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ဤက႑ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အဓိကဦးတည္အုပ္စုမ်ား

 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သည့္ယႏၲရားမ်ား
 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ား (ဝန္ထမ္း၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား)၊ 

အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ (အမ်ိဳးသားၾကက္ေျခနီ၊ လျခမ္းနီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား) 
ပါဝင္ေသာ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

 ► ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ လူထုအေျချပဳအုပ္စုမ်ား
 ► ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ 

လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အျခားေသာ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

က်ားမေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) ကို 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑အတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ 
အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသလဲ။ 

ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးရန္ လိုအပ္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း၊ မိသားစုမ်ား တကြဲတျပားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ကာကြယ္ေရး 
ယႏၲရားပ်က္ျပားျခင္း၊ ကေလးသူငယ္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည့္ စြမ္းအားကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေနျခင္းႏွင့္ 
မွီခိုေနထိုင္ရေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မူႏွင့္ ၾကံဳေတြြ႕ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားမႈ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေဘးဒုကၡမ်ား၏ ႐ိုက္ခတ္မႈႀကံဳေတြ႕ေနေသာ 
လူႀကီးမ်ားေၾကာင့္၊  ကေလးမ်ားတြင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္႐ိုက္ႏွက္ခံရျခင္း၊ ႐ိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈစသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိႏိုင္သည္။ (ဥပမာ - ကေလးလုပ္သား၊ စီးပြားေရးအရ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္း၊ ၾသဇာအာဏာရိွသူမ်ား၏ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရျခင္း) မ်ားရွိႏိုင္သည္။ လက္နက္ကိုင္ 
အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လူဦးေရမ်ားျပားေသာ စခန္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာစြာေနထိုင္ရသည့္ 
အေျခအေနမ်ားက ထပ္ေလာင္း၍ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစျပန္သည္။
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အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ကေလးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း

ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္  လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးတြင္ ကေလးအတြက္ 
အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမွာ မူလအေျခခံျဖစ္္သည္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား အားလံုးအား 
သင့္ေတာ္သလို လုပ္ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ မူဝါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္သည္။ 
ကေလးတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ဤမူဝါဒကို ထိန္းသိမ္းရာ ေရာက္ေစရန္ သေဘာတူထားသည့္ ေဘးကင္းေသာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုးက 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မုတ္ရာတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္သည္။ ကေလးဆုိသည္မွာ  အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ 
ရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤသတ္မွတ္ခ်က္တြင္  အသက္တစ္ႏွစ္ရွိသူ ကေလးသူငယ္မ်ာႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား 
(၁၀-၁၉ႏွစ္) ထိ ပါဝင္သည္။  ဆယ္ေက်ာ္သက္ဆုိသည္မွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ (၁၀)ႏွစ္ မွ (၁၉)ႏွစ္ကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။ 

(ရည္ၫႊန္း - Child Protection Working Group [CPWG]. 2012. Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action, 
pp. 15 and 221, <http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1103/Minimum-standards-Child_Protection.pdf>. 
For additional information see UNHCR, 2008. Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, 
<www.unhcr.org/4566b16b2.pdf>)

အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားအတြင္းတြင္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ လိင္မႈဆုိင္ရာေစာ္ကားခံရမႈ/ 
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရႏုိင္ျခင္း  အႏၲရာယ္ရွိသည္။ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံျဖင့္ ကေလးမ်ားအေပၚ 
အၾကမ္းဖက္ရာတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားျခင္း/မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရႏုိင္ျခင္း၊ လိင္မႈဆုိင္ရာအတြက္ 
လူကုန္ကူးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးလိင္အဂၤါ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း/ဖ်က္ဆီးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း၊ အစားအစာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ခြဲျခားထားျခင္း၊ 
ပညာေရးအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းတုိ႔က ငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ထိခိုက္မႈရွိပါသည္။ 
အေၾကာင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ား 
တြင္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္္အဖြဲ႕အစည္း/အုပ္စုမ်ား၏ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္အလားအလာ ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို လိင္ေက်းကြၽန္အျဖစ္ 
ပစ္မွတ္ထားေလ့ရွိၿပီး အျခားေသာ လိင္မႈဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကို ေတြ႕ရသည္။ အေဖာ္မပါေသာ 
မိန္းကေလးမ်ား သုိ.မဟုတ္ မိဘမဲ့မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား၊ ကေလးအေမမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမိန္းကေလးမ်ား 
သည္္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အမ်ားဆံုးရိွေသာသူမ်ားၿဖစ္သည္။1

1 ဤလမ္းၫႊန္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ က်ားမေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားအတြက္ 
ထိခိုက္လြယ္မႈျမင့္မားေသာသူမ်ား၊ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိ အုပ္စုမ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား၊ အသက္ႀကီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးဦးေဆာင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္ခံရ၍ ေမြးဖြားလာေသာကေလးမ်ား၊ မုဒိမ္းက်င့္ခံရ၍ ကေလးေမြးဖြားထားေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုႏွင့္ ဘာသာေရး လူနည္းစု အုပ္စုဝင္မ်ား၊ လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသမီး (lesbian)၊ 
လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသား (gay)၊ လိင္တူလိင္ကဲြစံုမက္သူ (bisexual)၊ လိင္ေျပာင္းထားသူ (transgender) ႏွင့္ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသူမ်ား/ၾကားလိင္ရွိသူမ်ား 
(intersex) (LGBTI) ၊ HIV ေရာဂါ ကူးစက္ခံထားရ သူမ်ား၊  မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ လိင္မႈလုပ္ငန္းသို႔ အတင္းအၾကပ္ တြန္းပို႔ခံရသူမ်ား၊ လိင္မႈဆုိင္ရာ
အျမတ္ထုတ္ျခင္းခံရသည္ ့ကေလးမ်ား၊ အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ား၊ အိမ္ႏွင့္ကြဲကြာေနသူမ်ား၊ မိဘမဲ့မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ တပ္္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ေနေသာ 
ကေလးမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာ ကေလးမ်ား ပါဝင္သည္။ ဤအုပ္စုအတြက္ ကာကြယ္စာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္၇ာ အခြင့္အေရးႏွင့္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဤလမ္းၫႊန္၏္ စာမ်က္ႏွာ(၁၁)တြင္ ၾကည့္ပါ။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အနည္းဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္က အႏၲရာယ္က်ေရာက္ ႏုိင္ ေျခရွိ္ွိေသာ ကေလးသူငယ္အုပ္စုထဲတြင္ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားမွ ဖယ္က်ဥ္ထားခံျခင္း အမ်ားဆံုးခံရႏုိင္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ပါဝင္သည္။ 
ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းခံရသည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ဳိးအစားတြင္ပါဝင္သည့္ ကေလးမ်ားထဲတြင္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၊ ကေလးဦးေဆာင္ 
အီမ္ေထာင္စုမ်ား၊ LGBTI ကေလးမ်ား၊ လမ္းေပၚေနကေလးမ်ား၊ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရ၍ ေမြးလာေသာကေလးမ်ား၊  တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုႏွင့္ 
ဘာသာေရးလူနည္းစု ကေလးမ်ား၊ HIV ေရာဂါကူးစက္ခံထားရေသာ ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား၊ ကေလးလုပ္သားမ်ား၊ 
သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမခံရေသာ ကေလးမ်ား၊ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ထားျခင္းမရိွဘဲ ေမြးဖြားထားေသာ ကေလးမ်ား၊ အက်ဥ္း (သို႔) 
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းေန ကေလးမ်ား ပါဝင္သည္။
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လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ အနည္းဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္က 
ဘယ္လိုလမ္းၫႊန္ထားပါသလဲ။ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၈
 ► မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခားထိခိုက္ေစေသာ 

အျပဳအမူမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား/ အၾကမ္းဖက္ခံရျပီးေနာက္ 
ရွင္သန္က်န္ရစ္သူမ်ားအား အသက္အပိုင္းအျခား အလိုက္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့အရ ဆီေလ်ာ္ေသာ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လက္လမ္းမီွရရိွေစရန္။

စံသတ္မွတ္ခ်က္ ၉
 ► မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားကို လိင္ပိုုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ 

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ မ်ား/အၾကမ္းဖက္ခံရျပီးေနာက္ ရွင္သန္က်န္ရစ္သူမ်ားအား 
အသက္အပိုင္းအျခားအလိုက္ ဆီေလ်ာ္မႈရိွသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားေပးရန္၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ၊ 
တုန္႕ျပန္မႈရိွေသာ၊ ျပည့္စံုေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးရန္။

(ရည္ၫႊန္း - Child Protection Working Group [CPWG]. 2012. Minimum Standards for Child Protection in 
Humanitarian Action, <http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1103/Minimumstandards-Child_
Protection.pdf>) 

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္  ၄င္းတို႔၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ 
အခန္းက႑အရ ကေလးမ်ားလုံၿခံဳမႈရွိေရး၊ ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိေရး၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ 
က်ားမ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ၎တို႔၏ စီမံခ်က္တြင္ 
ထည့္သြင္း ေပါင္းစပ္ေပးျခင္း၊  ကေလးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရိွေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး စနစ္မ်ား (ဆုိလိုသည္မွာ 
ၫႊန္းပို႕လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ား) ကို အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး က႑တြင္ လုပ္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ က်ားမေရးရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ကာကြယ္ေလ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်ားမေရးရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ အထူးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး၏ အျခားေသာက႑မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ 
ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္  ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ က်ားမေရးရာ၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (Mental 
Health and Psychosocial Support - MHPSS)၊ HIV ၊ သက္ရြယ္ၾကီးသူႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိတ္ဖက္မ်ား ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္လည္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ (ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈတာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
အေၾကာင္းတြင္ ၾကည့္ပါ။)

ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအေပၚ က်ားမေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
ကာကြယ္ေရး၊ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တံု.ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးကို ရည္ရြယ္၍ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္သားမ်ားက အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ား၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ၎တုိ႕၏ 
ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားသည္ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ၎တုိ႕၏ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈရွိသည္ကို 
အထူးအေလးအနက္ထားရမည္။ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ နိမ့္က်ေသာ အဆင့္သတ္မွတ္သည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံ၊ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းတို႔ကို နားလည္ၿပီး ရင္ဆုိင္စိန္ေခၚရန္ လိုအပ္သည္။ ေယာက်္ားေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကို 
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က်ားမေရးရာအျမင္ျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ လူမႈဝန္းက်င္မွ အမ်ဳိးသားျဖစ္ျခင္းအေပၚ သတ္မွတ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား - 
အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားျဖစ္ရျခင္း၏ ႀသဇာပါဝါျမင့္မားျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းသေဘာ ရိွသည့္ အမ်ဳိးသားဆန္ျခင္း 
စသည့္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ေလ့ရွိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ 
လိင္ေျပာင္းသူ၊ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသူမ်ား/ၾကားလိင္ရွိသူ ကေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ထိခိုက္လြယ္မႈမ်ားမွာ 
ထင္သာျမင္သာ မရွိသည့္အတြက္ ထုိျဖစ္ရပ္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အနီးကပ္ဂ႐ုစိုက္ျခင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာ 
ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္ လူမႈအကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လိုအပ္သည္။ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ က်ားမေရးရာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေၾကေၾကညက္ညက္ ဆန္းစစ္စိတ္ျဖာ ေလ့လာျခင္းက 
ထိေရာက္မႈရွိသည္။ 

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕/အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေနေသာ ကေလးမ်ား

