေဝး၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီမႈ အေနအထား၊ ေနရာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လံုၿခံဳမႈ ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းေပးမႈ စသည္)
(ဖ) တရားစီရင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေပးပါသလား။ (ဥပမာ - အၾကမ္းဖက္မႈခံစားရသူမ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္
အစီအစဥ္မ်ား၊ သီးျခားစစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကင္မရာျဖင့္ ရိုက္ယူ၍ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း (camera-hearing))
►► GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လက္ရွိ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ
ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တရားသူၾကီး၊ ေရွ႕ေန၊ ဥပေဒဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ အျခား
တရားေရးရာ ေဆာင္ရြက္ သူမ်ားပါဝင္ေသာ ကြန္ယက္မ်ား ရွိပါသလား။ ထိုကြန္ယက္မ်ားကို မည္သို႔
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ ပါသလဲ။

5

ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။)
(ဗ) ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားသည္ အစဥ္အလာ တရားစီရင္မႈစနစ္ သို႔မဟုတ္ အျခား အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရး အစီအမံ
မ်ားကို အားကိုးအားထား ျပဳၾကပါသလား။
►► ထိုအစီအမံမ်ားသည္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါသလဲ။
►► ထိုအစီအမံမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိပါသလဲ။ ၄င္းတို႔က
GBV မ်ား အပါအဝင္ ဆိုးဝါးျပင္းထန္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္သို႔ စနစ္တက်
လႊဲေျပာင္းညႊန္းပို႔ ေပး ပါသလား။
►► ထိုအစီအမံမ်ားသည္ GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို မည္သို႔ ျပဳမႈဆက္ဆံ သေဘာထားပါသလဲ။
►► မည္သူတို႔မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား ျဖစ္ပါသလဲ။ ထိုသူမ်ားမွာ မည္သည့္သင္တန္းမ်ိဳး ရရွိထားၾကပါသလဲ။
►► ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္ရွင္ရပ္ရြာလူထုက ထိုသို႔ေသာ အစီအမံမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို
အားေပးေထာက္ ခံၾကပါသလား။
►► အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထိုအစီအမံမ်ားကို တန္ဖိုးထားမႈအေပၚ ျခားနားေသာ
အျမင္ရွိေနပါသလား။
►► ထိုအစီအမံမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈခံခဲ့ရသူမ်ားအဖို႔ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ သားေကာင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ပိုမ်ားေစႏိုင္ပါသလား။
(ဘ) ႏိုင္ငံအဆင့္ ႏွင့္ ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မ်ား ရွိပါသလား။
►► ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GBV အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္၍ သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားျခင္း ပါဝင္ပါသလား။
►► လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ GBV ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါရွိသည့္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လႈပ္ရွား
လုပ္ေဆာင္ သူမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအား
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ဆက္သြယ္ခြင့္ ရရွိပါသလား။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္နယ္ပယ္
(က) လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ က်ား/မ ေရးရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာ
မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသလား။
►► အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလးႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာအုပ္စုမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
(အထူးသျဖင့္ GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္) လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ဦးတည္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္ မ်ားအတြက္ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ား ျပဳစုရာတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀စြာ ပါဝင္မႈ
ရွိပါသလား။ မည္သို႔ ပါဝင္ၾကပါသလဲ။
►► ထို မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္
အမ်ိဳးသား မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ ရွိပါသလား။ (လိုအပ္ပါက သီးျခားစီ)
►► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိုမူဝါဒမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္္ လိုအပ္ေသာ
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေစရန္္အတြက္ ေသခ်ာစြာ သင္တန္းေပး၍ ျပင္ဆင္ေပးထားပါသလား။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ။)
(ခ) ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ဥပေဒမ်ားသည္ GBV ကို တားဆီးကာကြယ္ရန္္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္္
အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ပါသလား။ ထို႔အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ပါသလား (ဥပမာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ဥပေဒေရးရာ အကူအညီရရွိခြင့္ႏွင့္ အခမဲ့ ဥပေဒအေထာက္အပံ့ ရရွိရန္္၊ က်ဴးလြန္သူကို
စစ္ေဆးအေရးယူရန္္၊ ျပစ္မႈႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးရန္္ စသည္)
►► ၄င္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ကုိက္ညီပါသလား1 (ဥပမာ - CEDAW,
CRC စသည္)
(ဂ) ဥပေဒတြင္ မည္သည့္ GBV အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေဖၚျပထားျပီး မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသလဲ။
(ဥပမာ - နီးစပ္ေသာ အတူေနအေဖၚမွ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ အျခား အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မုဒိမ္းမႈ၊
လိင္မႈဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာ ျပဳက်င့္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီး လိင္အဂၤါ လွီးျဖတ္မႈ၊ ျဖတ္ေတာက္မႈ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား
အိမ္ေထာင္ျပဳခိုင္းမႈ၊ သို႔မဟုတ္ အတင္းအက်ပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳေစမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈ၊
ကေလးသူငယ္မ်ားအား လိင္မႈဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈ၊ အတင္းအက်ပ္ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ခိုင္းေစမႈ
စသည္)
►► မုဒိမ္းမႈကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အမ်ိဳးသားလိင္တံကို အသံုးျပဳျခင္းကိုသာ သတ္မွတ္ျခင္းလား၊ အျခား
အရာဝတၳဳ မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကိုပါ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ ပါသလား။
►► မုဒိမ္းမႈကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူကို အမ်ိဳးသမီးေရာ အမ်ိဳးသားပါ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္
ပါသလား။
►► ဥပေဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ လက္ထပ္ခြင့္၊ ကြာရွင္းခြင့္ ႏွင့္
သားသမီးအုပ္ထိန္းခြင့္တို႔ကို တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားျခင္း ရွိပါသလား။
►► GBV ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒတြင္ တရားမွ်တေၾကာင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသလား။ (ဥပမာ - ဂုဏ္သိကၡာကို အမည္တပ္၍ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား)
(ဃ) GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိရွိျဖင့္ ေဆာလ်င္စြာ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံအဆင့္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ရွိပါသလား။ (ဥပမာ - က်ား/မ
ေရးရာ၊ လူငယ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ား အားျဖည့္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား
►► ထို မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဆိုင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ထားပါသလား။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းတိုႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား
(က) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါသင္တန္းမ်ား ေပးထားပါသလား ►► က်ား/မ ေရးရာ၊ GBV ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး/လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈႏွင့္
လိင္မႈေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား
►► အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေျခကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရန္္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာင့္ကုသမႈမ်ား
ရယူရန္္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လံုၿခံဳစိတ္ခ်၍
လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းမႈရွိရွိျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရာတြင္ ပံ့ပိုးႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
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GVB အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္္ တာ၀န္ရွိမႈကို ေဖၚျပသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမို သိရွိႏိုင္ရန္္

ေနာက္ဆက္တြဲ (၆) တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။)
(ခ) လူထုတြင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေထြေထြလံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကို လူထုအတြင္းတြင္ ျမင့္တက္လာေစပါသလား။
►► အသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဆင့္
ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းေပးမႈမ်ားအပါအဝင္)၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို
သတင္းေပးပို႔ရမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ GBV အတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူမည္ဆိုသည္တို႔ႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။
►► အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္ေပးေရး လႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာ
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ ဥပေဒေရးရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ပါ
သလား။
►► ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသက္အရြယ္အလိုက္၊ က်ားမအလိုက္၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသလား။
►► အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုပညာေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။
(ဂ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈဖိုရမ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မ
ေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ ယင္းတို႔အား
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး
တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBVကိစၥရပ္မ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ျခင္းကင္းစြာ တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသလား၊
(ဥပမာ - လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအျဖစ္ ထားရွိေပးျခင္းစသည္)
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ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ - အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း
အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းေရးအတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက စဥ္းစားရန္္
အခ်က္မ်ား
ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား
အတြက္

အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ရန္္

အဆိုျပဳလႊာမ်ား

ျပဳစုရာတြင္

အေရးၾကီးေသာ

စဥ္းစားရန္္

အခ်က္မ်ား ကို အထူးျပဳေဖၚျပထားသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန မျဖစ္ပြားမီ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေန ႏွင့္
အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ရန္္ပံုေငြ ေတာင္းခံျခင္း
တို႔အတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသံ ပညာမ်ားကို
ထင္ဟပ္၍

ထိုအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္

ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္

နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို

ထည့္သြင္းတင္ျပႏိုင္ပါက

ထိုအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ပိုမို အားေကာင္း ခိုင္မာေစပါသည္။

အေရးတႀကီးသိရွိရန္္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ရန္္ပံုေငြ ရရွိေစေရးထက္ ပိုလြန္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား
“အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္း” ဆိုသည္မွာ ရန္္ပံုေငြရွာေဖြျခင္းကိုသာ ဆိုလိုသည္မဟုတ္ပါ။ လူသားအရင္း
အျမစ္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကတိကဝတ္မ်ား အားအင္ထားတိုးျမႇင့္ေစျခင္းလည္း
ပါဝင္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ပို၍ ေယဘုယ်က်ေသာ စဥ္းစားရန္္အခ်က္မ်ား
ရရွိရန္္အတြက္ အပိုင္း (၂) မွ အဓိကအေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္ လမ္းညႊန္မႈအတြက္ ေနာက္ခံ
အခ်က္အလက္မ်ား တြင္ ၾကည့္ပါ။ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြ စုေဆာင္းျခင္းအတြက္ အျခားလူသားခ်င္း
စာနာ ေထာက္ထားမႈ က႑ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေနာက္ထပ္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား
“ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” အပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပထားသည္။

က. လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လႊမ္းျခံဳ ရႈျမင္မႈ
အဆိုျပဳလႊာသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္းက်င္အေျခအေနႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္
GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ
လူထု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖၚျပေျပာဆိုပါသလား။ (ဥပမာ - တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျပိဳကြဲျခင္း၊ လံုျခံဳေရးက႑၏
GBV အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ စြမ္းရည္၊ စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား
ပ်က္စီးဆံုးရံႈးရမႈ ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ရရွိႏိုင္ေရးအေပၚ ၄င္း၏ သက္ေရာက္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရွိႏိုင္ေသာ
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ခံယူခ်က္မ်ား စသည္)
ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းအရ လံုျခံဳမႈ အေရးကိစၥမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္၍ ထိုအေျခအေနမ်ားကို က်ားမ၊
အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ ႏွင့္ အျခား ဆီေလ်ာ္သည့္ ထိခိုက္လြယ္မႈအခ်က္မ်ားအလိုက္ ခြဲျခားထားပါသလား။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ သီးျခား အႏၲရာယ္
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေဖၚျပထားပါသလား။
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က်ားမ ေရးရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈု (GBV)ဟု ေယဘုယ်သံုးႏႈန္းျခင္းထက္ GBV ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား (ဥပမာ - လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊
အတင္းအက်ပ္ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ခိုင္းျခင္း၊ နီးစပ္ေသာ အတူေနအေဖၚမွ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ႏွင့္ အျခား အိမ္တြင္း
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စသည္) အား သီးျခားေဖၚျပ၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသလား။

