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စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်ားမေရးရာ 
လူမႈက႑ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ/ 
က်ားမေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) မ်ားအတြက္ 
ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္း

ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း၊ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ 

GBV အတြက္ အဓိက ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ေနထိုင္စရာ၊ အေျခခ်ေနထိုင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (SS&R)
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ 
တတ္ႏိုင္သမွ် က႑စံု၊ အေၾကာင္းအရာစံု ပါဝင္ေစသင့္ျပီး ေနထိုင္စရာ၊ အေျခခ်ေနထိုင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
(SS&R) လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ အျခားက႑မ်ားမွ မိတ္ဖက္မ်ား၊ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ 
သင့္သည္။

ထို ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ားမွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းမွ်ေဝျခင္း 
ဟူေသာ အဓိက တာဝန္ဝတၱရား အမ်ိဳးအစား ၃ ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနျပီး ‘လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈ’ 
ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသည္။ SS&R အစီအစဥ္မ်ားအား အစီအစဥ္ေရးဆဲြရာတြင္ GBV အႏၲရာယ္ 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသြားေစေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပးႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ ထိုနယ္ပယ္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ ဆန္းစစ္သင့္ပါ 
သည္။ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေရးဆဲြေသာအခါ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ားအား ျပင္ဆင္ညိႇႏိႈ္င္းေသာအခါ ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းေပးရန္ လုိအပ္သည့္ ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား  လစ္ဟာခ်က္ မ်ားကို ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားမွ မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ရာ၌ သို႔မဟုတ္ ရွိျပီး သား 
စီမံကိန္းမ်ားကို ထိန္းညွိရာ၌ ဦးစားေပးရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လစ္ဟာမႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပႏိုင္သည္။ စီမံကိန္း 
အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္း က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ ျပဳလုပ္ျခင္း၊  အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ 
မွ်ေဝျခင္းတို႔အတြက္ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္မ်ားကို အပိုင္း (၂) - အဓိက ဦးတည္အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ား- တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဆန္းစစ္ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈႈအတြက္ အဓိက ဦးတည္အုပ္စုမ်ား
 ► SS&R ၏ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား - အစိုးရ၊  SS&R က႑ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ 

ေနထိုင္စရာႏွင့္ NFI ေကာ္မတီမ်ား၊ စခန္းညိႇႏိႈင္းမႈႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ CCCM လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ ရဲႏွင့္ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ GBV၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ကဲြျပားစံုလင္မႈ 
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား

 ► ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား
 ► ၿမိဳ႕ျပအေျခအေနမ်ားတြင္ SS&R ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္သည့္ စည္ပင္သာယာ 

အာဏာပိုင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ား၊ 
ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စသည္။

 ► ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္အေျခအေနမ်ားတြင္ 
လက္ခ့ေနရာေပးထား ေသာအိ္မ္ရွင္လူထု
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ရန္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ။)

SS&R ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

က) ေခါင္းးေဆာင္မႈရာထူးမ်ားအပါအဝင္ SS&R ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးမွာ မည္သို႔ရွိနည္း။
 ► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ထြက္မသြားေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ား 

ရွိေနပါသလား။ 
 ► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၎တို႔အတြက္ GBV အႏၲရာယ္တိုးပြားေစႏိုင္ေသာ 

ယဥ္ေက်းမႈ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။ 

ခ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ SS&R ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ရပ္ရြာလူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ား (SS&R လူထုေကာ္မတီမ်ား၊ စသည္) တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ ၎တို႔သည္ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာမ်ားကို ရရွိထားပါသလား။

ဂ) SS&R က႑အတြင္းတြင္ (ဥပမာ - ေနထိုင္စရာေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပစၥည္းျဖန္႔ေဝမႈ၊ စသည္) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား သက္ေမြးမႈပညာႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား 
တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးထားပါသလား။

ဃ) SS&R တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ေလ်ာ့နည္းေစေရး မဟာ ဗ်ဴဟာမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 
စံႏႈန္းမ်ား (ဤလမ္းညႊန္မ်ားအပါအဝင္) ကို နားလည္သိရွိထားပါသလား။

ေနထိုင္စရာ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ

င) ေနထိုင္စရာမ်ားအား မည္သုိ႔ ခဲြေဝ ေနရာခ်ေပးမည္နည္း ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ စနစ္မ်ား/
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိၿပီးျဖစ္ပါသလား။ 

 ► ေနထိုင္စရာကူညီေထာက္ပံ့မႈတြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈ အညႊန္းကိန္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳေနပါသလား။ 
အသံုးျပဳေနပါက ယင္းအညႊန္းကိန္းသည္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားအတြက္ 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ ေနထိုင္စရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစပါသလား။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းေနစရာေနရာ လက္လွမ္းမီမႈကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ရွိပါသလား။

 ► အုပ္ထိန္းသူအေဖာ္မရွိေသာ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ အမ်ားစုေဝးေနထိုင္ရာ 
ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေမြးစားေစာင့္ေရွာက္သည့္ေဂဟာ သို႔မဟုတ္ အိမ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈကို ဖန္တီးေပး 
ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိပါသလား။

 ► ေနထိုင္စရာထပ္ေဆာင္းပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္ႏိုင္ေသာ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုမ်ား (ဥပမာ - 
မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ 
စသည္) ရွိပါသလား။ ၎တို႔၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ား 
ရွိပါသလား။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ရန္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ။)

 ► ထိုကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခဳံ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ 
ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေနေသာ LGBTI မ်ားအတြက္ အလံုျခံဳဆံုးဟု 
ခံစားရေစမည့္ ေနထိုင္စရာမ်ား ကို စီစဥ္ေပးႏိုင္ရန္ ၎တို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါသလား။(ဥပမာ - 
အျခားေသာ LGBTI မ်ားႏွင့္ အတူတကြေနထုိင္ျခင္း၊ တစ္ဦးတည္းေနထုိင္ျခင္း၊ LGBTI မဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ 
အတူတကြေနထုိင္ျခင္း၊ စသည္)

စ) ေနထိုင္စရာမ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ၊ သီးသန္႔လံုျခံဳမႈရွိစြာ ေဆာက္လုပ္ထားပါသလား။
ေနထိုင္စရာမ်ားသည္ တံခါးမ်ားႏွင့္ ျပတင္းေပါက္မ်ားအား ေသာ့ခတ္ႏိုင္၊ ဂ်က္ထိုးႏိုင္သည့္လံုျခံဳေသာ ေနရာမ်ား 
ျဖစ္ပါသလား။

 ► ေနထိုင္စရာေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ အထဲတြင္ လူ ရွိ၊ မရွိ အျပင္မွ လူမ်ား 
ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း မရွိေအာင္ ေန႕ေရာညပါ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသလား။

 ► ေနထိုင္စရာမ်ားအတြင္းႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ မီးေရာင္ အလံုအေလာက္ရွိပါသလား (ဥပမာ - မီးမလာသည့္ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ မီးထြန္းေပးျခင္း၊ မီးသီးမ်ားလံုေလာက္စြာ ရွိျခင္း၊ စသည္)

 ► ေနထိုင္စရာမ်ားအားလံုးကို အစဥ္လိုက္နာရမည့္ဒီဇိုင္းစံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာထားပါသလား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
မသန္စြမ္းသူ မ်ား (ကိုယ္ခႏၶာ မသန္စြမ္းမႈမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား၊ အျမင္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အာရံုခံအဂၤါ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းေနမႈမ်ား၊ စသည္) အပါအဝင္ လူအားလံုး လက္လွမ္းမီေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ဆီေလ်ာ္သလို 
တည္ေဆာက္ထားေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား1 ျဖစ္ပါသလား။

 ► အိမ္သာမ်ား၊ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားႏွင့္ ေရဘံုဘိုင္မ်ားသည္ ညအိပ္သည့္ ေနရာမ်ားမွ (ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ) 
သင့္ေတာ္သည့္ အကြာအေဝးတြင္ ရွိပါသလား။

 ► ေနထိုင္စရာမ်ားႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ 
လံုျခံဳေရးလွည့္ကင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္သည့္ စနစ္မ်ား 
ရွိေနပါသလား။

ဆ) လူ/မိသားစု မည္မွ်သည္ ေနထိုင္စရာတစ္ခုတည္းတြင္ အတူေနရပါသနည္း (ၿမိဳ႕ျပအေျခအေနမ်ားအပါအဝင္)။
လူေနထူထပ္ၾကပ္ညပ္သည့္ ျပႆနာ ရွိပါသလား။

 ► အသက္အရြယ္အုပ္စုအလိုက္၊ က်ားမအလိုက္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ သီးသန္႔လံုျခံဳမႈကို ေပးႏိုင္ေသာ 
အစီအမံမ်ား ရွိပါသလား။

ဇ) ငွားရမ္းေနထိုင္ရေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ -
 ► ငွားရမ္းခမွ မည္မွ်နည္း။ လူမ်ားသည္ ငွားရမ္းခကို မည္သို႔ ေပးေနသနည္း။ အိမ္ေျမပိုင္ရွင္မ်ားမွ 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည့္ သက္ေသအေထာက္အထား 
တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။

 ► ငွားရမ္းခႏွင့္ လူေနမႈစရိတ္ ျမင့္မားမႈတို႔ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသလား။ အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

 ► လွ်ပ္စစ္မီးအား လက္လွမ္းမီမႈ ရွိပါသလား။

1 

1 အစဥ္လိုက္နာရမည့္ဒီဇိုင္းပံုစံ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားအေၾကာင္း ထပ္မံသိလိုပါက ေနာက္ဆက္တဲြ ၄ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ 
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ရန္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ။)

စ်) ေနထိုင္စရာ လိုအပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္စရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ေျမေနရာမ်ားကို ေတာင္းဆိုသူမ်ားၾကား 
ပဋိပကၡမ်ား (အတင္းအၾကပ္ ဖယ္ခိုင္းျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား 
တုိးပြားေစႏိုင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား) အား နည္းပါးေစသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု 
ရွိပါသလား။