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕/အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ႏွီးႏြယ္မႈရွိေသာကေလး (ကေလးစစ္သား) တုိ႔အတြက္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ သေဘာတူထားသည္မွာ မည္သူမဆုိ အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ၿပီး 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုခုမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းခံရသူ (သို႔) မည္သည့္အရည္အခ်င္းအရျဖစ္ေစ 
အသံုးျပဳ ခိုင္းေစျခင္းခံရသူကို ဆုိလုိသည္။ ထိုအထဲတြင္ ထမင္းခ်က္မ်ား၊ အထမ္းသမားမ်ား၊ ဆက္သားမ်ား 
(သတင္းေပးပို႕ရသူမ်ား)၊ စပိုင္မ်ား (သို႔) လိင္မႈကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခိုင္းေစျခင္းခံရေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ 
မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္သည္။ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနအတြင္းတြင္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ ပက္သတ္ေနေသာသူ၊ 
စစ္ပြဲအတြင္းတြင္ အတင္းအၾကပ္ ယူေဆာင္ျခင္းခံရသူကိုမွသာ ရည္ၫႊန္းျခင္း မဟုတ္ေပ။ 

(UNICEF. 2007. The Paris Principles: Principles and guidelines on children associated with armed forces or armed groups, 
<www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf> ဆီေလွ်ာ္သလို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပပါသည္။ )
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စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်ားမ 
လူမႈက႑ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ/ 
က်ားမေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) မ်ားအတြက္ 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ 

GBV အတြက္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး (Child Protection) အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားမွ ဆန္းစစ္္ေလ့လာမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ 
ထည့္သြင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းတြင္ 
တတ္ႏိုင္သမွ် က႑စံု၊ အေၾကာင္းအရာစံု ပါဝင္ေစသင့္ျပီး ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ အျခားက႑မ်ားမွ မိတ္ဖက္မ်ား၊ GBV ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။  

ထိုေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ားမွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းမွ်ေဝျခင္း 
ဟူေသာ အဓိကတာဝန္ဝတၱရား အမ်ိဳးအစား ၃ ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနျပီး ‘လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈ’ 
ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသည္။ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ကာကြယ္၊ တားဆီးဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
ရွင္သန္က်န္ရစ္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္လို႔ငွာ ေမးျမန္းစံုစမ္းရာမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ 
စိတ္ျဖာ ေလ့လာ၍ ေပးအပ္ရမည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ရာ၌ သို႔မဟုတ္ 
ရွိျပီးသားစီမံကိန္းမ်ားကို ထိန္းညွိရာ၌ ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားႏွင့္ လစ္ဟာမႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပႏိုင္သည္။ 
စီမံကိန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္း၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ 
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းတို႔အတြက္ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုအပိုင္း (၂) - အဓိကအေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္ အလက္မ်ား- တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ အဓိက ဦးတည္အုပ္စုမ်ား
 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား 

- အစိုးရဌာနမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ 
လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရဲ၊ ဆရာမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား၊ 
ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ၊ 
ဘာသာေရးအေျခခံအဖြဲ႕မ်ား၊ GBV၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ကဲြျပားစံုလင္မႈ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား

 ► ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ထိခိုက္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား အပါအဝင္ 
ေဘးဒဏ္ခံ လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား

 ► ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္ အေျခအေန(IDP) ႏွင့္ ဒုကၡသည္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
လက္ခံေနရာ ေပးထားေသာ လက္ခံထားသူမ်ား/ အိမ္ရွင္ရပ္ရြာလူထုမ်ား
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အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ကေလးမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္း အစီရင္ခံျခင္း

ကေလးမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ထိခုိက္မႈရွိေသာ 
အေလ့အထမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းအစီရင္ခံသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
ကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အေၾကာင္းအား ဆန္းစစ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ က်င့္ထံုး၊ 
က်င့္ဝတ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္  ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း/ေအဂ်င္စီမ်ား အတြင္း 
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခဲြသည့္စနစ္ (Inter-Agency 
Child Protection Information Management System) ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူ
အညီေပးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ အနည္းဆံုး 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း တေျပးညီတည္း ျဖစ္သင့္သည္။ 

ကေလးသီးသန္႔ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းကို သင္တန္းရၿပီးသည့္ ဝန္ထမ္းကသာလွ်င္ ကေလးကို ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္း 
သင့္သည္။ ပို၍ လံုၿခံဳမႈရိွၿပီး က်င့္ထံုးႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဆန္းစစ္စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္းကို ပို၍သိလိုလွ်င္ အပိုင္း (၂) - 
အဓိက အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား- တြင္ ၾကည့္ပါ။

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

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ

က) ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးမ်ားအပါအဝင္္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးမွာ မည္သို႔ရွိနည္း။

 ► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ထြက္မသြားေအာင္ ထိန္းထားရန္ စနစ္မ်ား 
ရွိေနပါသလား။ 

 ► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔အတြက္ GBV အႏၲရာယ္တိုးပြားေစႏိုင္ေသာ 
ဓေလ့ထံုးစံ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။ 

ခ) ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား 
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံခ်က္အတြင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးပါသလား။ 
ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား အသက္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ရွိပါသလား။ ၎တို႔သည္ ရပ္ရြာလူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ား (ဥပမာ - ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္
ရာ လူထုေကာ္မတီမ်ား စသည္) တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေနပါသလား။ ၎တို႔သည္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ေနရာမ်ားကို ရရွိထားပါသလား။

ဂ) ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ 
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား သည္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား ၎တို႔၏ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား (ဤ လမ္းညႊန္မ်ားအပါအဝင္) ကို 
နားလည္သိရွိထားပါသလား။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္းက်င္အေျခအေန

(ဃ) ထိခိုက္နစ္နာေနေသာ လူဦးေရအတြင္း မည္သည့္ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက မိန္းကေလး၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ GBV (သို႔) GBV အႏၲရာယ္ 
ပို၍ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွင့္ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားရိွပါသလား။ ဥပမာ- ေယာက်္ားေလးမ်ားကို ဦးစားေပးျခင္း၊ 
ကေလးသူငယ္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးလိင္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ က်ားမေရးရာခြဲျခားမႈေၾကာင့္ 
ပညာေရးကို အထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား သင္ၾကားခြင့္မရျခင္း၊ အိမ္တြင္းတာဝန္မ်ားယူရျခင္း၊ 
ကေလးမ်ားအား လက္နက္ကိုင္္ တပ္ဖြဲ႕တြင္ တပ္သားသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ကေလး အလုပ္သမား 
အျဖစ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းစသည္။ 

 ► ဤအေလ့အထမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက အသက္အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳဳး
မ်ိဳးေသာအႏၲရာယ္ရွိေသာအုပ္စုဝင္ ကေလးမ်ားအား မည္သို႕ထိခိုက္မႈရွိသလဲ။ (ဥပမာ- ကေလးမ်ားအား 
အၾကမ္းဖက္မႈ ၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ)

 ► လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၏ ရလာဒ္က ဤကိစၥမ်ားအား 
မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမႈ ရိွေစသလဲ။ (ပိုမိုမ်ားျပားလာေစသလား ၊ ေလ်ာ့နည္းသြားေစသလား)

(င) ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားက မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
ေယာက်္ားေလးမ်ားကို GBV ႏွင့္ အျခားေသာအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားတြင္ မည္သို႕အေထာက္အကူ အကာအကြယ္ 
ျဖစ္ေစသလဲ။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၏ ရလာဒ္က ဤကိစၥမ်ားအား 
မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲမႈ ရိွေစသလဲ။ 

(စ) မည္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ အေၾကာင္းတရားမ်ားက မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားကို GBVႏွင့္ အျခား 
ေသာအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို တိုးေစႏုိင္သလဲ။ (ဥပမာ- လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၊ ထင္းေခြသြားရာ 
ခရီးလမ္္း၊ ေရခပ္သြားရာခရီးလမ္္း၊ ေက်ာင္းသြားရာခရီးလမ္္း၊ အလုပ္သြားရာခရီးလမ္္း၊ လူမ်ားထူထပ္ေသာ စခန္းမ်ား 
(သို႔) ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနမ်ား၊ မိကြဲ-ဖကြဲ (သို႔) အေဖာ္မပါေသာကေလး၊ ဥပေဒအရ ပဋိပကၡျဖစ္ေသာေနရာ၊ 
ကေလးလူကုန္ကူး ကြန္ယက္ စသည္မ်ားရွိေနျခင္း)

 ► မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မည့္သည့္အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရသလဲ။
 ► အထူးသျဖင့္ အႏၲရာယ္ႀကံဳႏုိင္သည့္ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားထဲတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ 

အေထာက္အပံ့အကူအညီ မရရိွေသာ သူမ်ားရွိပါသလား။

(ဆ) ကေလးမ်ားႏွင့္ ၄င္္းတို႔အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူမ်ားတြင္ ဤအႏၲရာယ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ 
မည္သို႔ေသာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိသလဲ။

 ► ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း (သို႔) အျခားပံုစံမ်ားျဖင့္ 
အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရပါက အကူအညီ ရယူရန္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳကာကြယ္မႈယႏၲရား 
(ဥပမာ - ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေကာ္မတီ၊ 
ကေလးမ်ားအကြၽမ္းတဝင္ရွိသည့္ ေနရာမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
ေသြးရင္းသားရင္းသဖြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ကြန္ယက္မ်ား၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အျခားဓေလ့ပံုစံမ်ား) စသည္ျဖင့္ GBV အႏၲရာယ္ႏွင့္ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္မ်ားအား 
ေစာင့္ၾကည့္ရန္၊ ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းျခင္း နွင့္္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ျခင္း 
ရွိပါသလား။ 
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

ကေလးမ်ားအတြက္  သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

(ဇ) GBV ႏွင့္ အျခားေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ရွင္သန္က်န္ရစ္ေသာကေလးမ်ားအတြက္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ဳိးထားရွိသလဲ။ (ဥပမာ- က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရး၊ စိတ္လူမႈဆိုင္ရာပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ လံုၿခံဳမႈ၊ 
တရားဥပေဒ စိုးမီုးေရး၊ ဥပေဒအေထာက္အပံ၊ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည္ျဖင့္)

 ► ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား/ အၾကမ္းဖက္ခံရျပီးေနာက္ ရွင္သန္က်န္ရစ္သူ မိန္းကေလးမ်ား၊ 
ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႕၏ လိုအပ္ခ်က္ကြဲျပားမႈအတုိင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသလား။ 

 ► ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝွက္လံုၿခံဳမႈရိွျပီး ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈ၊ တေလးတစားဆက္ဆံမႈ တို႕ျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ေပးပါသလား။

 ► ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း  
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးမႈရွိပါသလား (အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား/ အၾကမ္းဖက္ခံရျပီးေနာက္ 
ရွင္သန္က်န္ရစ္သူ ကေလးမ်ားအား အသိေပးသေဘာတူမႈရယူျခင္း၊ မျဖစ္မေန သတင္းပို႕ျခင္းဆိုင္ရာ 
တရားဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား စသည္ျဖင့္)

 ► ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား က်ားမေရးရာ၊ က်ားမေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (GBV)၊ အမ်ိဳးသမီး 
အခြင့္အေရးႏွင့္ ကေလးမ်ား႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း၊ လိင္မႈေရးရာကိစၥမ်ား၊ 
ကေလးမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈရွိေသာ အေျခခံမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ားေပးထားပါသလား။

 ► အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊ ထိေရာက္စြာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ႏွင့္  
ညႊန္းပို႕လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား (SOPs) ရွိသလား။

(စ်) မည္သည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ၊ စိတ္ေနစိတ္ထားပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာမ်ားက 
ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေစသလဲ။ 

 ► ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လမ္းမီွ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ မည္သည့္စနစ္မ်ား ထားေပးရမလဲ။
 ► ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အစဥ္လိုက္နာသင့္ေသာ ပံုစံဒီဇိုင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား (ဥပမာ - ခႏၶာကိုယ္ 