ခ. စီမံခ်က္၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ
အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္္ အဆိုျပဳလႊာ မူၾကမ္းျပဳစုသည့္အခါ ►► GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စီမံခ်က္မွ
မည္သို႔ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ရွင္းျပပါသလား။ (ဥပမာ - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈမ်ားသည္ အေထြေထြ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္
ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေသခ်ာေစျခင္း၊ တစ္္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို အခ်ိန္မီ
ျပန္လည္ရွာေဖြျခင္း၊ အသစ္ထုတ္ေပးျခင္း တို႔အား အခ်ိန္မွီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ျမန္ဆန္ေစျခင္း၊ စခန္းႏွင့္
အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ေဘးကင္းသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေစရန္္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း စသည္)
►► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑မွ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍
ထိေရာက္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ျဖစ္ေစရန္္ ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ား
ရွိပါသလား။ (ဥပမာ - ခရီးသြားလာရသည့္ တာဝန္မ်ားအတြက္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ား
အား စီစဥ္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္ထဲမွ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးဦးကို ခရီးသြားရာတြင္ လိုက္ပါႏိုင္ရန္္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း)
►► လံုျခံဳစိတ္ခ်ရရ၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ စီမံကိန္းနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေစရန္္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူ
(မ်ား) အား ငွားရမ္းခန္႔ထားရန္္ လိုအပ္ပါသလား။
►► (အလ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္္ ကြင္းဆင္းရသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေဆာင္ရြက္သူ မ်ား အပါအဝင္) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားေရး
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အစိုးရ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာလူထု (ဥပမာ - အစဥ္အလာေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔မ်ား) တို႔အတြက္ GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့နည္းေစရန္္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား
ပံုစံဒီဇိုင္း ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ေစ မည့္ သင္တန္းမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပေပးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ
ရွိပါသလား။
►► လူထုတြင္းသို႔ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ပံုစံ
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (ဥပမာ- ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ သေကၤတ
ဘာသာစကား၊ စာမတတ္သူမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုမ်ား ပါဝင္ေသာ ပိုစတာမ်ား၊ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္
ေၾကညာျခင္း စသည္ျဖင့္ လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ စသည္) ရရွိႏိုင္ရန္္အတြက္
ထပ္ေဆာင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိပါသလား။
အေရးေပၚအေျခအေန ျပီးဆံုးျပီးခ်ိန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတို႔အတြက္ အဆိုျပဳလႊာ ျပဳစုရာတြင္ ►► GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ေကာင္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္
ေရရွည္တည္တံ့မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ စီမံခ်က္မွ မည္သို႔ပါဝင္ကူညီေပးႏိုင္မည္ကို ရွင္းျပထားပါသလား။
GBV အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ကို ေရရွည္တြင္ မည္သို႔ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ကို ရွင္းျပထားပါသလား။ (ဥပမာ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို
ျမႇင့္တင္ေရး၊ GBV ကို ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္
ဥပေဒအရ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္္ အသိပညာျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည္)
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►► အဆိုျပဳလႊာသည္ ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ေသခ်ာေစရန္္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ပါမည္
ဆိုေသာ ကတိ ကဝတ္ ျပဳမႈကို ထင္ဟပ္ေဖၚျပပါသလား။

(ဂ) စီမံခ်က္အားရွင္းလင္းေဖၚျပျခင္း
►► အဆိုျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ GBV အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လမ္းညႊန္သေဘာတရားမ်ား
ႏွင့္ အဓိက ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ပါသလား။ (လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံျခင္း၊
အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူကို ဗဟိုျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳျခင္း၊ စနစ္မ်ားကို အေျချပဳျခင္း)
►► အဆိုျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မ်ားျပားေစရန္္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္္
အတြက္ အျခား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ က႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို
ေဖၚျပပါသလား။
►► စီမံခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္အုပ္စုဝင္မ်ား
မွကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈ မ်ား အပါအဝင္ ၄င္းတို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အင္အားစြမ္းရည္တိုးတက္ေရးကို
ပံ့ပိုးျမႇင့္တင္ေပးပါသလား။
►► ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ GBV ကို ျဖစ္ပြားေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အားေပးေသာ
အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ဦးတည္၍ ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေစရန္္ ကူညီေပးပါသလား။
(ဥပမာ - တရားစီရင္ေရးကို လက္လွမ္းမမီ ျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ရန္္ အခြင့္အေရးရေနျခင္းတို႔ကို ဦးတည္
ေျဖရွင္းသည့္ ဥပေဒမူေဘာင္ ေရးဆြဲေရးအတြက္ တိုက္တြန္းစည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း)

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ - လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ဆိုင္ရာ
အခ်က္မ်ား
ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာအခ်က္မ်ားမွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေထြေထြ စဥ္းစားရန္္ အခ်က္အခ်ိဳ႕
ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဦးတည္လူထု၏
အရင္းအျမစ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို အစဥ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ အေျခအေနအလိုက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ GBV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း
၁။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား၏ ရႈေထာင့္အားလံုးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္
က်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားကို ပါဝင္ပါ။ (ပါဝင္မႈေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ GBV အႏၲရာယ္

ပိုမိုျမင့္မားေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ လိုအပ္သလို သတိျပဳလ်က္)
►► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈစီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္္
ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပံုမွန္ သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ားေပး၍ ဦးေဆာင္မႈရာထူးမ်ား
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ရယူႏိုင္လာေစရန္္ ဦးတည္ပံ့ပိုးမႈမ်ားလည္း ေပးရမည္။
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို(သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားကုိ) ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေကာ္မတီမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ
ပါဝင္ေစရမည္။ ရပ္ရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲရန္္ၾကိဳးစားျ
ခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို သတိထားရမည္။ လိုအပ္ပါက အမ်ိဳးသား၏ ပံ့ပိုးမႈကို
ရရွိရန္္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
►► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ သင္တန္းရာထူးမ်ားထဲတြင္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္
လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ားကို ထည့္သြင္းခန္႔ထားရမည္။ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈဆိုင္ရာ
အေရးကိစၥမ်ား အား လံုေလာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳ၍ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္္ ၄င္းတို႔ထံမွ
အႀကံဥာဏ္မ်ားအား ရယူရမည္။
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈ ဝန္ထမ္းမ်ား (လုပ္အားချဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ေသာ္
လည္းေကာင္း) အျဖစ္ ပါဝင္ေစရမည္။ ၄င္းတို႔ထံမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ
အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးရန္္ အခြင့္အလမ္း ရွိေစရမည္။

ေအာင္ျမင္ရန္္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္း အမ်ားအျပာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား
အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္လာေစရန္္ ခက္ခဲသည္ကို ေတြ႕ရွိၾကရသည္။ နီေပါႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္
လူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ တူညီသည္။)
အမ်ားအျပားမွာ အၾကားအာရံု သို႔မဟုတ္ စကားေျပာဆိုမႈတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ရွိသည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္
မသန္စြမ္းသူမ်ား - အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွာ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရန္္ အထူးအႏၲရာယ္ရွိသည္။ နီေပါႏိုင္ငံ စခန္းမ်ားရွိ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာ
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၄င္းတို႔သည္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
UNHCR သည္ ၄င္း၏ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ ရုပ္ပံုမ်ားအသံုးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရး လုပ္ငန္း
အေထာက္အကူ တစ္မ်ိဳးကို ျပဳစုထုတ္လုပ္ျပီး ျပည္သူတို႔အား မည္သို႔ အသံုးျပဳရမည္ကို သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် မသန္စြမ္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီးေနာက္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္
စကားျပန္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူ တစ္စုကို သေကၤတသံုး ဘာသာစကား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအားလည္း အေျခခံ သေကၤတသံုး ဘာသာစကားကို သင္ၾကား
ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို စခန္း၏ ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ေစရန္္လည္း
ေသခ်ာေစခဲ့သည္။
(United Nations High Commissioner for Refugees. n.d. ‘Protection Policy Paper: Understanding communitybased
protection’, <www.refworld.org/pdfid/5209f0b64.pdf>. For additional information about protection risks and interventions
for persons with disabilities, see Women’s Refugee Commission. March 2014. Disability Inclusion: Translating policy into
practice in humanitarian action, <http://womensrefugeecommission.org/programs/disabilities/disabilityinclusion> မွ မွီျငမ္း
ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)
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အေရးတႀကီးသိရွိရန္္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
(LGBTIs)
ကမာၻေပၚရွိ ေနရာအမ်ားစုတြင္ လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသမီး (lesbian)၊ လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသား (gay)၊
လိင္တူလိင္ကဲြစံုမက္သူ (bisexual)၊ လိင္ေျပာင္းထားသူ (transgender) ႏွင့္ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသူမ်ား/ၾကားလိင္ရွိသူမ်ား
(intersex) (LGBTIs) မွာ ၄င္းတို႔၏ လိင္မႈဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာသတ္မွတ္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ခံစားရႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားသည္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းစစ္ရာ၌
LGBTI မ်ားအေနႏွင့္ ရဲ ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္္မွာ ၄င္းတို႔သည္
LGBTI ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား (Prejudice) ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္
သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ စိန္ေခၚမႈ ရွိေနျခင္း ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္္ LGBTI ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက LGBTI မ်ားႏွင့္အတူ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္မ်ားျဖင့္
၄င္းတို႔၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ခံစားမႈကို တိုးျမင့္ေစ၊ ေလ်ာ့က်ေစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္
သင့္သည္။
(ရည္ၫႊန္း- Information provided by Duncan Breen, Human Rights First, Personal Communication, 20 May 2013)