ည) အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားသာ ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ အလံုျခံဳဆံုးဟု ခံစားရသည့္ ေနထိုင္စရာမ်ားကို စီစဥ္ေပးရန္၄င္းတို႔ႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါသလား (၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနရာေပးျခင္း၊ 
တစ္ဦးတည္းေနျခင္း၊ စသည္)။

 ► ခင္ပြန္းေယာက္်ားမရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ မိသားစုမဟုတ္သူမ်ားႏွင့္ 
တစ္အိမ္တည္း ေနရပါသလား။ ၎တို႔အတြက္ အစီအမံမ်ားတြင္ မည္သည့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား ရွိပါသနည္း။ 

ည)စခန္းေနရာတြင္ အမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားအား သတ္မွတ္ေပးထားပါသလား။
ထိုေနရာမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိပါသလား။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ မီးအလင္းေရာင္ လံုေလာက္စြာ 
ထြန္းထားပါသလား။

 ► ထိုေနရာမ်ားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳသနည္း။ မည္သူတို႔က အသံုးျပဳေနသနည္း။
 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ား အဆင္ေျပေဘးကင္းစြာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူႏိုင္ေသာ 

ေနရာမ်ား ရွိပါသလား။ ထိုေနရာမ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ေပးထားပါသလား။

ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား/အစားအစာ မဟုတ္ေသာ လူသံုးပစၥည္းမ်ား (NFIs) ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း 

ဋ) ဦးစားေပးကိစၥရပ္ တစ္ခုအေနျဖင့္ မည္သည့္ NFI မ်ားသည္ SS&R က႑၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆံုးအျဖတ္ 
ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ရွိပါသလား (ဥပမာ - တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေရသံုး မီးမ်ား၊ စသည္) 

ဌ) ေနထိုင္စရာေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေနထိုင္စရာႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ NFI မ်ား ေဝျခမ္းေရးတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ မေတာ္မတရားျပဳမႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ (ဥပမာ 
- က်ား၊မသီးျခားခဲြကာ တန္းစီေစျခင္း/ဇုန္မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း) ေဝျခမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
ရွိပါသလား။ 

 ► ေဝျခမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ 
အုပ္စုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ထိခိုက္လြယ္မႈ အညႊန္းကိန္းတစ္ခုကို 
အသံုးျပဳေနပါသလား။ 

 ► ေနထိုင္စရာဆိုင္ရာ NFIမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ထပ္ေဆာင္းပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားအား (ဥပမာ - ပစၥည္းမ်ားအား 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္စရာ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား) 
လိုအပ္ႏိုင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူအုပ္စုမ်ား (ဥပမာ - အုပ္ထိန္းသူအေဖာ္မပါေသာ ကေလးမ်ား၊ 
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ GBV အၾကမ္းဖက္မႈ ခံရသူမ်ား၊ စသည္) ရွိပါသလား။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ရန္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ။)

ဍ) ေနထုိင္စရာေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ ေနထိုင္စရာႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ NFI မ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ေဝျခမ္းေပးေနပါသလား။ 

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားသည္ ထိုပစၥည္းမ်ား 
ရရွိရန္အတြက္ ေဝးလံသည့္ေနရာကို သြားရပါသလား။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား တန္းတူညီမွ် 
လက္လွမ္းမီရရွိမႈကို ေသခ်ာေစေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ရွိေနပါသလား။

 ► ထိုေနရာမ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနပါသလား။

ဎ) ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ အေႏြးဓာတ္ရရွိရန္ အသံုးျပဳေသာ ေလာင္စာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
ျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားမွ အဘယ္နည္း။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားသည္ ထင္းေလာင္စာ 
ရရွိရန္အတြက္ ခရီးေဝးမ်ား သြားရပါလား (ထုိသို႔သြားရသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားမႈ၊ ျပန္ေပးဆဲြမႈ၊ 
မေတာ္မတရားျပဳမႈ၊ စသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားေစပါသည္)။

 ► ထင္း၊ ေလာင္စာမ်ား ရယူမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ခံရမႈ အႏၲရာယ္ရွိပါသလား 
(ဥပမာ ေလာင္စာရရန္အတြက္ လိင္ႏွင့္ အလဲအလွယ္ျပဳရျခင္း)။

 ► ထင္း၊ ေလာင္စာ ရယူစုေဆာင္းရန္ အသံုးျပဳေသာ လမ္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လံုျခံဳေရးကင္းမ်ား ခ်ထားၿပီး 
ျဖစ္ပါသလား။

ဏ) အေျခအေနေပၚ မူတည္ကာ ေငြသား သုိ႔မဟုတ္ ကူပြန္လက္မွတ္ျဖင့္ လဲႊေျပာင္းေပးမႈမ်ား ရွိေနၿပီးျဖစ္ပါသလား။
 ► ေဝျခမး္သည့္ ေနရာမ်ားသည္ ဘယ္မွာနည္း။ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳသနည္း။ 
 ► ထိုစနစ္မ်ားအား ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ေနပါသလား။
 ► ေဘးကင္းကာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ေငြသား သို႔မဟုတ္ ကူပြန္ျဖင့္ လဲႊေျပာင္းေပးမႈမ်ားအတြက္ 

ဦးတည္အုပ္စုမ်ားတြင္ ကေလးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ပါဝင္ပါသလား။

SS&R မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား

က) GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား SS&R ၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားထဲတြင္ 
ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းထားပါသလား။ 

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား (အထူးသျဖင့္ GBV ႏွင့္ဆက္စပ္၍) ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေသာ 
SS&R မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားကို ေရးဆဲြရာတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ 
၎တို႔သည္ မည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသနည္း။

 ► ထိုမူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားကို ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈရွိပါသလား (လိုအပ္ပါက သီးျခားစီခဲြလ်က္)။

 ► ထိုမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေစရန္ SS&R 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားပါသလား။



6 

ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ရန္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ။)

ခ) ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ 
အုပ္စုမ်ားအား SS&R က႑တြင္ ေဘးကင္းစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ (ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္၊ ရပ္ရြာလူထု 
အေျချပဳအုပ္စုမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္၊ စသည္) ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ အေလ့အထမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါသလား။

ဂ) ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ SS&R က႑ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ GBVႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုပါ ေပါင္းစပ္ထည့္ထားပါသလား (ဥပမာ - ေနထိုင္စရာႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အစိုးရအား အၾကံျပဳတင္ျပေပးႏိုင္မည့္ GBV 
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးအား ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ေစျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ထပ္ကာတလဲလဲျဖစ္ေနေသာ 
သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္)။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေရရွည္သံုးစဲြသြားႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား 
ခဲြေဝခ်ထားေပးပါသလား။ 

SS&R ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာနယ္ပယ္မ်ား

က) SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ား ေပးၿပီးျဖစ္ပါသလား - 
 ► က်ားမေရးရာ၊ GBV ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးမ်ား/လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ 

ဖယ္က်ဥ္ထားမႈႏွင့္ လိင္မႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ား 
 ► အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေျခကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာင့္ကုသမႈမ်ား 

ရယူရန္ အတြက္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လံုၿခံဳစိတ္ခ်၍ 
လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းမႈရွိရွိျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရာတြင္ ပံ့ပိုးႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား

ခ) SS&R ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လူထုတြင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေထြေထြလံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ 
GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကို လူထုအတြင္းတြင္ ျမင့္တက္လာေစပါသလား။

 ► အသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဆင့္ 
ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမႈမ်ားအပါအဝင္)၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို 
သတင္းေပးပို႔ရမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ GBV အတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူမည္ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။ 

 ► ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသက္အရြယ္အလိုက္၊ က်ားမအလိုက္၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသလား။ 

 ► အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုပညာေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ 

ဂ) SS&Rဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ ဖိုရမ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ ယင္းတို႔အား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBV 
ကိစၥရပ္မ်ားအား ေၾကာက္ရႊံ႕စိုးရိမ္ျခင္းကင္းစြာ တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသလား (ဥပမာ - လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအျဖစ္ 
ထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)  
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အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ SS&R စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အရင္း 
အျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား မူၾကမ္းျပဳစုရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ားကို 
အထူးျပဳေဖၚျပထားသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန မျဖစ္ပြားမီ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ အေရးေပၚအေျခ 
အေန  ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံသည့္အခါ 
အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသိပညာမ်ားကို ထင္ဟပ္၍ ထိုအႏၲရာယ္ 
မ်ားအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုပါ တင္ျပႏိုင္ပါက ထိုအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ပိုမို 
အားေကာင္းခိုင္မာေစပါသည္။

အေရးတႀကိးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ရန္ပံုေငြ ရရွိေစေရးထက္ ပိုလြန္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား 

‘အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္း’ ဆိုသည္မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရယူရန္သာမက လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ 
ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကတိကဝတ္မ်ားကိုပါ တုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ 
အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ေယဘုယ်အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံရရွိႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အပိုင္း (၂) မွ အဓိက အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ားတြင ္
ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါ `ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း´ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 
က႑မ်ား/မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဆာ္ၾသစည္းရံုးႏိုင္ရန္အတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕အား ထပ္ေဆာင္းတင္ျပထားပါသည္။

က။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လႊမ္းျခံဳရႈျမင္မႈ
 ► အဆိုျပဳလႊာတြင္ ေနထိုင္စရာေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ GBVႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ 

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဘးဒဏ္ခံ 
လူထု၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား (ဥပမာ - က်ပ္ညပ္ေနေသာ လူေနတန္းလ်ားမ်ား၊ သီးသန္႔လုံျခံဳမႈမရွိျခင္း၊ 
ေနထုိင္စရာမ်ား မလံုေလာက္မႈ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အုပ္စုမ်ားအား ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကို အားေပးအားေျမႇာက္ျဖစ္ေစေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထား၊ စသည္) တို႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသလား။