မသန္စြမ္းမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ၊ အျမင္ သို႔မဟုတ္ အျခားအာရံုခံအဂၤါမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ စသည္) အပါအဝင္ 
လူအားလံုး လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ဆီေလ်ာ္သလို ျဖန္႔ေဝေပးပါသလား။2

သီးျခားအႏၲရာယ္ရွိအုပ္စုမ်ားအတြက္ က်ားမေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား

(ည) မိဘနဲ႔ တကြဲတျပားျဖစ္ေနသူ၊ အေဖာ္မပါသူ ကေလးမ်ားအတြက္ လက္ခံၾကိဳဆိုသည့္ဌာနတြင္ အမ်ိုုုဳးသား၊ 
အမ်ိုုုဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားပါသလား။   ဤဝန္ထမ္းမ်ားအား GBV ႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္မွ 
ရွင္သန္က်န္ရစ္သူ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္ ခ်က္ခ်င္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ 
သင္တန္းမ်ား ေပးထားပါသလား။

 ► မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ပူးေပါင္းသည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ အျခားေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားက 
ေတြ႕ၾကံဳႏိုင္ရန္ အလားအလာရိွေသာ GBV အႏၲရာယ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ကို္င္တြယ္ 
ေျဖရွင္းျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ား ရိွပါသလား (ကာလရွည္ၾကာ ေနရာခ်ထားမႈ ႏွင့္ မိသားစုမ်ား 
ျပန္လည္ပူးေပါင္းသည့္ အစီအစဥ္ ျပီးေျမာက္ျပီးစီးခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းအေျခအေန အပါအဝင္) ။ 

2 အစဥ္လိုက္နာသင့္ေသာ ပံုစံဒီဇိုင္း(Universal Design) ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား အေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
ေနာက္ဆက္တဲြ ၄ မွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။ 
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

(ဋ) လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕/အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပက္သတ္ဆက္စပ္မႈရွိေနေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားက GBVႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအႏၲရာယ္မ်ား၊ လိုအပ္သည့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသလား။

 ► လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္မႈ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
တြင္ မွီခိုသူမ်ားျဖစ္ေနျခင္း (သို႔) လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕/အုပ္စုဝင္မ်ား၏ ဇနီးမယားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ 
သတိမမူမိေသာ မိန္းကေလးမ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသလား။ 

 ► ယခင္က လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕/အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သပ္ဆက္စပ္မႈရွိျပီး GBV အႏၲရာယ္ႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈ 
ပံုစံမ်ားနင့္ ေတြ႕ၾကံဳခံခဲ့ရသူ ကေလးမ်ားအား မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ေရး ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ 
လူမႈေရးအရ အရွက္ရေစျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးသည့္  စနစ္မ်ားထားရွိပါလား။ 

 ► မိသားစုႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ေရး ျပဳလုပ္ေပးထားေသာ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၏ မိသားစုမ်ား၊ 
၄င္းတို႕၏ ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ၄င္းကေလးမ်ားအား လူမႈေရးအရ အရွက္ရေစျခင္းမွ 
ကင္းေဝးမႈအား ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးထားပါသလား။ 

(ဌ) ကေလးမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ဌာနမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိ/ 
မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ား ရွိပါသလား။ 

 ► မိန္းကေလး၊ ေယာက်္ားေလးမ်ား (ကေလးမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားအပါအဝင္) အတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားအား 
သီးျခားစီ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသလား။ 

 ► အႏၲရာယ္ရွိေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူအက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ 
အျခားေသာပံုစံျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းမ်ား ရွိပါသလား။ 

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္နယ္ပယ္မ်ား

က) GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ  
စီမံကိန္းမ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားထဲတြင္ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းထားပါသလား။ 

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ 
GBV ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေသာ 
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားကို ေရးဆဲြရာတြင္ 
အဓိပၸါယ္ျပည့္၀စြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ ၎တို႔သည္ မည္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသနည္း။

 ► ထိုမူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားကို ဆက္သြယ္အသိေပးပါသလား (လုိအပ္ပါက သီးျခားစီခဲြလ်က္)။

 ► ထိုမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေစရန္ ကေလးသူငယ္ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စနစ္တက်ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးထား ပါသလား။  

(ခ) ကေလးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ား၊ 
ႏုိင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားမွာ မည္သည္တို႕ျဖစ္သလဲ။ 

 ► ၄င္းတို႕သည္ မိန္းကေလး၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အခြင့္အေရး၊ က်ားမေရးရာ 
တန္းတူညီမွ်ေရးနင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၊ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားနင့္ တေျပးညီတည္း ျဖစ္ပါသလား။ 
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မွ်ေဝျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာနယ္ပယ္မ်ား

က) ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ား 
ေပးၿပီးျဖစ္ပါသလား - 

 ► က်ားမေရးရာ၊ က်ားမေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား/ 
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈႏွင့္ လိင္မႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ား  

 ► အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေျခကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈမ်ား 
ရယူရန္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရ၍ 
လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းမႈရွိရွိျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရာတြင္ ပံ့ပိုးႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား

ခ) ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လူထုတြင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေထြေထြလံုျခံဳေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကို 
လူထုအတြင္းတြင္ ျမင့္တက္လာေစပါသလား။

 ► အသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဆင့္ 
ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမႈမ်ားအပါအဝင္)၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို 
သတင္းေပးပို႔ရမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ GBV အတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ရယူမည္ ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။ 

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

 ► အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူထုႏုိးေဆာ္စည္းရံုးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။

ဂ) ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ ဖိုရမ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ 
က်ားမေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ ယင္းတို႔အား 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး 
တက္ေရာက္သူ မ်ားသည္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားအား ေၾကာက္ရႊံ႕စိုးရိမ္ျခင္းကင္းစြာ တင္ျပေဆြးေႏြး ႏိုင္ပါသလား 
(ဥပမာ - လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအျဖစ္ ထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)
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အရင္းအျမစ္မ်ား ေဆာ္ၾသစည္းရံုးရယူျခင္း/ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ GBV ဆိုင္ရာ 

အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ GBV ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား မူၾကမ္းျပဳစုရာတြင္ 
အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ားကို အထူးျပဳေဖၚျပထားသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန မျဖစ္ပြားမီ သို႔မဟုတ္ 
အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး 
တို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံသည့္အခါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
အသိပညာမ်ားကို သိရွိမႈကို ထင္ဟပ္၍ ထိုအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုပါ 
တင္ျပႏိုင္ပါက ထိုအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာ ေစပါသည္။

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ရန္ပံုေငြ ရရွိေစေရးထက္ ပိုလြန္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား

‘အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေဆာ္ၾသစည္းရံုးရယူျခင္း/ ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း’ ဆိုသည္မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို 
ရယူရန္သာမက လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကတိကဝတ္မ်ားကိုပါ 
တုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ 
ေယဘုယ်အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း (၂) မွ အဓိကအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္အလိုက္လမ္း
ညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္ အလက္မ်ား တြင္ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါ `ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း´ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ 
အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ား/မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ေဆာ္ၾသစည္းရံုးႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ အခ်ိဳ႕အား ထပ္ေဆာင္းတင္ျပထားပါသည္။

          

က။ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လႊမ္းျခံဳရႈျမင္မႈ

 ► အဆိုျပဳလႊာတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား၊ 
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေဘးဒဏ္ခံ 
လူထုအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား တို႔ကို ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသလား။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လိင္၊ အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ 
အျခားေသာ ထိခိုက္လြယ္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါသလား။ 

 ►  ‘GBV’ ဟု ေယဘုယ်သံုးႏႈန္းျခင္းထက္ GBV သီးျခားပံုစံမ်ား၏ အႏၲရာယ္မ်ား (ဥပမာ - ကေလးသူငယ္ကုိ 
လက္ထပ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အတင္းအက်ပ္လက္ထပ္ေစျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ၊ ရင္းႏွီးေသာ 
အတူေနအေဖာ္မွွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခား အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ား စသည္) အား သီးျခားေဖာ္ျပကာ 
ဆန္းစစ္ ေလ့လာထား ပါသလား။
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ခ။ စီမံခ်က္၏ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ

 ► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္း ျပဳစုသည့္အခါ
 ► GBV ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ GBV 

ႏွင့္ ထိေတြ႕ႏိုင္မႈအတြက္ လံုၿခံဳေရးျမႇင့္တင္ရန္ (ဥပမာ- ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈျခင္းမွ အေထြေထြ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
GBV အႏၲရာယ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေၾကာင္းကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း၊ စခန္းႏွင့္ 
အျခားေနရာမ်ားအား ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား အရည္အခ်င္း ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း) 

 ► သီးျခားအုပ္စုတြင္ပါဝင္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို 
မည္သို႔ ေလ်ာ့ခ်ေပးမည္ကို ရွင္းျပထားျခင္း ရွိပါသလား။ (ဥပမာ - အိမ္ႏွင့္ကြဲကြာေနေသာ ကေလးမ်ား၊ 
အေဖာ္မရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊  လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕/အုပ္စုမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ မိန္းကေလး မ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား စသည္) 

 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ထပ္ေဆာင္းလိုအပ္ပါသလား (ဥပမာ - အလုပ္တာဝန္ျဖင့္ ခရီး သြားလာရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအား တစ္ဦးတည္း မသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းႏွင့္အတူ 
အမ်ိဳးသားမိသားစုဝင္တစ္ဦးကို အေဖာ္လိုက္ေပးႏိုင္ရန္ ပံ့ပုိးေပးျခင္း)။

 ► မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားတြင္ ေတြ႕ၾကံဳႏုိင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ 
လံုၿခံဳမႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္လ်က္္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔အေပၚ 
အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္းအား အစိုးရ၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးေရးလုပ္သူ
မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသလံုၿခံဳေရး၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္
ငန္း လုပ္ေနသူမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ ဥပေဒ၊ တရား မွ်တေရးက႑မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား 
သက္ဆုိင္ရာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သင္တန္းမ်ား စီစဥ္က်င္းပေပးႏိုင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု 
ရွိၿပီးျဖစ္ပါသလား။

 ► လူထုတြင္းသို႔ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို 
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (ဥပမာ - ဘေရးလ္ မ်က္မျမင္ စာမ်ား၊ သေကၤတသံုး 
ဘာသာစကား၊ ရိုးရွင္းေသာ ပံုျပသတင္းစကားမ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ား စသည္) ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ထပ္ေဆာင္း 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိပါသလား။

 ► အေရးေပၚအေျခအေနၿပီးဆံုးခ်ိန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာ မူၾကမ္းျပဳစုသည့္အခါ-
 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ မ်ားႏွင့္ 

ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဘဝသာယာအဆင္ေျပမႈႈကို တိုးျမွင့္ေပးရန္ ေရရွည္တည္တံ့ 
ႏိုင္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ျပဳမည္၊ GBV သီးျခား အမ်ိဳးအစားမ်ားအား 
ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေရရွည္တြင္ မည္သို႔ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသလား။ 

 ► အဆိုျပဳလႊာသည္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈကို ေသခ်ာေစရန္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဆိုေသာ 
ကတိကဝတ္ျပဳမႈကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပပါသလား။
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ဂ။ စီမံခ်က္အား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း

 ► အဆိုျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ GBV အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လမ္းညႊန္ သေဘာတရားမ်ား 
ႏွင့္ အဓိက ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ ပါသလား။ (လူ႕အခြင့္အေရးကို 
အေျခခံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူကို ဗဟိုျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳျခင္း၊ စနစ္မ်ားကို 
အေျခခံျခင္း)

 ► အဆိုျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္မ်ားျပားေစရန္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာက်က် 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ က႑မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသလား။ 

 ► စီမံခ်က္က အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္တို႔ကို ျမွင့္တင္ေပးပါသလား။ (ကေလးသူငယ္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္းထမ္း မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္)

အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ဆိုင္ရာ 

အခ်က္မ်ား 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ 
GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအား အေျခအေန 
တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဆီေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးတည္လူထု၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ 
ထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ 

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ GBV အႏၲရာယ္ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

၁။ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအား ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ (ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
သုိ႔မဟုတ္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကုိ ပိုမို တိုးပြားလာေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္)

 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ဝန္ထမ္းမ်ား/စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊  ထိုအမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ပံုမွန္သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ားေပး၍ ဦးေဆာင္မႈရာထူးမ်ား ရယူႏိုင္လာေစရန္ ႏွင့္ 
သင္တန္းျပန္လည္ပုိ႔ခ်ႏိုင္ေစရန္ ဦးတည္ပံ့ပိုး ေပးရမည္။

 ► အမ်ိဳးသမီမ်ား (သင့္ေတာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား)သည္ လူထုအေျချပဳ 
ကေလး သူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕တို႔တြင္  တက္ၾကြစြာ 
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ပါဝင္ေစရမည္။ ရပ္ရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲရန္ 
ႀကိဳးစားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို သတိထားရမည္။ လိုအပ္ပါက 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈကို ရရွိရန္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ သင္တန္းဆရာ 
ရာထူးမ်ားထဲ တြင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ားကို ထည့္သြင္းခန္႔ထားရမည္။ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအား လံုေလာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳ၍ ကိုယ္တိုင္ 
ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ၄င္းတို႔ထံမွ ပါဝင္ကူညီမႈမ်ား ရယူရမည္။

၂။ က်ားမေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ရန္၊ လူထုအေျချပဳ ကေလး သူငယ္ကာကြ
ယ္္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း မ်ားတြင္ အရည္အေသြးျပည့္၀ရန္ အေထာက္အကူေပးပါ။ 

 ► ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္္သက္မ်ားအေပၚ က်ား-မအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ 
လူထုမွ ကာကြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား/ကာကြယ္ေရးယႏၲရားအား အရည္အေသြး 
ျပည့္ဝရန္ အေထာက္အကူေပးပါ။ (ဥပမာ- ကေလးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊ 
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေကာ္မတီ၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ကြင္းဆင္း ဝန္ထမ္း၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ 
ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္သူမ်ား ကြန္ယက္၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕၊ အျခား႐ိုးရာ နည္းလမ္းမ်ား) ။ ၄င္းတုိ႔၏ 
အရည္အေသြးျပည့္ရန္ အေထာက္အကူေပးရာတြင္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား (ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္) ၄င္းတုိ႔၏ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား လိုက္နာသင့္သည့္ က်င့္ထံုး၊ လံုၿခံဳမႈ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ အတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပါ။ မည္သည့္ေနရာတြင္ အစီရင္ခံရမည္၊ မည္ကဲ့သို႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ယူရမည္တို႔ကို ေျပာျပေပးပါ။

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
LGBTI ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား

ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္ လိင္ေျပာင္းထားသူ (transgender) ႏွင့္ လိင္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသူမ်ား/ၾကားလိင္ရွိသူမ်ား 
(intersex) ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လိင္မႈဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈႏွင့္ 
က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခ်က္ တို႔ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ခံစားရႏိုင္ေျခ 
ပိုမ်ားသည္။ လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသမီး (lesbian)၊ လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသား (gay)၊ လိင္တူလိင္ကဲြစံုမက္သူ 
(bisexual) ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ လိင္မႈဆုိင္ရာတိမ္းညႊတ္မႈေၾကာင့္ အလားတူ 
အႏၲရာယ္ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ထိုသူတို႕မွာ ၾကိဳတင္ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား (Prejudice) ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ 
ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ရဲ (သို႔) လံုၿခံဳေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ 
ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရျခင္းရွိသည္။ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားႏွင္႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ 
လူငယ္မ်ားအား အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းမ်ား စူးစမ္းရာ၌ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ေနသူမ်ားက အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ဆန္းစစ္ရာ၌ ၄င္းတို႔သည္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္မွာ စိန္ေခၚမႈ ရွိေနျခင္း ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ LGBTI  ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက LGBTI မ်ားႏွင့္အတူ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္မ်ားျဖင့္ 
၄င္းတို႔၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ခံစားမႈကို တိုးျမင့္ေစ၊ ေလ်ာ့က်ေစသည့္ အခ်က္မ်ားကို 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။ ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ လိင္မႈဆိုင္ရာတိမ္းညြတ္မႈ/
သတ္မွတ္ခ်က္အား LGBTI  ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို လံုျခံဳမႈရွိစြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ သည့္ေနရာမ်ား 
ဖန္တီးေပးထားသင့္သည္။
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အေရးတႀကီး သိရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ား 

ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၁၀-၁၉ အတြင္း သူတုိ႔၏ ကိုယ္အဂၤါဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ 
အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ GBV အမ်ိဳးအစား တစ္ခုခုအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိ ေနနိင္သည္။ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
လိင္မႈဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္မႈဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ ငယ္ရြယ္ေသာအသက္တြင္ လက္ထပ္ျခင္း၊ 
ရင္းႏွီးသည့္အတူေနအေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။  
၄င္းတို႕၏ လူမူဆက္ဆံေရး စြမ္းရည္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရလာေစရန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အဆင့္သင့္ ရွိသင့္သည္။ (ေက်ာင္း၊ လူထုအေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ား စသည္ျဖင့္)။ ၄င္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
၄င္းတို႕၏သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ - ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈတာဝန္မ်ား၊ အိမ္တြင္း လိုက္နာရမည့္ 
အခ်က္မ်ား၊ စာတတ္ေျမာက္မႈအဆင့္ စသည္)  တို႕ကို ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

(Child Protection Working Group [CPWG]. 2012. Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action, p. 
95, <http:// toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1103/ Minimum-standards-Child_Protection.pdf> မွ မွီျငမ္း 
ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)

 ► ကေလးမ်ားအတြက္ စုေဝးခိုရာေနရာမ်ားတြင္ GBV ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ လူမႈဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းရွိ စုေဝးခိုရာေနရာမ်ားသည္ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမီလာေရာက္ႏုိင္သည့္ 
ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ (ဥပမာ - လူမႈဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းရွိ ေနရာမ်ားသည္ ကေလးမ်ား 
အတြက္ လံုၿခံဳမႈရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ကေလးမ်ား ကူးလူးသြားလာရာတြင္ 
လံုၿခံဳမႈအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း-ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အေဖာ္လိုက္ေပးျခင္းႏွင့္ ၄င္းေနရာမ်ား၏ ဖြင့္ပိတ္ခ်ိန္တုိ႔က  
အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း ေသခ်ာေအာင္ စီစဥ္ေပးပါ။ မသန္စြမ္း 
ကေလးမ်ား လာႏုိင္ေအာင္လည္း စီစဥ္ေပးပါ။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိခင္မ်ားအတြက္ ကေလးမ်ားကို 
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးပါ စသည္ျဖင့္) ၊ လူထုတြင္းသြားလာရန္ ခက္ခဲေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္သူ 
မိန္းကေလးမ်ားကို ရွာေဖြျပီး ၄င္းတို႔ေတြက ဤေနရာသို႔ လာေရာက္ႏုိင္သည့္ စြမ္းအားရွိပါေစ။ 
ဤေနရာမ်ားက ၄င္းတို႕၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွေသာေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွပါေစ။ 

 ► လူမႈဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းရွိ စုေဝးခိုရာေနရာမ်ားရိွ ဝန္ထမ္းအားလံုးအား က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ 
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး/လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈ၊ လိင္မႈေရးရာအေၾကာင္းႏွင့္ 
စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေရွးဦးျပဳစုကူညီျခင္း (ဥပမာ - အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား မည္သို႔ 
ဆက္သြယ္အားေပးရမည္၊ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သတင္းပို႔ 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို ေလးေလးစားစား မည္သို႔ပံ့ပိုးေပးရမည္) တို႔ကို ေလ့က်င့္ 
သင္တန္းေပးထားပါ။  

 ► ရပ္ရြာလူထု စုေဝးခိုနားရာေနရာမ်ားအတြင္း GBV ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ရန္အထူးစီမံကိန္းမ်ားကို 
ပံ့ပိုးပါ။ (ဥပမာ- ကေလးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳထိေတြ႕မႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား 
အတြက္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္္ျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံခ်က္မ်ား၊  မိန္းကေလး၊ ေယာက်္ားေလး 
မ်ားအတြက္ ‘အၾကမ္းဖက္ျခင္း ႏွင့္ က်ား-မေရးရာ’ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို သီးျခားစီ လည္းေကာင္း၊ 
အတူေရာေႏွာ၍ လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊  ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္မ်ားအတြက္ လိင္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ 
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္း၊ မိဘအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ျခင္း စသည္) မိဘ 
အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားအား မသန္စြမ္္းကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အတြက္လည္း  
ေဆာင္ရြက္ေပးျပီး  မသန္စြမ္္းမႈအေၾကာင္း အသိအျမင္ေပးျခင္းႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
မိဘအေထာက္အကူျပဳ စြမ္းရည္ (သို႔မဟုတ္) မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ပါဝင္ပါေစ။
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အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား 
မသန္စြမ္းကေလးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား

မသန္စြမ္းကေလးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားက တသီးတသန္႔ျဖစ္ေနျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ထြက္မေျပးႏုိင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အႏၲရာယ္မ်ားကို နားလည္သေဘာမေပါက္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ GBV 
ႏွင့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္ မကာကြယ္ႏုိင္ျခင္းမ်ား ရိွသည္။ ၄င္းတုိ႔တြင္ ေငြေရးေၾကးေရး 
အရင္းအျမစ္မ်ားလည္းမရွိ၊ GBVႏွင့္ ပက္သတ္ေသာသတင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရေသာသူမ်ားအတြက္ 
အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သတ္ေသာသတင္းမ်ား့ ရႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ျပင္ မသန္စြမ္းဆယ္ေက်ာ္
သက္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္က်ာ္းေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားအား ေလွ်ာ႔ေစႏိုင္သည့္ 
သက္တူရြယ္တူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးကြန္ယက္မ်ားက ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိေနသည္။ GBVႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား သိရိွေနေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ 
လိုအပ္သည္။ ကေလးသူငယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ကေလးမ်ားအတြက္ ရင္းႏီွးေဖာ္ေရြမႈရွိၿပီး 
မသန္စြမ္းကေလးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္း ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနသည္ျဖစ္ေစ 
ဝန္ေဆာင္မႈရႏုိင္ေရး/လက္လွမ္းမီွႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား/ေဆးကုသေပး
သူမ်ားကလည္း မသန္စြမ္းကေလးမ်ားကို ၄င္းတို႔အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေအာင္၊ 
ဘဝသာယာ၀ေျပာေအာင္၊ ၄င္းတို႕၏ ရပ္ရြာအတြင္းရိွ ေထာက္ပံံံ႕ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရရိွေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ညႊန္းပို႔လႊဲေျပာင္းရန္ နည္းစနစ္မ်ားအား (referral mechanisms) မ်ားအား 
အၾကမ္းဖက္ခံရေသာသူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရန္၊ ၄င္းတုိ႔အား ကာကြယ္မႈေပးေသာေနရာသို႔ 
လက္လွမ္းမီွႏိုင္ေစရန္၊ အၾကမ္းဖက္ခံရေသာသူမ်ားအား ကူညီေပးသည့္ စီမံခ်က္မွတဆင့္ 
အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ေဆာင္ရြက္ပါ။ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈေလ်ာ့ေစရန္ 
ကာကြယ္ႀကိဳးပမ္းမႈကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္  စီမံကိန္းမ်ား/
အစီအစဥ္မ်ားသည္ လံုၿခံဳမႈရိွေသာေနရာမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ကို အေလးေပးျပီး  လူမႈကြန္ယက္အားျဖည့္ျခင္း၊ 
မသန္စြမ္းမိန္းကေလးမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေပးျခင္းလည္း ပါဝင္သင့္သည္။