၂။ GBV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ေရး လုပ္ငန္း
မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျပီး ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္
ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီပါ။
►► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရာ၌ (ဥပမာ - ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရျခင္း၊
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္ျခင္း၊ ထင္းရွာေရခပ္၊
အလုပ္သြား၊ ေက်ာင္းသြားရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ လံုျခံဳမႈမရွိျခင္း၊ အိမ္တြင္က်န္္ရစ္သူမ်ားအဖို႔
လံုျခံဳမႈမရွိျခင္း၊ အစားအစာႏွင့္ လူသံုးပစၥည္း ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာ မ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ေဝသည့္အခ်ိန္မ်ား၊
က်ပ္သိပ္ေနေသာ စခန္းမ်ား၊ ေနထိုင္စရာမ်ား၊ ခိုလံႈစရာမ်ား၊ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ ကြဲကြာျခင္း၊ ေရသံုးစြဲမႈ
ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၏ ေနရာ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္လွမ္းမီ
ရရွိႏိုင္မႈ စသည့္) သီးျခားအေျခအေနမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္မ်ား တိုးျမင့္ႏိုင္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္္
►► ျဖစ္ႏို္င္သည့္အခါတိုင္းတြင္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ GBV ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိေသာ
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ထမ္း အနည္းဆံုးတစ္ဦး ပါဝင္ေစရန္္။ ဤသည္မွာ GBV အေရးကိစၥ
သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ပ်က္မႈ တစ္ခုခုကို အထူးျပဳစစ္ေဆးရမည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈမ်ားသည္ GBV လမ္းညႊန္သေဘာတရားမ်ားကို လိုက္နာမႈရွိရန္္ ေသခ်ာေစရမည္။
►► အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေသာေနရာမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ပံ့ပိုးရမည္။ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ
ျမင့္မားသည့္ သီးျခားေနရာ မ်ားတစ္ဝိုက္တြင္ ဦးတည္မႈျဖင့္ ၾကိဳတင္ရွိေနျခင္းႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
ေရႊ႕လ်ား အကာအကြယ္မ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးရမည့္သူမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္ရန္္အလားအလာ
ရွိသူမ်ားအဖို႔ အနားတြင္ တစ္ဦးဦး “အျမဲရွိေနသည္” ဟု ခံစားရေစႏိုင္သည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားတြင္
ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
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• ျပည္သူလူထု ေစာင့္ၾကည့္မႈ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ လံုျခံဳေရး အုပ္စုမ်ား
• လံုျခံဳေရး ကင္းလွည့္ျခင္းမ်ား
• လံုျခံဳေရးအရ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ (စခန္း ႏွင့္ ေက်းရြာ) လူထုအတြင္း GBV
ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္သူမ်ားက မၾကာခဏ
ပံုမွန္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
၃။ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္စုစည္းျပဳစုျခင္း ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ GBV
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သူမ်ားအား လံုျခံဳမႈေပးႏိုင္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။
►► ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ားကို အခ်က္အလက္စုစည္းျပဳစုျခင္း ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား မွတ္ပံုတင္
စာရင္းသြင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ထိခိုက္လြယ္မႈအခ်က္ တစ္ခ်က္
အေနႏွင့္ ပါဝင္ထည့္သြင္းရန္္
►► ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္၍ အခ်က္အလက္စုစည္းျပဳစုျခင္း ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား
မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္
အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား၏ ပူးေပါင္းဝါဝင္မႈ ေသခ်ာေစရန္္
►► မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္စုစည္းျပဳစုျခင္း ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ေဆာင္ရြက္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားထံ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ လူထုမွ ၄င္းတို႔၏ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ
သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈ အေၾကာင္းမ်ားကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရန္္ တိုက္တြန္းေပးသည့္
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရန္္
• လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်မႈမရွိေသာ သီးျခားေနရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ရန္္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
• အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ မတူညီ ကြဲျပားေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ
နည္းလမ္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
• GBV ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အသက္အရြယ္၊ က်ားမ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
အရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။
• ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါတိုင္း ဝန္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ GBV ကြ်မ္းက်င္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို ပါဝင္ေစရမည္။
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရန္္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းသည့္ ဝန္ထမ္း
ရရွိႏိုင္ေစရမည္။
• အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ မိသားစုဝင္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာ၌ သီးျခားစီ ေမးျမန္းရမည္။
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို (အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ က်န္က်စရိတ္ နည္းပါးစြာျဖင့္) တစ္ဦးခ်င္း
ကိုယ္ပိုင္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေစရန္္၊ ျပန္လည္ရွာေဖြေပးရန္္ ႏွင့္ အစားထိုးရရွိရန္္
အတြက္ကူညီေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သို႔မွသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား
ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း တင္ျပေတာင္းဆိုရန္္၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ရရွိရန္္ (ဥပမာ အစားအစာ၊ ေနထိုင္စရာ ႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အပံ့၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး
ႏွင့္ အျခား လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္) အတြက္ မိမိတို႔၏ မွတ္ပံုတင္ အေထာက္အထားအား
တင္ျပႏိုင္ေပမည္။
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►► GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသူမ်ားအတြက္ အထူး လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ား (ဥပမာ ေနရာေရႊ႕ေပးျခင္း၊ လံုျခံဳေသာ ေနထိုင္စရာမ်ားေပးျခင္း) လိုအပ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
ထိုအစီအမံမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား (ဥပမာ - မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္
ရပ္ရြာလူထု၊ အကူအညီေပးေရးအစီအမံမ်ားႏွင့္ တကြဲတျပားျဖစ္ျခင္း၊ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ခံရျခင္း စသည္)
ကိုလည္း ဂရုျပဳ၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္အုပ္စုမ်ား
အား ကိုယ္စားျပဳေပးႏိုင္သည့္ ရပ္ရြာလူထု၊ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ GBV
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သူႏွင့္ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ လံုျခံဳေသာေနထိုင္စရာ
ဖန္တီးေပးရန္္ ေဖၚထုတ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ေအာင္ျမင္ရန္္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ UNHCR သည္ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ေတာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအားလံုး
အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳး သမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို တိုးတက္ေစရန္္
မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းရာတြင္ နည္းလမ္းတီထြင္၍ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ေရြ႕လ်ား မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းသည့္အ
ဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ရွိ ေတာတြင္းႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားရွိ ထိမ္းသိန္းေရးစခန္းမ်ားသို႔
သြားေရာက္၍ လိုအပ္သူမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ ေပးသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ UNHCR ရံုးသို႔ လာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ
အေရးေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ ေနသူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ GBV
ခံစားခဲ့ရသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ အတူလိုက္ပါသူမရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးမ်ားကို ေစာစီးစြာ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ျပီး ဒုကၡသည္အဆင့္သတ္မွတ္ ဆံုးျဖတ္ရန္္ႏွင့္ အကူအညီေပးရန္္
ဦးတည္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤ တီထြင္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအားလံုး ၄င္းတို႔ တစ္ဦးခ်င္း
ကိုယ္ပိုင္အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိၾကျပီး ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေသာအခါ
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ထပ္မံ ရရွိေစသည္။ ထိုလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ား
ေပၚထြက္လာပါက ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။
(UNHCR. 2008. UNHCR Handbook for the Protection of Women and Girls, p. 117, <www.unhcr.org/protect/
PROTECTION/47cfae612.html> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)

၄။ GBV ကို တားဆီးကာကြယ္၍ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို
ျမႇင့္တင္ေပးပါ။
►► ေကာင္းစြာသင္တန္းေပးထားျပီး တာဝန္ခံယူမႈရွိေသာ ရဲႏွင့္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား အေရအတြက္
လံုေလာက္စြာ ပါဝင္ေစရန္္ ရွင္းလင္းတင္ျပ တိုက္တြန္းရမည္။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရး
က႑၌ (ရဲအရာရွိ၊ လံုျခံဳေရး အေစာင့္အၾကပ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိမ္းသိမ္းသူ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိမ္းသိမ္းေရး
တပ္သား စသည္ျဖင့္) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္္ တင္ျပတိုက္တြန္း၍ ပံ့ပိုးေပးရမည္။
လံုျခံဳေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၌ က်ားမ ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ က်ား/မ ေရးရာထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ ႏွင့္ GBV အတြက္
တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ေစရန္္ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစေရးကို
ၾကိဳးပမ္းရမည္။
►► လံုျခံဳေရးက႑တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ပါဝင္သူအားလံုး (ဥပမာ - ရဲ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထိမ္းသိမ္းသူမ်ား၊ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိမ္းသိမ္းေရးတပ္သား တပ္သားမ်ား)
ပုဂၢလိက လံုျခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရး
ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား စသည္တို႔) အား ၿပီးျပည့္စံုေသာ သင္တန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးႏိုင္ရန္္
ရွင္းလင္းတင္ျပ တိုက္တြန္းရမည္။ ၄င္းသင္တန္းမ်ားတြင္ က်ား/မ ေရးရာ၊ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ
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(GBV) ၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူမႈဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား
ပါဝင္ရမည္။
►► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိသည့္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ မျဖစ္မေန က်င့္သံုး
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္္ ရွင္းလင္းတင္ျပ တိုက္တြန္းရမည္။ က်င့္ဝတ္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူသူမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာျပဳက်င့္မႈႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ မူဝါဒမ်ား ပါဝင္ေစရန္္ ေသခ်ာေစရမည္။ ထို႔ျပင္ လိင္မႈဆိုင္ရာ
အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အလြဲျပဳက်င့္မႈမ်ားအတြက္ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရန္္၊ စံုစမ္းရန္္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအရ
အေရးယူရန္္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္။
►► လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားထံ GBV ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္မည့္ စိတ္ခ်ရေသာ ဝန္းက်င္ကို
ဖန္တီးေပးရန္္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။ ရဲႏွင့္ အျခား လံုျခံဳေရးအရာရွိမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ကို
ရွင္းျပတိုက္တြန္းရမည္။
• အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ အခြင့္အေရး၊ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ႏွင့္
ဂုဏ္သိကၡာ တို႔ကို ေလးစားရန္္
• GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ျပဳစုေရးသားျပီး လက္မွတ္ေရးထိုးေစကာ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကေစရန္္။ (ဥပမာ - လြတ္လပ္မႈရွိေသာ
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရန္္ အခန္း မ်ား ရွိေစျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္္
လိင္တူ ရဲအရာရွိမ်ား ပါဝင္ေစျခင္း၊ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားမွ
လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ေစရန္္ ေဒသအလိုက္ ဆီေလ်ာ္ေသာ စံျပဳ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား စသည္)။
ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို ဗဟိုျပဳ၍ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံရန္္
ေသခ်ာေစရမည္။
• အေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္ရန္္ စံုစမ္းေရးႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရယူေရးအတြက္ စံ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားရွိရမည္။ (GBV ခံစားခဲ့ရသူမွ ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရန္္
ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက)။ ထိုလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ က်ားမႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္္ ေသခ်ာေစရမည္။
• (ကေလးမ်ားအတြက္ အပါအဝင္) ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရာ စင္တာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ
အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မွီျပီး ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊
အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရမည္။
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ေအာင္ျမင္ရန္္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
၂၀၀၈ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဒါဖာရွိ စခန္း ၁၁ခုတြင္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို Unitarian
Universalist ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီမွ ျပဳစုေရးဆြဲျပီး UNIFEM မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
စီမံကိန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသံႏွင့္ လုပ္ႏိုင္ရည္စြမ္းအား မ်ားျပားေစျခင္း ႏွင့္ GBV အတြက္
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္္ ရပ္ရြာလူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို
တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳမႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လူထု၏
သိျမင္နားလည္မႈမ်ား တိုးတက္ေစျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၏ ရလဒ္အျဖစ္ စခန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
က်ား/မ ေရးရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ေလာင္စာထင္း ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သူမ်ားထံ လက္လွမ္းမွီ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစခဲ့သည္။ ေလာင္စာထင္း ေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးကင္းလွည့္သူမ်ားထံ ပံုမွန္ တံု႔ျပန္သတင္းေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္လာျပီး ကုလသမဂၢ
ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပူပန္မႈအခ်ိဳ႕ကို သိရွိနားလည္လာသည္။ လူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား
အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖင့္ ဒါဖာရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းဌာန (DPKO) သည္
ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္အားလံုးအား က်ား/မ ေရးရာ သိျမင္နားလည္မႈအတြက္ သင္တန္းေပးရန္္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။
ဆူဒန္ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကလည္း သင္တန္းမ်ားေပးရန္္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး စခန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး
ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခန္႔ထားရန္္ သေဘာတူညီ ခဲ့သည္။ စခန္းရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားက အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးႏွင့္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား ေပးရန္္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ စခန္းအခ်ိဳ႕တြင္လည္း အဖြဲ႔ဝင္
ထက္၀က္ခန္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေသာ ရပ္ရြာလူထု ျပည္သူ႕ရဲလုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ရပ္ရြာ လူထု
ရဲလုပ္ငန္းအုပ္စုမ်ားမွာ လူထုႏွင့္ ကုလသမဂၢ ရဲတပ္ဖြဲ႔အၾကား အလြန္ထိေရာက္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျဖစ္လာေစကာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားမႈမ်ား သိသာစြာ တိုးတက္လာေစျပီး ၄င္းတို႔၏ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ
ခံစားခ်က္မ်ား တိုးျမႇင့္လာေစခဲ့သည္။
(Thompson, M., Okumu, M., and Eclai, A. 2014. ‘Building a Web of Protection in Darfur’, Humanitarian
Exchange, Number 60, pp. 24–27, <www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-60> မွ မွီျငမ္း
ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပသည္။)

