နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

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

စခန္း ညႇႏ
ိ င
ိႈ း္ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္
စခန္း စီမခ
ံ န္ခ
႔ မ
ဲြ ႈ
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

ပညာေရး

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး

က်န္းမာေရး

အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္း

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ

အာဟာရ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

ေနထိုင္စရာ၊ အေျခခ်ေနထိုင္မႈႏွင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ
သန္႔ရွင္းေရး

IASC
Inter-Agency Standing Committee

This Myanmar edition of စခန္း ညႇႏႈိ င္ိ းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္း စီမံခန္႔ခမႈ
ြ ဲ is published by UNFPA Myanmar in 2017. This is a translation
from the English edition of Guidelines for Integrating Gender-Based Violence in Humanitarian Action: Reducing risk, promoting
resilience and aiding recovery, Camp Coordination and Camp Management, first published in 2015.

These GBV Guidelines were independently translated by UNFPA Myanmar. myanmar.unfpa.org

ေကာင္းစြာ ပံုစံဆြဲေဆာင္ရြက္ေသာ စခန္းမ်ားႏွင့္ စခန္းကဲ့သို႔ေသာ
ေနရာမ်ားမွာ GBV ႏွင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္
ကူညီႏိုင္ၿပီး လူေနမႈဘဝကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစကာ
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရေသာ လူထု၏ ဂုဏ္သိကၡာရွိေစေရးကို
ေသခ်ာေစသည္။
စခန္းမ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ကို တန္းတူညီမွ် လက္လွမ္းမီေစရန္
ေသခ်ာေစရမည္။
ေနရာမ်ားႏွင့္

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကို

ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ကို

ေသခ်ာစြာေဖၚထုတ္ၿပီး

(အခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူျခင္း၊

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊
မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈကို ေျခရာေကာက္ဇယားစသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္မႈစနစ္ တို႔ကို အသံုးျပဳ၍) ထိေရာက္စြာ
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း တို႔မွာလည္း GBV တားဆီးကာကြြယ္ေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ စခန္းထူေထာင္ခ်ိန္ႏွင့္
ေနရာေရြးခ်ယ္သည့္ အခ်ိန္တို႔တြင္ နယ္ေျမ၏ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ စခန္းထိန္းသိမ္း
ေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္တြင္ လံုေလာက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ေပးေရးအတြက္

ရွင္းျပတိုက္တြန္းျခင္း

တို႔မွတစ္ဆင့္

စခန္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

စီမံခန္႔ခြဲမႈ

(CCCM)

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ထပ္မံ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။
စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ က႑အားလံုးကို ျခံဳငံု၍ ပါဝင္ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေသာ တံု႔ျပန္မႈကို ဆိုလိုသည္။ CCCM
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ GBV အႏၲရာယ္ကို တားဆီးေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊
အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ က႑မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းသင့္သည္။ CCCM က႑တြင္
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ က်ားမေရးရာ၊ စိတ္က်န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (Mental Health
and Psychosocial Support - MHPSS)၊ HIV ၊ သက္ရြယ္ၾကီးသူ မ်ားအတြက္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အတြက္
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ

မိတ္ဖက္မ်ား

ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္

၎တို႔ႏွင့္လည္း

ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

(ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ၾကည့္ပါ။)

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္ခ်က္မ်ား
စခန္းဘဝစက္ဝန္း

စခန္း
ထူေထာင္ျခင္း

စခန္း
ေစာင့္ေ႐ွာက္

စခန္း ပိတ္သိမ္းျခင္း

ထိန္းသိမ္းျခင္း

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ား

စခန္းဘဝစက္ဝန္းကို သံုးဆင့္ ခြဲျခားႏိုင္သည္။
ဤလမ္းညႊန္တြင္ အသံုးျပဳသည့္
စီမံကိန္းစက္ဝန္းအတြက္ စခန္း၏
ဘဝစက္ဝန္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ GBV
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို တားဆီးေလ်ာ့
ခ်ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စခန္း၏ဘဝစက္ဝန္း
တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရန္
အေရးၾကီးသည္။

(CCCM ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႕၏ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ လက္စြဲစာအုပ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္မႈ မွ ထုတ္ႏႈတ္မွီျငမ္းသည္။
www.cmtoolkit.org)
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စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်ားမ လူမႈက႑ကြဲျပားမႈ
ကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ/ က်ားမေရးရာ အေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) မ်ားအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း
ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း၊ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း
တို႔တြင္GBV အတြက္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား
ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားမွာ CCCM ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ဆန္းစစ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကည့္
ၾကီးၾကပ္မႈမ်ားတြင္ ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္း ႏိုင္ေျခရွိေသာ ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္

အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါတိုင္း က႑စံု၊ အေၾကာင္းအရာစံု ပါဝင္ေစသင့္ၿပီး
CCCM အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ အျခားက႑မ်ားမွ မိတ္ဖက္မ်ား၊ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
ထို ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ားမွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းမွ်ေဝျခင္း
ဟူေသာ အဓိကတာဝန္ဝတၱရား အမ်ိဳးအစား ၃ ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနၿပီး ‘လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈ’
ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသည္။ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ကာကြယ္၊ တားဆီးဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္
ရွင္သန္ က်န္ရစ္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္လို႔ငွာ ေမးျမန္းစံုစမ္းရာမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
CCCM

ဆိုင္ရာ

အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္

အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္

စိတ္ျဖာေလ့လာ၍

ေပးအပ္ရမည္။

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ရာ၌ သို႔မဟုတ္ ရွိၿပီးသားစီမံကိန္းမ်ားကို ထိန္းညွိရာ၌
ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားႏွင့္
အႏၲရာယ္ကင္း၍

လစ္ဟာမႈမ်ားကို

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ

ေဖၚထုတ္ျပႏိုင္သည္။

ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊

စီမံကိန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊

အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္

မွ်ေဝျခင္း

တို႔အတြက္ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္မ်ားကို အပိုင္း (၂) - အဓိက အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံ
အခ်က္အလက္မ်ား- တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ဆန္းစစ္ေလ့လာ အကဲျဖတ္မႈအတြက္ အဓိက ဦးတည္အုပ္စုမ်ား
►► CCCM တြင္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား - ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ား၊ စခန္းေနရာမွ
မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးမ်ား၊ စခန္းလူထုအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိသည့္ ေဒသခံ
ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ရေသာ လူထု၊ က်ားမကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ က်ားမေရးရာ ႏွင့္
ကြဲျပားစံုလင္မႈ ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား
►► စခန္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ေနထိုင္စရာ၊ အေျခခ်ေနထိုင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ေရ
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အစားအစာ အကူအညီ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
စသည္
►► ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား
►► ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္အေျခအေနမ်ားတြင္ လက္ခံေနရာ
ေပးထားရေသာ အိမ္ရွင္လူထု
►► ျမိဳ႕ျပအေျခအေနႏွင့္ စခန္း သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာ္လူထုက ထူေထာင္ထားေသာ စခန္းကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးမ်ားတြင္
- ေဒသဆိုင္ရာ ႏွင့္ ျမဳနီစပယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ေက်ာင္း ဘုတ္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စသည္)

ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။)
CCCM စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ
က) ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးမ်ားအပါအဝင္ CCCM ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးမွာ
မည္သို႔ရွိနည္း။
►► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ထြက္မသြားေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ား
ရွိေနပါသလား။
►► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၎တို႔အတြက္ GBV အႏၲရာယ္တိုးပြားေစႏိုင္ေသာ
ဓေလ့ထံုးစံ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။
ခ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ လူထုအေျချပဳ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္
စီမံမႈ လုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ (ဥပမာ - ရပ္ရြာလူထုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕၊
စခန္းေကာ္မတီ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား)၊ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါ ၄င္းတို႔သည္ ဦးေဆာင္မႈက႑ကို ရရွိပါသလား။
ဂ) CCCM ဆိုင္ရာတံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္
ေလ်ာ့နည္းေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ
စံႏႈန္းမ်ား (ဤလမ္းညႊန္မ်ား အပါအဝင္) ကို နားလည္သိရွိထားပါသလား။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။)
စခန္းတြင္းႏွင့္ ဝန္းက်င္တြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ
ဃ) စခန္းေနရာႏွင့္ ေနထိုင္စရာေနရာ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္
ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား အပါအဝင္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ အုပ္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး
ပါသလား။ ေရြးခ်ယ္ေသာ ေနရာေၾကာင့္ GBV ဆိုင္ရာထိခိုက္လြယ္မႈ ပိုမဆိုးေစရန္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို
ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး ျဖစ္ပါသလား။
င) စခန္းအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္တို႔တြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈတို႔ကို
ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး ျဖစ္ပါသလား။ (ဥပမာ - က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ အကာအရံပစၥည္း၊
ဂ်က္ထိုး ပိတ္ႏိုင္ေသာ တံခါးမ်ား၊ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား) လူေနက်ပ္သိပ္မႈကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ေနရာႏွင့္
လူေနသိပ္သည္းမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား (Sphere စံႏႈန္း)ကို လိုက္နာပါသလား။)
စ) စခန္းေနရာတစ္ခုလံုး အထူးသျဖင့္ GBV ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေသာေနရာမ်ားတြင္ အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာ
ရပါသလား။
ဆ) စခန္းေနရာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အျခားအေဆာက္အဦးေနရာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္းတို႔တြင္
မသန္စြမ္းသူမ်ား (ဥပမာ - ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူ၊ ဒဏ္ရာရသူ၊ အျမင္ႏွင့္ အျခားအာရံု ခ်ိဳတဲ့သူမ်ား) အပါအဝင္
လူတိုင္း လက္လွမ္းမွီေစရန္ ရွိရမည့္ ဒီဇိုင္းစံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာပါသလား။ သို႔မဟုတ္) သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္စြာ
တည္ေဆာက္ထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသလား။1
ဇ) GBV ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရွိသူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေပးႏိုင္ေသာ စခန္းေနရာမ်ား ရွိပါသလား။ သို႔မဟုတ္ စခန္းအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္
တို႔တြင္ ၄င္းတို႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီး ျဖစ္ပါသလား။
ည) GBV ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား
ေပးႏိုင္ရန္ စခန္းအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္
ကေလးမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပသင့္ေလ်ာ္္ေသာေနရာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ျဖစ္ပါသလား။
ဋ) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ အသံုးခ်မႈမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ လြယ္ကူစြာ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္
စခန္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအား ေဒသခံလူမ်ားမွ ရွင္းလင္းစြာ ခြဲျခားသိႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ထား
ပါသလား။ (ဥပမာ - အမည္ကဒ္ျပား၊ တံဆိပ္ သို႔မဟုတ္ တီရွပ္)။ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခြဲျခားသိရွိျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ား ရွိပါသလား။

ဌ) စခန္းတြင္းႏွင့္ ဝန္းက်င္တြင္ GBV အႏၲရာယ္အတြက္ လံုျခံဳေရးစစ္ေဆးမႈ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ပါသလား။ (ေန႔ႏွင့္ည အခ်ိန္
အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ျပဳလုပ္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္)
►► စစ္ေဆးမႈတြင္ေတြ႕ရွိရေသာ GBV ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ဇုန္မ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
စနစ္မ်ား ရွိပါသလား။
►► ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ဆီေလ်ာ္္သည့္ GBVႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမိတ္ဖက္မ်ား၊
1

1

အစဥ္လိုက္နာသင့္ေသာ ပံုစံတူဒီဇိုင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားအေၾကာင္း ထပ္မံသိလိုပါက ေနာက္ဆက္တဲြ ၄ မွ အဓိပၸါယ္

ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။)
ဍ) ေရႏွင့္ ေလာင္စာ ရွာေဖြရယူရာေနရာမ်ား၊ ပစၥည္းေဝငွေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားသည္ ကာယိေျႏၵပ်က္ေအာင္ထိပါးေႏွာင့္္ယွက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္
ရာအႏိုင္အထက္ျပဳမႈ၊ ျပန္ေပးဆြဲမႈ ႏွင့္ အျခား အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရပါသလား။
ဎ) ေရႏွင့္ ေလာင္စာ ရွာေဖြရယူရာေနရာမ်ားအပါအဝင္ စခန္းေနရာမ်ားကို လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ပံုမွန္
ကင္းလွည့္ပါသလား။
►► လံုျခံဳေရးကင္းလွည့္အဖြဲ႕တြင္ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ပါဝင္ပါသလား။
►► လံုျခံဳေရးကင္းလွည့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ သင္တန္းမ်ား
ရရွိၾကပါ သလား။
မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း ႏွင့္အခ်က္အလက္ စုစည္းျပဳစုျခင္း
ဏ) အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မရွိ အမ်ိဳးသားမ်ား၊
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားကို တစ္ေယာက္ခ်င္းသီးျခား မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းပါသလား။ တစ္ျခားေသာ
လိင္ခံယူမႈကြဲျပားသူမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းစြာ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါသလား။
တ) စာရင္းျပဳစုရာ၊ ႀကိဳဆိုလက္ခံရာ၊ ေခတၱရပ္နားရာ ေနရာမ်ား၌ (သဘာေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေန
ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္) GBV အႏၲရာယ္ အထူးက်ေရာက္လြယ္သူမ်ား (ဥပမာ - မိသားစုႏွင့္ ကြဲကြာေနသူမ်ား၊ သို႔မဟုတ္
ျပန္ေပးဆြဲျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူး ခံရႏိုင္ေျခမ်ားသူမ်ားေသာ အမည္ေနရပ္ မသိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ခံ
ခဲ့ရသည္ဟု ေျပာဆိုသူမ်ား) ႏွင့္ လံုျခံဳစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ သီးျခားေနရာမ်ားရွိပါသလား။
►► GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာ
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းရာ၊ ၾကိဳဆိုလက္ခံရာ ေနရာႏွင့္
ၾကားစခန္းေနရာမ်ား၌ GBV အတြက္ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ရွိပါသလား။ ၄င္းတို႔က
မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္းကို ၾကီးၾကပ္စီမံေပးပါသလား။

CCCM ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား
က) GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား CCCM ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
လမ္းညႊန္မ်ားထဲတြင္ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းထားပါသလား။
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားသည္ ၎တို႔၏
အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား (အထူးသျဖင့္ GBV ႏွင့္ဆက္စပ္၍) ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေသာ
CCCM ဆိုင္ရာ 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 CCCM ဆိုင္ရာ
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားပါသလား။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။)
ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ CCCM မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားက GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာ
မ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူေထာက္ခံပါသလား။ ဤ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရရွည္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္
ဘ႑ာေငြမ်ား ခြဲေဝေပးထားပါသလား။
►► ပံုမွန္ျဖစ္တတ္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ CCCM ဆိုင္ရာ GBV ေလ်ာ့ခ်ေရး
အတြက္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက အၾကံဥာဏ္ေပးႏိုင္ရန္ မူဝါဒရွိပါသလား။ စခန္းတြင္း အေထြေထြ လံုျခံဳေရး
ဆိုင္ရာအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရကို အၾကံဥာဏ္ေပးႏိုင္ရန္ လံုျခံဳေရး ကြ်မ္းက်င္သူ ရွိပါသလား။
►► စခန္းေနရာကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔ ေဆာက္လုပ္ရမည္ဟု မူဝါဒသတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါသလား။
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ကေလးမ်ား စုေဝးခိုနားရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ား
ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မူဝါဒ၊ စံႏႈန္းမ်ားသည္ အေရးေပၚအေျခအေန ကနဦးအစကတည္းက
ရွိပါသလား။
►► လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ား ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ၄င္းတို႔အတြက္ GBV သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္
မူဝါဒမ်ား ရွိပါသလား။
►► စခန္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အဆံုးသပ္ထြက္ခြာျခင္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ GBV ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႏၲရာယ္
မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသလား။ (ဥပမာ - အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သူမ်ားကို စခန္းတြင္ မက်န္ရစ္ေစရန္
သို႔မဟုတ္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းနည္း မရွိဘဲ မက်န္ရစ္ေစရန္ ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ျခင္း)
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။)
CCCM ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
နယ္ပယ္မ်ား
က) CCCM ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ား ေပးၿပီးျဖစ္ပါသလား ►► က်ားမေရးရာ၊ GBV ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး/လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ
ကိစၥရပ္မ်ား
►► အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေျခကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာင့္ကုသမႈမ်ား
ရယူရန္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လံုၿခံဳစိတ္ခ်၍ လ်ိဳ႕
ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈရွိရွိျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရာတြင္ ပံ့ပိုးႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
ခ) CCCM ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လူထုတြင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေထြေထြလံုျခံဳေရး
ကိစၥမ်ားႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကို လူထုအတြင္းတြင္ ျမင့္တက္
လာေစပါသလား။
►► အသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဆင့္ႏွင့္
ရပ္ရြာလူထုအဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းေပးမႈမ်ား အပါအဝင္)၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို
သတင္းေပးပို႔ရမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ GBV အတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူမည္ဆိုသည္တို႔ႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။
►► ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသက္အရြယ္အလိုက္၊ က်ားမအလိုက္၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္
ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသလား။
►► အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုပညာေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။
ဂ) GBV ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို မည္သို႔ သတင္းပို႔မည္၊
မည္သည့္ေနရာတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိနိုင္သည္) ကို လြယ္ကူစြာ ျမင္ႏိုင္၊ လက္လွမ္းမီွႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား
တြင္ ထားရွိပါ သလား။ (ဥပမာ - ၾကိဳဆိုလက္ခံရာဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးဌာန၊ ေန႔ဖက္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ား၊
ေက်ာင္း၊ ေဒသအစိုးရရံုး၊ က်န္းမာေရးဌာန စသည္)
ဃ) CCCM ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈဖိုရမ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ 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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အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား
ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ CCCM ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား မူၾကမ္းျပဳစုရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ားကို
အထူးျပဳေဖၚျပထားသည္။

အေရးေပၚအေျခအေန

မျဖစ္ပြားမီ

သို႔မဟုတ္

အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္

အေရးေပၚ

အေျခအေန ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံသည့္အခါ
အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသိပညာမ်ားကို သိရွိမႈကို ထင္ဟပ္၍
ထိုအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုပါ တင္ျပႏိုင္ပါက ထိုအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ပိုမို
အားေကာင္း ခိုင္မာေစပါသည္။

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ရန္ပံုေငြ ရရွိေစေရးထက္ ပိုလြန္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား
‘အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း’ ဆိုသည္မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရယူရန္သာမက
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကတိကဝတ္မ်ားကိုပါ တုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ေယဘုယ်
အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း (၂) မွ အဓိက အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္ လမ္းညႊန္၏
ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါ `ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း´ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္
အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ား/မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
ေဆာ္ၾသစည္းရံုးႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕အား ထပ္ေဆာင္းတင္ျပထားပါသည္။

က။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လႊမ္းျခံဳရႈျမင္မႈ
►► အဆိုျပဳလႊာတြင္ စခန္းႏွင့္ဆက္စပ္ကာ GBVႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအႏၲရာယ္ က်ေရာက္
ႏိုင္ေျခမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံစား ရေသာ လူထု၏
အခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသလား။ (ဥပမာ - စခန္းဝန္းက်င္ တြင္ေနထိုင္ေသာ
အိမ္ေထာင္မရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အကာအရံမဲ့ စုေပါင္းေနထိုင္ရာ စခန္းမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္
ဒုစရိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ စခန္းႏွင့္ စခန္းဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံႏိုင္သည့္
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့မ်ား မလံုေလာက္၊ မသင့္ေလ်ာ္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အသက္ရွင္
ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိင္ႏွင့္ အလဲအလွယ္ျပဳရျခင္းႏွင့္ အျခား အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ား၊
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရႏွင့္ ေလာင္စာထင္း ရွာေဖြရျခင္း)
►► ‘GBV’ ဟု ေယဘုယ်သံုးႏႈန္းျခင္းထက္ GBV ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား

(ဥပမာ-လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ ျပည့္တန္ဆာ အလုပ္လုပ္ေစျခင္း၊
အရြယ္မေရာက္ေသးသူအား အိမ္ေထာင္ျပဳေစျခင္း၊ ရင္းႏွီးေသာ အတူေနအေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ) အား သီးျခားေဖာ္ျပကာ
ဆန္းစစ္ေလ့လာ ထားပါသလား။
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ခ။ စီမံခ်က္၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ
►► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္း ျပဳစုသည့္အခါ
• စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားတြင္ GBV ကို
ထည့္သြင္းရန္ နည္းဗ်ဴဟာရွိပါသလား။
• GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာသြားေစမည့္ အစီအစဥ္အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ
ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို CCCM က႑တြင္
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအုပ္စုမ်ားအား သင္တန္းမ်ား
ျပင္ဆင္က်င္းပေပးႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု ရွိၿပီး ျဖစ္ပါသလား။
• စခန္းေနရာသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဗ်ဴဟာမ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အစီအမံမ်ား ရွိပါသလား။
• အေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အစဥ္လိုက္နာသင့္သည့္ ဒီဇိုင္းပံုစံ
စံသတ္မွတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာခ်ထားမႈ ျဖစ္ေစရန္ထပ္ေဆာင္းကုန္က်စရိတ္မ်ား
လိုအပ္ပါသလား။
• GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ- မီးအလင္းေရာင္၊ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး၊
အကာအရံ၊ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈကို တားဆီးႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားစသည္) အတြက္ ထပ္ေဆာင္း
ကုန္က်စရိတ္မ်ား လိုအပ္ပါသလား။
• လူထုတြင္းသို႔ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ပံုစံ
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (ဥပမာ- ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ သေကၤတ
ဘာသာစကား၊ စာမတတ္သူမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပံုမ်ား ပါဝင္ေသာ ပိုစတာမ်ား၊ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္
ေၾကညာျခင္း စသည္ျဖင့္ လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ စသည္)
ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ထပ္ေဆာင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိပါသလား။
►► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္းျပဳစုသည့္အခါ
• စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို မည္သို႔တားဆီးေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ကို ရွင္းလင္းစြာ
ေဖၚျပထားပါသလား။ (ဥပမာ - GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိ သူမ်ား
အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းေသာ သီးသန္႔စာရင္းသြင္းရာေနရာမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအား သင့္ေလွ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိျခင္း၊ အႏၲရာယ္ ရွိေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ အလင္းေရာင္ လံုေလာက္စြာ ရွိေစျခင္း၊ စခန္းေနရာမ်ားကို ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း
စသည္)
• CCCM က႑မွ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ ထိေရာက္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ
လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန ျဖစ္ေစရန္ ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။ (ဥပမာ ခရီးသြားလာရသည့္ တာဝန္မ်ားအတြက္ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား စီစဥ္
ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္ထဲမွ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးဦးကို ခရီးသြားရာတြင္ လိုက္ပါႏိုင္ရန္
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း)
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►► စခန္းပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာေျဖရွင္းနည္းဆိုင္ရာ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္းျပဳစုသည့္အခါ
• GBVအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ဘဝသာယာအဆင္ေျပမႈကို
တိုးျမင့္ေစေသာ ေရရွည္တည္တံ့မည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ စီမံခ်က္မွ မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ျပဳမည္
ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား။ အခ်ိဳ႕ေသာ GBV အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေရရွည္တြင္
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအား စီမံခ်က္မွ မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ျပဳမည္ ဆိုသည္ကို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား။ (ဥပမာ - စခန္းမပိတ္သိမ္းမီ၊ ပိတ္သိမ္းစဥ္အတြင္းႏွင့္ စခန္းမွ
ထြက္ခြာျခင္း တုိ႔အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္
တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျခင္း)
• အဆိုျပဳလႊာသည္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈကို ေသခ်ာေစရန္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဆိုေသာ
ကတိကဝတ္ျပဳမႈကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပပါသလား။