 ► ‘GBV’ ဟု ေယဘုယ်သံုးႏႈန္းျခင္းထက္ GBVပံုစံမ်ား (လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈ၊ ရင္းႏွီးေသာ 
အတူေနအေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ ထိပါး 
ေႏွာင့္ယွက္မႈ) အား သီးျခားေဖာ္ျပကာ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသလား။

 ► အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သီးျခားအုပ္စုမ်ား(ဥပမာ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ကေလးမ်ားသာရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူ 
အေဖာ္မပါေသာ/ ကြဲြကြာေနေသာ ကေလးမ်ား၊ စသည္) ၏ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာ ေနထိုင္စရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား နားလည္သိရွိေဖာ္ျပထားပါသလား။
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ခ။ စီမံခ်က္၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ
 ► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္းျပဳစုသည့္အခါ

• GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ထည့္သြင္းထားေသာ SS&R တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအား 
အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ႀကိဳတင္သိုမွီးထားရွိရမည့္ အသက္အရြယ္၊ က်ားမ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီေသာ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း ေဖာ္ျပထားပါသလား (ဥပမာ - 
ကန္႔လန္႔ကာအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္အစမ်ား၊ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးမ်ား၊ တံခါးမ်ား၊ ေသာ့မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ 
လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေစေသာ အရာမ်ား၊ စသည္)

• အသစ္တည္ေဆာက္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ရွိၿပီးသား အေဆာက္အအံုမ်ားကို 
ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔တြင္ အားလံုးအတြက္ တူညီေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံ (universal design) ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား၏ အေျခခံမူမ်ားကို 
လိုက္နာႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ထပ္ေဆာင္း လိုအပ္ပါသလား။

• GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာသြားေစမည့္ SS&R အစီအစဥ္အတြက္ ေဘးကင္း 
လံုျခံဳေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အစိုးရ၊ SS&R 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္းအုပ္စုမ်ားအား သင္တန္းမ်ား ျပင္ဆင္က်င္းပေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ရွိၿပီးျဖစ္ပါသလား။

• 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) ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ 
ထပ္ေဆာင္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိပါသလား။

 ► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္း ျပဳစုသည့္အခါ
• SS&R အစီအစဥ္မ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေျခကို မည္သို႔ ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏိုင္ေၾကာင္းကို 

ေနထိုင္စရာဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား (ဥပမာ - အသံုးျပဳမည့္ 
ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား၊ ကန္႔လန္႔ကာမ်ားအသံုးျပဳမႈ၊ ေသာ့ခတ္ႏိုင္မႈ၊ အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာ ရွိမႈ၊ 
စသည္)။

• ေနထိုင္စရာ ပစၥည္းမ်ားအား ျဖန္႔ေဝရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မည္သို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစမည္ 
ဆိုသည္ကို သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္စရာမ်ားကို ခဲြေဝေနရာခ်ထားေပးရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားကို မည္သို႔ 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္ကို    ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား။ 

• အသံုးျပဳမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ Sphere လက္စဲြစာအုပ္တြင္ ပါရွိေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါ 
သလား။

• SS&R က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 
ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ထပ္ေဆာင္းလိုအပ္ပါသလား 
(ဥပမာ - အလုပ္တာဝန္ျဖင့္ ခရီးသြားလာရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအား တစ္ဦးတည္း မသြားေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားမိသားစုဝင္တစ္ဦးကို အေဖာ္လိုက္ေပးဖို႔ ပံ့ပုိးေပးျခင္း)။
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 ► အေရးေပၚအေျခအေန ၿပီးဆံုးခ်ိန္ႏွင့္  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္း ျပဳစုသည့္အခါ
• GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ဘဝသာယာအဆင္ေျပမႈကို 

တိုးျမင့္ေစေသာ ေရရွည္အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေရရွည္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအား  စီမံခ်က္မွ မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ျပဳမည္ ဆိုသည္ကို 
ရွင္းရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါသလား (ဥပမာ-  ႀကိဳတင္သိုမွီးထားရွိေသာ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးပစၥည္း 
မ်ားတြင္ ကန္႔လန္႔ကာမ်ားပါရွိရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ထားရွိျခင္းကဲ့သုိ႔ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ မူဝါဒမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ ရာသီအလိုက္ 
ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ အေရးေပၚအေျခအေနအစကတည္းက 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေနထိုင္စရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေရးဆဲြျခင္း၊ စသည္)။

• ေရရွည္တည္ၿမဲေရးအတြက္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာကတိက၀က္အား  
အဆိုျပဳလႊာတြင္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပ ထားပါသလား။

ဂ။ စီမံခ်က္အား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း
 ► အဆိုျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ GBV အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လမ္းညႊန္သေဘာတရားမ်ား 

ႏွင့္ အဓိက ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ပါသလား။ (လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံျခင္း၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူကို ဗဟိုျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳျခင္း၊ စနစ္မ်ားကို အေျခခံျခင္း)

 ► အဆိုျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္မ်ားျပားေစရန္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ 
ရန္အတြက္ အျခား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ က႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို 
ေဖၚျပပါသလား။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအား 
SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ SS&R ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းအပါအဝင္ ၎တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔အား 
စီမံခ်က္မွ အားေပး/ေထာက္ပံ့ပါသလား။
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လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ဆိုင္ရာ 

အခ်က္မ်ား

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ SS&R အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအား အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဆီေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဦးတည္ လူထု၏ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ 

SS&R စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္GBVအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

၁။ SS&R အစီအစဥ္မ်ားအား ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ပါ။ (ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ပိုမို တိုးပြားလာေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္)

 ► SS&R စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။ 
ထိုအမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား ေနထိုင္စရာဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို 
တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ အတြက္ စနစ္တက်သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕ သင္တန္းမ်ားကို ေပးပါ။ ထိုမွ်သာမက ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ 
သင္တန္းဆရာေနရာမ်ားကို ရရွိရန္ ဦးတည္သည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုလည္း ေပးရပါမည္။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား (ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ပါက ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား) သည္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ 
SS&R ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအုပ္စုမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို 
ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို သတိျပဳကာ လိုအပ္ပါက 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အားေပးေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိရန္အတြက္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္။ 

 ► အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ားအား SS&R ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ 
သင္တန္းပို႔ခ်မႈအပိုင္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးပါ။ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈဆိုင္ရာ သီးျခားကိစၥ 
ရပ္မ်ားအား လံုေလာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ 
အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား ကို ေတာင္းခံပါ။
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၂။ ေနထိုင္စရာပစၥည္းမ်ား ခဲြေဝေပးျခင္းႏွင့္ ေနထိုင္စရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔တြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို 
ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 ► ေနထိုင္စရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိခြင့္အတြက္ ရွင္းလင္းေသာ၊ တစ္သတ္မတ္တည္းျဖစ္ေသာ၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို က်င့္သံုးပါ။ ထိုစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
GBV အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားေဆြမ်ိဳးမရွိဘဲ ေနရာထိုင္ခင္းရွာေဖြေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခဲြျခားဆက္ဆံထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ တစ္ကိုယ္ေရ 
ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ အုပ္ထိန္းသူအေဖာ္မရွိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ 
ေခၚယူေမြးစား ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္ထိ ၎တို႔အား ယာယီ 
သီးျခားေနစရာမ်ား ေပးထားပါ။ ထိုေနရာမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္ပါက ပစၥည္းေဝျခမ္းရာ ေနရာမ်ားကဲ့သုိ႔ 
လူကုန္ကူးမႈျမင့္မားေသာ ေနရာမ်ားမွ ေဝးရာတြင္ ေနရာခ်ထားပါ။

 ► လူေနက်ပ္ညပ္မေနေစရန္ ေနရာအက်ယ္အဝန္းႏွင့္ လူေနသိပ္သည္းမႈအတြက္ Sphere စံႏႈန္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳပါ။ လူေနထူထပ္ က်ပ္ညပ္မႈသည္ မိသားစုမ်ားအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ပိုမို ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး 

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
LGBTI မ်ား 

လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသမီး (lesbian)၊ လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသား (gay)၊ လိင္တူလိင္ကဲြစံုမက္သူ (bisexual)၊ 
လိင္ေျပာင္းထားသူ (transgender) ႏွင့္ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသူမ်ား/ၾကားလိင္ရွိသူမ်ား (intersex) (LGBTI) သည္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရေသာ အေျခအေနတြင္ သာမန္ႏွင့္မတူေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ 
ကမၻာေပၚရွိ ေနရာေဒသအမ်ားစုတြင္ ထိုသူမ်ားသည္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ကိုယ္ကာယပိုင္း 
သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ခံရႏိုင္ေျခ ျမင့္မားလွပါသည္။ SS&R မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
သို႔မဟုတ္ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ LGBTI မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သင့္ၿပီး အထူးသျဖင့္ LGBTI 
မ်ားအား တစ္ဘက္သတ္ မလိုမုန္းထားဆန္႔က်င္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ျဖစ္သည္။ LGBTI အေရး အထူးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ SS&R အစီအစဥ္ေရး 
ဆဲြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေဒသခံ LGBTI အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး  LGBTI 
မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ ဥပမာ -
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား မက်ေရာက္ေစဘဲ LGBTI မ်ားအား SS&R 
ေကာ္မတီ မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳပါဝင္ျခင္းကို အားေပးၿပီး ေနထိုင္စရာမ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳေစမည့္ ဒီဇိုင္းမ်ား 
ေရးဆဲြရာတြင္ ၎တို႔ကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ LGBTI မ်ားအတြက္ အမ်ားစုေဝးေနထိုင္ေသာ `ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေဂဟာမ်ား 
(safe houses)´ ထက္ ေနအိမ္မ်ားကို ‘က်ဲျဖန္႔ေနရာခ်ထားေသာ အစီအမံမ်ား (scattered-site housing 
mechanisms)’ သည္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စဥ္းစားရပါမည္။
လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔အတြက္ အလံုျခံဳဆံုးျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္ခံစားရေသာ ေနအိမ္အမ်ိဳး 
အစားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳပါ။ ဥပမာ - ေနထိုင္စရာမ်ားသည္ က်ား၊မအလိုက္ ခဲြျခားထားျခင္းျဖစ္ပါက 
၎တို႔ ပိုမိုႏွစ္သက္သည့္ အျခားေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္း 
မရွိပါက အမ်ိဳးသားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ သူမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေနရာခ်ထားေပးသင့္ၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ သူမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေနရာခ်ထားေပးသင့္ပါသည္။ 
က်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားအား 
ေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးထားေသာ ညေစာင့္လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား အနီးတြင္ အိပ္စက္ခြင့္ျပဳရန္ 
စဥ္းစားေပးရပါမည္။  