►► အထူး ရဲစခန္းမ်ား၊ သတင္းပို႔တုိင္ၾကားေနရာမ်ား (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သတင္းပို႔
တိုင္ၾကားေနရာ)၊ GBV ရာဇဝတ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ယူနစ္မ်ား၊ ႏွင့္
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား တည္ေထာင္ရန္္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။ ထို အထူးစခန္းမ်ားႏွင့္ ယူနစ္မ်ားသည္ ခြဲျခား
ႏွိမ့္ခ်မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ အရင္းအျမစ္မ်ား ေကာင္းစြာရရွိေစရန္္လည္း ေသခ်ာေစရမည္။
►► အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာ ႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အျခား အာဏာပိုင္မ်ား
ႏွင့္အတူ တြဲဖက္၍ အၾကမ္းဖက္မႈခံစားရသူမ်ားကို အျပစ္တင္ျခင္း၊ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံျခင္းမ်ားအား
ဆန္႔က်င္ေစရန္္ႏွင့္ ခံစားရသူမ်ားမွ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ရန္္ ပံ့ပိုးေပးသည့္ ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား
ျဖစ္လာေစရန္္အတြက္ ဖန္တီးေပးရမည္။
►► သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ
ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ကူညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္္။ ထိုအဖြဲ႔မ်ားသည္
အျပန္အလွန္ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ (ဥပေဒ ေရးရာမ်ားအေထာက္အပံ့ အပါအဝင္) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္။
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ေအာင္ျမင္ရန္္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
၂၀၁၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ၌ အေရအတြက္ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္
အၾကမ္းဖက္မႈခံစားခဲ့ရသူ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပီးတြင္ ပံ့ပိုးမႈအဖြဲ႔
ဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္အထိ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရရွိခဲ့သူ ၅ဦးအား အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းရန္္အတြက္ ဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒ
စီမံခ်က္က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ကန္ပါလာျမိဳ႕တြင္ ထိုအဖြဲ႔သည္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အဖြဲ႔ဝင္ ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ
ရွိလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ၌ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း (နာကီေဗးလ္) ရွိ ကာလရွည္ၾကာ
တည္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုတြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္သည့္အခါ ၁၂ လအတြင္း
အဖြဲ႔ဝင္ ၂၀၀ ေက်ာ္အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ထို အုပ္စုမ်ားသည္ အလြန္လိုအပ္ ေနေသာ လက္ေတြ႕ပံ့ပိုးမႈ၊
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပးလာႏိုင္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ အိမ္ယာ ေဆာက္လုပ္မႈ၊ ေရခပ္ျခင္း
ႏွင့္ ေဆးရံုသို႔သြားေရာက္ လည္ပတ္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ စခန္းအာဏာပိုင္မ်ားသို႔မဟုတ္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ရပ္ရြာအာဏာပိုင္မ်ားထံ မိမိတို႔၏ အေရးကိစၥ
မ်ားကို ရဲဝံ့စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုသည့္ အေရးဆိုသူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ပါ ဆက္သြယ္လ်က္ ၄င္းတို႔၏ သန္႔လိုအပ္ခ်က္မ်ား အတြက္ အာရံုစူးစိုက္လာၾကေစရန္္
ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့သည္။
(ရည္ၫႊန္း- Information provided by Chris Dolan, Refugee Law Project, Personal Communication, June 2014)

၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစဥ္အလာ တရားစီရင္မႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အားျဖည့္ေပး
ျခင္းျဖင့္

GBV

ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္

တရားမွ်တမႈ

လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈကို

တိုးျမႇင့္ေပးပါ။

(လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ တရားစီရင္မႈကို ရယူရာ၌ “အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစေရး” (Do no
harm) သေဘာတရားကို အသံုးျပဳ၍ အထူးတလည္ သတိျပဳ လုပ္ေဆာင္ရန္္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - တရားေရး၊ ဥပေဒေရးရာ
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေထာက္ကူမႈ မရွိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။)
►► တရားရံုးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ GBV ခံစားခဲ့သူမ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္
တရား စီရင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္္ (ဥပမာ - တရားမွ်တေသာ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို
အခ်ိန္မွန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္္၊ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ခံစားရသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ GBV ခံစားရသူမ်ားအား သီးျခားေနရာတြင္ သို႔မဟုတ္ ကင္မရာျဖင့္
ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ စိတ္က်န္းမာေရး၊ စိတ္ႏွင့္လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္
ရာႏွင့္ ေဆးကုသေရး ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း စသည္)
►► GBV ခံစားရသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမွီႏိုင္ေသာ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္္ ဥပေဒေရးရာ
အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္္
►► GBV ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ တရားစီရင္မႈ ယူနစ္မ်ားထားရွိရန္္ ႏွင့္ တရားစီရင္မႈစနစ္တြင္
ပါဝင္သူအားလံုး (ဥပမာ - တရားသူၾကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ တရားရံုး
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစဥ္အလာေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ အစဥ္အလာ စီရင္ဆံုးျဖတ္သူမ်ား၊ ရဲမ်ား၊
အက်ဥ္းေထာင္ အရာရွိမ်ား စသည္) အား စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္္ ရွင္းျပတိုက္တြန္းျခင္း။
သင္တန္းမ်ားတြင္ က်ား/မ ေရးရာ၊ က်ား/မ ေရးရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား(GBV)၊
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ လူမႈ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ အေရးကိစၥမ်ား
ပါဝင္ေစရန္္ ေသခ်ာေစရမည္။
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►► တရားစီရင္မႈတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို
ဦးစားေပးသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားရသူမ်ားကို ဗဟိုျပဳသည့္နည္းလမ္း က်င့္သံုးရန္္အတြက္
ရွင္းျပတိုက္တြန္းရမည္။ ၄င္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ ဥပေဒ ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရယူလိုျခင္း ရွိမရွိ ေရြးခ်ယ္မႈလည္း ပါဝင္သည္။
►► GBV အမႈကိစၥမ်ားအတြက္ ဓေလ့ထံုးတမ္း တရားစီရင္မႈစနစ္ကို အသံုးျပဳေျဖရွင္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္
ထိုစနစ္မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားကို ေဖၚထုတ္၍ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြ
င့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ တည္ေဆာက္ရမည္။ ရပ္ရြာလူထုအတြင္းမွ ဥပေဒေရးရာ
ကူညီေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အျခား
အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ား၏ လူထုအေျချပဳအုပ္စုမ်ားအား အစဥ္အလာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းအား တိုးျမႇင့္ေပးရမည္။
►► အမ်ိဳးသမီးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ားမွ GBV အမႈကိစၥမ်ားအား
တရားဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းျခင္းရွိမရွိ ႏွင့္ ေျဖရွင္းပံုမ်ား၊ တရားစီရင္မႈျဖစ္စဥ္
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ မ်ားအား ဗဟိုျပဳ၍ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံသည့္နည္းလမ္းမ်ား
အား အသံုးျပဳျခင္းရွိမရွိ ႏွင့္ အသံုးျပဳပံုတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ေပးႏိုင္ရန္္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။
►► လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္
လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား
ပ့ံပိုးေပးရမည္။
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ေအာင္ျမင္ရန္္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ မာလာ၀ီ လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္စင္တာ (MHRRC) က
ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံခ်က္ တစ္ခုတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈ က်ယ္ျပန္႔ေစေသာ
နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ လိင္မႈ ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးမ်ား
ထိေရာက္ စိတ္ခ်ရစြာ ေပးႏိုင္ရန္္ ရဲအရာရွိမ်ား အား သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ ဤၾကိဳးပမ္းမႈမွာ
ေဒသအတြင္း၌ လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရသူ အမ်ားစုက ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဦးစြာသတင္းပို႔တိုင္
ၾကားေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရ ျပီးေနာက္
ဤအေရးၾကီးေသာေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခ်က္ခ်င္းလက္လွမ္းမွီရရွိမႈ ေသခ်ာေစရန္္အတြက္လည္း ရည္ရြယ္သည္။
ဤစီမံခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ ရဲအရာရွိမ်ားသည္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရသည့္ စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား
ရွိေသာ္လည္း သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား အေရးေပၚသေႏၶတားေဆးကို
ထိေရာက္စြာ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ စီမံခ်က္တြင္ ရဲမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားက ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆးရံုမ်ားအၾကား ညႊန္းပို႔မႈမ်ားကို အားျဖည့္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အစျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။
ရဲစခန္းမ်ားတြင္ အေရးေပၚ သေႏၶတားေဆးကို ရယူခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ခံယူၾကေသာ္လည္း ညႊန္းပို႔ျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား
ရရွိေရးအတြက္ အတားအဆီးမ်ားကိုေလ်ာ့ခ်ရန္္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား ပိုမိုေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူလာရန္္
ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းရေပမည္။ စီမံခ်က္ကာလအတြင္း ရဲစခန္းမ်ားသို႔ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားသည့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ
အမ်ားစုသည္ ကေလးမ်ားျဖစ္ေနျခင္းမွာ မွတ္သားထားစရာျဖစ္သည္။
စီမံခ်က္မွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားက ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ထြက္ေပၚလာေစသည္။
၁။ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲသင္တန္းမ်ား ႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာ ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရန္္ လိုအပ္သည္။
၂။ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ က်ားမေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ အဆင့္တိုင္းတြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရမည္။
၃။ ရဲႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအၾကား ညႊန္းပို႔မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးတက္ေစရန္္ ၾကိဳးပမ္းသင့္သည္။
၄။ ဤလုပ္ငန္းတြင္ ရဲႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသံုးရန္္ အေရးပါေသာ အေထာက္အထားမွတ္တမ္းမ်ားအတြက္
ပူးတြဲသင္တန္းမ်ားစသည့္ က႑စံုပါဝင္ေသာ သင္တန္းနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္္ အၾကံျပဳသည္။
(Malawi Human Rights Resource Centre. 2012. Testing the Feasibility of Police Provision of Emergency Contraception in
Malawi, <www.svri.org/MHRRCEVALUATIONREPORT.pdf> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပသည္။)