(ပိုမိုသိရွိ လိုပါက Women’s Refugee Commission, 2014. Disability Inclusion: Translating policy into practice 
in humanitarian action, <http://womensrefugeecommission.org/programs/disabilities/disability-inclusion> တြင္ 
ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္သည္။)

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား 
ကေလးလိင္မႈဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ လကၡဏာမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ကေလးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လိင္မႈဆုိင္ရာေစာ္ကားခံရသည့္လကၡဏာမ်ား/ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရသည့္ လကၡဏာမ်ား ကြဲျပားႏုိင္သည္။ အၿမဲတမ္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိႏိုင္ပါ။ 
လကၡဏာတစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေသာကေရာက္မႈ လကၡဏာတစ္ခုခုကို ေတြ႕ရရံုမ်ျဖင့္ 
ကေလးက အေစာ္ကားခံရသည္ဟု မဆုိလုိပါ။ မည္သုိ႔ဆုိေစ မ်ားစြာေသာ လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ရပါက  
ကေလးတြင္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုသည္။ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္း လုပ္ေနေသာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကာကြယ္ေရးကြန္ယက္တြင္ လုပ္ေနသူမ်ားက ကေလးမ်ားအၾကား ေသာကေရာက္ေနသူမ်ားတြင္ 
ေတြ႕႐ိုးေတြ႕စဥ္လကၡဏာမ်ားကို သတိခ်ပ္မိ၍ ဤလကၡဏာမ်ားကို လိင္မႈဆုိင္ရာေစာ္ကားခံရမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအျဖစ္ အေရးတၾကီး ယူဆရမည္။ 
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ႏို႕စို႕အရြယ္ကေလးမ်ားႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္စအရြယ္မ်ား (၀-၅)ႏွစ္
 ► ပံုမွန္ထက္ပို၍ ငိုေနျခင္း၊ တအီအီျဖစ္ျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ျခင္း
 ► ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို တြယ္ကပ္ေနျခင္း၊ ပံုမွန္ကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ အတင္းမီွတြယ္ထားျခင္း
 ► လံုၿခံဳေသာ ေနရာမ်ားမွထြက္ရန္ ျငင္းဆုိျခင္း
 ► အိပ္ေပ်ာ္ရန္ခက္ခဲျခင္း (သို႕မဟုတ္) ေတာက္ေလွ်ာက္အိပ္ေနျခင္း
 ► ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္း၊ ဆီးမထိန္းႏုိင္ျခင္း၊ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ဆုတ္ယုတ္ျခင္း
 ► ၄င္းတို႔ႏွင့္ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ လိင္မႈဆုိင္ရာအျပဳအမူမ်ားကို သိရိွေၾကာင္းျပျခင္း၊ စိတ္ဝင္စားမႈျပျခင္း

ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ား (၆-၉)ႏွစ္
 ► (၀-၅) ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ထပ္ေလာင္း၍---
 ► ေစာ္ကားခံရၿပီး  တစ္စံုတစ္ရာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား (လူမ်ား ၊ ေနရာမ်ား ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား) အား 

ေၾကာက္ရြံေနျခင္း
 ► ၄င္းတုိ႔ အသက္ထက္ငယ္ေသာ အမူအယာ (အိပ္ယာထဲဆီးသြားျခင္း (သို့မဟုတ္)  မိဘမ်ား၏ ဂ႐ုစိုက္မႈကို 

လိုလားျခင္း)
 ► ႐ုတ္တရက္ေက်ာင္းသြားရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း
 ► ၄င္းတုိ႔၏ လိင္အဂၤါမ်ားကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာကိုင္တြယ္ျခင္း
 ► မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ားကိုေရွာင္ျခင္း (သို့မဟုတ္) သူတုိ႔ဖာသာေနျခင္း
 ► အစာစားရန္ျငင္းဆန္ျခင္း (သို့မဟုတ္)  တစ္ခ်ိန္လံုးအစာစားေနလိုျခင္း

ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား (၁၀-၁၉) ႏွစ္
 ► စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း (နာတာရွည္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးျခင္း)၊ ငိုေၾကြးျခင္း (သို့မဟုတ္) ထံုထိုင္းသြားျခင္း
 ► အိမ္မက္ဆုိးမ်ားမက္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) အိပ္စက္္ျခင္း ပံုမွန္မဟုတ္္ျခင္း
 ► ေက်ာင္းတြင္ ျပႆနာျဖစ္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ေက်ာင္းမတတ္လုိျခင္း
 ► ရြယ္တူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ေဒါသထြက္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရန္ ခက္ခဲမႈမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ 

လူအမ်ားႏွင့္ ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ တာဝန္ရိွလူၾကီးံမ်ား၏ စကားကို နားမေထာင္ျခင္း (သို့မဟုတ္) မ႐ိုေသျခင္း
 ► မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားအား ေရွာင္ဖယ္ေနျခင္း အပါအဝင္ ေရွာင္ဖယ္ေသာ အမူအယာ ျပသျခင္း
 ► မိမိကိုုယ္ပ်က္စီးေစေသာ အမူအယာ (မူးယစ္ေဆး၊ အရက္၊ မိမိကိုယ္ကို နာက်င္ေအာင္လုပ္ေသာ 

ဒဏ္ရာမ်ား)
 ► ေက်ာင္းတြင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ရလာဒ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း
 ► စားေသာက္မႈပံုစံျပႆနာမ်ား၊ တခ်ိန္လံုးစားေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) လံုးဝမစားျခင္း
 ► ေသေၾကာင္းႀကံစည္သည့္ အေတြးအေခၚ (သို႕မဟုတ္) ႀကံစည္ျခင္းမ်ား
 ► မေတာ္မတရား ျပဳက်င့္ခံရသည့္အေၾကာင္း/ ေစာ္ကားမႈအေၾကာင္းေျပာျခင္း၊ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရသည့္ 

အေၾကာင္းအား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ား

(International Rescue Committee and United Nations Children’s Fund. 2013. Caring for Child Survivors of Sexual Abuse, 
<http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/07/CCS-Guidelines-lowres.pdf> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)
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၃။ GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူကေလးမ်ားအား အသက္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းတို့ကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားထားေသာ က႑ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ု ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 ► GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူကေလးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရျပီး သင့္တင့္မွ်တေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
စနစ္မ်ား (ညႊန္းပို႔လႊဲေျပာင္းရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား)အား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဆီေလ်ာ္မႈရိွေသာ ကေလးသူငယ္ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ GBV ဆိုင္ရာ အထူးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ကိုင္ပါ။ 
ဤစနစ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဘက္ဆုိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္္လူမႈေရးရာ 
အေထာက္အပံ့၊ လံုၿခံဳေရး/ ျပည္သူ႕ရဲဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဥပေဒအကူအညီ၊ အမႈစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ပညာေရး၊ 
အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အျခားဆီေလ်ာ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာမႈရွိပါေစ။

 ► က႑ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တုန္႔ျပန္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္္ GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူ 
ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ စံ လုပ္ထံုး 
လုပ္နည္းမ်ား (SOPs) ပါဝင္ပါေစရန္ တိုက္တြန္းစည္းရုံးေျပာဆိုပါ။ 
• ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ သတင္းေဝမွ်သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ညႊန္းပို႔ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား 

ကို ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား၊ GBV လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၊ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ 

• သတ္မွတ္ထားသည့္ စံလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (SOPs) က ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား 
GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈအား မည္ကဲ့သို႔ အစီရင္ခံရမည့္ 
အေၾကာင္းပါရွိပါေစ။ က်ဴးလြန္မေစာ္ကားသူက မိသားစုထဲ မိသားစုဝင္တစ္ဦးျဖစ္ေနလွ်င္ ျဖစ္စဥ္ကို 
မည္သုိ႔တင္ျပရမည့္ အေၾကာင္းအရာ ပါဝင္ပါေစ။

 ► ကေလးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္လံုျခံဳမႈရိွေသာ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
လမ္းၫႊန္စာအုပ္ တစ္အုပ္ ျပဳစု၍ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ထမ္း၊ GBV ဆိုင္ရာ အထူး 
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ က႑ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမ်ား (ဥပမာ- က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသူမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာပံ့ပိုးေပးသူမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ရဲ 
စသည္ျဖင့္) ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႕ ရရိွႏုိင္ ေအာင္ထားပါ။ 

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ညႊန္းပို႔လႊဲေျပာင္းရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (Referral Path Ways) 

ညႊန္းပို႔လႊဲေျပာင္းရန္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ အစီအမံျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ 
အကူအညီေပးေသာ ကၽြမ္းက်င္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ဥပမာ - ေဆးကုသမႈ၊ 
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ရဲအကူအညီ ႏွင့္ တရားေရး ဥပေဒေရးရာ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား
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၄။ ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ဟာကြက္မ်ားရွိေနလွ်င္ ေဆးကုသဌာန၊ 
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ရဲႏွင့္ ဥပေဒ/တရားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ 
ကေလးမ်ားကို မည္သို႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရမည္ဆုိေသာ သင္တန္းမ်ိဳးေပးပါ။ 

 ► ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္ခံရသူကေလးမ်ားအား အသက္အလိုက္၊ က်ားမေရးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံအခ်က္မ်ားနွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။  ဤနည္းလမ္းမ်ားတြင္ 

• အၾကမ္းဖက္ခံရသူကေလးမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္အခါ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ထားပါ။ 
(ဥပမာ- ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကေလးလံုၿခံဳမႈကို 
ေသခ်ာေစျခင္း၊ ကေလးအား ႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္း၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈ ဆီေလ်ာ္သလုိ ထားရွိျခင္း၊ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ ကေလးပါဝင္ေစျခင္း၊ ကေလးတုိင္းကို မွ်မွ်တတ တေျပးညီ ဆက္ဆံျခင္း၊ 
ကေလး၏ ႀကံ့ခုိင္မႈကိုအားျပည့္ေစျခင္း)။

• ေဒသဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားအရ၊ အသက္အရႏွင့္ ကေလးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမႈအတုိင္းအတာ ကိုလိုက္၍ 
ကေလး၏ ႀကိဳတင္သေဘာတူခ်က္ရျခင္း/ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို 
ျပဳလုပ္ပါ။ 

• ကေလးအႏၲရာယ္ရွိေနေသာ အေျခအေနတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈအတြက္လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိလွ်င္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မွီၿငမ္းပါ။ 

• အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ ကေလးတစ္ေယာက္ကို လံုၿခံဳမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္း 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးပါ။ လံုၿခံဳမႈ၊ စိတ္လူမႈေရးရာ၊ ဥပေဒႏွင့္တရားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္လ်က္ အၾကပ္အတည္းျဖစ္ခ်ိန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အေဆာတလွ်င္ ေပးႏုိင္ေအာင္ စည္း႐ံုးေပးပါ။ 

• ကေလးအား စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္လူမႈေရးရာပံ့ပိုးမႈ (စိတ္လူမႈေရးရာ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း 
အပါအဝင္)ကို အေဆာတလွ်င္ ေပးပါ။ လိုအပ္ၿပီး ရႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ညႊန္းပို႔လႊဲေျပာင္းေပးမႈကို 
ေရရွည္ပံ့ပိုးမႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

• မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခ့ရမႈကို ဖြင့္ဟၿပီးေနာက္ လုိအပ္လွ်င္ မိသားစုတြင္း/လူမႈဝန္းက်င္တြင္ 
ကေလးအတြက္ လံုၿခံဳမႈကို ေတာက္ေလွ်ာက္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ပါ။ ကေလးအားကာကြယ္ေပးရန္ 
လိုအပ္လွ်င္ ျပတ္သားဆီေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈေပးပါ။ 