(ရည္ၫႊန္း-  Information provided by Duncan Breen, Human Rights First, Personal Communication, 20 May 2013)
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ထိုမွတစ္ဆင့္ ရင္းႏွီးေသာ အတူေနအေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအျခားပံုစံမ်ားကို 
ျမင့္မားလာေစႏိုင္ေၾကာင္းကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားပါ။ 

 ► ေနထိုင္စရာမ်ားအား ေရရယူႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားမွ ၅၀၀ မီတာထက္ပိုမေဝးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ေဆာက္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ (စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ)။ သို႔မွသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားသည္  ၎တို႔ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ WASH 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ခရီးေဝးကို စြန္႔စား သြားေရာက္ရန္ မလိုေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

 ► ညအိပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ သီးသန္႔လံုျခံဳမႈမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ခိုင္ခန္႔ကာ 
ထြင္းေဖာက္မျမင္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေသာ့ခတ္၍ရေသာ တံခါးမ်ားႏွင့္ ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ 
(အသက္အရြယ္၊ က်ားမႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္သလို) မိသားစုမ်ားႏွင့္ က်ားမ ခဲြျခားေပးေသာ 
ကန္႔လန္႔ကာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါ။ 

 ► မီးေပးျခင္းသည္ SS&R က႑၏ တာဝန္ျဖစ္ပါက ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားအတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္၊ 
အထူးသျဖင့္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ျမင့္မားသည္ဟု ယူဆေသာေနရာမ်ားတြင္ မီးအလင္းေရာင္ 
ေပးႏိုင္ရန္ သင့္ေတာ္သလို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ပါ။ တစ္ဦးခ်င္း အသံုးျပဳရန္အတြက္ 
လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးမ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေနစြမ္းအင္သံုးမီးမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးပါ။

 ► GBV ဆိုင္ရာ ေနထိုင္စရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လူထုမွ တံု႔ျပန္ 
အၾကံျပဳမႈမ်ား ေပးႏိုင္မည့္ စနစ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ပါ။  

၃။ SS&R ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လူသံုးပစၥည္းမ်ား (NFIs) အား တန္းတူညီမွ် ဘက္လိုက္ျခင္းကင္းစြာ ျဖန္႔ေဝေပးေၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ။ 

 ► ဦးစားေဆာင္ရြက္မႈကိစၥတစ္ခုအေနျဖင့္ မည္သည့္ NFI မ်ားသည္ SS&R က႑၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဆံုးျဖတ္ပါ။ ထို NFI မ်ားအား လံုေလာက္စြာျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းျဖင့္ GBV 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ထို NFI 
မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
• ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ အေႏြးဓာတ္ရရန္ ေလာင္စာမ်ားႏွင့္ ေလာင္စာ အစားထိုးပစၥည္းမ်ား
• ေနထိုင္စရာေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား
• တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ အဝတ္အထည္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား
• တစ္ကိုယ္ေရသံုး မီးအလင္းေရာင္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား 

သင္ခန္းစာ

၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အယ္လ္ဆာေဗဒို၌ ေျမငလ်င္ႏွစ္ခု လႈပ္ၿပီးေနာက္ ေနထိုင္စရာမ်ား အတြက္ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အိမ္ေထာင္မရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ 
ယာယီေနထိုင္စရာမ်ားအတြက္ ခိုင္ခန္႔၍ထြင္းေဖာက္မျမင္ႏိုင္ေသာ အကာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ေရွ႕ပိုင္းတြင္ အလင္းေဖာက္ႏိုင္သည့္ အကာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္အတြက္ 
အျပင္လူမ်ားသည္ အကာမ်ားကို အလြယ္တကူ ေဖာက္ျမင္ကာ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
သိရွိေစပါသည္။ ထိုအစမ်ားသည္ အလြယ္တကူ ခဲြျဖတ္ႏိုင္သည့္အတြက္လည္း အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပားမွာ 
လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ၾကရပါသည္။ 

(Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action. 2003. Participation by Crisis-Affected 
Populations in Humanitarian Action: A handbook for practitioners. London. Overseas Development Institute, p. 299, <www.
alnap.org/pool/files/gs_handbook.pdf>  မွ ဆီေလွ်ာ္သလို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပပါသည္)
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 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္ရာလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးႏွင့္ အျခားေသာ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ား (အထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးဦးေဆာင္ေသာ 
အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ား) သည္ အသက္အရြယ္၊ 
က်ားမႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ NFI မ်ားကို လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
• ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားၾကား သာတူညီမွ် မရွိမႈမ်ားကို မဆိုင္းမတြ 

ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းပါ။ 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အုပ္စုမ်ားအား ေနထိုင္စရာမ်ားကို 

ျဖန္႔ေဝ ေပးရာတြင္ ထပ္ေဆာင္းလိုအပ္လာႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါ (ဥပမာ 
- သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ ပစၥည္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း)။

• NFI ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္သာ သီးျခားျဖစ္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ 
အိမ္ျပင္မထြက္ေသာ GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ။ ထိုသူမ်ား၏ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈအတြက္ အျခားပစၥည္းမ်ား ထပ္ေဆာင္း 
လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ - ဆပ္ျပာ၊ အဝတ္စ၊ အမ်ိဳးသမီးအသံုးအေဆာင္ အတြင္းပစၥည္းမ်ား 
ေရသိုေလွာင္ရန္ ပံုးမ်ား၊ စသည္)

 ► စခန္း မဟုတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနထိုင္စရာမရွိျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ 
GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ေငြေပး၍ငွားရမ္းျခင္း၊ ဝင္ေငြရရန္ အလုပ္ေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ကူပြန္ေပးျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ 

 ► ရပ္ရြာလူထုအားလံုး သိရွိေသာ ရွင္းလင္း၍ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ကာ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေဝျခမ္းေရး 
စနစ္မ်ားကို ထူေထာင္ပါ။ ေဝျခမ္းေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအား မွန္မွန္ဆက္သြယ္ အသိေပးပါ။

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ဆိုမာလီယာတြင္ UNICEF ၏  WASH ၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ား 
အတူတကြ စုစည္းကာ ရာသီေသြးေပၚခ်ိန္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရး စီမံထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတစ္ခုအား 
ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလးမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ မိန္းကေလးမ်ား 
ေက်ာင္းဆက္တက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို 
ထိန္းသိမ္းေပးရန္ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းသည္ ရာသီေသြးေပၚခ်ိန္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရး စီမံထိန္းသိမ္းမႈ 
(လစဥ္သံုးပစၥည္း အမ်ိဳးအစား၊ အတြင္းခံ အမ်ိဳး အစား၊ ဆပ္ျပာ၊ ေရ စသည္တို႕အား လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္မႈ)
ကို အဓိကထားေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုစစ္တမ္းကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ မည္သည့္ 
ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္လံုျခံဳမႈအတြက္ 
အဝတ္အထည္ႏွင့္ ပစၥည္းပံုးမ်ား (dignity kits) တြင္ ထည့္သြင္းေစလိုသည့္ ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကိုပါ 
စစ္တမ္းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ UNICEF သည္ စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ dignity kits မ်ားကို 
အဓိကပံ့ပိုးသူျဖစ္သည့္ အမိုးအကာ က႑ကိုပါ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ 
က႑မ်ားၾကား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတိုင္းအတာအား က႑မ်ားအားလံုးက ေက်နပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

(ရည္ၫႊန္း- Information provided by UNICEF Somalia Child Protection Section, Personal Communication, August 2014) 
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၄။ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ပစၥည္းအစံုလိုက္အား ျဖန္႔ေဝေပးၿပီး  မီးဖိုႏွင့္အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေလာင္စာ သံုးစဲြမႈကို 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား ေရးဆဲြေပးျခင္းျဖင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ မရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထင္းေလာင္စာရွာေဖြရန္ 
လိုအပ္ခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ။ 

 ► ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ အေႏြးဓာတ္ရရန္ ေလာင္စာမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးရန္ SS&R လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ 
တာဝန္ယူရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ဝင္ေငြရင္းျမစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ 
ထင္း သို႔မဟုတ္ မီးေသြးကို ေရာင္းခ်ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ထိုအသက္ေမြးမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ 
၎တို႔အား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွိ၊ မရွိ 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္ GBV အထူးကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါ။  

 ► တတ္ႏိုင္သမွ် ေလာင္စာသက္သာေသာ မီးဖိုမ်ားႏွင့္ ေလာင္စာအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ/
ကူပြန္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါ။ ေလာင္စာသက္သာသည့္ မီးဖိုမ်ားတြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွစ္သက္မႈရွိသည့္ 
အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေလာင္စာျဖန္႔ေဝမႈမ်ားအတြက္  ၄င္းတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ ထိုမီးဖိုမ်ား 
အသံုးျပဳမႈအား အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးကာ ေရရွည္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္တစ္ခု ရရွိေနေၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ။