ဂ။ စီမံခ်က္အား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း
►► အဆိုျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ GBV ႏွင့္ ႏွီးႏြယ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္
လမ္းညႊန္သေဘာတရားမ်ား ႏွင့္ အဓိက ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ပါသလား။
(လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူကို ဗဟိုျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထု
အေျချပဳျခင္း၊ စနစ္မ်ားကို အေျခခံျခင္း)
►► အဆိုျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မ်ားျပားေစရန္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္
ရန္အတြက္ အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ က႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို
ေဖၚျပပါသလား။
►► စီမံခ်က္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား၏
ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္တို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးပါသလား။ (စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္
စခန္း ေကာ္မတီမ်ား အပါအဝင္)
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လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ဆိုင္ရာ
အခ်က္မ်ား
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ CCCM ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို
လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအား အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဆီေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲ
ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးတည္လူထု၏ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုလာေသာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။

CCCM ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ GBV အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း
၁။ စခန္းဘဝစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္

အျခား

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္

အုပ္စုမ်ားအား

ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ (ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ

သို႔မဟုတ္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ပိုမိုတိုးပြားလာေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ရ
ပါမည္)2
►► CCCM ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။
ထိုအမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ သင္တန္းဆရာေနရာမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္
ပံုမွန္သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ားေပး၍ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုလည္း ေပးရပါမည္။
►► CCCM ေကာ္မတီႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (သင့္ေတာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္
သက္္ မိန္းကေလးမ်ား) တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ပါေစ။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိေသာ
တင္းမာမႈမ်ားကို သတိျပဳကာ လိုအပ္ပါက အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အားေပးေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိရန္အတြက္
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေစရပါမည္။
►► အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ားအား CCCM ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္
သင္တန္းပို႔ခ်မႈ အပိုင္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးပါ။ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈဆိုင္ရာ
သီးျခားကိစၥရပ္ မ်ားအား လံုေလာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္
၎တို႔၏ အၾကံျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံပါ။
►► စခန္းမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ ပိုမိုျဖစ္ႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊
GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားမွ လြတ္လပ္စြာ ေဖၚထုတ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးပါ။
(ဥပမာ - စခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လံုျခံဳေရး၊ ေနထိုင္စရာေနရာ၊ အစားအစာ၊
ေလာင္စာ၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ စေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ လက္လွမ္းမီမႈ၊ ညႊန္းပို႔မႈဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီေစရန္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူ
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

2

CCCM

စီမံကိန္းတြင္

စခန္းထဲတြင္

ေနေသာသူမ်ားအား

အလုပ္ခန္.ထားျခင္းမျပဳပါ။

အလုပ္ခန္.ထားျခင္းခံရေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္

စခန္းျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္္ရမည္။ (ဥပမာ - နုိင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ္ ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ား)
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၂။ စခန္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ စတင္ ထူေထာင္စဥ္တို႔တြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးကို ဦးစားေပးပါ။
►► စခန္းေနရာေရြးခ်ယ္စဥ္ စခန္းေၾကာင့္ GBV ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ပိုမဆိုးေစရန္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို စဥ္းစားပါ။ (ဥပမာ - ႏိုင္ငံနယ္စပ္ႏွင့္ နီးကပ္မႈ၊ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈအတြက္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈ၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ရယူရန္
ယွဥ္ျပိဳင္ရမႈ)
►► လူမ်ား စုျပံဳက်ပ္တည္းေနျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေနရာအတြက္စံႏႈန္းမ်ား (Sphere စံႏႈန္းမ်ား)ကို
ျပည့္မီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ စုျပံဳက်ပ္တည္းေနေသာ အေျခအေနက မိသားစုမ်ား၏ စိတ္ဖိစီးမႈ၊
အတူေနအေဖၚမွ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ အျခား အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ပို၍ ဆိုးေစႏိုင္သည္။
►► စုေပါင္းေနထိုင္ျခင္း မဟုတ္သည့္ ေနထိုင္စရာေနရာမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ
အကာအရံပစၥည္း၊ ဂ်က္ထိုးပိတ္ႏိုင္ေသာ တံခါးမ်ား၊ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳမႈႏွင့္
သီးျခားလြတ္လပ္မႈတို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ (သင့္ေလွ်ာ္ပါက ခန္းဆီး ကန္႔လန္႔ကာမ်ား)
►► စုေပါင္းေနထိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ က်ား၊မ အုပ္စုမ်ားအား ခြဲျခား၍ အခ်င္းခ်င္း စုေပါင္း
ေနထိုင္ ႏိုင္ရန္ အခန္းကာမ်ား ကာေပးပါ။ (သမရိုးက် မိသားစု မျဖစ္ႏိုင္သည့္ LGBTI မ်ား၏
အခြင့္အေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတိျပဳပါ။ လိင္တူသူမ်ားအား စုေပါင္းထားေသာ ေနရာႏွင့္ ခြဲျခား၍
ထားေပးပါ။)
►► အမ်ားပိုင္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုပိုင္ေနရာမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ ျမင့္မားႏိုင္ေသာ ေနရာအားလံုး၌
လံုေလာက္ေသာ အလင္းေရာင္ ရပါေစ။ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕မ်ားသည္ အိမ္သာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊
ေရခ်ိဳးရန္ေနရာမ်ား၌ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ မီးအလင္းေရာင္ ရရွိေစရန္ ဦးစားေပးသင့္သည္။
►► စခန္းအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲစဥ္ႏွင့္ စတင္တည္ေထာင္စဥ္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ စုေဝးခိုနားရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ေနရာခ်ထားေပးပါ။ လိုအပ္သင့္ေလ်ာ္ပါက GBV ႏွင့္ ကေလးသူငယ္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး ၄င္းေနရာမ်ားကို
သတ္မွတ္ၿပီး ေနရာခ်ထားမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။
►► မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းရာ၊ လက္ခံၾကိဳဆိုရာႏွင့္ ၾကားစခန္းမ်ားတြင္ GBV ခံစားခဲ့ရသူသို႔မဟုတ္
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းေျပာဆိုရန္ လံုျခံဳစိတ္ခ်၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေသာ
သီးသန္႔ေနရာမ်ား ထားရွိေပးရန္စဥ္းစားပါ။ အသစ္ေရာက္ရွိသူမ်ားအား လက္ခံၾကိဳဆိုရာေနရာမ်ားတြင္
အၾကမ္းဖက္မႈခံစား ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ညႊန္းပို႔ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လတ္တေလာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္
GBV ကြ်မ္းက်င္သူ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားရွိပါေစ။ (ထြက္ေျပးမလာမီ သို႔မဟုတ္ ထြက္ေျပးစဥ္တြင္
အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဆက္လက္ခံစားေနရသူမ်ား အပါအဝင္)
►► စခန္းျပင္ဆင္စဥ္ႏွင့္ ေနရာေရြးခ်ယ္စဥ္တြင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားရရွိႏိုင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္
ေရရွည္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ဤသို႔ျဖင့္
GBV ကိုျဖစ္ပြားေစရန္အားေပးေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကုန္ဆံုးမႈ (အစားအစာ၊ ေရ၊ ေျမယာ
ႏွင့္ေလာင္စာ) ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
►► စတင္အစီအစဥ္ဆြဲစဥ္ကပင္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ပါဝင္ထည့္သြင္းထားေသာ ေရရွည္
တည္တံ့သည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ စခန္း႐ုပ္သိမ္းထြက္ခြာမႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ၾကိဳတင္စဥ္းစားပါ။
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အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအဂ်င္စီ
စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈကို စခန္းတစ္ခုခ်င္းစီ အဆင့္တြင္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန၏ ကနဦးကာလမ်ားတြင္
စတင္ေလ့ရွိေသာ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေအဂ်င္စီသည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ စခန္းအေျခအေနရွိ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ စခန္းတြင္ အစဥ္ရွိေနျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏ဦးေဆာင္မႈက႑ တို႔ေၾကာင့္
စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေအဂ်င္စီသည္ စခန္းတြင္း၌ ထိခိုက္ခံစားရလြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း တာဝန္မ်ားကို ခြဲေဝေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
►► စခန္းပံုစံဒီဇိုင္း အခင္းအက်င္းမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ (သင့္ေလ်ာ္ပါက) မိန္းကေလးမ်ား၊ GBV
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း။
►► စခန္း၏ ေန႔စဥ္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းအေပၚ
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားအား
အစဥ္သျဖင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀စြာ ပါဝင္ေစေရး (စခန္း၏ ဘဝစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး၌)
►► စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈေအဂ်င္စီ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို GBV လမ္းညႊန္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ အေျချပဳ လံုျခံဳေရးရာ ဆန္းစစ္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္အတူ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္း
နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း
►► အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုအားလံုး၏ လံုျခံဳေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အရင္းအျမစ္
မ်ားအား လက္လွမ္းမီေစမႈ၊ ဤနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကည့္
ၾကီးၾကပ္ျခင္း
(Norwegian Refugee Council (NRC). 2008. ‘Prevention of and Response to Gender-Based Violence’, ch. 10 in The Camp

Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_img/9178016.pdf>. Also see CCCM Global Cluster, Revised Toolkit,
forthcoming March 2015, e-version at <www.cmtoolkit.org> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)
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အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
လံုျခံဳေသာေနထိုင္စရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ စုေဝးခိုနားရန္
သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ား
ဤလမ္းညႊန္တြင္ ေတာက္ေလွ်ာက္သံုးစြဲေသာ “လံုျခံဳေသာေနထိုင္စရာ(Safe Shelter)” ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းမွာ
ေဘးအႏၲရာယ္မွ ထြက္ေျပးလာရသူမ်ားအတြက္ ယာယီကာကြယ္မႈေပးေသာ ေနရာဌာန သို႔မဟုတ္
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေနရာမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ကာကြယ္မႈေပးရန္ သီးသန္႔စီစဥ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္
အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရာတြင္ ကာကြယ္မႈကိုပါ တြဲဖက္ေပးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ‘လံုျခံဳေသာအိမ္ယာ
(safe house)’ သို႔မဟုတ္ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ လံုျခံဳရာေနရာ (Pratection/safe heaven)’
စသည္ျဖင့္ အသံုးအႏွဳန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း လံုျခံဳေသာေနထိုင္စရာမ်ားအတြက္ သံုးစြဲသည္။ ထိခိုက္ခံစားရေသာ
လူထုအတြက္ လံုျခံဳေသာေနရာမ်ား စတင္ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
►► လံုျခံဳေသာေနထိုင္စရာမွာ ျမင္သာေသာေနရာႏွင့္ ဖံုးကြယ္ထားေသာေနရာတို႔တြင္ မည္သည့္ ေနရာက
အလံုျခံဳဆံုးျဖစ္သည္ကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ပါ။
►► ရပ္ရြာလူထု သေဘာတူေထာက္ခံမႈ (အထူးသျဖင့္ ယာယီစခန္းအေျခအေနတြင္) ကိုျမႇင့္တင္ပါ။
►► စခန္းတြင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ပါ။
►► စခန္းတြင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပံ့ပိုးကူညီမႈေပးပါ။
►► ကြဲျပားျခားနားေသာ ေနထိုင္စရာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။
►► ေရႊ႕ေျပာင္းေနရေသာ အေျခအေနတြင္ လံုျခံဳေသာေနထိုင္စရာေနရာမ်ား လက္လွမ္းမီေစေရး အတြက္
ၾကီးမားေသာ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ။
►► စီမံကိန္းရလဒ္ကို သံုးသပ္ပါ။
(Seelinger, K.T., and Freccero, J. 2013. Safe Haven: Sheltering displaced persons from sexual and gender-based violence