• ကေလးႏွင့္ မိသားစုကို ေဘးဒဏ္ၾက့ံၾကံံ့ခံႏုိင္မႈကို အေျခခံေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ိဳးႏွင့္ 
အေထာက္အပံ့လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ေဖာ္ထုတ္ပါ။ 

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ဆူဒန္ႏိုင္ငံတြင္ UNICEF အဖြဲ႕က က်ားမေရးရာဆီေလ်ာ္မႈရွိေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုကို 
အၾကမ္းဖက္ခံရသူကေလးမ်ား၊ သက္ေသမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ေရးသားရန္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပည္သူ႕ရဲဝန္ထမ္းဌာန (Children and Women Protection Police Unit) 
ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈယူသည္။ မိန္းကေလးမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ရဲ၏ အကူအညီျဖင့္ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့စြာ 
ေဆာင္ရြက္မႈရွိေစရန္ UNICEF အဖြဲ႕မွ အမ်ိဳးသမီးရဲဝန္ထမ္းတိုးခန္႔ထားရန္ တင္ျပေတာင္းဆုိသည္။

(Ward, J. 2007. From Invisible to Indivisible: Promoting and protecting the right of the girl child to be free from violence, p. 
62, <https://www.unicef.at/fileadmin/media/Infos_und_Medien/Info-Material/Maedchen_und_Frauen/From_ Invisible_To_
Indivisible_-_Rights_of_Girl_Child.pdf> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)
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• မည္သည့္ေစာ္ကားမႈမ်ိဳးမွ မျပဳလုပ္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားႏွင့့္ တက္တက္ၾကြၾကြ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံပါ။ မည္သည့္ေစာ္ကားမႈမ်ိဳးမွ မျဖစ္ေအာင္ အေျခအေနဖန္တီးယူပါ။  

• ေဒသတြင္းရိွ  ကေလးမ်ားအတြက္ ဆီေလ်ာ္လံုျခံဳမႈရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အျခားေသာ 
သူမ်ားအား သိရိွျပီး ထိုသူမ်ားကို ညႊန္းပို႕လႊဲေျပာင္းေပးမႈမ်ားအား ေသေသခ်ာခ်ာ ျပဳလုပ္ပါ။

 ► ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားက၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအား ၄င္းတို႕ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရေသာ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရမႈ (သို႔မဟုတ္) အျခားအၾကမ္းဖက္ပံုစံအမ်ိုဳးမ်ိုးကို ေျပာဆိုရာတြင္ 
အသက္အပိုင္းအျခားအလိုက္၊ ဆီေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာယူေၾကာင္း ေသခ်ာမႈရွိပါေစ။
• အသက္(၉)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္၊ မိနစ္(၃၀)
• အသက္(၁၀-၁၄)ႏွစ္ရွိ ကေလးအတြက္ (၄၅)မိနစ္
• အသက္(၁၅-၁၈)အရြယ္ ကေလးအတြက္ တစ္နာရီ

 ► ဝန္ေဆာင္ေပးသူမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းပို႔ရာတြင္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္းကို 
နားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ မျဖစ္မေန အစီရင္ခံရမည့္ စနစ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ကေလးအေပၚ ပ်ဴငွာသည့္သေဘာပါသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ နယ္ပယ္ဧရိယာမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားတြင္ ကေလးအေပၚ ပ်ဴငွာသည့္သေဘာပါသည့္ တန္ဘိုးမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ 
က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးခ်ိန္တြင္ ပ်ဴငွာသေဘာထားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္္ရည္ႏွင့္ ကတိကဝတ္ျပဳမႈမ်ား ရိွရမည္။ ကေလးမ်ားႏွင့့္္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ တန္ဘိုးမ်ားက ေအာက္ပါတို႕ကို 
အသိအမွတ္ျပဳသည္။ 

 ► ကေလးမ်ားက အၾကမ္းခံႏုိင္သည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ 
 ► ကေလးမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးမ်ား - အထူးသျဖင့္ က်န္းမာစြာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အခြင့္အေရးရွိသည္။ 
 ► ကေလးမ်ားတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးရွိသည္။ 
 ► ကေလးမ်ားတြင္ ၾကားနာပိုင္ခြင့္၊ ၄င္းတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွေသာ  ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ 

ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္။ 
 ► ကေလးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈကင္းေသာ ဘဝတြင္ ေနထိုင္ရန္အခြင့္အေရးရွိသည္။
 ► သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ကေလးမ်ားနားလည္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဝမွ်သင့္သည္။

ထပ္ေလာင္း၍ လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရေသာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအတြက္ 
လံုး၀သိရမည့္ အျခားယံုၾကည္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ဤယံုၾကည္မႈမ်ားတြင္-

 ► ကေလးမ်ားက ေျပာၾကားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရမႈသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း
 ► လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာမေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရမႈ အတြက္ ကေလးမ်ားတြင္ အျပစ္မရွိ္ေၾကာင္း
 ► လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာမေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရသူအား ကုသႏုိင္ျပီး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္္ေၾကာင္း
 ► လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာမေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရမႈေၾကာင့္  ကေလးမ်ားကို ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္း၊ အရွက္ရေစျခင္း၊ 

ေလွာင္ေျပာင္ ျခင္း၊ မရွိသင့္္ေၾကာင္း
 ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအပါအဝင္၊ လူႀကီးမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား လိင္ပို္င္းဆိုင္ရာမေတာ္မတရားျပဳက်င့္
ခံရမႈ ေပ်ာက္ကင္းေစရန္အတြက္ ကူညီရာတြင္ ၎တို႔အား ယံုၾကည္ေပးျခင္း၊ အျပစ္မတင္ျခင္းစသည့္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ရွိသည္။

(International Rescue Committee and United Nations Children’s Fund. 2013. Caring for Child Survivors of Sexual Abuse, 
<http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/07/CCS-Guidelines-lowres.pdf> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)
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အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားအား  အသံုးျပဳေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။ ဤအခ်က္တြင္ ပါဝင္မႈမ်ား-
• အၾကမ္းဖက္ခံရေသာကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ႏႈတ္လံုမႈႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး 

ထိမ္းထားျခင္း။
• အမႈျဖစ္စဥ္၏ သတ္မွတ္ခ်က္သိၿပီး၊ မျဖစ္မေန၊ အစီရင္ခံစာေတာင္းရာတြင္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္က 

ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစႏိုင္မည့္နည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသခ်ာမႈရွိေစျခင္း။ 
• ႏႈတ ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စာျဖင့္ ေရးသားအစီရင္ခံစာကို (ဥပေဒအရ) တိက်ေသာ အခ်ိန္ 

အတိုင္းအတာအတြင္း ေရးသားေဆာင္ရြက္ပါ (ပံုမွန္အားျဖင့္-၂၄ နာရီမွ ၄၈ နာရီ)။
• အစီရင္ခံစာၿပီးေျမာက္ရန္ အနည္းဆံုးေသာသတင္းအခ်က္အလက္ ကို္သာေပးပါ - ကေလးသို႔ သူ/

သူမ၏ အုပ္ထိန္းသူကို ဘာေတြျဖစ္ေနသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ စသည္တို႕ကို ရွင္းျပျခင္း။ 
ကေလးအမႈဖြင့္အစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။ မိသားစုႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ 
ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း။ 

၅။ တကြဲတျပားစီျဖစ္ေနေသာ၊ အေဖာ္မပါေသာမိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ GBV အႏၲရာယ္ကို 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ့ျခင္းႏွင့္  ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ေပးပါ။

 ► တကြဲတျပားစီျဖစ္ေနေသာ၊ အေဖာ္မပါေသာ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားအား လက္ခံၾကိဳဆို 
သည့္ေနရာမ်ားအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားထားရွိရာတြင္ GBV ဆိုင္ရာ အထူးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္  GBV ဆက္စပ္ကြၽမ္းက်င္သူ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသား၊ 
အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား ေရာထားသင့္သည္။ ၄င္းတို႔က အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ မိန္းကေလးမ်ား၊ 
ေယာက်္ားေလး မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အသက္၊ က်ားမေရးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ 
အျပဳအမူရွိေစရန္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာမႈရွိပါေစ။ လံုၿခံဳမႈ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈႏွင့္ ခ်က္ခ်
င္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈရရန္ အခ်ိန္မွီ ညႊန္းပို႕လႊဲေျပာင္းေပးမႈ (ေလယာဥ္မထြက္မွီ (သို႔) ေစာင့္ခ်ိန္ ႏွင့္/
သို႔မဟုတ္  အၾကမ္းဖက္ျခင္း ဆက္လက္ျဖစ္ဖြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္) ကို ကြၽမ္းက်င္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

 ► တကြဲတျပားစီျဖစ္ေနေသာ၊ အေဖာ္မပါေသာကေလးမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို 
ကာကြယ္ရန္ု ၾကားကာလေစာင့္ေရွာက္ေနရာခ်ထားမႈမ်ား၊ စုေဝးခိုနားရန္ေနရာမ်ားထားရွိရန္ 
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲပါ။
• ၾကားကာလျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနရာခ်ထားမႈမ်ား၊ စုေဝးခိုနားရန္ေနရာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေကာ

င္းဆံုးေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေစရန္၊ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈအား  
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါ။

• ကေလးမ်ား - ေယာက်္ားေလး၊ မိန္းကေလး (၂) ဦးစလံုးအတြက္ “သီးသန္”႔ ျဖစ္ပါေစ (ဥပမာ-လိင္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္အလိုက္ ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းမႈပစၥည္းမ်ား၊ အိပ္ခန္းမ်ားစသည္)

• ေနရာခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ပက္သတ္၍ GBV အႏၲရာယ္အတြက္ ပစၥည္းမ်ားထားရွိ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ပံုမွန္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည႔္ရႈပါ။ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
မိန္းကေလး၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳမႈရိွေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပးေသာ 
ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္း တို႔ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

• တကြဲတျပားစီျဖစ္ေနေသာ၊ အေဖာ္မပါေသာကေလးမ်ားအတြက္ ေရရွည္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အတြက္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရာတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာေနရာမ်ားရိွ 
ကေလးမ်ားအတြက္ အလားအလာရိွေသာ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ကာကြယ္ရန္ု 
ေသြးသားေတာ္စပ္မႈႏွင့္ ေမြးစားေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ကို၊ စစ္ၾကည့္ပါ။ GBV အႏၲရာယ္ ကာကြယ္မႈ 
အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို  ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာေနရာမ်ားအား 
ဆက္လက္သြားေရာက္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေပးပါ။
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 ► ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားက-
• ဂ႐ုတစိုက္ စိစစ္မႈရွိျခင္း
• လိင္ပိုုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ ကာကြယ္ေရး က်င့္ဝတ္မ်ားကို 

သိရိွနားလည္လက္မွတ္ထိုးထားျခင္း
• က်ား-မေရးရာ၊ GBV၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား၊ ကေလးအခြင့္အေရးမ်ား၊ 

လူမႈဝန္းက်င္မွဖယ္ထားျခင္း၊ လိင္မႈဆိုင္ရာတိမ္းညႊတ္မႈႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ 
တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းရရွိျခင္း 

• အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ကေလးမ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စံသတ္
မွတ္ထားသည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း (SOPs) ကိုသိရိွနားလည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း

• ပံုမွန္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည္ရႈျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈရရိွျခင္း 