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္္

ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းေပးမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အားနည္းခ်ဳိ႕ငဲ့မႈ၊ 
ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမႈႏွင့္ အႏိုင္အထက္ ျပဳခံရမႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ေပးႏိုင္ေသာ အလားအလာ ရွိပါသည္။ 
အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္မ်ားၾကားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ဝင္ေငြမရွိၾကပါ။ ထိုအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ မိသားစုမ်ားသည္ 
မတတ္သာသည့္ အဆံုးတြင္ သမီးမိန္းကေလးမ်ားအား ကေလးအရြယ္ကပင္ အိမ္ေထာင္ခ်ေပးျခင္း၊ 
သားသမီးမ်ားကို အလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္း (အထူးသျဖင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားကို လုပ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ 
လုပ္ခလစာ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရႏိုင္ေျခရွိကာ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ပိုမို 
လိုလားၾကပါသည္) ႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ခိုင္းျခင္းတို႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ ၾကရပါသည္။ စီးပြားေရး ဖိအားမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားၾကားတြင္ ခံျပင္းစိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ 
ခိုကိုးရာမဲ့ျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္အတြက္ ရင္းႏွီးေသာအတူေနအေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခလည္း တိုးပြား လာႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ 
(International Rescue Committee - IRC) မွ ေဆာင္ရြက္ေသာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္စစ္တမ္းတြင္ ႀကိဳတင္ 
ေငြျဖည့္ထားေသာ ကတ္ျပားမ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းမႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အသင့္ေတာ္ဆံုး 
ကူညီပံ့ပိုးမႈ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းမႈမ်ားသည္ 
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အမွီအခိုကင္းမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိသည္ဟူေသာ အသိမ်ားကို တုိးပြားေစေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

(IRC. 2012. Assessment Report: Cash transfer program to Syrian refugees in Jordan, <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/
download.php?id=1176>  မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။) 
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SS&R မူဝါဒမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

၁။ SS&R အစီအစဥ္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားကို ပါဝင္ထည့္သြင္းပါ။

 ► (၁) GBVအႏၲရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ (၂) လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးရန္အတြက္ စီမံကိန္း မူဝါဒမ်ားကို သတ္မွတ္ 
ေဖာ္ထုတ္ကာ က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ထိုအထဲတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ 
ႏိုင္ပါသည္။
• SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္းတူညီမွ်အလုပ္ခန္႔ထားမႈအတြက္ စံႏႈန္းမ်ား
• GBV ျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာယကံရွင္မ်ားအား 

ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစဘဲ သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာ မွ်ေဝေပးရန္အတြက္ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား

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

 ► ယင္းတို႔အား SS&R ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအုပ္စုမ်ားၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ျဖန္႔ေဝေပးပါ။ သင့္ေလ်ာ္ပါက ႏိုင္ငံသံုးႏွင့္ ေဒသသံုး ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံ (ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ သေကၤတ ဘာသာစကား၊ 
စာမတတ္သူမ်ား အတြက္ ရုပ္ပံုမ်ား ပါဝင္ေသာ ပိုစတာမ်ား၊ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေၾကညာျခင္း 
စသည္ျဖင့္ လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍) ျဖန္႔ေဝေပးပါ။ 

၂။ SS&R ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အမ်ိဳသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ရန္ပံုေငြမ်ား ခဲြေဝခ်ထားေပးရန္ 
အတြက္ အသိေပးရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ 

 ► SS&R က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အုပ္စုမ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း (ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္) 
မွ ဟန္႔တားေနေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ အေလ့အထမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္ ေလ့လာသံုးသပ္ကာ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရာတြင္ အစိုးရမ်ား၊ ရုိးရာထံုးတမ္းစဥ္လာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ား ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ။

 ► ႏိုင္ငံအဆင့္ SS&R မူဝါဒမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ (ဥပမာ - ႀကိဳတင္သိုမွီးထားေသာ ရြက္ဖ်င္တဲထိုးမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားတြင္ 
ကန္႔လန္႔ကာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းကို စံအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရန္ စဥ္းစားျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေန 
စတင္စဥ္ကတည္းကပင္ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေနထိုင္စရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စဥ္းစားျခင္း၊ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး မူဝါဒမ်ားတြင္ ေနရာႏွင့္ လူေနသိပ္သည္းဆတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ GBV 
အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း၊ 
စသည္)

 ► GBV ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္မဟာဗ်ဴဟာ
မ်ား ေရးဆဲြရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ။ လူထု၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို 
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ရယူရန္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ေလွ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ထိုသို႔ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ 
ရပ္ရြာလူထုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား မည္သို႔ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းကို အသိပညာေပးသည့္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။

SS&R ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးတြင္ GBV 

အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးကုိ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁။ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳကာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္မ်ား (ဥပမာ - ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား) အား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ GBV 
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္  တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား SS&R 
ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးတြင္ 
အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ 
မည္သည့္ေနရာသို႔ လဲႊေျပာင္းညႊန္းပို႔ရမည္ ဆိုသည့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေစရန္ ပံုမွန္ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ ထုတ္ျပန္ေပးပါ။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအား 
က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား/လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ 
ဖယ္က်ဥ္ထားမႈ၊ လိင္မႈဆိုင္ရာ လကၡဏာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေရွးဦးသူနာျပဳစုမႈ 
(ဥပမာ - အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား မည္သို႔ ဆက္သြယ္အားေပးရမည္၊ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို 
ရယူႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာ မည္သို႔ ပံ့ပိုးေပးရမည္) တို႔ကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားပါ။ 

၂။ SS&R အစီအစဥ္မ်ားသည္ SS&R က႑အတြင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းတြင္းရွိ အျခားေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအား GBV ဆိုင္ရာ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားကို မွ်ေဝေပးရာတြင္ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။  

 ► အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား မည္သူမည္ဝါဆိုသည္ကို 
ေဖာ္ျပသိရွိေစျခင္း မရွိေစဘဲ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစျခင္း မရွိေစဘဲ 

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ညႊန္းပို႔ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (Referral Pathways)

ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းမွာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္လြယ္ကူေသာ အစီအမံျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ 
အကူအညီေပးေသာ ကြ်မ္းက်င္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ဥပမာ - ေဆးကုသမႈ၊ 
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ရဲအကူအညီ ႏွင့္ တရားေရး ဥပေဒေရးရာ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား
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မွ်ေဝ ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအဂ်င္စီအတြင္းႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈဆိုင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။ 

၃။ SS&R ဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာ ျမွင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GBV ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့့္သြင္းပါ။

 ► SS&R ဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GBV အတြက္ သိရွိမႈ ျမွင့္တင္ျခင္းကို ထည့္သြင္း ပါဝင္ေစရန္ 
GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဥပမာ - ရပ္ရြာလူထုအတြင္း စကားဝိုင္းမ်ား၊ အလုပ္ရံု 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ GBV သတင္းစကား ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား၊ 
စသည္) 
• ထိုအသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား 

(ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာအဆင့္ႏွင့္ ရပ္ရြာအဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမႈအပါအဝင္)၊ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔ သတင္းေပးပို႔ရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ GBV အတြက္ 
ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူႏိုင္သည္ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရရွိၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အလို႔ငွာ ပံုစံစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 
ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳပါ။ (ဥပမာ - ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ သေကၤတ ဘာသာစကား၊ 
ရုပ္ပံုမ်ားအသံုးျပဳသည့္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စသည္)

• ျဖန္႔ေဝရမည့္ သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရန္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ျပဳစုရာတြင္ အသက္အရြယ္၊ 
က်ားမ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလး မ်ားအား (လိုအပ္ပါက သီးျခားစီခဲြ၍) ဆက္သြယ္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္။ 

 ► GBV ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ SS&R ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား
တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေျပာင္းအလဲကို 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ 
လူထုေဆြးေႏြးပဲြဖိုရမ္မ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈအတြက္ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ေန
ရေသာအဟန္႔အတားမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ (ဥပမာ သြားေရးလာေရး၊ အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ 
အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ား၊ ပါဝင္တက္ေရာက္မႈကို လူထုမွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္၊ 
ကေလးထိန္းရန္ တာဝန္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ၊ စသည္) ေဆြးေႏြးပဲြဖိုရမ္မ်ားအား 
အသက္အရြယ္၊ က်ားမႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးပါ 
(ဥပမာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)။ သို႔မွသာ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBV 
ကိစၥရပ္မ်ားကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းစြာ စိတ္ခ်လက္ခ် တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 ► SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသာမက 

အေရးတႀကီး သိရွိရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သီးျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း

 လူထုအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားအပါအဝင္ 
အေျခခံလံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုအတြက္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ သီးျခားသက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
မရွိသူမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ GBV ကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕အစည္းႏွင့့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
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SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားကို 
မည္သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရမည္ဆိုသည္တို႔ကို ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား အသိေပးထားပါ။ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ သင္တန္မ်ား ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ က႑မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ SS&R အစီအစဥ္ ေရးဆဲြသူမ်ားသည္ GBV ဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈ္င္းေဆာ
င္ရြက္မႈယႏၱရားတစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရရွိႏိုင္မည့္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ SS&R ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ GBV 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းခံရပါမည္။

 ► SS&R စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို စစ္ေဆးသည့္ SS&R 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ထိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
နည္းပညာမ်ားကို SS&R ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေရးဆဲြရန္။ 

 ► SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားအား က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္။

 ► SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားထံ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားလာႏိုင္သည့္GBV အၾကမ္းဖက္ခံသူမ်ားအတြက္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ျပင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုပါ 
ေပးႏိုင္မည့္ ေနရာအား ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ထားရန္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ေဖးမကူညီ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို SS&R 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားပံ့ပိုးေပးထားရန္။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုအတြက္ SS&R ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာျမႇင့္တင္မႈမ်ားကုိ 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