– Comparative report. Human Rights Center Sexual Violence Program, University of California, Berkeley, School of Law,
<www.law.berkeley.edu/files/HRC/SS_Comparative_web.pdf> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ နားခိုစုေဝးရန္ေနရာမ်ား အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြ်းရန္၊ အာဟာရအေၾကာင္း
ေလ့လာရန္၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ GBV စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးရန္
စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
အေကာင္းဆံုးမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လက္ရွိအေျခအေနတြင္ လက္ခံရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ ရပ္ရြာသို႔
ျပန္သြားရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
(GBV ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း ထည့္သြင္းထားႏိုင္ပါသည္။) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္
နားခိုစုေဝးရန္ေနရာမ်ားသည္ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ေနရာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ နားခိုစုေဝးရန္ ေနရာမ်ားသည္ လြတ္လပ္၍ စနစ္က်ေသာ
ကစားနည္းမ်ား၊ အနားယူအပန္းေျဖမႈႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ၿပီး
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈကုိ အားေပးေသာ ဝန္းက်င္မ်ားျဖစ္သည္။
(ရည္ၫႊန္း- Child Protection Working Group. 2012. Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action, <http://
toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1103/Minimum-standards-Child_Protection.pdf>. For additional information on
child-friendly spaces, see: Global Protection Cluster, IASC Mental Health and Psychosocial Support Reference Group, Global
Education Cluster, andInternational Network of Education in Emergencies. 2011. Guidelines for Child Friendly Spaces in
Emergencies, <www.unicef.org/protection/Child_Friendly_Spaces_Guidelines_for_Field_Testing.pdf>)
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ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ဇြန္ ၂၀၁၁ တြင္ ကင္ညာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ရွိ ဒါဒပ္စခန္းသို႔ ဆိုမာလီယာမွ ဒုကၡသည္အသစ္မ်ား
အလံုးအရင္းျဖင့္စတင္၍ စခန္းမ်ားျပည့္လွ်ံေအာင္ မွန္မွန္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုစခန္း၄ခုသည္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္မွ
စတင္၍ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္။ အသစ္ေရာက္ရွိလာေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားသည္
အစြန္အဖ်ား အရပ္တြင္ ေနထိုင္ၾကရၿပီး ကာကြယ္မႈေပးထားေသာ တရားဝင္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း၏ နယ္နိမိတ္၊
အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာ၍ အကူအညီ အနည္းငယ္မွ်သာ ရရွိသည္။ အိမ္သာကဲ့သို႔ေသာ
အဓိက ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားမရိွသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ အနီးအနားရွိ ခ်ံဳပုတ္မ်ားသို႔ မၾကာခဏ
သြားေရာက္ရေသာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္ရန္ျပဳမႈကို ခံရသည္။ IRCသို႔ သတင္းပို႔ေသာ GBV
ျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွာ သံုးဆခန့္ ျမင့္တက္လာသည္။
IRCအဖြဲ႕သည္ UNHCR ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ GBVခံစားခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အုပ္စုမ်ား
ကို ပံ့ပိုးမႈမ်ား စတင္ေပးႏိုင္ရန္ အခ်က္မ်ားအား ရွာေဖြခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္သူမ်ား
(ဥပမာ အမ်ိဳးသမီး အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ အတူလိုက္ပါသူမရွိသည့္ အသက္မျပည့္သူမ်ား စသည္) ကိုရွာေဖြ
ေဖာ္ထုတ္ရန္ အမ်ိဳးသမီး စိတ္ပိုင္းႏွင့္လူမႈေရးဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားကို
လက္ခံၾကိဳဆိုေရးဌာနတြင္ ေနရာ ခ်ထားခဲ့သည္။ ဤသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိပါက ၎တို႔ကို
အလ်င္အျမန္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းေပးၿပီး ပံ့ပိုးမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းေပးျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ GBV ႏွင့္စခန္းဝန္ေဆာင္မႈ အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ GBV ခံစားရသူမ်ား ေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္၍ မုဒိန္းက်င့္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ေဆးကုသမႈႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရာတြင္ လိုက္ပါေပးမည့္ အမ်ိဳးသမီးစိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
အရာရွိႏွင့္ ဒုကၡသည္ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ရွိေနေစသည္။ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္
လံုျခံဳဂုဏ္သိကၡာရွိေစရန္ လိုအပ္ေသာ အဝတ္အစားအသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းထုပ္မ်ား (Dignity Kits) မ်ားကို
ၾကိဳဆိုလက္ခံေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
(ရည္ၫႊန္း-Information provided by Women’s Protection and Empowerment Team in Dadaab, IRC, Personal Communication,
19 May 2013)

၃။ စခန္းဘဝစက္ဝန္း၏ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေရး အဆင့္မ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို
ဦးစားေပးပါ။
►► အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလးႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေသာအုပ္စုမ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္
ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳခံရျခင္း၊ ထိပါးေႏွာင့္္ယွက္ျခင္း အႏၲရာယ္မ်ားမွ ကင္းေဝးေစရန္ႏွင့္
ေနေရး ထိုင္ေရး အဆင္ေျပမႈႏွင့္ စခန္းလံုျခံဳေရးတို႔ကို ပံုမွန္စစ္ေဆးပါ။ (ဥပမာ စခန္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာျခင္း၊ စခန္းလံုျခံဳေရးေျမပံုဆြဲျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအုပ္စု/ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း
စသည္)။ စခန္းစီမံ ခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေအာက္ပါတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ ေန႔ႏွင့္ည
အၾကိ္မ္ၾကိမ္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါမည္။
• GBV အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု သိရွိထားၿပီးေသာ စခန္းတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိေနရာမ်ား (ဥပမာ ပစၥည္း ျဖန္႔ေဝရာေနရာ၊ လံုျခံဳေရး စစ္ေဆးေရးဂိတ္၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးေနရာမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး
ေနရာဌာနမ်ား၊ စခန္းဝန္းက်င္၊ စုေပါင္း ေနထိုင္ရေသာစခန္းမ်ားစသည္)
• အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သူသို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားရွိေသာေနရာ (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီး သို႔မဟုတ္
ကေလးသူငယ္ ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ အေဖာ္မပါသူ မိန္းကေလးႏွင့္
ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ အျခားမိသားစုမ်ားက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေပးေနေသာ မိန္းကေလးႏွင့္
ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာရွိသူႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္မသန္စြမ္းသူမ်ား)
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• အမ်ိဳးသမီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ခိုနားစုေဝးရာေနရာမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္
အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ
အျခားေနရာမ်ား။

အေရးတႀကိးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
LGBTI မ်ား
စခန္းပံုစံဒီဇိုင္းႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးတြင္ လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသမီး (lesbian)၊ လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသား
(gay)၊ လိင္တူလိင္ကဲြစံုမက္သူ (bisexual)၊ လိင္ေျပာင္းထားသူ (transgender) ႏွင့္ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသူမ်ား/
ၾကားလိင္ရွိသူမ်ား (intersex) (LGBTI) မွ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားကိုထည့္သြ
င္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ CCCM ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ LGBTI ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား (ဤက႑တြင္
ကြ်မ္းက်င္ေသာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ထမ္း အပါအဝင္) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ CCCM စီမံကိန္းမ်ားတြင္ LGBTI မ်ား၏ အေျခခံ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားသင့္သည္။ ဥပမာ►► မွတ္ပံုတင္ သို႔မဟုတ္ ရိကၡာျဖန္႔ေဝရာတြင္သံုးေသာကဒ္ သို႔မဟုတ္ အျခားအစဥ္အၿမဲအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
အေထာက္အထားကဒ္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မလြဲမေသြလိုအပ္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လူမ်ားအား
မိမိတို႔၏ က်ားမ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ စိတ္ၾကိဳက္ေဖာ္ျပပါေစ။ က်ား သို႔မဟုတ္ မႏွစ္မ်ိဳးတည္း
သတ္မွတ္ထားရွိမည့္ အစား က်ား သို႔မဟုတ္ မသို႔မဟုတ္ X ဟု က်ားမ သတ္မွတ္ခ်က္/လိင္ကို
ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။
►► မွတ္ပံုတင္စာရင္း သြင္းေပးရာေနရာမ်ားတြင္ လူအမ်ား မိမိ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
တိမ္းညြတ္မႈႏွင့္ က်ားမသတ္မွတ္မႈမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဖြင့္ဟႏိုင္ရန္ သီးသန္႔ေနရာမ်ား ထားေပးပါ။
►► LGBTI မ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္တိမ္းညြတ္မႈ၊
က်ားမသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးႏိုင္ရန္
မွတ္ပံုတင္စာရင္း သြင္းေပးသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးပါ။
(ရည္ၫႊန္း- Information provided by Duncan Breen, Human Rights First, Personal Communication, 20 May 2013)

►► စခန္း ပံုမွန္စစ္ေဆးခ်က္၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈမ်ားမွ
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အဖြဲ႕၏ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ GBV
ဆိုင္ရာ သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ
GBV ႏွင့္ကာကြယ္ေရး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အျခား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား မွ်ေဝေပးပါ။ သက္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းႏုိင္ေအာင္
ေသခ်ာေသာ အစီအမံမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။
►► ထိခိုက္ခံစားရသူအုပ္စုမ်ားကို အကူအညီႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူခြင့္ရွိသည့္ ၎တို႔၏
အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိေပးပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ လက္လွမ္းမီမႈ စသည့္
GBV ဆိုင္ရာ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ကိစၥမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ား
တင္ျပႏိုင္မည္ ့နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္၍ လူထု၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို အားေပးျမွင့္တင္ပါ။
►► စခန္းႏွင့္ အလားတူေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ CCCM ဝန္ထမ္းမ်ားကို လူထုက ေသခ်ာစြာ
ေဖၚထုတ္သိရွိႏိုင္ပါေစ။(ဥပမာ-တံဆိပ္ႏွင့္အမည္ကဒ္ျပား)။ ၎တို႔သည္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ
သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ၿပီး ကတိခံဝန္ခ်က္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ျဖစ္ရမည္။
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►► ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးအတြက္ ထိခိုက္ခံစားလြယ္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ အျခားက႑မ်ား
ႏွင့္အတူ အသိေပးရွင္းလင္းတိုက္တြန္းပါ။
၄။ စခန္းဘဝစက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး စခန္းအတြင္းႏွင့္ စခန္းဝန္းက်င္တြင္ GBV ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးမ်ားဝန္ထမ္းမ်ား၏ က႑ကို ပံ့ပိုးေပးပါ။
►► စနစ္တက် ေလ့က်င့္ထားေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္စြာရရွိေရးကို
ရွင္းျပ တိုက္တြန္းပါ။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေျခအေနေပၚမူတည္၍ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္အ
မ်ိဳးသားညီမွ်စြာ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ျမွင့္တင္ပါ။
►► စခန္းတြင္ လံုျခံဳေရးျမွင့္တင္ရန္အတြက္ (တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၇ ရက္)
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေရးကို မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။
(အၾကမ္းဖက္ အႏၲရာယ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳမႈႏွင့္ သတင္းပို႔ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ပါဝင္ေသာ ရပ္ရြာေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးအပါအဝင္။)
►► တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကင္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္တုံ႔ျပန္ေရး
သင္တန္းမ်ား ပံုမွန္ရရွိေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေရး မိတ္ဖက္မ်ား၊ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနခ်ဳပ္သည္ GBV
ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ညႊန္းပို႔ေပးေသာ လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ေသာ ၄င္းတို႔၏အခန္းက႑ေၾကာင့္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ အျမဲတမ္းေတာင္းဆိုခံရသည္။
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ
အမ်ိဳးသမီး ရဲအရာရွိမ်ားကို စုစည္း၍ စခန္းမ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ျမင္ႏိုင္ေစရန္ တာဝန္ခ်ထားၿပီး
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားအတြက္ အကူအညီေပးရန္ စားပြဲေနရာမ်ား ခ်ထားသည္။ ၎တို႔၏
ကြ်မ္းက်င္မႈေၾကာင့္ GBV ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရားဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္မႈမ်ား အေၾကာင္းကို
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ားအား အသိေပး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
(ရည္ၫႊန္း - Information provided by Mary Scheree Lynn Herrera, GBV Specialist in the Philippines, Personal Communication,
1 September 2013)

၅။ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရးကို စခန္းပိတ္သိမ္းမႈတြင္ ထည့္သြင္းပါ။
►► ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားသူမ်ား၊ စခန္းတြင္က်န္ရွိသူအုပ္စုမ်ား အထူးသျဖင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏
လံုျခံဳေရးအတြက္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳရန္ ရွင္းျပတိုက္တြန္းပါ။
►► စခန္းမွထြက္ခြာသြားမည့္ GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ရရွိေစရန္ GBV
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာန၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
အားေပးပါ။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခါတိုင္း ပံ့ပိုးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ ညႊန္းပို႔စနစ္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ပါ။
►► စခန္းပိတ္သိမ္းမႈ၊ ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးမႈ၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးစီမံကိန္းမ်ား
တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ား၏
ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား အပါအဝင္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လႊဲေပးရာတြင္
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လံုျခံဳစိတ္ခ်၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ စနစ္ရွိပါေစ။ (GBV ကိစၥရပ္မ်ား အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မွ်ေဝရာတြင္ လိုက္နာရသည္ ့စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္)
►► GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ လူထုအား စခန္းပိတ္သိမ္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ဆက္သြယ္သတင္းေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

အေရးတႀကိးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
မသန္စြမ္းသူမ်ား
အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ သိရွိရသည္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားထဲတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ လူမသိဆံုး၊
လ်စ္လ်ဴရွဴျခင္း အခံရဆံုးႏွင့္ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္မႈ အခံရဆံုး သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္္ အေရးေပၚ
ကယ္ထုတ္ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈတြင္ လူအမ်ား၏ ခံယူခ်က္၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား
ေၾကာင့္၄င္း၊ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ၾကိဳတင္စီမံမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္၄င္း ေနာက္ခ်န္ထားခံရျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ခံရျခင္းမ်ား
ပိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို လက္လွမ္းမမီျခင္းေၾကာင့္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ကူညီမည့္ မိသားစုဝင္မရွိသူႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အကူအညီအတြက္ မွီခိုေနရသူမ်ားသည္
အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ပိုမိုခံစားရဖြယ္ရွိပါသည္။ မသန္စြမ္းေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူမ်ား
အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ျမိဳ႕ျပမ်ားထက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ဟု
သုေတသနမ်ားအရ ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း စခန္းအားလံုးရွိ စီမံကိန္းမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔၍ လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္ေသာ၊
အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ စီမံသင့္ပါသည္။ CCCM လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
►► မွတ္ပံုတင္စာရင္းျပဳစုရာႏွင့္ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ရမည္။ ၎တို႔သည္ ပံုမွန္အကူအညီေပးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ အထူးဦးတည္
ျပဳလုပ္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီရမည္။ စခန္းတြင္ ဦးေဆာင္မႈအတြက္ ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္
ရပ္ရြာစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ၎တို႔ကိုလ်စ္လ်ဴ မရွဴရ။
►► အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ (ေနထိုင္စရာေနရာ၊ အစားအစာျဖန္႔ေဝရာေနရာ၊ ေရ ျဖန္႔ျဖဴးရာေနရာ၊
အိမ္သာႏွင့္ေရခ်ိဳးရာေနရာ၊ ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ စခန္းရံုးခန္း) မ်ားဒီဇိုင္းပံုေဖာ္ရာႏွင့္ ျပဳျပင္
မြမ္းမံရာတြင္ အစဥ္အျမဲလိုက္နာရမည့္ဒီဇိုင္းပံုစံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာခ်ထားမႈကို
လိုက္နာရမည္။ ႐ုပ္ဝတၳဳအေဆာက္အဦမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲရန္
ခက္ခဲေသာ ျမိဳ ့ျပမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လက္လွမ္းမီမႈမ်ား
ပိုဆိုးႏိုင္ပါသည္။
►► အကူအညီေန႔စဥ္လိုအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ အစားအစာႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့ေရးမ်ား ရရွိရန္ ေနရာခ်ထား
ေပးရပါမည္။
►► မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အထူးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးျခင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရး
ႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ား ရွိရပါမည္။
(Women’s Refugee Commission. 2008. ‘Disabilities among Refugees and Conflict-Affected Populations’,<http://
womensrefugeecommission.org/press-room/journal-articles/1000-disabilities-among-refugees-and-conflict-affectedpopulations> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)
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CCCM မူဝါဒမ်ားတြင္ GBV ေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁။ CCCM စီမံကိန္း ဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ စံႏႈန္းႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရး
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ထည့္သြင္းပါ။
►► (၁) GBV အႏၲရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ (၂) လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား CCCM
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးရန္အတြက္
စီမံကိန္းမူဝါဒမ်ားကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ ကာ က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
ထိုအထဲတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
• ထိခိုက္ခံစားရေသာ အုပ္စုမ်ားအတြင္းမွ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ားအတြက္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစားအစာႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ကို
ညိွႏွိဳင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား၊
• GBV ဆိုင္ရာ အဓိက လူသံုးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း (ဥပမာ- တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္
အမ်ိဳးသမီး မ်ား လံုျခံဳဂုဏ္သိကၡာရွိရန္ ပစၥည္းမ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေရသံုးရန္ ဓာတ္မီး၊ ေလာင္စာႏွင့္
ေလာင္စာ အစားထိုး ပစၥည္းစသည္)ကို ျဖန္႔ျဖဴးေရး တာဝန္ယူရသည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အတြက္ ေရရွည္
ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည္ လမ္းညႊန္မ်ား
• စခန္းလူထုအတြင္း အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာအုပ္စုအတြက္ အိမ္ယာမူဝါဒမ်ား
• မလံုျခံဳေသာေနရာႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ GBV အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့က်ႏိုင္ေစရန္
လုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ-ေလာင္စာရွာေဖြျခင္း)
• စခန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္အုပ္စုမ်ားမွ ကိုယ္စားျပဳ
ပါဝင္ႏိုင္မည့္မူဝါဒမ်ား
• မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလးႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္
အုပ္စုမ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ သီးသန္႔ေနရာေပးႏိုင္မည္ ့မူဝါဒမ်ား
• GBV ျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာယကံရွင္မ်ားအား ထိခိုက္ျခင္း
မရွိေစဘဲ သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာ မွ်ေဝေပးရန္အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း
လမ္းညႊန္မ်ား
• လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အလြဲျပဳက်င့္မႈကိစၥမ်ားအား သတင္းပို႔ရန္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းအရ အေရးယူရန္ ေအဂ်င္စီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား
►► ယင္းတို႔အား CCCM ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအုပ္စုမ်ားၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ျဖန္႔ေဝေပးပါ။ သင့္ေလ်ာ္ပါက ႏိုင္ငံသံုးႏွင့္ ေဒသသံုး ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ
ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံ (ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ သေကၤတ ဘာသာစကား၊
စာမတတ္သူမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပံုမ်ား ပါဝင္ေသာ ပိုစတာမ်ား၊ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေၾကညာျခင္း
စသည္ျဖင့္ လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍) ျဖန္႔ေဝေပးပါ။
►► CCCM ၏အနိမ့္ဆံုးလိုက္နာရမည့္က်ားမဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္
အျဖစ္လက္ခံက်င့္သံုးရန္ အသိေပးေဆြးေႏြးပါ။
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၂။ GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို CCCM ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအဆင့္မူဝါဒမ်ားတြင္
ထည့္သြင္း ပါဝင္ေစရန္ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြ လ်ာထားရန္အတြက္ ရွင္းျပတိုက္တြန္းပါ။
►► အစိုးရႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ေသာ GBV
အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးနည္းဗ်ဴဟာ မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းေရးႏွင့္
လံုျခံဳေရးအတြက္ GBV ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးပါ။
• ပံုမွန္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ သဘာဝေဘးအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ CCCMဆိုင္ရာ GBV
အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္အစိုးရကို အၾကံျပဳႏိုင္ရန္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူတစ္ဦး ပံ့ပိုးေပးရန္
• စခန္းမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔စတင္တည္ေဆာက္ရန္
• တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အျခားလံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားခ်ထားမႈ
• အေရးေပၚအေျခအေနကနဦးအစကပင္ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ကေလးမ်ား ခိုးနား
စုေဝးရန္ ေနရာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း။
• GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ စခန္းပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ ထြက္ခြာမႈ
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
►► GBV ဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားေရးဆြဲရာတြင္
သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။ ရပ္ရြာ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရရွိရန္ႏွင့္ မလိုလားေသာ
တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ၎မူဝါဒႏွင့္အစီအစဥ္မ်ားက လူထုအား မည္သို႔
အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္ကို အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။
►► GBV အႏၲရာယ္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ စခန္းပိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ ထြက္ခြာမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာအုပ္စုမ်ား အပါအဝင္
ႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ား၊ ထိခိုက္ခံစားရေသာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။

CCCM ဆိုင္၇ာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးတြင္ GBV
အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးကုိ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁။

အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္

ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍

လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးေသာ

သင့္ေလ်ာ္သည့္

ကုသ

ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္မ်ား (ညႊန္းပို႔ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား) အား သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ GBV ကြ်မ္းက်င္
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္
ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအေနျဖင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား

ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္

ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို

လိုအပ္သည့္

မည္သည့္ေနရာတြင္

အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား

CCCM

ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
►► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိေနေသာ CCCMဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံ
ခဲ့ရသူမ်ား အတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ မည္သည့္ေနရာသို႔
လဲႊေျပာင္း ညႊန္းပို႔ရမည္ ဆိုသည္ကို စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း
ေသခ်ာပါေစ။ အၾကမ္းဖက္ ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေစရန္ ပံုမွန္ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ ေပးပါ။
►► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိေနေသာ CCCM ဝန္ထမ္းအားလံုးအား က်ားမေရးရာ၊ GBV၊
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး/လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈ၊ လိင္မႈေရးရာအေၾကာင္းႏွင့္
စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေရွးဦးျပဳစုကူညီျခင္း (ဥပမာ - အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား
မည္သို႔ ဆက္သြယ္အားေပးရမည္၊ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို
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သတင္းပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာ
မည္သို႔ ပံ့ပိုးေပးရမည္) တို႔ကို ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးထားပါ။

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
ညႊန္းပို႔ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (Referral Path Ways)
ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းမွာ ေျပာင္းလဲရန္ လြယ္ကူေသာ အစီအမံျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ အကူအညီေပးေသာ
ကြ်မ္းက်င္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ေဘးကင္းစြာခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ဥပမာ - ေဆးကုသမႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရး
ႏွင့္ စိတ္ႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ရဲအကူအညီ ႏွင့္ တရားေရး ဥပေဒေရးရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား

သင္ခန္းစာ
ေဟတီႏိုင္ငံတြင္ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕မ်ားတိုးတက္ ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် GBV
ဆိုင္ရာမႈခင္းသတင္းပို႔မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ေမလၾကားတြင္
မႈခင္း ၁၂ခု CCCM အဖြဲ႕မ်ားသို႔ သတင္းပို႔ၿပီး ဇြန္လႏွင့္စက္တင္ဘာလၾကားတြင္ သံုးဆ တက္လာပါသည္။
၂၀၁၀ခုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လၾကားတြင္ GBV မႈခင္း ၉၈%ကို IOM စခန္းမန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ စခန္း၏
ကြင္းဆင္းအဖြဲ႕သို႔တိုက္ရိုက္သတင္းပို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ IOM ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕က
အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းရာတြင္ ၉၃% က စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွအပ အျခား မည္သူ႔ထံ
သတင္းပို႔ရမည္ကို မသိဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားသင့္သည္ကိုလည္း
မသိၾကပါ။ အနီးအနားတြင္ က်န္းမာေရးဌာန ရွိသည္ကို သိရွိသူမ်ားထဲမွ ၁၀၀%က က်န္းမာေရးဌာနသို႔
သြားေရာက္ရန္ နည္းလမ္းမရွိ သို႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္တည္း သြားေရာက္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။
ဤအခ်က္က စခန္းမန္ေနဂ်ာမ်ား အေနႏွင့္ GBV ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (မည္သည့္ေနရာတြင္
သတင္းပို႔ရမည္ႏွင့္ မည္သို႔ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရမည္) ကို စခန္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမင္သာေသာေနရာမ်ားတြင္
ထားရွိရန္ အေရးၾကီးပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္ခံရမႈကို ဖြင့္ဟ
ေျပာဆိုေသာအခါတြင္ ညႊန္းပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္ စခန္း
မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ေထာက္ျပေနပါသည္။
(International Organization for Migration. 2010. ‘IOM Haiti Gender-Based Violence’, <https://www.iom.int/jahia/webdav/
shared/shared/mainsite/published_docs/brochures_and_info_sheets/CCCM_GBV_Strategy.pdf> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)