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားတြင္ GBV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ
ကို ထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္း
၁။ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္
GBV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ပါဝင္ထည့္သြင္းပါ။
►► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (၁) GBV ကို တားဆီးကာကြယ္၍
ေလ်ာ့ခ်ေပးျပီး (၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုပ္စုဝင္
မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးေသာ စီမံကိန္း မူဝါဒမ်ား
ေဖၚထုတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္္ ေသခ်ာေစရမည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ ႏိုင္သည္။
• ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
မူဝါဒမ်ား
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္းတူညီမွ် အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္္ စံႏႈန္းမ်ား
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• GBV ျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးထားျပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္
မွ်ေဝေပးရန္္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
• လိင္မႈဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အလြဲျပဳက်င့္မႈကိစၥမ်ားအတြက္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ သတင္းပို႔ရန္္၊
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအရအေရးယူရန္္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
►► ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား က်ယ္ျပန္႔စြာ
ျဖန္႔ေဝထားရန္္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
(ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ သေကၤတ ဘာသာစကား၊ စာမတတ္သူမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုမ်ားပါဝင္ေသာ
ပိုစတာမ်ား၊ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေၾကညာျခင္း စသည္ျဖင့္ လက္လွမ္းမွီ ရယူႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍) ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုအတြင္း ျဖန္႔ေဝေပးထားရန္္
၂။ တရားဥပေဒကို လက္လွမ္းမွီေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈတို႔ကို တိုးတက္္ေစရန္္ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ရန္္ ရန္္ပံုေငြ
မ်ား လ်ာထားႏိုင္ေရးအတြက္ (ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ား အပါအဝင္) ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ား
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပံ့ပိုးေပးပါ။
►► ပံုမွန္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ တရားစီရင္မႈစနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးရွိ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္၍ ဆီေလ်ာ္ေသာ
ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို GBV အတြက္ တားဆီးကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားအား
အားျဖည့္ေပးႏိုင္ရန္္အတြက္ ရွင္းျပ တိုက္တြန္းရန္္။ ၄င္းတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
• အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာအကူအညီမ်ားႏွင့္ အခမဲ့ တရားေရး
ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိခြင့္
• လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ GBV က်ဴးလြန္သူမ်ားအား
အေရးယူ အျပစ္ေပးရန္္
• က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးရန္္
• လွ်င္ျမန္၍ တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္မႈမ်ားအား တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္္အတြက္ တရားစီရင္မႈစနစ္အား
ပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား လ်ာထားရန္္
►► အဓိက လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္မွ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထားျခင္း
မရွိေသးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လက္ခံက်င့္သံုးရန္္အတြက္ ရွင္းျပတိုက္တြန္းရန္္ (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ား အဆံုးသပ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (CEDAW) ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္ (CRC) တို႔အပါအဝင္)။ သေဘာတူညီမႈမ်ားတြင္
ခၽြင္းခ်က္မ်ားထားရွိပါက ထိုခၽြင္းခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္္ အတြက္ စည္းရံုးလံႈေဆာ္တိုက္တြန္းရန္္။
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား၏ အခြင့္အေရး
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္္ အေရးကိစၥမ်ား အပါအဝင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး တို႔အတြက္ ရွင္းျပတိုက္တြန္းရန္္။ ဥပမာ - လိင္မႈဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးေသာ
အတူေနအေဖၚမွ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ အျခား အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး၊
ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေမြဆက္ခံမႈ၊ ယာယီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ
ဆိုင္ရာအမိန္႔မ်ား၊ GBV ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္္ သို႔မဟုတ္
ျပင္ဆင္ရန္္ တို႔အတြက္ ပံ့ပိုးေပးရန္္။
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►► ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ားအားလံုး၊
လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊
ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ လက္နက္မ်ားျဖဳတ္သိမ္းျခင္း၊ လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မႈ စသည့္ အစီအစဥ္အားလံုး၌ GBV ကို သတိျပဳအာရံုစိုက္ရန္္အတြက္ တိုက္တြန္း
အားေပးရန္္။ ထိုမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ GBV ကို တားဆီးကာကြယ္ရန္္ႏွင့္
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္္ အစီအမံမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးမႈ အပါအဝင္
လံုေလာက္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။
►► GBV ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
ေရးဆြဲျပဳစုႏိုင္ရန္္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ တရားစီရင္မႈစနစ္တြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုး ေပးရန္္။ ရပ္ရြာလူထု၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို အားေပးရန္္ႏွင့္
အျပစ္ျမင္ေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္္အတြက္ ထိုသို႔ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားက
လူထုအတြက္ မည္သို႔အက်ိဳးရွိေစႏိုင္သည္ကို သိရွိမႈ ျမႇင့္တင္ေပးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား
ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မွ်ေဝေရးမ်ားတြင္ GBV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈကို ထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္း
၁။ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
စနစ္မ်ား (ဥပမာ - ညႊန္းပို႔ရန္္ လမ္းေၾကာင္း) ကို GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ ေဖၚထုတ္ရန္္ ႏွင့္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ေနရာမ်ား၌ အကူအညီမ်ားရရွိႏိုင္သည္ကို သတင္း အခ်က္
အလက္ ေပးႏိုင္ရန္္အတြက္ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေနရန္္ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
►► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိေနေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ထမ္းအားလံုးတြင္
အၾကမ္းဖက္ခံ ခဲ့ရသူမ်ားအား ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားရရွိရန္္အတြက္ မည္သည့္ေနရာသို႔
ညႊန္းပို႔ရမည္ကို စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနရန္္ ေသခ်ာေစရမည္။
အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေစရန္္
ပံုမွန္ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ရမည္။
►► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိေနေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ပါဝင္သူအားလံုး (ဥပမာ
- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္သူမ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား
စုစည္း ျပဳစုျခင္း ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သည့္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား စသည္) အား က်ား/မ ေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ
(GBV)၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ား၊ လိင္မႈေရးရာ
အေၾကာင္း ႏွင့္ စိတ္ႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ေရွ႕ဦးျပဳစုကူညီျခင္း တို႔အတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးရမည္။
(ဥပမာ- အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္္မည္သို႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံ
ရမည္။ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအားသတင္းေပးပို႔ရန္္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊
ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီ ေစရန္္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား က်င့္ဝတ္သိသိ
လွ်ိဳ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္ဝွက္ျဖင့္ ေဘးကင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
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အေရးတႀကီးသိရွိရန္္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ညႊန္းပို႔ရန္္ လမ္းေၾကာင္း (Referral Pathways)
ညႊန္းပို႔ရန္္လမ္းေၾကာင္းမွာ ေျပာင္းလဲရန္္လြယ္ကူေသာ အစီအမံျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ အကူအညီေပးေသာ
ကြ်မ္းက်င္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ေဘးကင္းစြာခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ဥပမာ - ေဆးကုသမႈ၊
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ရဲအကူအညီ ႏွင့္ တရားေရး ဥပေဒေရးရာ
ပံ့ပိုးမႈမ်ား

၂။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားက GBV သတင္းပို႔မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုျခံဳေရးႏွင့္
က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ

စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္တကြ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈက႑အတြင္းႏွင့္

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ

လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားမႈ အသိုက္အဝန္းအတြင္း မိတ္ဖက္မ်ားအား မွ်ေဝေပးမႈအား ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
ေအဂ်င္စီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္း အၾကမ္းဖက္ခံရသူ တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုမ်ားသို႔မဟုတ္
ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအတြက္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မျဖစ္ေပၚေစရန္္အတြက္ ၄င္းတို႔သည္မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို
ေဖၚထုတ္သိရွိေစျခင္း မျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝမႈ စံႏႈန္းမ်ားကို ျပဳစုထားရန္္၊ ႏိုင္ငံတကာ GBV
သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ (GBVIMS) အား အသံုးျပဳျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္္ ႏွင့္ GBVIMS ႏွင့္ လက္ရွိ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္

စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားအၾကား

ခ်ိတ္ဆက္မႈကို

ေဖၚထုတ္ရန္2္

အေရးတႀကီးသိရွိရန္္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သီးျခား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ရပ္ရြာလူထုအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အေျခခံ လံုျခံဳေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ
ျပည္သူမ်ား အတြက္ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အစီအမံမ်ား အပါအဝင္ လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ားအေၾကာင္း
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္သင့္သည္။ GBV ႏွင့္ သီးျခားသက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးမႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ မရွိသူမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ GBV ကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္သည့္
ေအဂ်င္စီ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

၃။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GBV ဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းပါ။
►► ကာကြယေ
္ စာင္ေ
့ ရွာက္မဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ ကြငး္ ဆင္းလုပင
္ န္းမ်ားတြင္ GBV အေၾကာင္း အသိအျမင္ျမႇငတ
့္ င္ျခင္း ကို
ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါဝင္ေစရန္္ GBV ကြ်မ္းက်င္သမ
ူ ်ားႏွငအ
့္ တူ လုပေ
္ ဆာင္ျခင္း (ဥပမာ - ရပ္ရာြ လူထု အတြငး္
စကားဝိင
ု း္ မ်ား၊ အလုပရ
္ ုံ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၊ ရပ္ရာြ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္း၊
အခ်က္အလက္စစ
ု ည္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ျခင္းလုပင
္ န္းစဥ္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ေပးျခင္း စသည္)
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GBVIMS သည္ GBV အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူသည့္ ႏိုင္ငံ၏ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ကို အစားထိုးရန္္ မဟုတ္ဘဲ လုပ္ေဆာင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ

နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူေလ့ရွိၾကသည့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ GBV အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္းကို
တစ္ေျပးညီ တိက်ေသခ်ာေစရန္္ ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီေစရန္္ ၾကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ <www.gbvims.com>
တြင္ၾကည့္ပါ။
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• အသိအျမင္ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားတြင္ (ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္း
ေပးေရး အပါအဝင္) အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အႏၲရာယ္
က်ေရာက္ႏိုင္ ေျခမ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔ရန္္ ႏွင့္ GBV အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို
မည္သို႔ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း တို႔ ပါဝင္ရန္္ ေသခ်ာေစရမည္။
• အျခား ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား (ဥပမာ - တရားေရးရာ ဥပေဒေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ NGO
မ်ား၊ INGO မ်ား) ၏ အကူအညီျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအဖို႔ ဆီေလ်ာ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္္ ဥပေဒ ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ GBV ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်ဴးလြန္ျခင္း
မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ ရပ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ (ဥပမာ - ကေလးမ်ား အား
လက္ထပ္ေစျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္လက္ထပ္ေစျခင္း) ဓေလ့ ထံုးတမ္းအရ အေလ့အထမ်ား
ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈဟု ယူဆမႈ မရွိျခင္းမ်ားအတြက္ သိရွိမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္္။ ဤနည္း အားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားသည္ ဤသတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို ရရွိရန္္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေပၚတြင္ အားကိုးရန္္ မလိုေတာ့ေခ်။
• (ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ သေကၤတ ဘာသာစကား၊ ရုပ္ပံုမ်ားအသံုးျပဳသည့္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ
သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား စသည့္) နည္းလမ္းပံုစံႏွင့္ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳ၍
လက္လွမ္းမွီရရွိမႈကို ေသခ်ာေစရန္္
• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသက္အရြယ္၊ က်ားမ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေစရန္္ႏွင့္
ျဖန္႔ေဝရန္္ အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျပဳစုရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊
ေယာက်္ားေလးမ်ားအား (လိုအပ္ပါက သီးျခားစီ) ပါဝင္ေစရန္္
►► အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား GBV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေစမည့္သူမ်ားအျဖစ္
ပါဝင္လာ ေစရန္္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား
ရပ္ရြာတြင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည့္အတားအဆီးမ်ားအား
ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရန္္ (ဥပမာ - အိမ္မႈကိစၥမ်ား၊ သြားလာေရး၊ အျပစ္တင္ခံရႏိုင္ျခင္း၊ ကေလးမ်ား
ထိန္းရျခင္း စသည္)။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အသက္ အရြယ္၊ က်ားမ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ (ဥပမာ - လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ေဆြးေႏြးဝိုင္းအတြက္ အမ်ိဳးသမီး ပံ့ပိုးသူမွ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စသည္)။
သို႔မွသာ ပါဝင္သူမ်ားသည္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပရန္္ လံုျခံဳမႈကို ခံစားရေပမည္။
►► ရပ္ရြာလူထုအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လက္ရွိ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးထားရန္္။ ထို႔အတူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ အလြဲျပဳက်င့္မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္
သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားရမည္ကို အသိေပးထားရန္္။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားအား လိင္မႈဆိုင္ရာ
အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ အလြဲျပဳက်င့္မႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ျခင္းအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ
သင္တန္းမ်ားေပးထားရန္္ ေသခ်ာေစရမည္။
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ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ - ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ က႑မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္္အခ်က္မ်ား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း
GBV ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ႏိုင္ရန္္ GBV ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအမံမ်ားကို ရွာေဖြရမည္။
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ

ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

ေအာက္ပါတို႔ကို

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လာေစရန္္အတြက္GBV

ဆိုင္ရာ

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအား ခန္႔ထားရမည္။
►► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို
စစ္ေဆးသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္္ ႏွင့္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္္
အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ျပဳစုရန္္။
►► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ထမ္းမ်ား (လံုျခံဳေရးက႑ႏွင့္ တရားေရး၊ ဥပေဒေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား
အပါအဝင္) အား က်ား/မ ေရးရာ၊ GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာသင္တန္းမ်ားေပးရန္္
►► လံုျခံဳေရးက႑ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စံ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား(SOPs) ျပဳစုရန္္
►► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ထမ္းမ်ားထံ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားလာမည့္ အၾကမ္းဖက္ခံသူမ်ားအတြက္
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးျပီး သင့္ေလ်ာ္စြာေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္
ရရွိႏိုင္မည္ကို ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ထားရန္္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပး
ႏိုင္ေရးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား ေပးထားရန္္။
►► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ က်ား/မ ေရးရာ၊
GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ား စသည့္ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္
အသိပညာ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကိုထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုအား ေပးအပ္ရန္္။
►► GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အားျဖည့္ရန္္ ဆီေလ်ာ္ေသာ
တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္္။
ထို႔ျပင္

GBV

အႏၲရာယ္မ်ားကို

ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္္အတြက္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ

ဝန္ထမ္းမ်ားက

အျခားေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အျခားက႑မ်ားႏွင့္
ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕အား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားမႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတစ္ခုတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည့္ က႑မ်ားအလိုက္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္္ ျဖစ္သည္)။ ဇယားတြင္ မပါရွိေသာ္လည္း က်ား/မ ေရးရာ၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္
စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (Mental Health and Psychosocial Support - MHPSS)၊ HIV ၊ သက္ရြယ္ၾကီးသူမ်ားႏွင့္
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စသည္တို႔အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္သည္။ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္
ရြက္မႈတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို ရရွိႏိုင္ရန္္အတြက္ အပိုင္း (၂) - အဓိက
အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ားလမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား-တြင္ ၾကည့္ပါ။
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စခန္း
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ (CCCM)

စခန္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ►► လက္ခံၾကိဳဆိုသည့္ေနရာ၊ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းသည့္ ေနရာ
စသည္တို႔တြင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ႏွင့္ GBV ျဖစ္ပြားခဲ့မႈမ်ားကို
သတင္းပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္္အတြက္ ပ့ံႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရန္္
►► GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရွိသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုမ်ားကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း (ဥပမာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း ႏွင့္ လံုျခံဳေသာ ေနထိုင္စရာေပးျခင္း)
►► ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ပံုမွန္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ - ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း -

လံုျခံဳေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ၍
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူကာ ထို အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္္
စခန္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို
ကူညီပံ့ပိုးရမည္။ (ဥပမာ - စခန္းရွိ အဓိကက်ေသာေနရာ၊ မလံုျခံဳေသာ
ေနရာမ်ား တြင္ မီးထြန္းေပးျခင္း၊ လံုျခံဳေရး ကင္းလွည့္ျခင္း စသည္)

ကေလးသူငယ္

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ -

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

►► ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အတြက္
စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္္ (ဥပမာ - ေက်ာင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား
သို႔ သြားလာရာတြင္ လံုျခံဳမႈ အႏၲရာယ္၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို
လက္ထပ္ေပးျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေစျခင္း၊ ကေလး
လုပ္သားမ်ား၊ စီးပြားေရးအရ လိင္မႈဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း စသည္)
►► GBV ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းပို႔တိုင္ၾကားသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္
လိုအပ္ခ်က္ကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္္ (မိသားစုမ်ားႏွင့္
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ယူနစ္မ်ား အပါအဝင္)
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဥပေဒ ေရးရာေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္္

ပညာေရး
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ပညာေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပညာသင္ၾကားေရးက႑ အတြင္းႏွင့္
ဝန္းက်င္တြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
ကိစၥမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရန္္ႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္္
နညး္ဗ်ဴဟာမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္္ (ဥပမာ - ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္
ဆရာမမ်ားအား ေက်ာင္းသြားေက်ာင္းျပန္ လိုက္ပါေစာင့္ၾကပ္ေပးျခင္း)

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ►► အစားအစာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ GBV မ်ား
ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ ပံုစံကို သိရွိနားလည္ျပီး ထိုအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္
ထိေတြ႕မႈမွ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္
က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားသည္ အစားအစာ အကူအညီမ်ားကို
ရရွိႏိုင္ရန္္ ေသခ်ာေစရမည္။ အထူးသျဖင့္ ၄င္းတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္
မွတ္ပံုတင္ အေထာက္အထားမ်ား မရွိသည့္အခါတြင္လည္း
အစားအစာ ရရွိေစရမည္။
►► သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီ ရရွိလို၍ ျဖစ္ပြားသည့္
ရပ္ရြာတြင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ GBV ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ား
မည္သို႔ တိုးျမင့္လာႏိုင္သည္ကို နားလည္ရမည္။ (ဥပမာ - ေရ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ - ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း -

ရရွိရာေနရာမ်ားႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ား သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ရန္္
အခ်က္မ်ား ျဖစ္လာသည့္အခါ)
►► လိုအပ္သည့္အခါ ေလာင္စာထင္း ေကာက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္
လံုျခံဳေရး ကင္းလွည့္မႈမ်ား ရွိရမည္။

က်န္းမာေရး

က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။
►► က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအတြင္းႏွင့္ ဝန္းက်င္တြင္ GBV ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရန္္
►► ထိုအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္္
(ဥပမာ - ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လွ်ိ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ ရရွိႏိုင္ရန္္၊
က်န္းမာေရးဌာနသို႔ သြားလာရန္္ ပို႔ေဆာင္ေရးမွာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္္
စသည္)

အိုးအိမ္၊ ေျမယာ၊
ဥစၥာပစၥည္း (HLP)

►► HLP ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအား အိုးအိမ္၊ ေျမယာ၊
ဥစၥာပစၥည္း ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ရွိ တည္ရွိေနေသာ
GBV ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္
ေနာင္ျဖစ္လာႏိုင္ေျခမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ၾကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္္အတြက္
ပံ့ပိုးေပးရန္္
►► HLP ကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္း၍
(ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ၊ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား စေသာ) တစ္ဦးခ်င္းကိုယ္ပိုင္
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္္ သို႔မဟုတ္
အစားထိုးရရွိႏိုင္ရန္္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို တင္ျပ
ေတာင္းဆိုရန္္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္
လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားရရွိရန္္ တို႔အား အတားအဆီး
မျဖစ္ေစေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစရမည္။
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အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ား (HMA)

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ ဝင္ေငြတိုးလုပ္ငန္းေနရာမ်ား အတြင္းႏွင့္
ဝန္းက်င္တြင္ GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ
အေရးကိစၥမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။ (ဥပမာ
- အလုပ္ေနရာသို႔ သြားလာရန္္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အလုပ္ေနရာ
ဝန္းက်င္တို႔တြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္္)
HMAႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။
►► မိုင္းထိမွန္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္က်န္းမာေရးႏွင့္
ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးဌာနမ်ား၏ အတြင္းႏွင့္ ဝန္းက်င္တြင္ GBV ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရန္္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ - ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း -

►► GBV အပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္
ထိေတြ႕ႏိုင္ေျခအား ေလ်ာ့ခ်ရန္္ ေျမျပင္ကို ရွင္းလင္းျခင္း သို႔မဟုတ္
ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရန္္ (ဥပမာ အကူအညီေပးေရး ေနရာ မ်ားႏွင့္ ေရရရွိရာေနရာမ်ားသို႔ သြားႏိုင္ရန္္
အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္္)

အာဟာရ

ေနထိုင္စရာ၊
အေျခခ်ေနထိုင္မႈ ႏွင့္
ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး
(SS&R)

အာဟာရ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား အာဟာရဌာနမ်ား
အတြင္းႏွင့္ ဝန္းက်င္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားခံရႏိုင္ေသာ
ေဘးအႏၲရာယ္အပါအဝင္ GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္
ႏိုင္ေစရန္္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။
►► SS&R ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ေနထိုင္စရာ အေထာက္အပံ့မ်ား၏
ဝန္းက်င္ရွိ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
အေရးကိစၥမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္္အတြက္
ပံ့ပိုးေပးရမည္။ (ဥပမာ - တစ္ဦးတည္းေနထိုင္ရေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္
မိန္းကေလး အေရအတြက္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး ဦးေဆာင္သည့္
အိမ္ေထာင္စုမ်ား စသည္)
►► ေနာက္ထပ္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ စခန္းေနရာ ႏွင့္ လံုျခံဳေသာ
ေနထိုင္စရာမ်ား ရွာေဖြျခင္းအတြက္ SS&R ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္
GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္္

ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္
တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး
(WASH)
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WASH အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအား WASH ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးသည့္ေနရာမ်ား၏ အတြင္းႏွင့္ ဝန္းက်င္တြင္ GBV ႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရန္္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။ (ဥပမာ -အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားသည္
WASH ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာမ်ားသို႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရစြာ သြားေရာက္
အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား)

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ - ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း
စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း
အတြက္ GBV ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္္ အခ်က္မ်ား
ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္တြင္ပါရွိသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္
မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္း
သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာရန္္ အသံုးျပဳႏိုင္
သည္။ ေနာက္ဆံုးရည္ရြယ္သည္မွာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေစရန္္ႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအတြက္
တာဝန္ခံယူမႈကို တိုးတက္ေစရန္္ ျဖစ္သည္။ ‘အညႊန္းကိန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္’ က အညႊန္းကိန္းကို
တိုင္းတာရန္္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပသည္။ ‘ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္’ က က႑
သို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီအေနႏွင့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏိုင္ရန္္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ
ရင္းျမစ္မ်ားကို အၾကံျပဳေပးသည္။ ‘ပန္းတိုင္သတ္မွတ္ခ်က္’ မွာ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္
သတ္မွတ္အဆင့္ ျဖစ္သည္။ ‘အေျခခံ အညႊန္းကိန္း’ မ်ားမွာ စီမံကိန္း၏ အေစာဆံုးအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေကာက္ယူျပီး
ေနာက္ထပ္တိုင္းတာမႈ

မ်ားအတြက္

ရည္ညႊန္းအမွတ္အျဖစ္

သံုးရန္္ျဖစ္သည္။

‘လုပ္ငန္းရလဒ္’

(Output)

မွာ

လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ထြက္ေပၚလာ သည့္ ျမင္သာသည့္ လတ္တေလာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ‘စီမံကိန္းရလဒ္’ (Outcome) မွာ
လူမႈေရး၊ အမူအက်င့္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာသည္။ လုပ္ငန္းပန္းတိုင္ကို
လုပ္ငန္းတစ္ခု မေဆာင္ ရြက္မွီ သတ္မွတ္သင့္ျပီး စီမံခ်က္အား တိုးတက္ေဆာင္ရြက္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ စီမံခ်က္၏
အခ်ိန္အတိုင္းအတာ၊ ရရွိႏိုင္ ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္
သင့္ေလ်ာ္ေစရန္္ ညွိႏႈိင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။
ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္ကို

ကိုယ္စားျပဳသည့္

သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ

အညႊန္းကိန္းမ်ားကို

ေကာက္ယူၿပီး

အစီရင္ခံစာပို႔သင့္သည္။ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕ကို ထိုက႑၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည္။
(ဇယား၏ ေအာက္ ေျခတြင္ ၾကည့္ပါ။) ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ ပိုမိုသိရွိလိုပါက
အပိုင္း(၂) - အဓိကအေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား- တြင္ၾကည့္ပါ။
အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာအထိ အသက္အရြယ္၊ က်ားမ၊ မသန္စြမ္းမႈ ႏွင့္ အျခား ထိခိုက္လြယ္မႈ
အခ်က္မ်ားအရ ခြဲျခားေဖၚျပသင့္သည္။ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမို
သိရွိလိုပါက အပိုင္း (၁) - မိတ္ဆက္ တြင္ၾကည့္ပါ။
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အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

၁၀၀%

 

၅၀%

 

၁း၁

 

ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

GBV လမ္းညႊန္မွ GBV ႏွင့္

ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္

သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားပါဝင္သည့္

GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ

ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္ျခင္း

3

ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈႈ အေရအတြက္ x
၁၀၀
____________________

ဆန္းစစ္မႈ
အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
အေထာက္အကူမ်ား
(ေအဂ်င္စီအဆင့္ သို႔မဟုတ္
က႑အဆင့္)

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈႈ အေရအတြက္
ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈႈေမးခြန္းမ်ားအတြက္
ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္သည့္
သိရွိလုိေသာ GBV နယ္ပယ္မ်ားကို
စာမ်က္ႏွာ (၁) ကို ၾကည့္ပါ။
ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ

ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈႈတြင္
တံု႔ျပန္ေျဖၾကားေပးသူမ်ား အနက္မွ
အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀
_____________________

ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ
(ေအဂ်င္စီအဆင့္ သို႔မဟုတ္
က႑အဆင့္)

ဆန္းစစ္ခ်ိန္တြင္
တံု႔ျပန္ေျဖၾကားေပးသူမ်ား
အေရအတြက္
ဆန္းစစ္မႈအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအနက္မွ
အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀
_____________________
ဆန္းစစ္မႈအဖြဲ႔ဝင္ အေရအတြက္
ဆန္းစစ္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ

ဆန္းစစ္ခ်ိန္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကာကြယ္

အတြက္ ခန္႔အပ္ထားသည့္
အမ်ိဳးသားႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား

အဖြဲ႔အစည္း၏ မွတ္တမ္းမ်ား

ေစာင့္ေရွာက္မႈေဆာင္ရြက္သူမ်ား၌
ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္
____________________
ဆန္းစစ္ခ်ိန္တြင္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၌ ပါဝင္ေသာ
အမ်ိဳးသားအေရအတြက္

3

အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု အျမဲတမ္း ေကာ္မတီ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀၊ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ အစုအဖြဲ႔ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ရည္ညႊန္းရန္္

ေမာ္ဂ်ဴး IASC ၏ ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ ရည္ညႊန္း စာရြက္စာတမ္း <https://interagencystandingcommittee.org/system/files/
legacyfiles/%20Reference%20module%20for%Cluster%Coordination.pdf>
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စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ

ေနရာမ်ား၌ ထိခိုက္
ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ GBV
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္
ေသာအခ်က္မ်ားအား
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား

4

က်ားမ ႏွင့္ အသက္အရြယ္
အလိုက္ခြဲျခားေဖၚျပေသာ
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား

ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ စခန္းတြင္းႏွင့္

အဖြဲ႔အစည္း၏ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ၁၀၀%
ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

စခန္းတစ္ဝိုက္ GBV အႏၲရာယ္

(FGD)၊ အဓိက

က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားအား

သတင္းအခ်က္

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည့္ ေနရာ
အေရအတြက္ x ၁၀၀
__________________

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

 

အလက္္ ေပးႏိုင္သူႏွင့္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (KII)

ေနရာ အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ
ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားသည္
စခန္းတြင္းႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္
မည္သည့္ GBV ဆိုင္ရာ
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား
ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ပါသလဲ။

လံုျခံဳေရးက႑အတြက္

လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ GBV

အဓိကသတင္းအခ်က္

GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို

ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္္

အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္

ကူညီႏိုင္ရန္္
စံလမ္းညႊန္မ်ား (SOPs)
ရွိေနျခင္း

စံလမ္းညႊန္မ်ား ရွိေနေသာ

၁၀၀%

 

၁၀၀%

 

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (KII)

ေနရာအေရအတြက္ x ၁၀၀
____________________
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
ေနရာအေရအတြက္

GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို
ညႊန္းပို႔ရန္္လမ္းေၾကာင္းကို
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ညႊန္းပို႔ရန္္

စစ္တမ္း

လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေမးျမန္းရာတြင္ မွန္ကန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္
ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ x ၁၀၀
_____________________
စစ္တမ္းေကာက္ယူျပီးေသာ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္

4

ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရးရံုး (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) လူ

သားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအညႊန္းကိန္းမ်ား မွတ္တမ္းဌာန(Humanitarian Indicators Registry)
<www.humanitarianresponse.info/applications/ir/indicators>
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အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

၁၀၀%

 

၁၀၀%

 

အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ရန္္ပံုေငြအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား
သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္
GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္
ႏိုင္ေျခကို ထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မွ GBV အႏၲရာယ္
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခႏွင့္ဆိုင္ေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္
အညႊန္းကိန္း အနည္းဆံုးတစ္ခု

အဆိုျပဳလႊာမ်ား
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
(ေအဂ်င္စီ အဆင့္
သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္)

ပါဝင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ရန္္ပံုေငြ အတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား
သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
အေရအတြက္ x ၁၀၀
___________________
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ရန္္ပံုေငြအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား
သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
အေရအတြက္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

GBV လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္

သင္တန္းတက္

ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ GBV

သင္တန္းရရွိထားေသာ

ေရာက္သူမ်ား စာရင္း၊

လမ္းညႊန္မ်ား သင္တန္းေပးျခင္း

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊

ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ x ၁၀၀
______________________
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ထမ္း

စစ္တမ္း (ေအဂ်င္စီ အဆင့္
သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္)

အေရအတြက္

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း
►► စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ

အဖြဲ႔အစည္း၏

ကြင္းဆင္း

စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

မွတ္တမ္းမ်ား၊

သည့္အခါ

စီမံကိန္း ဝန္ထမ္းမ်ား

စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအမ်ိဳးသမီး

ဦးတည္အုပ္စု

စီမံကိန္းဝန္ထမ္း အေရအတြက္

ေဆြးေႏြးျခင္း FGD,
အဓိကသတင္းအခ်က္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ

အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္

ထိုစီမံကိန္းမ်ားတြင္

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (KII)

အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားရွိျခင္း၏
အက်ိဳးေက်းဇူး အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္
အတားအဆီးမ်ားမွာ အဘယ္နည္း
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ဆံုးျဖတ္
ရန္



စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

GBV ကြ်မ္းက်င္သူ အနည္းဆံုးတစ္ဦး

အဓိကသတင္းအခ်က္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔မ်ား၌

ပါဝင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္

GBV ကြ်မ္းက်င္သူ

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔အေရ

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

အတြက္x ၁၀၀
___________________________

(KII)၊ အဖြဲ႔အစည္း၏

အနည္းဆံုးတစ္ဦး ပါဝင္ရန္္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႔အေရအတြ

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

၁၀၀%

မွတ္တမ္းမ်ား

က္
ထိခိုက္ခံစားရေသာ
လူထုတြင္ လံုျခံဳေရးအတြက္
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရန္္
လူထုအေျချပဳ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
ရွိေစျခင္း

လံုျခံဳေရးအတြက္

အဓိကသတင္းအခ်က္

ကြင္းဆင္း

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရန္္

အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္

သည့္အခါ

လူထုအေျချပဳ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွိေသာ
ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာလူထု
အေရအတြက္ x ၁၀၀



ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း(KII), ဆံုးျဖတ္
ရန္္
ဦးတည္အုပ္စု
ေဆြးေႏြးျခင္းFGD

_________________________
ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာလူထု
အေရအတြက္
* နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ လူထု ေစာင့္ၾကည့္မႈ
အစီအစဥ္မ်ား၊ လံုျခံဳေရးကင္းလွည့္မႈမ်ား
ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အတြက္
ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။