 ► အမ်ိဳးသမီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ သီးျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးရာေနရာမ်ားႏွင့္ ေန
ထိုင္စရာမ်ားအားေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းကာ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ တည္ေနရာမ်ား၊ 
အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိေပးရန္။ 

ထို႔ျပင္ SS&R အစီအစဥ္ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ဆက္လက္ေလွ်ာ့ခ် 
သြားႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕အား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ 
(သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုတြင္ ေဆာ္ၾသစည္းရံုးထားသည့္ 
က႑မ်ားအလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္)။ ဇယားတြင္ မပါရွိေသာ္လည္း က်ားမေရးရာ၊ 
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (mental health and psychosocial support - MHPSS)၊ HIV 
၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိတ္ဖက္မ်ား ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ SS&R 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္လည္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္
မႈတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း (၂) - ဦးတည္ 
အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား-တြင္ ၾကည့္ပါ။

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံရွိ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အက္ဇရတ္စခန္းအား အစီအစဥ္ေရးဆဲြရာတြင္ 
GBV ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအား ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်ားမေရးရာမႈအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ငန္းအုပ္စုခဲြ (SGBV 
SWG) ၏ အထူးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕အား တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အထူးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕တြင္ UNHCR ၊ UNFPA ၊ 
UNICEF ၊ IMC ႏွင့္ IRC တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ထိုအထူးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕သည္ UNHCR မွ UNFPA 
၊ UNICEF တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြထားေသာ စခန္းေနရာသို႔ လာေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ 
စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနထိုင္စရာပံ့ပိုးေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ စခန္းေနရာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာက႑မွ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား ေပးထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာ 
စစ္ေဆးကာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ စခန္းအတြက္ 
အစီအစဥ္မ်ားအား ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေပးခဲ့ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 ► ထိခိုက္လြယ္ေသာ ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားကို လက္ခံသည့္ သီးျခားေနရာ 
တစ္ေနရာ ထားရွိေပးျခင္း

 ► စခန္း၏ အပိုင္းတိုင္း (အပိုင္းတစ္ပိုင္းတြင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၂၀,၀၀၀ ေနထိုင္) တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူထုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ထားရွိေပးျခင္း

ထို႔ျပင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခအျမင့္မားဆံုး ဒုကၡသည္မ်ား (ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသာ 
ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူအေဖာ္မရွိေသာ ကေလးမ်ား၊ 
သက္ႀကီးရြယ္အုိုမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား) အေနျဖင့္ၾကားကာလေနထိုင္စရာမ်ား (transitional shelter) 
ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အားကိုးမွီခိုရျခင္းေၾကာင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရႏိုင္မႈ
အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ကိုလည္း အထူးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕သည္ ေနထိုင္စရာပံ့ပိုးေရးေဆာင္ရြက္သူ
မ်ား၊ လူထုဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ `ၾကားကာလေနထိုင္စရာမ်ား(T-
shelters)’ မ်ား ႀကိဳတင္တည္ေဆာက္ထားကာ ဒုကၡသည္မ်ား ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ေနရာခ်ထားေပးရန္ 
သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေနထိုင္စရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ဝါယာႀကိဳးစနစ္မ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
သီးသန္႔လံုျခံဳမႈအတြက္ အပိုင္းအကန္႔မ်ားကို ထပ္ေဆာင္း ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားေသာ စနစ္မ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ဆက္လက္ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ေနထိုင္စရာအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ 
အခ်ိဳ႕ဒုကၡသည္မ်ားအား ဝင္ေငြရရွိေစရန္ အလုပ္ေပးကာ ပါဝင္ေဆာက္ လုပ္ေစသည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ SGBV SWG သည္ စခန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈက႑ႏွင့္ အျခားေသာ က႑မ်ားအားလံုးႏွင့္ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားၿပီး ထိုက႑တိုင္းကလည္း 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ေကာင္းစြာ 
သေဘာေပါက္ လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ 

(ရည္ၫႊန္း - Information provided by UNFPA and UNHCR in Jordan, Personal Communication, 7 October 2014)
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SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားကို 
မည္သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရမည္ဆိုသည္တို႔ကို ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား အသိေပးထားပါ။ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ သင္တန္မ်ား ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ က႑မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ SS&R အစီအစဥ္ ေရးဆဲြသူမ်ားသည္ GBV ဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈ္င္းေဆာ
င္ရြက္မႈယႏၱရားတစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရရွိႏိုင္မည့္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ SS&R ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ GBV 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းခံရပါမည္။

 ► SS&R စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို စစ္ေဆးသည့္ SS&R 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ထိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
နည္းပညာမ်ားကို SS&R ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေရးဆဲြရန္။ 

 ► SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားအား က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္။

 ► SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားထံ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားလာႏိုင္သည့္GBV အၾကမ္းဖက္ခံသူမ်ားအတြက္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ျပင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုပါ 
ေပးႏိုင္မည့္ ေနရာအား ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ထားရန္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ေဖးမကူညီ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို SS&R 
ဝန္ထမ္းမ်ားအားပံ့ပိုးေပးထားရန္။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုအတြက္ SS&R ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာျမႇင့္တင္မႈမ်ားကုိ 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

 ► အမ်ိဳးသမီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ သီးျခားဝန္ေဆာင္မႈေပးရာေနရာမ်ားႏွင့္ ေန
ထိုင္စရာမ်ားအားေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းကာ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ တည္ေနရာမ်ား၊ 
အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိေပးရန္။ 

ထို႔ျပင္ SS&R အစီအစဥ္ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ဆက္လက္ေလွ်ာ့ခ် 
သြားႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕အား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ 
(သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုတြင္ ေဆာ္ၾသစည္းရံုးထားသည့္ 
က႑မ်ားအလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္)။ ဇယားတြင္ မပါရွိေသာ္လည္း က်ားမေရးရာ၊ 
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (mental health and psychosocial support - MHPSS)၊ HIV 
၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိတ္ဖက္မ်ား ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ SS&R 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္လည္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္
မႈတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း (၂) - ဦးတည္ 
အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား-တြင္ ၾကည့္ပါ။

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံရွိ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အက္ဇရတ္စခန္းအား အစီအစဥ္ေရးဆဲြရာတြင္ 
GBV ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအား ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ က်ားမေရးရာမႈအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ငန္းအုပ္စုခဲြ (SGBV 
SWG) ၏ အထူးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕အား တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အထူးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕တြင္ UNHCR ၊ UNFPA ၊ 
UNICEF ၊ IMC ႏွင့္ IRC တို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ထိုအထူးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕သည္ UNHCR မွ UNFPA 
၊ UNICEF တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြထားေသာ စခန္းေနရာသို႔ လာေရာက္စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ 
စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနထိုင္စရာပံ့ပိုးေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ စခန္းေနရာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြသူမ်ားႏွင့္ အျခားေသာက႑မွ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား ေပးထားေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလ့လာ 
စစ္ေဆးကာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ စခန္းအတြက္ 
အစီအစဥ္မ်ားအား ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေပးခဲ့ၿပီး သင့္ေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 ► ထိခိုက္လြယ္ေသာ ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားကို လက္ခံသည့္ သီးျခားေနရာ 
တစ္ေနရာ ထားရွိေပးျခင္း

 ► စခန္း၏ အပိုင္းတိုင္း (အပိုင္းတစ္ပိုင္းတြင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၂၀,၀၀၀ ေနထိုင္) တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူထုဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား 
ထားရွိေပးျခင္း

ထို႔ျပင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခအျမင့္မားဆံုး ဒုကၡသည္မ်ား (ဥပမာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသာ 
ရွိေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူအေဖာ္မရွိေသာ ကေလးမ်ား၊ 
သက္ႀကီးရြယ္အုိုမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား) အေနျဖင့္ၾကားကာလေနထိုင္စရာမ်ား (transitional shelter) 
ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အားကိုးမွီခိုရျခင္းေၾကာင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရႏိုင္မႈ
အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ကိုလည္း အထူးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕သည္ ေနထိုင္စရာပံ့ပိုးေရးေဆာင္ရြက္သူ
မ်ား၊ လူထုဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ `ၾကားကာလေနထိုင္စရာမ်ား(T-
shelters)’ မ်ား ႀကိဳတင္တည္ေဆာက္ထားကာ ဒုကၡသည္မ်ား ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ေနရာခ်ထားေပးရန္ 
သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေနထိုင္စရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ဝါယာႀကိဳးစနစ္မ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
သီးသန္႔လံုျခံဳမႈအတြက္ အပိုင္းအကန္႔မ်ားကို ထပ္ေဆာင္း ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားေသာ စနစ္မ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ဆက္လက္ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ေနထိုင္စရာအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ 
အခ်ိဳ႕ဒုကၡသည္မ်ားအား ဝင္ေငြရရွိေစရန္ အလုပ္ေပးကာ ပါဝင္ေဆာက္ လုပ္ေစသည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ SGBV SWG သည္ စခန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈက႑ႏွင့္ အျခားေသာ က႑မ်ားအားလံုးႏွင့္ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားၿပီး ထိုက႑တိုင္းကလည္း 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ေကာင္းစြာ 
သေဘာေပါက္ လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ 

(ရည္ၫႊန္း - Information provided by UNFPA and UNHCR in Jordan, Personal Communication, 7 October 2014)
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စခန္းညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ႏွင့္စခန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ (CCCM)

 ► စခန္းေနရာမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္စရာမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဒီဇီုင္းပံုစံ 
ေရးဆဲြရာ တြင္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ 
CCCM လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ႏွင့္ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ 
ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။
• အမ်ိဳးသမီမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ 

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မိန္းကေလးမ်ား လက္လွမ္းမီ 
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ ေနရာမ်ား

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို လက္ခံႀကိဳဆိုေသာ 
ေနရာကို သီးျခားခဲြ ထားျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားကို ထားရွိျခင္း