 ► GBV ကာကြယ္ေရးသတင္းမ်ားကုိ ထင္ထင္ရွားရွားျပထားရမည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေပးသူမ်ားကုိ အႏၲရာယ္အား သတင္းပို႔ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္သူမ်ားက GBV အတြက္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈကို မည္ကဲ့သို႔ ရႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း လက္ခံၾကိုဆိုသည့္ေနရာမ်ား၊ ခိုလႈံရန္ေနရာမ်ား၊ 
ၾကားကာလ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာေနရာတို႕တြင္လည္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားေပးပါ။ 
ကေလးမ်ားက မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ တြင္ ဘာေတြပါေၾကာင္း သတိျပဳမိရန္ႏွင့္ အကယ္၍ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာေနရာတြင္ ေစာ္ကားခံရပါက ဘာလုပ္ရမည္ ဆိုသည္ကို သိရွိေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။ 

 ► ျပန္လည္ေပါင္းစည္းသည့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ကေလးမ်ားထံ ေနာက္ဆက္တဲြအေနျဖင့္သြားေရာက္ 
ၾကည့္႐ႈရာတြင္ GBV အႏၲရာယ္ဆန္းစစ္မႈတစ္ခုပါ ထည့္သြင္းပါ။ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျချမင့္မား 
ျခင္းေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အထူးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေစရန္ 
နည္းလမ္းမ်ား စဥ္းစားပါ။ (ဥပမာ- အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးမ်ားက 
စီးပြားဆန္ေသာ လိင္ေခါင္းပံုျဖတ္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ိဳးမရွိႏိုင္ေအာင္ ဦးတည္အုပ္စုသို႔ ေငြးေၾကး 
ေထာက္ပံံ့ေပးျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မိသားစုမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းေထာက္ပံံ႕ေပးျခင္း) 

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ဆီးယားလီယြန္ႏိုင္ငံတြင္ မိန္းကေလးမ်ားျပန္လည္ေပါင္းစည္းသည့္ စီမံခ်က္ကို UNICEF မွ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
ယခင္က လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔႕ မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိခဲ့သည့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 
ဤစီမံခ်က္က အတန္းပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ သင္တန္းတို႕အား ေပါင္းစပ္ၿပီး၊ 
ကေလးရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကေလးသူငယျ္ပဳစုေစာင့္ ေရွာက္ေရးႏွင့္ 
ႏို႔တိုက္ေကြၽးျခင္း စီမံခ်က္ကိုပါ ေပါင္းထားသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ  ယခင္ကထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ 
ကေလးမ်ားအား လက္ခံသင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို အပိုပစၥည္းအေထာက္အပံ့ မ်ားႏွင့္ 
စာအုပ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ လူထုတြင္းမွ ေက်ာင္းသားအားလံုး 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွသည္။ ဤသည္မွာ ယခင္ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ 
ရသည္ဟူေသာ အထင္အျမင္မ်ားအားလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္သည္။ ထပ္ေလာင္း၍ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ 
ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားေရးမ်ားက - အသက္ပိုႀကီးေသာ မိန္းကေလးမ်ားမွာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကုန္ခဲ့ရေသာ 
အခ်ိန္အတြင္း မသင္္ၾကားခဲ့ရသည့္ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္၊ သခၤ်ာကြၽမ္းက်င္မႈတို႔ကို ရရိွႏိုင္ရန္ 
အကူအညီျဖစ္ေစသည္။ 

(Ward, J. 2007. From Invisible to Indivisible: Promoting and protecting the right of the girl child to be free from violence, p. 
56, <https://www.unicef.at/fileadmin/media/Infos_und_Medien/Info-Material/Maedchen_und_Frauen/From_Invisible_To_
Indivisible_-_Rights_of_Girl_Child.pdf> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)
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၆။ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔႕/အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကေလးမ်ားကို ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
တြင္ GBV အား ေပါင္းစပ္ထည့္္သြင္းပါ။

 ► ကေလးသူငယ္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တံု႔ျပန္ရန္ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္သားမ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
ေယာက်္ားေလးမ်ားအတြက္၊ မတူကြဲျပားေသာ သီးသန္႔ဆန္ေသာအႏၲရာယ္မ်ားအေပၚ 
သေဘာေပါက္နားလည္ သိျမင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ (ဥပမာ- မိန္းကေလးမ်ားကို စုေဆာင္း၍ 
လိင္မႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ျဖင့္အိမ္ေထာင္ခ်ထား ေပးျခင္း၊ 
ေယာက်္ားေလးမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာမေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခံရသည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ေနျခင္း) ။ ဤသီးသန္႔ဆန္ေသာ အႏၲရာယ္ 
မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းကူညီေပးျခင္းကို 
လူထုအေျချပဳအုပ္စုမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

 ► မိန္းကေလးမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔/အုပ္စုဝင္မ်ား၏ မွီခိုသူမ်ား၊ ဇနီးမယားမ်ား 
ျဖစ္ေနမႈေၾကာင့္ လက္နက္္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း၊ တပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ သတိမမူမိျခင္း ရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ၄င္းမိန္းကေလးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ 
အကူအညီေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ထည့္သြင္းပါ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိန္းကေလးမ်ား 
(သို႔မဟုတ္) သားသမီးရိွသူမ်ားအတြက္ ၄င္းတို႕၏ သီးျခားလိုအပ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ၄င္းတို႕၏ 
ကေလးမ်ား အကူအညီရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာမႈရွိပါေစ။

 ► ယခင္က လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔႕/အုပ္စုဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိျပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ အျခားေသာ 
GBV အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈ 
မရိွေသာ လူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ သက္ဆိုင္ရာ 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း မွလည္း ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ 
ဤလူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အေထာက္အပ့ံမ်ားမွ အက်ဳိးခံစားရေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ခံရသူကေလးမ်ားကို ဖယ္က်ဥ္ထားျခင္းထက္ 
ကာကြယ္မႈေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ျပဳပ္လုပ္ေပးေၾကာင္း  ေသခ်ာပါေစ။

၇။ ဥပေဒနင့္ ျငိစြမ္းေသာ ကေလးမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးရရွိမႈ ေသခ်ာပါေစ။

 ► ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းအတြင္းရွိ ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ GBV အႏၲရာယ္အလားလာရွိ/
မရွိ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ထားရွိသည့္ ပစၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ားကို 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ့ပါ။ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအား သီးျခားစီထား၍၊ အသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ားကလည္း သီးျခားျဖစ္ပါေစ။  မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအား 
လူၾကီးမ်ားႏွင့္ အတူတူမထားဘဲ သီးျခားဌာန မ်ားတြင္ ထားရိွပါ။ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းဝန္ထမ္း
မ်ားအား က်ားမေရးရာကိစၥမ်ား၊ GBV၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ကေလးအခြင့္အေရးမ်ား၊ 
လူမႈဝန္းက်င္က ဖယ္ထားျခင္း၊ လိင္မႈေရးရာအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသိျမႇင့္တင္ေပးပါ။ 
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ မေက်နပ္ခ်က္တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား/ ယႏၲရားမ်ားထားရိွရန္  
တိုက္တြန္းရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား/ ယႏၲရားမ်ား 
ထူေထာင္ေပးရာတြင္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား၏ အၾကံဥဏ္မ်ားအား ထည့္သြင္း 
လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
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 ► လိုအပ္၍ ဆီေလ်ာ္မႈရွိမည္ဆိုလွ်င္ ရဲစခန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးေကာင္တာ/ရံုးခန္းႏွင့္ က်ားမေရးရာ 
ေကာင္တာ/ရံုးခန္း ထားရိွရန္ အေထာက္အပံ့ေပးပါ။

 ► ထံုးတမ္းဓေလ့ႏွင့္ ရိုးရာဥပေဒမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ GBV အႏၲရာယ္က် 
ေရာက္ ႏိုင္ေျခကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ ကေလးမ်ား ပါဝင္မႈရိွပါေစ။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက 
ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

 ► အမႈမ်ား အားလံုးတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ေနာက္ဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ အျဖစ္သာ အၿမဲတမ္း 
အသံုးျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အျခားပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ အျပစ္ေပးအရးယူမႈမ်ားအား 
အသံုးျပဳရန္အတြက္ တိုက္တြန္းရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္  
အျခားပံုစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ လြတ္ထားျခင္းႏွင့္ 
လူထုအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ေစမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈပါ။ 

 ► စီးပြားေရးအရ  လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ခံရမႈမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ ကေလးမ်ားအား 
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ/ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္မွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္လာသူကဲ့သို႔ ဆက္ဆံေပးရန္ႏွင့္ 
ဤျဖစ္ရပ္ ႀကံဳခဲ့ရေသာ ကေလးမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုရန္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ 
အေနျဖင့္ အသံုးမျပဳရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား တိုက္တြန္းရွင္းလင္းတင္ျပပါ။

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားတြင္ GBV ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ထည့္သြင္း 

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁။ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ GBV 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ထည့္သြင္းပါ။ 

 ► (၁) GBV အႏၲရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ (၂) ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးရန္အတြက္ အစီအစဥ္မူဝါဒမ်ားကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ကာ က်င့္သံုး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ထိုအထဲတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
• ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး 

ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္းတူညီမွ် အလုပ္ခန္႔ထားမႈအတြက္ စံႏႈန္းမ်ား
• GBV ျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာယကံရွင္မ်ားအား 

ထိခိုက္ျခင္းမရွိေစဘဲ သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာ မွ်ေဝေပးရန္အတြက္ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား

• လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားအား ျဖစ္ေပၚခ.ဲပါက သတင္းပို႔ရန္၊ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အေရးယူရန္ ေအဂ်င္စီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
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 ► ယင္းတို႔အား ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခဲြမႈ အုပ္စုမ်ားၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝေပးပါ။  သင့္ေလ်ာ္ပါက ႏိုင္ငံသံုးႏွင့္ 
ေဒသသံုး ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံ (ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ 
လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ သေကၤတ ဘာသာစကား၊ စာမတတ္သူမ်ား အတြက္ ရုပ္ပံုမ်ားပါဝင္ေသာ 
ပိုစတာမ်ား၊ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေၾကညာျခင္း စသည္ျဖင့္ လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍) ျဖန္႔ေဝေပးပါ။ 

၂။ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား  ျမႇင့္တင္ျခင္းကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား GBV အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား (ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားအပါအဝင္) ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ကူညီ 
ပံ့ပိုးပါ။ 

 ► ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။ အာဏာရွိသူမ်ား 
(အစိုးရ၊ ေပၚလစီေရးဆြဲသူမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း/႐ိုးရာဓေလ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား) ကို ကေလးမ်ားအခြင့္အေရးႏွင့္ 
ပက္္သတ္၍လည္းေကာင္း၊ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္ျခင္း တို႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပ တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးပါ။

 ► လိုအပ္ခဲ့လွ်င္၊ ကေလးမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ 
ဥပေဒမ်ား (ဥပမာ- သက္ငယ္လက္ထပ္ျခင္း၊ မိန္းမ အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ကေလး 
အလုပ္သမား စသည္) တို႕မွာ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ၄င္းတို႕ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပ တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးပါ။

 ► ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ ျပန္လည္ျပင္ဆင္္ဖြဲ႔စည္းေရးတြင္ 
ထည့္သြင္းပါဝင္ရန္ ရွင္းလင္းတင္ျပ တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးပါ။ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီပါ။

 ► ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအားလံုး ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းျခင္းဆိုင္ရာ 
မူေဘာင္မ်ား၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္လုပ္ကိုင္မည့္ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ 
တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ 
ကေလးမ်ားအေပၚ GBV အၾကမ္းဖက္မႈကို အေလးထားရန္ တိုက္တြန္းပါ။ ဤမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ကေလးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ရန္၊ တုံ႔ျပန္မႈေပးရန္ 
နည္းလမ္းမ်ား၊ လံုေလာက္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့၊ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈကို ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္သင့္သည္။ 

 ► GBV ဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။ ရပ္ရြာ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရရွိရန္ႏွင့္ မလိုလားေသာ 
တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ၎မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားက လူထုအား မည္သို႔ 
အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည္ကို အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။
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ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးႏွင့္ သတင္း 