၂။ CCCM အစီအစဥ္မ်ားသည္ CCCM က႑အတြင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
အသိုင္းအဝိုင္းတြင္းရွိ

အျခားေသာ

မိတ္ဖက္မ်ားအား

GBV

ဆိုင္ရာ

သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားကို

မွ်ေဝေပးရာတြင္

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
►► အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား မည္သူမည္ဝါဆိုသည္ကို
ေဖာ္ျပ သိရွိေစျခင္း မရွိေစဘဲ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစျခင္း မရွိေစဘဲ
မွ်ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ ေအဂ်င္စီအတြင္းႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈဆိုင္ရာ
စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။
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၃။

CCCMဆိုင္ရာ

ရပ္ရြာတြင္း

ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

အသိပညာေပး

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

GBV

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းပါ။
►► CCCM ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ ရပ္ရြာေဆြးေႏြးပြဲ၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
အစည္းအေဝးမ်ား၊ GBV သတင္းအခ်က္အလက္ျပဳစုျခင္း)တြင္ GBV အေၾကာင္း ရပ္ရြာအား
အသိေပးျခင္းကို ထည့္သြင္းရန္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
• အသိပညာေပးျခင္းတြင္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ၊ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ား၏
အခြင့္အေရး (ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းေပးေရး အပါအဝင္)၊
အႏၲရာယ္ကို သတင္းပို႔ရမည္ ေနရာႏွင့္ GBV အတြက္မည္သို႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူရမည္တို႔ကုိ
ပါဝင္ပါေစ။
• လက္လွမ္းမီေစရန္ ကြဲျပားေသာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ (ဥပမာ
မ်က္မျမင္စာေပ၊ သ႐ုပ္ျပဘာသာစကား၊ ႐ုပ္ပံုကဲ့သို႔ေသာ ရိုးရွင္းသည့္သတင္းေပးမႈစသည္)
• အသက္အရြယ္၊ က်ားမ၊ ဓေလ့ထံုးစံတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္
ျပဳစုရာႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလး၊ ေယာက္်ားေလးႏွင့္
(လိုအပ္လွ်င္ သီးျခားစီ)မ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ပါေစ။

အေရးတႀကီး သိရွိရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သီးျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း
လူထုအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားအပါအဝင္
အေျခခံ လံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုအတြက္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ သီးျခားသက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ
မရွိသူမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ GBV ကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
►► GBV ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ CCCMကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ဖန္တီးသူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ၎တို႔အား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါေစ။
►► ရပ္ရြာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ အျခား
ထိခိုက္ခံစားရလြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အဟန္႔အတားမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ (ဥပမာ
- သြားလာေရး၊ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာ၊ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ၊ ကေလးျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ခ်က္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လက္လွမ္းမီမႈ) ပါဝင္သက္ေရာက္သူမ်ား GBV
ကိစၥမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးရန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အသက္၊ က်ား၊ မ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္
လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ (ဥပမာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ခံစားရေစရန္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးအုပ္စုမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီး
ပံ့ပိုးေဆြးေႏြးသူမ်ားသံုးရန္။)
►► CCCM ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လက္ရွိက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔က်ဴးလြန္ေသာ လိင္မႈဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္
အလြဲျပဳက်င့္မႈမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ တိုင္တန္းရမည္ဆိုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ရပ္ရြာ လူထုအားေပးထားပါ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အလြဲျပဳက်င့္မႈမ်ားအတြက္
ကာကြယ္ေရး ဆိုင္ရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သင္တန္းမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင္ ့ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ
ရရွိပါေစ။
►► GBV ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမင္ႏိုင္၍လြယ္ကူစြာ ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္
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ထားပါ။ ဥပမာ - အသစ္ေရာက္ရွိသူမ်ားအတြက္ လက္ခံၾကိဳဆိုေရးဌာနမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းဌာနမ်ား၊ ေန႔ဖက္
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာနမ်ား၊ ေက်ာင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရရံုး၊ က်န္းမာေရးဌာန စသည္)

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
လူကုန္ကူးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဗဟိုအျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ေလတီေဒသသည္ ၂၀၁၃တြင္
တိုင္ဖုန္းတိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးသြားခဲ့ပါသည္။ တိုင္ဖုန္းအၿပီးတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္
အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပ်က္ယြင္းမႈတို႔ေၾကာင္ ့လူကုန္ကူးျခင္းမ်ား ျမွင့္တက္လာမည္ဟု စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့ၾကပါသည္။
GBV လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ CCCM အစုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈ၏ တရားမဝင္မႈအေၾကာင္းကို
လူထုအတြင္းသိရွိမႈ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပိုစတာမ်ားကို အမ်ားဆိုင္ေနရာမ်ားတြင္
ခ်ိတ္ဆြဲခဲ့ပါသည္။ ပိုစတာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သူမ်ား
မည္သည့္ေနရာတြင္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။ လူကုန္ကူးမႈကို ရပ္ရြာလူထုမွ ေတြ႕ရွိပါက မည္သူ႔ထံ
ဆက္သြယ္ရမည္ ဆိုသည့္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။
(ရည္ညႊန္း - Information provided by Devanna de la Puente, GBV AoR Rapid Response Team member, Personal
Communication, 13 March 2014)

အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ က႑မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား
ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏

ပထမအဆင့္အေနႏွင့္

CCCM

ဆိုင္ရာ

စီမံကိန္းေရးဆဲြသူမ်ားသည္

GBV

ဆိုင္ရာ

ညိႇႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအမံတစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရရွိႏိုင္မည့္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို
သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ CCCM ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ GBV
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းခံရပါမည္။
►► CCCM ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို စစ္ေဆးသည့္
ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈမ်ားကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္
နည္းပညာမ်ားကို CCCM လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အတူေရးဆဲြရန္။
►► CCCM ဝန္ထမ္းမ်ားအား က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ
အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္။
►► CCCM ဝန္ထမ္းမ်ားထံ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားလာႏိုင္သည္ ့GBV အၾကမ္းဖက္ခံသူမ်ားအတြက္
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ အျပင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုပါ
ေပးႏိုင္မည့္ေနရာအား ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ထားရန္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ေဖးမကူညီ
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
CCCM ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးထားရန္။
►► ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအတြက္ CCCM ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္
အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး စသည္တို႔အတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
►► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ ခိုနား
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စုေဝးႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေသာေနရာႏွင့္ ပံုစံဒီဇိုင္းတို႔မွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳ စိတ္ခ်ရေစရန္
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္
ထို႔ျပင္ CCCM ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်
သြားႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။
အျခားက႑မ်ားႏွင့္

ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္

အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕အား

ေအာက္တြင္

ေဖာ္ျပထားပါသည္

(သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတစ္ခုတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္
ေနၾကသည့္ က႑မ်ားအလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္)။ ဇယားတြင္ မပါရွိေသာ္လည္း က်ားမေရးရာ၊
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (Mental Health and Psychosocial Support - MHPSS)၊
HIV ၊ သက္ရြယ္ၾကီးသူႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိတ္ဖက္မ်ား ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္
CCCM ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္လည္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ
ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း
(၂) - အဓိက အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ားလမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား-တြင္ ၾကည့္ပါ။

ကေလးသူငယ္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

►► ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ား
ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေနရာအလိုက္ GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
အေရးကိစၥမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္၍ ဦးတည္

စခန္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္း စီမံခန္႔ခြံမႈ (CCCM)

ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္

ပညာေရး

►► ေအာက္ပါတို႔ကို ပညာေရးက႑ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္
လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ပါ။
• ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ (ယာယီ ေလ့လာ
သင္ၾကားရန္ ေနရာမ်ား အပါအဝင္) ေနရာႏွင့္
ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားကို GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရွိသူမ်ား၏
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို အေျခခံ၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ
စီစဥ္ေရးဆြဲရန္
• မ်ိဳးဆက္ပြား အသက္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား
ျဖန္႔ေဝေပးေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ လိုအပ္ခ်က္တို႔ႏွင့္အညီ
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားအား
ေလွ်ာ္ဖြပ္ရန္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ရန္စနစ္မ်ား စီစဥ္ထားရွိရန္
• ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္
မ်ား၏ ေက်ာင္း ေနၿမဲေရးကို ေသခ်ာေစရန္

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး

►► ျဖန္႔ေဝရာ ေနရာမ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ GBV
အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ခ် ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပံုစံေရးဆြဲ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရန္
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က်န္းမာေရး

►► ေနရာမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ
ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ က်န္းမာေရးဌာန
မ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီေရာက္ရွိႏိုင္မႈကို ေသခ်ာေစရန္ အတြက္
က်န္းမာေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ အကူအညီ ရယူပါ။
►► က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ညႊန္းပို႔လမ္းေၾကာင္းမ်ား
ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ က်န္းမာေရး

စခန္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္း စီမံခန္႔ခြံမႈ (CCCM)

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
►► ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္း
ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ား အတြက္ ေရြ႕လ်ားေဆးခန္းမ်ားကို
အစီအစဥ္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္းမာေရး ေဆာင္ရြက္သူ
မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
►► အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ရရွိရန္အတြက္
ရွင္းျပ တိုက္တြန္းပါ။
►► က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို GBV အၾကမ္းဖက္
ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အား တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္
အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားရန္ ရွင္းျပ တိုက္တြန္းပါ။

အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္း
(HLP)

►► HLP လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ လက္တဲြ
ေဆာင္ရြက္ရန္
• အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အိုးအိမ္၊
ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္း ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးႏွင့္
ေျမယာအေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ
မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ စာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္
အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ထည့္သြင္းရန္
• ေျမယာမ်ား၊ အမ်ားသံုးေနရာမ်ားႏွင့္ လူထုအေဆာက္အဦ
မ်ားအား ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ စုစည္းေနထိုင္ရာေနရာမ်ားအျဖစ္
အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာ ႏိုင္ေသာ (အတင္းအက်ပ္
ႏွင္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း အပါအဝင္)
မရည္ရြယ္သည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားအား နားလည္
သိရွိရန္

25

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

►► အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရန္
• စခန္းတြင္း၌ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ရွိေသာေနရာႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ မရွိေသာ
ေနရာမ်ားကိုေဖၚထုတ္ပါ။
• ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေနရာကို ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအေပၚ
အေျခခံ၍ အထူးသျဖင့္ ေလာင္စာထင္း၊ ေရႏွင့္ အျခား
အဓိကက်သည့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား လက္လွမ္းမီသည့္
ေနရာမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားလွ်က္ အစီအစဥ္ဆြဲပါ။
• အႏၲရာယ္ရွိေသာ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈနည္းလမ္း
အမူအက်င့္မ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္
အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏ လူထုအေပၚ

စခန္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္း စီမံခန္႔ခြံမႈ (CCCM)

သက္ေရာက္ႏိုင္မႈကို ဆန္းစစ္ပါ။

အာဟာရ

►► အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ
ပူပန္မႈမ်ားကို အေျခခံ၍ အာဟာရဌာနမ်ား၏ တည္ေနရာ
အတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲရန္အတြက္ အာဟာရလုပ္ငန္း
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ပါ။ (ဥပမာ
- အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္
ျဖစ္ႏိုင္ပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္
ကေလးမ်ား ခိုနားစုေဝးရာေနရာမ်ားႏွင့္ ကပ္၍ အာဟာရဌာန
မ်ားကို ေနရာခ်ထားရန္)
►► အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈအတြက္ အတြင္းလူနာဌာနမ်ားမွာ
အျခားေနရာတြင္ တည္ရွိေနၿပီး ကေလးမ်ားအား လူၾကီးမ်ားက
လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနတြင္
လူၾကီးမ်ားအေနႏွင့္ အစားအစာႏွင့္ လိင္လဲလွယ္ျခင္း
မျပဳရေစရန္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးရန္အတြက္
အာဟာရလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အတူ လုပ္ေဆာင္ပါ။

ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး

►► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္
အတူေဆာင္ရြက္ရန္ • ၾကိဳဆိုလက္ခံေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းသည့္ေနရာမ်ားမွ
GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားအတြက္ေဘးကင္း
လံုျခံဳသည့္ ေနထိုင္စရာ ေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးရန္
• လံုျခံဳေရးအတြက္ သြားလာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈမ်ား
ပံုမွန္ျပဳလုပ္ကာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္
GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို အခ်က္အလက္မ်ား
ေကာက္ယူရန္
• GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္ (ဥပမာ -စခန္း၏
ဗ်ဴဟာက်ေသာ၊ မလံုျခံဳေသာေနရာမ်ားတြင္ မီးအလင္းေရာင္
ရွိေစရန္၊ လံုျခံဳေရး ကင္းလွည့္မႈမ်ား ထားရွိရန္ စသည္)
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ေနထိုင္စရာ၊
အေျခခ်ေနထိုင္ရာႏွင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး (SS&R)

►► SS&R လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ရန္ • GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္
ေနရာမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္စရာ မ်ားကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲ၍
ပံုစံဒီဇိုင္းထုတ္ရန္ (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္
မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ
လံုျခံဳေဘးကင္းရာ ေနရာမ်ား ဖန္တီးေပးရန္၊ လူမ်ား
က်ပ္သိပ္မႈကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေနထိုင္စရာႏွင့္
ပတ္သက္ေသာပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝရာတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳ
ေစရန္ စသည္)
• ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာကို လတ္တေလာ ရရွိႏိုင္ရန္ အတြက္
တိုက္ရိုက္ပံ့ပိုး ေပးရန္

စခန္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္း စီမံခန္႔ခြံမႈ (CCCM)

• ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္အရ
ေနထိုင္စရာမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

ေရ၊ တစ္ကိုယ္ေရ
သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး
(WASH)

►► WASH လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ရန္
• GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး
ဝန္ေဆာင္ေနရာ ပစၥည္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္
(ဥပမာ - ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ေဆာင္ေနရာမ်ားတြင္
အလင္းေရာင္ လံုေလာက္စြာ ရရွိရန္၊ လံုျခံဳေဘးကင္းေသာ
အကြာအေဝးတြင္ ရွိရန္၊ ဆီေလွ်ာ္ေသာ လူသံုးပစၥည္းမ်ား
ျဖန္႔ေဝေပးရန္ စသည္)
• GBV အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္း
ပါဝင္ေသာ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ျမွင့္တင္မႈ
ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ကူညီရန္ (ဥပမာ - တားဆီး
ကာကြယ္ေရး၊ အႏၲရာယ္ကို သတင္းပို႔ရန္ေနရာ ႏွင့္
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရယူရန္ နည္းလမ္း)
• ေရအရင္းအျမစ္မ်ား အသံုျပဳမႈအတြက္ အိမ္ရွင္လူထုႏွင့္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္
• မ်ိဳးဆက္ပြားအသက္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား
ျဖန္႔ေဝေပးေရးကို ပံ့ပိုးေပးရန္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ လိုအပ္ခ်က္တို႔ႏွင့္အညီ
ပညာေရးဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားအား
ေလွ်ာ္ဖြပ္ရန္ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ရန္စနစ္မ်ား စီစဥ္ထားရွိရန္
• ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ေဆာင္ေနရာမ်ားအား
လံုျခံဳေဘးကင္းမႈ၊ လက္လွမ္းမီမႈ ႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈ
မ်ားအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းအား ပံ့ပိုးေပးရန္
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စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း
အတြက္ GBV ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား
ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ -အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္တြင္ ပါရွိသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္
မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။ ဤအညႊန္းကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္း သက္တမ္း
တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးရည္ရြယ္သည္မွာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအတြက္ တာဝန္ခံ
ယူမႈကို တိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ‘အညႊန္းကိန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္’ သည္ အညႊန္းကိန္းကို တိုင္းတာရန္
လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပသည္။ ‘ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္’ သည္ က႑ သို႔မဟုတ္
ေအဂ်င္စီအေနႏွင့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
အၾကံျပဳ ေပးပါသည္။ ‘ပန္းတိုင္သတ္မွတ္ခ်က္’ မွာ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္
သတ္မွတ္ေပးထားေသာအဆင့္

ျဖစ္ပါသည္။

‘အေျခခံအညႊန္းကိန္း’မ်ားမွာ

စီမံကိန္း၏

အေစာဆံုးအခ်ိန္မ်ားတြင္

ေကာက္ယူၿပီး ေနာက္ထပ္ တိုင္းတာမႈမ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းအမွတ္အျဖစ္ သံုးရန္ျဖစ္သည္။ ‘လုပ္ငန္းရလဒ္´ (Output)
မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျမင္သာသည့္ လတ္တေလာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ‘စီမံကိန္းရလဒ္´ (Outcome) မွာ
လူမႈေရး၊ အမူအက်င့္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။ လုပ္ငန္းပန္းတိုင္ကို
လုပ္ငန္းတစ္ခု

မေဆာင္ရြက္မီ

သတ္မွတ္သင့္ၿပီး

စီမံခ်က္အား

ေဆာင္ရြက္စဥ္

တစ္ေလွ်ာက္

စီမံခ်က္၏

အခ်ိန္အတိုင္းအတာ၊ ရရွိႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံ အေျခအေနတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္
သင့္ေလွ်ာ္ေစရန္ ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။
ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္ကို

ကိုယ္စားျပဳသည့္

သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ

အညႊန္းကိန္းမ်ားကို

ေကာက္ယူၿပီး

အစီရင္ခံစာ ပို႔သင့္သည္။ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕အား ထိုက႑၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည္။
(ဇယား၏ ေအာက္ေျခတြင္ 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

ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
CCCM က႑အတြက္

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV ႏွင့္

ဆန္းစစ္မႈ

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ

ဆက္ႏြယ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား*

အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း

မ်ားတြင္ GBV ေမးခြန္း မ်ားကို
ထည့္သြင္းျခင္း

3

ပါဝင္သည့္ CCCM က႑ ဆန္းစစ္
ေလ့လာမႈႈအေရအတြက္ x ၁၀၀
______________________
CCCM က႑ ေလ့လာမႈ အေရအတြက္

၁၀၀%

 

၅၀%

 

အေထာက္အကူမ်ား
(ေအဂ်င္စီအဆင့္ သို႔မဟုတ္
က႑ အဆင့္)

*ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႈ ေမးခြန္းမ်ားတြင္
ဆီေလ်ာ္သလို ျပဳျပင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္
ေလ့လာရမည့္ GBV နယ္ပယ္မ်ားအား
စာမ်က္ႏွာ
( ၅၄) တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႈတြင္
ပါဝင္ေျဖဆိုသည့္ အမ်ိဳးသမီး
အေရအတြက္ x ၁၀၀
__________________
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္
ပါဝင္ေျဖဆိုသူ အေရအတြက္
ႏွင့္
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအဖဲြ႕၏
အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕ဝင္ အေရအတြက္
x ၁၀၀
________________

ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား
(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ က႑
အဆင့္)

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အဖဲြ႕ဝင္
အေရအတြက္

3

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%20
Coordination.pdf>.
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စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ စခန္းေနရာမ်ား* အတြင္းႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္ တြင္ GBV အႏၲရာယ္

 

၁၀၀%



အုပ္စုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား (FGD)
၊အဓိကသတင္းအခ်က္

ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္

အလက္ ေပးႏိုင္သူႏွင့္

၁၀၀
________________

၁၀၀%

မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဦးတည္

ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားအား
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္အေရအတြက္ x

က်ားမ၊ အသက္အရြယ္
အလိုက္ ခဲြျခားကာ တိုင္
ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

စခန္းေနရာမ်ားတြင္ GBV
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ
အခ်က္မ်ားအား
ေဘးဒဏ္ခံလူုႏွင့္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား (KII) ၊
ဆန္းစစ္မႈအစီရင္ခံစာမ်ား

စခန္းေနရာမ်ားအေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ စခန္းေနရာမ်ားအတြင္းႏွင့္
ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထိခိုက္ခံစား
ရေသာလူထုသည္ မည္သို႔ေသာ
GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေျခ
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို
ေတြ႕ၾကံဳေနရပါသနည္း။
*ေနရာမ်ားတြင္ ေရရယူသည့္ေနရာမ်ား၊
အိမ္သာမ်ား၊ အစားအစာႏွင့္
လူသံုးပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာ၊
လံုျခံဳေဘးကင္းေသာ ေနရာမ်ား
ပါဝင္ႏိုင္သည္။

GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို
ညႊန္းပို႔ရန္ လမ္းေၾကာင္း ကို
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္
ညႊန္းပို႔မႈ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ေမးျမန္းရာတြင္ မွန္ကန္စြာခ်က္ခ်င္း
ျပန္လည္ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ CCCM
ဝန္ထမ္း* အေရအတြက္ x ၁၀၀
_______________________
စစ္တမ္း ေကာက္ယူၿပီးေသာ CCCM
ဝန္ထမ္း အေရအတြက္
*ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ထိခုိက္ခံစားရေသာ
လူထု ႏွင့္ ထိ ေတြ႕ေနရသည့္ ခန္႔ထားေသာ
ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား
ပါဝင္ႏိုင္သည္။
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စစ္တမ္း



စီမံကိန္းအဆင့္

CCCM ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ
အဆိုျပဳလႊာမ်ား သို႔မဟုတ္
နည္းဗ်ဴဟာ မ်ားတြင္ GBV
အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား
ထည့္သြင္းျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV
အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး
ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္
အညႊန္းကိန္း အနည္းဆံုးတစ္ခု
ထည့္သြင္းထားေသာ CCCM
ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ အဆိုျပဳလႊာ
သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ
အေရအတြက္ x ၁၀၀
_________________________
CCCM ဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ
အဆိုျပဳလႊာ သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ
အေရအတြက္

အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား

၁၀၀%

 

CCCM ဝန္ထမ္းမ်ားအား
GBV လမ္းညႊန္မ်ားကို
ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးျခင္း

GBV လမ္းညႊန္သင္တန္းတြင္
တက္ေရာက္ ခဲ့ေသာ CCCM
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ x ၁၀၀ /
CCCM ဝန္ထမ္း အေရအတြက္

သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား ၁၀၀%

 

အညႊန္းကိန္းမ်ား

အညႊန္းကိန္း

အခ်က္အလက္

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း
(ေအဂ်င္စီ အဆင့္ သို႔မဟုတ္
က႑အဆင့္)

စာရင္း၊ အစည္းအေဝး
မွတ္တမ္း၊
စစ္တမ္း (ေအဂ်င္စီ အဆင့္
သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္)
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စီမံကိန္း ရလဒ္

အေျခခံ

လုပ္ငန္းရလဒ္

ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
►► စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း
ဆန္းစစ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္
ေတြ႕ရွိသည့္ GBV
အႏၲရာယ္က်ေရာက္
ႏိုင္ေျခ အခ်က္မ်ား

စစ္တမ္း၊ FGD, KII
၀%
အေရအတြက္ဆိုင္ရာ လူ
ထ
ု
ပ
ါဝင္
ေ
ဆာင္
ရ
ြ
က
္
သည္
့
ေနရာမ်ား (စခန္း အတြင္းႏွင့္
အျပင္) အေၾကာင္း ေမးျမန္းရာတြင္ ေျမပံုဆြဲျခင္း
ထိခိုက္ ခံစားရေသာ လူထု ထဲမွ
GBV အႏၲရာယ္ ေတြ႕ၾကံဳမႈကို စိုးရိမ္
ေၾကာင္း ေဖၚျပသူ အေရအတြက္ x
၁၀၀
________________

ေနရာမ်ား (စခန္း အတြင္းႏွင့္
အျပင္) အေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည့္
ထခိုက္ခံစားရေသာ
လူထုအေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုသည္
စခန္းအတြင္း ႏွင့္ အျပင္
ေနရာမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္မွ
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည္ဟု ခံစားရပါ
သလား။ စခန္း အတြင္းႏွင့္
အျပင္ ေနရာမ်ား တြင္ မည္သည့္
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္
မ်ား ရွိေနသည္ဟု ေဖၚျပၾကပါသလဲ။
*ေနရာမ်ားတြင္ ေရရယူသည့္ေနရာမ်ား၊
အိမ္သာမ်ား၊ အစားအစာႏွင့္
လူသံုးပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာ၊
လံုျခံဳေဘးကင္းေသာ ေနရာမ်ား
ပါဝင္ႏိုင္သည္။
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ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊
ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္
ကေလးမ်ားအတြက္
ခိုနားစုေဝးႏိုင္ရန္
သတ္မွတ္ထားသည့္
ေနရာမ်ား ရွိျခင္း