• လူေနထူထပ္က်ပ္ညပ္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

• ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ လက္လွမ္းမီေသာ သင့္ေတာ္ရာNFI 
မ်ားကိုျဖန္႔ေဝမႈမ်ား

ကေလးသူငယ္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

 ► စခန္းေနရာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြမႈမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား 
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရေသာ GBV ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမွန္သမွ်ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
အတြက္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါ 
(ဥပမာ အုပ္ထိန္းသူအေဖာ္ မပါေသာ/ကဲြကြာေနေသာ 
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေနထိုင္စရာမ်ားကုိ အစီအစဥ္ 
ေရးဆဲြေသာအခါ)။

ပညာေရး  ► ေအာက္ပါတို႔ကို ပညာေရးက႑ႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
• ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားကို 

ေက်ာင္းသား/ သူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ အလြယ္တကူ 
သြားလာေရာက္ရွိႏို္င္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အစီအစဥ္ေရးဆဲြ၊ 
ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္ကာ ေနရာခ်ထားေပးျခင္း

• ေက်ာင္းမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းကို ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္သြားရာတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေဘးကင္း 
လံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း

• မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
သီးျခားစီ ပညာသင္ယူရန္ လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ကန္႔လန္႔ကာမ်ား သို႔မဟုတ္ `သီးသန္႔လံုျခံဳမႈရွိေစေသာ 
အကာအရံမ်ား´ အား သင့္ေတာ္သလို တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစျခင္း

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး  ► မီးဖိုမ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာမ်ား အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ 
ပံ့ပိုးေပးရမည့္ အစားအစာ အမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္းကို 
စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ 
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က်န္းမာေရး  ► GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခအား အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၏တည္ေနရာ၊ 
အခင္းအက်င္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားကို အစီအစဥ္ ေရးဆဲြႏိုင္ရန္ 
အတြက္ က်န္းမာေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ပါ။ 

အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ 
ဥစၥာပစၥည္း (HLP)

 ► ေအာက္ပါတို႔အတြက္ HLP လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
လက္တဲြေဆာင္ရြက္ပါ။ 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 

ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အလို႔ငွာ တည္ရွိေနေသာ 
ငွားရမ္းခြင့္မ်ားႏွင့္ ေျမ/ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္တို႔ကို ေလ့လာျခင္း၊ 
အထူးသျဖင့္ ေနထိုင္စရာ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေသာအခါတြင္ ျဖစ္သည္။ 

• ေျမယာငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ားအား 
အေျခခ်ေနထိုင္မႈမ်ား ကို အစီအစဥ္ေရးဆဲြသည့္ 
အေစာပိုင္းအဆင့္မွာပင္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း အတင္းအၾကပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ခိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းမ်ား (HMA)

 ► အေရးေပၚေနထိုင္စရာႏွင့္ ၾကားကာလေနထိုင္စရာမ်ားအတြက္ 
စခန္းေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းျခင္းတို႔ကို 
လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အားေပးေထာက္ 
ခံသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ HMA 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းပါ။ 

 ► ျဖစ္ႏိုင္ပါက မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြကာ 
ထင္း ေကာက္ရာ ေနရာမ်ားကိုလည္း ဝိုင္းရွင္းလင္းထားေၾကာင္း 
သို႔မဟုတ္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း  ► ေအာက္ပါတို႔အတြက္ သက္ေမြးမႈလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ပါ။ 
• ေနထိုင္စရာအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ 

မကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေပးရမည့္ ေနရာမ်ား 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

• ေနထိုင္စရာမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္ျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အုပ္စုမ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္၊ က်ားမ၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီေသာ သက္ေမြးမႈ အလုပ္အကိုင္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
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ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး  ► ေနထိုင္ရာမ်ားအတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မႈမ်ားတြင္ 
ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 ► ေနထိုင္စရာမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ 
အေဆာက္အဦး မ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး 
လံုျခံဳမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါ။  

ေရ၊ 
တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး 
(WASH)

 ► ေအာက္ပါတို႔အတြက္ WASH လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြ 
ေဆာက္ရြက္ပါ။ 
• ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈဝန္ေဆာင္ပစၥည္းအေဆာက္အဦးမ်ား

အား ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ 
အကြာအေဝးမ်ားတြင္ ထားရွိျခင္း

• Dignity kits မ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း

စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ျခင္း 

အတြက္ GBV ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္တြင္ပါရွိသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းေတာ့မရွိေသးပါ။ ဤအညႊန္းကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္း သက္တမ္း 
တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး 
ရည္ရြယ္သည္မွာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအတြက္ တာဝန္ခံယူမႈကို 
တိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ‘အညႊန္းကိန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္’ သည္ အညႊန္းကိန္းကို တိုင္းတာရန္ 
လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပသည္။ ‘ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္’ သည္ က႑ သို႔မဟုတ္ 
ေအဂ်င္စီအေနႏွင့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
အၾကံျပဳေပးပါသည္။ ‘ပန္းတိုင္သတ္မွတ္ခ်က္’ မွာ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
သတ္မွတ္ ေပးထားေသာ အဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ `အေျခခံအညႊန္းကိန္းမ်ား´မွာ စီမံကိန္း၏ အေစာဆံုးအခ်ိန္မ်ားတြင္ 
ေကာက္ယူျပီး ေနာက္ထပ္တိုင္းတာမႈမ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းအမွတ္အျဖစ္ သံုးရန္ျဖစ္သည္။ ̀ လုပ္ငန္းရလဒ္´ (Output) 
မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျမင္သာသည့္ လတ္တေလာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ̀ စီမံကိန္းရလဒ္´ (Outcome) မွာ 
လူမႈေရး၊ အမူအက်င့္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။ လုပ္ငန္းပန္းတိုင္ကို 
လုပ္ငန္းတစ္ခု မေဆာင္ရြက္မီ သတ္မွတ္သင့္ျပီး စီမံခ်က္အား ေဆာင္ရြက္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ စီမံခ်က္၏ အခ်ိန္ 
အတိုင္းအတာ၊ ရရွိႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ 
သင့္ေလွ်ာ္ေစရန္ ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္ကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေကာက္ယူသင့္ၿပီး 
အစီရင္ခံစာပို႔သင့္သည္။ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕အား ထိုက႑၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည္။ 
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(ဇယား၏ ေအာက္ေျခတြင္ ၾကည့္ပါ။) ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
အပိုင္း(၂) - အဓိက အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္လမ္းညႊန္၏- ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား- တြင္ၾကည့္ပါ။

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

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား စီမံကိန္းအဆင့္

အညႊန္းကိန္းမ်ား အညႊန္းကိန္း 
အဓိိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္္

အခ်က္အလက္
ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 

ေနထိုင္စရာ၊ အေျခခ် 
ေနထိုင္ရာႏွင့္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္မႈက႑(SS&R) 
၏ဆန္းစစ္္ ေလ့လာမႈ 
မ်ားတြင္ GBV 
ေမးခြန္းမ်ားကို 
ထည့္သြင္းျခင္း2

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ 
ေသာ ေမးခြန္းမ်ား* ပါဝင္သည့္ SS&R 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအေရအတြက္ x ၁၀၀ ____________________________
SS&R ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအေရအတြက္

* ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ 
ဆီေလ်ာ္ သလို ျပဳျပင္ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ 
ေလ့လာ ရမည့္ GBV နယ္ပယ္မ်ားအား 
စာမ်က္ႏွာ(၂၆၅)တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္း အေထာက္အကူမ်ား 
(ေအဂ်င္စီအဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  

ဆန္းစစ္မႈတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသည့္ 
အမ်ိဳး သမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀ ___________________________

ေလ့လာမႈ တြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူ 
အေရအတြက္

ႏွင့္
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအဖဲြ႕၏ 

အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕ဝင္ အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
_____________________________ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အဖဲြ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

ဆန္းစစ္မႈ
အစီရင္ခံစာမ်ား (ေအဂ်င္စီ 
သုိ႔မဟုတ္ က႑အဆင့္)

၅၀%  

2  အဖဲြ႕အစည္းေပါင္းစံု အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ (IASC) ၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ အစုအဖဲြ႕ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အတြက္ ရည္ညႊန္းကိုးကားစရာ သင္ခန္းစာအပိုင္း။ IASC အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ရည္ညႊန္းစာတမ္း -<https://
interagencystandingcommittee.org/system/files/legacyfiles/4.%20Reference%20module%20for%20Cluster%20Coordination.
pdf>
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ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား စီမံကိန္းအဆင့္

အညႊန္းကိန္းမ်ား အညႊန္းကိန္း 
အဓိိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္္

အခ်က္အလက္
ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

ပန
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ေနထိုင္စရာမ်ားဆုိင္ရာ 
GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား အား 
ေဘးဒဏ္ခံလူထု ႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

က်ားမ၊ အသက္အရြယ္ 
အလိုက္ ခဲြျခားကာ တိုင္ 
ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ - 
ေနထိုင္စရာဆိုင္ရာ GBV အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစ ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားအား 
ထိခိုက္ ခံစားရေသာ လူထုႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ နည္းျဖင့္ 

ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္ သတ္မွတ္ထား 
ေသာ ေနရာေဒသ အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
_____________________________  

သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာ 
အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုသည္ 
ေနထိုင္စရာမ်ားအတြင္းႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ 
တြင္ မည္သို႔ေသာ GBV အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစ ႏိုင္ေျခ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို 
ေတြ႕ၾကံဳေနရပါ သနည္း။  

အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား (FGD)၊ 
အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ 
ေပးႏိုင္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း 
မႈမ်ား (KII) ၊ ဆန္းစစ္မႈအစီ 
ရင္ခံစာမ်ား

၁၀၀%  

ေနထိုင္စရာမ်ားအား 
ဒီဇိုင္းပံုစံမဆဲြမီ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႈ3

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ - 
ေနထိုင္စရာတစ္ခုအား ဒီဇိုင္းပံုစံ 