အခ်က္အလက္စုစည္းျပဳစုျခင္း၊
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ႏွင့္
မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
ထိခိုက္လြယ္မႈ အတြက္ GBV ကို
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ
အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေစျခင္း

ထိခိုက္လြယ္မႈအတြက္ GBV ကို
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ
အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္သည့္

သတင္းအခ်က္
အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္

၁၀၀%

 

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (KII)

မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းသည့္ေနရာ
အေရအတြက္ x ၁၀၀
______________________
မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းသည့္ေနရာ
အေရအတြက္
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အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

ခ်မွတ္ထားေသာ

သင္တန္းတက္ေရာက္သူ

ကြင္းဆင္း

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ

စာရင္း၊ အဓိက သတင္း

သည့္အခါ

 

GBV ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအတြက္

အခ်က္အလက္ ေပးႏိုင္သူ

ဆံုးျဖတ္

မည္သို႔တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို

မည္သို႔တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို

ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

ရန္

လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား

သင္တန္းတက္ေရာက္ထားေသာ

(KII)

ခ်မွတ္ထားေသာ
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ
GBV ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအတြက္

သင္တန္းေပးထားျခင္း

လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းအေရအတြက္ x ၁၀၀
________________________
လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းအေရအတြက္
* လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္
လံုျခံဳလြတ္လပ္ေသာ အခန္းမ်ား၊ လိင္တူ
ရဲအရာရွိမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း၊
ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ညႊန္းပို႔ေပးျခင္းတို႔
ပါဝင္သင့္သည္။

သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားတြင္
အမ်ိဳးသမီး လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား
ရွိေနေစျခင္း

သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတစ္ခုတြင္

အဓိကသတင္းအခ်က္

ကြင္းဆင္း

ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး

အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္

သည့္အခါ

လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္း အေရအတြက္ x

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

ဆံုးျဖတ္

၁၀၀
________________________

(KII),လံုျခံဳေရး

ရန္

သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတစ္ခုတြင္
ရွိေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူ

 

စစ္ေဆးျခင္း (Safety
audit)

အေရအတြက္
GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္
တရားေရးဆိုင္ရာ
အကူအညီမ်ားကို အခမဲ့
ရရွိေစျခင္း

သတ္မွတ္ေနရာတစ္ခုတြင္

အဓိကသတင္းအခ်က္

ကြင္းဆင္း

GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္

အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္

သည့္အခါ

တရားေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကို
အခမဲ့ ေပးအပ္ေနေသာ
ဥပေဒဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး
အဖြဲ႔အစည္းအေရအတြက္ x ၁၀၀
___________________________
ဥပေဒဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး
အဖြဲ႔အစည္းအေရအတြက္
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ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (KII) ဆံုးျဖတ္
ရန္

 

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္း

ပန္းတိုင္

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
လုပ္ငန္းရလဒ္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္

ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

ကြင္းဆင္း









►► မူဝါဒမ်ား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV

စာအုပ္၊ စာေပ၊

ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊

တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္

မွတ္တမ္းမ်ားအား

သည့္အခါ

လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္

ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာ

ဆံုးျဖတ္
ရန္

စံႏႈန္းမ်ားတြင္ GBV

ပါဝင္ေသာ မူဝါဒမ်ား ကာကြယ္

ျခင္း (ေအဂ်င္စီအဆင့္၊

တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္

ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊

ႏိုင္ငံအဆင့္ ႏွင့္ ကမာၻလံုး

ေလ်ာ့ခ်ေရး
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
ပါဝင္ေစျခင္း

လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား

ဆိုင္ရာအဆင့္)

အေရအတြက္ x ၁၀၀
________________________
မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား
အေရအတြက္

(ႏိုင္ငံအဆင့္ သို႔မဟုတ္

(ႏိုင္ငံအဆင့္ သို႔မဟုတ္

ရပ္ရြာေဒသအဆင့္တြင္)

ရပ္ရြာေဒသအဆင့္တြင္) GBV

GBV
တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္

တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပီးေသာ ဥပေဒ

ရွိေနျခင္း

ကြင္းဆင္း

မွတ္တမ္းမ်ားအား

သည့္အခါ

ျပန္လည္

ဆံုးျဖတ္

ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း

ရန္

တရားေရးဆိုင္ရာ

တရားေရးဆိုင္ရာ
ဆက္ႏြယ္သည့္ ဥပေဒမ်ား

စာအုပ္၊ စာေပ၊

အေရအတြက္ x ၁၀၀
_________________________
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျပီးေသာ ဥပေဒ
အေရအတြက္
* ဥပေဒမ်ားတြင္ အခမဲ့ တရားေရးရာ
အကူအညီမ်ား၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို
အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္
အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ ျမန္ဆန္၍
တရားမွ်တေသာ တရားစီရင္မႈမ်ား
ပါဝင္သင့္သည္။
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အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

►► ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈမ်ား
GBV အစီရင္ခံစာမ်ားအား
မွ်ေဝေပးရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္
ထိန္းသိမ္းရန္္ စံႏႈန္းမ်ားကို
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

ေမးျမန္းရာတြင္ GBV
အစီရင္ခံစာမ်ားအား မွ်ေဝေပးရာ၌

စစ္တမ္း (ေအဂ်င္စီအဆင့္ ႏွင့္ ၁၀၀%
စီမံကိန္းအဆင့္)



အၾကမ္းဖက္မႈခံစားရသူ၏
အမည္ကို မေဖၚျပသင့္ေၾကာင္း
မွန္ကန္စြာ ခ်က္ခ်င္းေျဖဆိုသည့္
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ x ၁၀၀
_____________________
စစ္တမ္းေကာက္ယူျပီးသည့္
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္

GBV ညႊန္းပို႔စနစ္အေၾကာင္း

အၾကမ္းဖက္မႈေဘးအႏၲရာယ္အား

စာအုပ္၊ စာေပ၊

ကြင္းဆင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို

သတင္း ပို႔ရန္္ေနရာႏွင့္ လက္ကမ္း

မွတ္တမ္းမ်ားအား

သည့္အခါ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပါဝင္ေစျခင္း

လွမ္းမီ ႏိုင္သည့္ ကုသ

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္

ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ဆိုင္သည့္

အဓိကသတင္းအခ်က္

အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ

အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (KII),

ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေရအတြက္

စစ္တမ္း (ေအဂ်င္စီ အဆင့္

x ၁၀၀

 

ရန္

ႏွင့္ က႑အဆင့္)

_____________________
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ
ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား အေရအတြက္

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး

GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး

အဓိကသတင္းအခ်က္

ကြင္းဆင္း

လုပ္ငန္းမ်ား*

အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္

သည့္အခါ

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (KII),

ဆံုးျဖတ္

အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း

ရန္

လုပ္ငန္းမ်ားကို
အျခားက႑မ်ားႏွင့္
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရန္္အတြက္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ မဟုတ္ေသာ (ေအဂ်င္စီ အဆင့္ ႏွင့္ က႑
အျခားက႑မ်ား အေရအတြက္ x
၁၀၀
_____________________
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ
ဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ
တစ္ခု တြင္ ရွိေနသည့္ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈ မဟုတ္ေသာ အျခား
က႑မ်ား အေရအတြက္
* က႑မ်ားစာရင္းႏွင့္ GBV
အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား
အေၾကာင္းကို စာမ်က္ႏွာ (၁) တြင္
ၾကည့္ပါ။
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အဆင့္)

 

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

အရင္းအျမစ္မ်ား
အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား
►► Global Protection Cluster. Coordination Toolbox and Natural Disaster Reference

Sheets, <www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-clustercoordinationtoolbox. html>
►► Global Protection Cluster. 2014. Protection Mainstreaming Package, <www.
globalprotectioncluster.org/en/areas-ofresponsibility/protection-mainstreaming.html>
►► Inter-Agency Standing Committee (IASC) and Global Protection Cluster Working Group.
2010. Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons, <www.unhcr.
org/4c2355229.pdf>
►► United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2008. UNHCR Handbook for

the Protection of Women and Girls, <www.unhcr.org/protect/PROTECTION/47cfae612.
html>
►► UNHCR. 2011. Action against Sexual and Gender-Based Violence: An updated strategy, <
www.refworld.org/pdfid/4e01ffeb2.pdf>
►► UN Women.Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls. Includes,
among others, Programming Moduleson Security, Justice and Legislation. <www.
endvawnow.org>
►► Women’s Refugee Commission. 2006. Displaced Women and Girls at Risk: Risk factors,

protection solutions and resource tools,< http://womensrefugeecommission.org/images/
stories/ WomRisk.pdf>

ေနာက္ထပ္ရင္းျမစ္မ်ား
►► American Refugee Committee International. 2005. ‘Gender- Based Violence Legal Aid:
A participatory tool kit’. This series was designed specifically to help communities and
humanitarian workers to assess the situation in their particular setting and to determine
the needs and next steps to implementing comprehensive and multi-sectoral programmes
to address GBV. A special emphasis has been given to the provision of legal aid, as that is
a sector often neglected. <www.arcrelief.org/site/PageServer?pagename=programs_GBV_
bookspage>
►► Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). 2009. ‘Gender and
Security Sector Reform Training Resource Package’, <www.dcaf.ch/Publications/TrainingResources-on-Security-Sector-Reform-and-Gender>
►► Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). 2014. ‘Preventing and
Responding to Sexual and Domestic Violence against Men: A guidance note for security
sector institutions’, <www.dcaf.ch/Publications/Preventingand-Responding-to-Sexual-andDomestic-Violence-against-Men-A-Guidance-Note-for-Security-Sector-Institutions>
►► International Committee for the Red Cross (ICRC). 2013. Professional Standards for

Protection Work, <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0999.pdf>
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UNHCR. 2012. Need to Know Guidance Series:
• Working with Men and Boy Survivors of Sexual and Gender- Based Violence in Forced

Displacement, <www.refworld.org/pdfid/5006aa262.pdf>
• Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Intersex Persons in Forced

Displacement, <www.refworld.org/docid/4e6073972.html>
• Working with Persons with Disabilities in Forced Displacement, <www.refworld.org/
docid/4e6072b22.html>
• Working with National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities and Indigenous

Peoples in Forced Displacement, <www.refworld.org/docid/4ee72a2a2.html>
►► United Nations Division for the Advancement of Women in the Department of Economic
and Social Affairs (DAW/DESA). 2010. Handbook for Legislation on Violence against

Women.New York, <www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20
legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf>
►► United Nations Secretary-General, 2014.Guidance Note on Reparations for Conflict-Related

Sexual Violence, <www.ohchr.org/Documents/Press/GuidanceNoteReparationsJune-2014.
pdf>
►► Valasek, K. 2008. ‘Security Sector Reform and Gender’. In Bastick, M., and Valasek, K.
(eds.) Gender and Security Sector Reform Toolkit. Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, and UNINSTRAW, <www.osce.org/odihr/30662>
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<www.gbvguidelines.org>

IASC
Inter-Agency Standing Committee

<http://gbvaor.net>

<https://interagencystandingcommittee.org>