အမ်ဳိးသမီး
ဆယ္ေက်ာ္သက္၊
ကေလးမ်ားအလိုက္
ခြဲျခားကာ ေနရာေပးမႈ

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊
ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ကေလးမ်ား
အတြက္ ခိုနားစုေဝးႏိုင္ရန္
သတ္မွတ္ထားသည့္
ေနရာမ်ားရွိေသာ ေနရာ
အေရအတြက္ x ၁၀၀
________________________
ေနရာတစ္ခုစီရွိ
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူ
အေရအတြက္

တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈ

ကြင္းဆင္း

ေလ့လာျခင္း၊ KII၊

သည့္အခါ

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ စစ္ေဆး

ဆံုးျဖတ္

ျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ

ရန္



စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား



ဆိုင္ရာ ေျခရာေကာက္
ဇယား (DTM)

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီး၊မ်ားအတြက္
ခိုနားစုေဝးႏိုင္ရန္
သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမ်ားသို႔
လက္လွမ္းမီ သြားေရာက္ႏိုင္မႈ
အေပၚ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက
မည္သို႔ ထင္ျမင္ပါသလဲ။
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္
ခိုနားစုေဝးႏိုင္ရန္
သတ္မွတ္ထားသည့္
ေနရာမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီ
သြားေရာက္ႏိုင္မႈအေပၚ
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားက မည္သို႔
ထင္ျမင္ပါသလဲ။ ကေလးေပ်ာ္
ေနရာမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီ
သြားေရာက္ႏိုင္မႈ အေပၚ
ကေလးမ်ားက မည္သို႔ ထင္ျမင္
ပါသလဲ။
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CCCM အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္တြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

၅၀%



အဖြဲ႕အစည္း၏ မွတ္တမ္း

၅၀%

 

KII, CCCM

ကြင္းဆင္း

ပံုမွန္ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး၊

သည့္အခါ

 

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ CCCM အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္တြင္
ပါဝင္သည့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ
လူထုအနက္မွ အမ်ိဳးသမီး
အေရအတြက္ x ၁၀၀
____________________
CCCM အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈစနစ္တြင္
ပါဝင္သည့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထု
အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမည္မွ်သည္ CCCM
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ စနစ္တြင္ မိမိတို႔၏
ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈအဆင့္ကို မည္သို႔
ခံယူၾကပါသလဲ။ CCCM ေကာ္မတီ
မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈအတြက္
မည္သည့္ အတားအဆီး မ်ားရွိပါ သလဲ။
CCCM အစီအစဥ္မ်ားရွိ

CCCM အစီအစဥ္မ်ားရွိ

အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ား

အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း အေရအတြက္ x
၁၀၀
________________________
CCCM အစီအစဥ္မ်ားရွိ ဝန္ထမ္း အေရ
အတြက္

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ ေဘးကင္း
လံုျခံဳမႈ အတြက္ ကင္းလွည့္
အစီအစဥ္ ရွိျခင္း

လံုျခံဳေရး ကင္းလွည့္သူမ်ားအား
က်ားမ ခြဲျခားေဖၚျပရန္

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္

ေနရာမ်ားတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ
ကင္းလွည့္ အစီအစဥ္ အေရအတြက္ x
၁၀၀
_________________
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္
ေနရာမ်ားတြင္ ရွိသည့္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသူ အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္ေနရာမ်ားတြင္
ကင္းလွည့္မႈကို မည္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသလဲ။
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စစ္ေဆးျခင္း၊ DTM

ဆံုးျဖတ္
ရန္

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား



အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္

ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အလင္းေရာင္ ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္း

ကြင္းဆင္း

အလင္းေရာင္ေပး ေသာ

ေပးေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား ရွိသည့္ အဓိက

သည့္အခါ

ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား ရွိသည့္ အဓိက
အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား

ေနရာမ်ား
အေရအတြက္ x ၁၀၀
______________________

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

 

ဆံုးျဖတ္
ရန္

အဓိက ေနရာမ်ား အေရအတြက္
အဓိက ေနရာမ်ားအား လူထု
ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး ေျမပံုမ်ားအရ
သတ္မွတ္သည္။ ၄င္း ေနရာမ်ားတြင္
အိမ္သာ၊ ေရရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာ ႏွင့္
စုေဝး ေတြ႕ဆံုေနရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

CCCM ဝန္ထမ္းမ်ားမွ

CCCM ၏ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ

လက္ခံရရွိၿပီး တံု႔ျပန္

ယႏၲရားမွ စုေဆာင္းရရွိၿပီး

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္
တိုင္ၾကားမႈမ်ား

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၿပီးခဲ့သည့္

စစ္တမ္း၊ FGD, KII, လူထု

၁၀၀%









ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ သည့္
ေျမပံုဆြဲျခင္း

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားမႈ အေရ အတြက္ x ၁၀၀
______________________
CCCM ၏ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ
ယႏၲရားမွ စုေဆာင္းရရွိသည့္
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ
တိုင္ၾကားမႈအေရအတြက္

►► မူဝါဒမ်ား
CCCM ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV

မွတ္တမ္းမ်ားအား

ကြင္းဆင္း

လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားတြင္

ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေရး

ျပန္လည္ဆန္းစစ္

သည့္အခါ

GBV တားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပါဝင္ေသာ CCCM

ေလ့လာျခင္း (ေအဂ်င္စီ

ဆံုးျဖတ္

ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား သို႔မဟုတ္

အဆင့္၊ ႏိုင္ငံအဆင့္ ႏွင့္

ရန္

စံႏႈန္းမ်ား အေရအတြက္ x ၁၀၀
______________________

ကမာၻလံုး ဆိုင္ရာအဆင့္)

ပါဝင္ေစျခင္း

CCCM မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား
သို႔မဟုတ္ စံႏႈန္းမ်ား အေရအတြက္
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အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

►► ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈမ်ား
၁၀၀%



စာအုပ္၊ စာေပ၊

ကြင္းဆင္း

မည္ သည့္ေနရာသို႔သတင္းပို႔ႏိုင္မည္၊

မွတ္တမ္းမ်ားအား

သည့္အခါ

 

အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္

ျပန္လည္ဆန္းစစ္

ဆံုးျဖတ္

ေလ့လာျခင္း၊ အဓိက

ရန္

GBV အစီရင္ခံစာမ်ားအား

ေမးျမန္းရာတြင္ GBV

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း

မွ်ေဝေပးရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

အမႈကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ

(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္

ထိန္းသိမ္းရန္ စံႏႈန္းမ်ားကို
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝမႈတြင္

စီမံကိန္း အဆင့္)

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ မည္သူမည္ဝါ
ဆိုသည္ကို သိရွိသြားႏိုင္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားအား
မေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ
ခ်က္ခ်င္း ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား
အေရအတြက္ x ၁၀၀
_________________________
စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္း
အေရအတြက္

GBV ညႊန္းပို႔စနစ္
အေၾကာင္း အခ်က္အလက္
မ်ားကို CCCM ဆိုင္ရာ
ကြင္းဆင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပါဝင္ေစျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို

ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို
မည္သည့္ေနရာတြင္
လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္မည္ ဟူသည့္

အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ

ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္း (KII),

လူထုတြင္းကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္သည့္

စစ္တမ္း (ေအဂ်င္စီ အဆင့္

CCCM လုပ္ငန္းအစီအစဥ္
မ်ား အေရအတြက္ x ၁၀၀
__________________________
လူထတ
ု ြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္
CCCM လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား
အေရအတြက္
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သတင္းအခ်က္

ႏွင့္ က႑အဆင့္)



အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္

ညိႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအား

စခန္းေနရာမ်ားတြင္ GBV
အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား*

အျခားက႑မ်ားႏွင့္

အတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ခဲ့ေသာ

ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ

CCCM မဟုတ္သည့္ က႑ အေရ

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အတြက္ x ၁၀၀
_______________________

KII ၊ အစည္းအေဝး

ကြင္းဆင္း

မွတ္တမ္းမ်ား (ေအဂ်င္စီ

သည့္အခါ

သို႔မဟုတ္ က႑ အဆင့္မွ)

ဆံုးျဖတ္

 

ရန္

လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ ေနမႈတစ္ခုတြင္
စခန္းအဆင့္၌ ပါဝင္ေနၾက ေသာ CCCM
မဟုတ္သည့္ က႑ အေရ အတြက္
* က႑မ်ား စာရင္းႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္
ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို
စာမ်က္ႏွာ (၂၆၇ ) တြင္ ၾကည့္ပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ား
အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား
►► Norwegian Refugee Council (NRC). 2008. ‘Prevention of and Response to GenderBased Violence’, ch. 10 in The Camp Management Toolkit, <http://www.nrc.no/arch/_
img/9178016.pdf>
►► Camp Coordination and Camp Management (CCCM) GlobalCluster.Forthcoming March
2015.<Revised Toolkit, www.cmtoolkit.org>
►► Camp Coordination and Camp Management (CCCM) Global Cluster. 2010. Collective Centre
Guidelines, <www.globalcccmcluster. org/tools-and-guidance/publications/collectivecentre-guidelines>
►► Gender-Based Violence Area of Responsibility (GBV AoR). 2014. ‘Camp GBV Safety
Audit’, Annex 36 in Handbook for Coordinating Gender-Based Violence Interventions in

Humanitarian Settings, <www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_ Version.
pdf>
►► International Organization for Migration (IOM) and CCCM Cluster. 2011. Standard

Operating Procedures for Camp Managers: Prevention and response to GBV in IDP sites,
Haiti, <www.eshelter-cccmhaiti.info/pdf/sop_sgbv_generic_2011.pdf>
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စီမံကိန္း ရလဒ္

အခ်က္အလက္

လုပ္ငန္းရလဒ္

အညႊန္းကိန္း

အေျခခံ

အညႊန္းကိန္းမ်ား

စီမံကိန္းအဆင့္
ပန္းတိုင္

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား

►► For a checklist to assess gender equality programming, see Inter-Agency Standing

Committee (IASC). 2006. Gender Handbook in Humanitarian Action, <https://
interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20Gender%20
Handbook% 20%28Feb%202007%29.pdf>

ေနာက္ထပ္ အရင္းအျမစ္မ်ား
►► Schulte, J., and Rizvi, Z. 2012. ‘In Search of Safety and Solutions: Somali refugee
adolescent girls at Sheder and Aw Barre Camps, Ethiopia’. New York: Women’s Refugee
Commission, <http://womensrefugeecommission.org/resources/document/847-insearchof-safety-and-solutions-somali-refugee-adolescentgirls-at-sheder-and-aw-barre-camps>
►► United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). 2011. ‘Working with Lesbian,
Gay, Bisexual, Transgender, & Intersex Persons in Forced Displacement’. Switzerland:
UNHCR, <www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=4e6073972>
►► House, S., Mahon, T., and Cavill, S. 2012. Menstrual Hygiene Matters: A resource for

improving menstrual hygiene around the world, <www.wateraid.org/what-we-do/ourapproach/research-and-publications/view-publication?id=02309d73-8e41-4d04-b2ef6641f6616a4f>
►► Reproductive Health Response in Conflict Consortium. 2004. Gender-Based Violence

Tools Manual: For assessment &program design, monitoring & evaluation in conflictaffected settings, <http://reliefweb.int/report/world/gender-basedviolence-tools-manualassessment-program-design-monitoringevaluation>
►► International Committee of the Red Cross (ICRC). 2004. Addressing the Needs of Women

Affected by Armed Conflict. Geneva, <www.refworld.org/pdfid/46e943780.pdf>
►► UNHCR. 2006. Operational Protection in Camps and Settlements: A reference guide

of good practices in the protection of refugees and other persons of concern, <www.
refworld.org/docid/44b381994.html>
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<www.gbvguidelines.org>

IASC
Inter-Agency Standing Committee

<http://gbvaor.net>

<https://interagencystandingcommittee.org>