မေရးဆဲြ မီ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခံရေသာ 
ထိခိုက္ခံစား ရေသာံ လူထုထဲမွ 

အမ်ိဳးသမီး အေရ အတြက္ x ၁၀၀ 
______________________  

ဒီဇိုင္းပံုစံ မေရး ဆဲြမီ တိုင္ပင္ေဆြး 
ေႏြးခံရေသာ ထိခိုက္ ခံစားရေသာ လူထု 

အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
ေနစရာေနရာမ်ားအား 
ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာအား မည္သို႔ ထင္ျမင္ 
ပါသနည္း။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။

အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ FGD၊ KII

ကြင္းဆင္း
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္



3 ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရးရံုး (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအညႊန္းကိန္းမ်ား မွတ္တမ္းဌာန(Humanitarian Indicators Registry)<www.humanitarianresponse.info/
applications/ir/indicators>
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အညႊန္းကိန္းမ်ား အညႊန္းကိန္း 
အဓိိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္္

အခ်က္အလက္
ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္
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လ
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GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို 
ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းကို 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
လဲႊ ေျပာင္းညႊန္းပို႔မႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ေမးျမန္းရာတြင္ မွန္ကန္စြာ 
ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ 

SS&R ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ x ၁၀၀ ________________________ 
စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီးေသာ SS&R 

ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ 

စစ္တမ္း ၁၀၀%  

အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း

SS&R ရန္ပံုေငြအဆိုျပဳ 
လႊာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ 
GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ် 
ေရးအား ထည့္သြင္းျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္း 

သို႔မဟုတ္ အညႊန္းကိန္း အနည္းဆံုးတစ္ခု 
ထည့္သြင္းထားေသာ SS&R ရန္ပံုေငြ 
အဆိုျပဳလႊာ သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ 

အေရအတြက္ x ၁၀၀
_________________________ 

SS&R ရန္ပုံေငြအဆိုျပဳလႊာ သို႔မဟုတ္ 
နည္းဗ်ဴဟာ အေရအတြက္   

အဆိုျပဳလႊာမ်ား ျပန္လည္ 
ဆန္းစစ္ျခင္း (ေအဂ်င္စီ 
အဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  

အဆင္သင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ 
ရန္ ႀကိဳတင္သိုမွီး ထားရွိ 
ေသာ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ပါးေရး ေထာက္ပံ့ 
ပစၥည္းမ်ား ရရွိႏိုင္မႈ

သိုေလွာင္ထားရမည့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္မ်ား 
ထက္ နည္းပါးေနေသာ GBV အႏၲရာယ္ 

ေလွ်ာ့ပါးေရး ေထာက္ပံ့ပစၥည္း 
အေရအတြက္ x  ၁၀၀ ________________________ 

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ပါး ေရး 
ေထာက္ပံ့ပစၥည္း အေရအတြက္ 

အစီအစဥ္ ေရးဆဲြမႈ ႏွင့္ ဝယ္ယူ 
မႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ခန္႔မွန္းမႈ 
မွတ္တမ္းမ်ား 

၀%  

SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
GBV လမ္းညႊန္မ်ားကို 
ေလ့က်င့္သင္တန္း 
ေပးျခင္း

GBV လမ္းညႊန္ သင္တန္းတြင္ 
တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ SS&R 

ဝန္ထမ္းအေရ အတြက္ x ၁၀၀ 
_______________________ 
SS&R ဝနထ္မ္းအေရ အတြက္

သင္တန္းတက္ ေရာက္သူမ်ား 
စာရင္း၊ အစည္းအေဝး 
မွတ္တမ္း၊ စစ္တမ္း 
(ေအဂ်င္စီ အဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
က႑အဆင့္)

၁၀၀%  
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လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ► စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း

ေနထိုင္စရာမ်ားဆိုင္ရာ 
GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား 

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ -
ေနထိုင္စရာမ်ားအတြင္းႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေနရာမ်ား 
အေၾကာင္း ေမးျမန္းေသာအခါ GBV 
အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ အေရးကို 
ပူပန္စြာ ေျပာဆိုေသာ ထိခိုက္ခံစားရေသာ 
လူထု အေရအတြက္ x ၁၀၀ / ေနထိုင္ 
စရာ မ်ားအတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
ေနရာမ်ားအေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုအေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
ေနထိုင္ရာမ်ားအတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ 
တြင္ ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုသည္ GBV 
အႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးကာ လံုျခံဳသည္ဟု 
ခံစား ရပါသလား။ ထိခိုက္ခံစားရေသာ 
လူထုသည္ ေနထိုင္ရာမ်ားအတြင္းႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မည္ သို႔ေသာ ေဘးကင္း 
လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၾကပါသနည္း။

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း၊ FGD 
၊ KII ၊ လူထုပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ 
ေသာ ေလ့လာမႈ

၀%  

အစားအေသာက္ 
မဟုတ္သည့္ လူသံုးကုန္ 
ပစၥည္းမ်ား (NFIs) ျဖန္႔ 
ေဝေပးႏိုင္မႈ အေျခအေန

အမ်ိဳးသားဦးေဆာင္ 
ေသာ အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးဦးေဆာင္ေသာ 
အိမ္ေထာင္စု အလိုက္ 
ခဲြျခား ေလ့လာရန္ 

NFI* မ်ားကို လိုအပ္ေနၿပီး လက္ခံရရွိ 
သည့္ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္ x 
၁၀၀ / NFI မ်ားကို လိုအပ္ေနေသာ 
အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္

* NFI မ်ားတြင္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရး 
ႏွင့္ dignity kit မ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေရသံုး 
မီးအိမ္မ်ား၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ အေႏြး ဓာတ္ရရန္ 
ေလာင္စာမ်ား၊ ၾကားကာလ ေနထိုင္စရာ 
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

စစ္တမ္း၊ W matrix ကြင္းဆင္း
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္
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အညႊန္းကိန္းမ်ား အညႊန္းကိန္း 
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SS&R ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝသည့္ 
ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္အား 
သိရွိမႈ

SS&R ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား 
ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျဖန္႔ေဝမည့္ ေနရာႏွင့္ 
အခ်ိန္အား ေမးျမန္း ေသာအခါ မွန္ကန္စြာ 
မဆိုင္းမတြ ျပန္လည္ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ 
အိမ္ေထာင္ဦးစီး အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
/ စစ္တမ္းေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ 
အိမ္ေထာင္ဦးစီး အေရအတြက္

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း၊ FGD ကြင္းဆင္း
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာ 
/ ထင္း စုေဆာင္းရာတြင္ 
GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ 
ေသာ အခ်က္မ်ား 

ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာ / ထင္း စုေဆာင္း 
ျခင္းအေၾကာင္း ေမးျမန္းေသာအခါ GBV 
အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ အေရးကို ပူပန္ 
စြာ ေျပာဆိုေသာ ေဘးဒဏ္ခံလူထု အေရ 
အတြက္ x ၁၀၀ / ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ေဘး 
ဒဏ္ခံလူထုအေရအတြက္

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း၊ FGD 
၊ KII 

၀% 

 ► မူဝါဒမ်ား

SS&R မူဝါဒမ်ား၊ 
လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ 
စံႏႈန္းမ်ားတြင္ GBV 
တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ေလ်ာ့ခ်ေရး 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ပါဝင္ေစျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV ကာကြယ္ေရး 
ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပါဝင္ 
ေသာ SS&R မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ စံႏႈန္းမ်ား အေရအတြက္ x 
၁၀၀ / SS&R မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ စံႏႈန္းမ်ား အေရအတြက္

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

ကြင္းဆင္း
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

 ► ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈမ်ား

GBV အစီရင္ခံစာမ်ားအား 
မွ်ေဝေပးရာတြင္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ စံႏႈန္းမ်ားကို 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

ေမးျမန္းရာတြင္ GBV အမႈကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝမႈတြင္ 

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ မည္သူမည္ဝါ ဆိုသည္ 
ကို သိရွိသြားႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ 

မ်ားအား မေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း 
မွန္ကန္စြာ ခ်က္ခ်င္းေျဖဆိုႏိုင္ေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား အေရအတြက္ x ၁၀၀ 

___________________________  
စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းအေရ 

အတြက္

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း 
(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ 
အစီအစဥ္ အဆင့္)

၁၀၀% 
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ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား စီမံကိန္းအဆင့္

အညႊန္းကိန္းမ်ား အညႊန္းကိန္း 
အဓိိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္္

အခ်က္အလက္
ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

GBV ညႊန္းပို႔စနစ္ 
အေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား 
ကို SS&R ဆိုင္ရာ 
ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို မည္ 
သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔ႏိုင္မည္၊ 
အၾကမ္း ဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 

ကုသေစာင့္ေရွာက္ မႈမ်ားကို 
မည္သည့္ေနရာတြင္ လက္လွမ္းမီ 

ရရွိႏိုင္မည္ဟူသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေသာ 

လူထုတြင္းကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ 
SS&R လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 

အေရအတြက္ x ၁၀၀ _____________________________  
လူထု တြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ 

SS&R လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
အေရအတြက္

စာအုပ္၊ စာေပ၊ မွတ္တမ္းမ်ား 
အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္း၊ 
သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (KII), 
စစ္တမ္း (ေအဂ်င္စီ အဆင့္ 
ႏွင့္ က႑အဆင့္) 

ကြင္းဆင္း
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

ညိႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ် 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား* 
အတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ SS&R 

မဟုတ္သည့္ က႑ အေရအတြက္ x ၁၀၀ _____________________________ 
သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာစြာ တံု႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေသာ က႑ 

အေရအတြက္

* က႑မ်ား စာရင္းႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို 
စာမ်က္ႏွာ (၂၇၆) တြင္ ၾကည့္ပါ။

KII ၊ အစည္းအေဝး 
မွတ္တမ္းမ်ား (ေအဂ်င္စီ 
သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္မွ)

ကြင္းဆင္း
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္
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အရင္းအျမစ္မ်ား
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