အခ်က္အလက္ မွ်ေဝေရးတြင္ GBV အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့က်ေရးကုိ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁။ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဆိုင္ရာ က႑အတြင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္းရွိ 
အျခားေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအား GBV ဆိုင္ရာ သတင္းေပးပို႔တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို မွ်ေဝေပးရာတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ႏွင့္ 
က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။  

 ► အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပျခင္းမရွိေသာ 
သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူ ကေလးမ်ား၊ ၎တို႔၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား/မိသားစုမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွိွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ ေအဂ်င္စီအတြင္းႏွင့္ 
ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သတင္း GBV သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝစီမံခန္႔ခြဲသည့္ စနစ္ (GBVIMS) ကို သံုးပါ။ GBVIMS 
ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝစီမံခန္႔ခြဲသည့္ စနစ္ကို 
ခ်ိတ္ဆက္ပါ။3

အေရးတႀကီးသိရွိရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
GBV ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သီးျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း

လူထုတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ 
လူထု အတြက္ အေျခခံ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ သီးျခားသက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႕ေဝေပးရာတြင္ အျခားက႑ 
မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ GBV ပညာရွင္ဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ GBV အထူးျပဳ ေအဂ်င္စီတစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈ္င္း 
ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသင့္ပါသည္။ 

၂။ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ရပ္ရြာတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ GBV ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းပါ။

 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GBV အတြက္ 
သိရွိမႈ ျမွင့္တင္ျခင္းကို ထည့္သြင္း ပါဝင္ေစရန္ GBV ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 
(ဥပမာ - ရပ္ရြာလူထုအတြင္း စကားဝိုင္းမ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
အစည္းအေဝးမ်ား၊ GBV သတင္းစကား ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား၊ စသည္) 
• ထိုအသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး 

(ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးေရး အပါအဝင္)၊ အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္ ႏိုင္ေျခမ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔ သတင္းေပးပို႔ရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ GBV အတြက္ ကုသ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားကို မည္သို႔ရယူႏိုင္သည္ ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

• “လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိေသာ ထိေတြ႔မႈ၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိေသာ ထိေတြ႔မႈ” ႏွင့္ ေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ 
မ်ားအား မည္သည့္ေနရာသို႔ သတင္းေပးပို႔ရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားကို ကေလးမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရာပါ။ 
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• ကေလးႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ညႊန္းပို႕လႊဲေျပာင္းမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဓိက်ေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရရွိၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အလို႔ငွာ ပံုစံစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 
ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳပါ။ (ဥပမာ - ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ သေကၤတ ဘာသာစကား၊ 
ရုပ္ပံုမ်ား အသံုးျပဳသည့္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စသည္)

• ထိခိုက္နစ္နာေသာ ဦးတည္လူထုႏွင့္ႏွင့္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား (အစိုးရ၊ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီေပးေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၊ ေဒသခံတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရဲ၊ 
ဆရာ၊ မိသားစု၊ ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 
ရပ္ရြာလူထုအဖဲြ႔ဝင္မ်ား)အား ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

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

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းအားလံုးအား က်ားမေရးရာ၊ GBV ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး/
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈ၊ လိင္မႈေရးရာအေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေရွးဦးျပဳစုကူညီျခင္း (ဥပမာ - အၾကမ္းဖက္ခံရသူ ကေလးမ်ားအား 
မည္သို႔ ဆက္သြယ္အားေပးရမည္၊ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
သတင္းပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာ မည္သို႔ပံ့ပိုးေပးရမည္) တို႔ကို ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးထားပါ။  

 ► GBV ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 
ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား 
အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း 
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားကိုသာယူေနရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 
ေဆြးေႏြးရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားက တက္ၾကြစြာ ပါဝင္မႈရိွေၾကင္းေသခ်ာပါေစ။ 

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လူထုေဆြးေႏြးပဲြဖိုရမ္မ်ားတြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈအတြက္ ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ (ဥပမာ - သြားေရးလာေရး၊ အစည္းအေဝး/ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသည့္ 
အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ား၊ ပါဝင္တက္ေရာက္မႈကို လူထုမွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္၊ 
ကေလးထိန္းရန္/ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ၊ စသည္) 
ေဆြးေႏြးပဲြ ဖိုရမ္မ်ားအား အသက္အရြယ္၊ က်ားမေရးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးပါ (ဥပမာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား၏ အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)။ 
သို႔မွသာ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားကို စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းစြာ စိတ္ခ်လက္ခ် 
တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ 
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က်င့္ဝတ္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သာမက ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရား ျပဳမႈမ်ားကို 
မည္သည့္ ေနရာသို႔ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရမည္ဆိုသည္တို႔ကို ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား အသိေပးထားပါ။ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ ႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ သင္တန္မ်ား ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ က႑မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ GBV ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ GBV ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းယႏၲရားကို ရွာေဖြဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ 
ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား 
ကူညီပံ့ပိုးရန္အတြက္ GBV ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားထံမွ အကူအညီရယူႏိုင္ပါသည္။

 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ GBV အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ဆန္းစစ္သည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြကာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ထိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ 
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
ေရးဆဲြရန္။

 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ 
သင္တန္းမ်ား ေပးရန္။

 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ GBV အႏၲရာယ္ႏွင့္ 
ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရမႈမ်ားကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားလာႏိုင္သည့္ GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ အျပင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုပါ 
ေပးႏိုင္မည့္ေနရာအား ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ထားရန္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ေဖးမကူညီ တံု႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကေလး
သူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးထားရန္။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအတြက္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
က်ားမေရးရာ၊ GBV ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား/လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ထို႔ျပင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ က႑မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ သင့္ပါသည္။ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕အား 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ (သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတစ္ခုတြင္ 
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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 ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ 
၎တို႔ႏွင့္လည္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား 
အေၾကာင္း ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း (၂) - အဓိက အေၾကာင္းအရာ 
နယ္ပယ္မ်ားလမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား-တြင္ ၾကည့္ပါ။

က
ေလ

းသ
ူငယ

္ က
ာက

ြယ
္ေစာင့္ေရွာက

္ေရး

စခန္းညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ႏွင့္စခန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ (CCCM)

 ► စခန္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ 

အတူလုပ္ေဆာင္ပါ။

• လက္ခံၾကိဳဆိုသည့္ေနရာ၊ ေနရာထိုင္ခင္း စသည္္တို႔တြင္ GBV 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

• စခန္းအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္မႈကို 
ျမႇင့္တင္ေပးပါ။

• မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကြဲကြာေနၿပီး တစ္ဦးတည္းျဖစ္သူ၊ အေဖာ္မပါသူ၊ 
ကေလးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု၊ ကေလးအရြယ္ မိခင္မ်ား၊ GBV 
အႏၲရာယ္ ပိုမုိျမင့္မားေသာ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး 
အႏၲရာယ္ကင္းသည့္ ေနရာမ်ားကို ပံ့ပိုးေရးရန္။ 

• ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရိွေသာ ေနရာမ်ားမွာ 
လံုၿခံဳမႈရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ (ဥပမာ- 
လူစည္ကားရာလမ္း၊ ေစ်း စသည္တုိ႔ႏွင့္ ေဝးကြာေနျခင္း)။

• စခန္းတြင္ အဓိကက်ေသာေနရာမ်ား၊ လံုၿခံဳမႈ မရွိေသာေနရာမ်ား၊ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား လာေလ့ရွိေသာ ေနရာကို္ 
မီးပိုမိုထြန္းထားပါ။

• အစားအစာမဟုတ္သည့္ပစၥည္းမ်ား (NFI) ေဝငွရာတြင္ လံုၿခံဳမႈအတြက္ 
ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္ႏွင့္ မိန္းကေလး၊ ေယာက်္ားေလးတို႔သည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈ စသည့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ 
အေျခအေနေဖာ္ထုတ္ပါ။   (ေယာက်္ား/မိန္းကေလးတို႔႔ႏွင့္ 
အလ်ဥ္းသင့္သလို အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးရန္)
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ပညာေရး  ► ပညာေရး က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ပါ။

• ပညာေရးကို စီမံကိန္းမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ကေလးသူငယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပတ္သက္မႈမ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ရာ၊ 
ပံုစံေရးဆြဲရာ၊ ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္အႀကံျပဳရာ၊ တို႔တြင္ 
ထည့္သြင္းေရးဆြဲပါ။ 

 ► ပညာသင္ၾကားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ကေလးအၾကမ္းဖက္မႈ၊  ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ 

အျမတ္ထုတ္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ ဤအႏၲရာယ္မ်ားအား 

ေလွ်ခ့်ေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။  (ဥပမာ- 

ေက်ာင္းအသြားအျပန္ အေစာင့္ထည့္ေပးျခင္း၊ ဆရာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 

က်င့္ဝတ္မ်ား)

 ► ကေလးမ်ား- အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား လိင္ကုန္ကူးအျမတ္ထုတ္ျခင္း 

ေလ်ာ့ေစရန္အတြက္  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း 

အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္။  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား အသုံးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း စီမံကိန္းမ်ား 

ႏွင့္ခ်ိတ္ပါ။

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးႏွင့္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရး (FSA)

 ► FSA လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္း၍ 

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 

အစားအစာဖူလံုမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္။ 

ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထု

တ္မႈမ်ား ၊ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈမ်ား (PSEA) အပါအဝင္ GBV 

အႏၲရာယ္မရိွေအာင္ အစားအစာေဝျခမ္းေရးမ်ားသည္  ကာကြယ္ေပးမႈကိုပါ 

လိုက္နာေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာမႈရိွေစရန္။

 ► ကေလးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားႏွင့္ ေမြးစားကေလးမ်ားသည္ 

လံုေလာက္ေသာ အစာႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ရယူႏိုင္သည့္စနစ္ 

ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္ရန္။

 ► စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ သက္ေသခံအေထာက္အထား 

စာရြက္စာတမ္းျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားက ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား 

အစားအစာအေထာက္အပံ့ ရရိွမႈအတြက္ အတားအဆီး မျဖစ္ေစရန္ 

ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္။ 
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က်န္းမာေရး  ► အၾကမ္းဖက္ရသူ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား 

အကာအကြယ္ေပးထားေသာ၊ ၄င္းတို႔၏ အသက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ၊  ကေလးႏွင့္သင့္ေလ်ာ္မႈ ရိွေသာ၊ 

အရည္အေသြးရိွေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကုိ ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမီရရိွ 

ေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရးက႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းလက္တြဲ၍ 

ေဆာင္ရြက္ရန္။

 ► ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္  လက္ခံၾကိဳဆိုေရးဌာနကို 

ေရာက္ရိွၿပီးသည္ႏွင့္ GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေဆးကုသမႈမ်ား/ 

အေရးၾကီးသည့္အခ်က္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ 

က်န္းမာေရးက႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးမႈေပးရန္။ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း  ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ေဆာင္ပါ။ 

• အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အနိမ့္ဆံုးအသက္အရြယ္ႏွင့္ ကေလးလုပ္သား 
အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ေစရန္ အေကာင္ေထည္ေဖာ္ရမည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ 
ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္  စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရွိေသာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား စီစဥ္ေရးဆြဲ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္။

• အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ GBV 
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုးရိွေသာ ကေလးမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္။ 

• ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အသက္၊ က်ားမ 
ေရးရာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈရိွေသာ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္။ 

• ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္းမ်ားမ်ား၏  အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား 
(ဥပမာ-ဝင္ေငြတိုးျခင္း) ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား (ဥပမာ- ကေလးမ်ား 
ေက်ာင္းႏႈတ္ထြက္သြားျခင္း၊ အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္း)  မ်ားအား ေသခ်ာစြာ 
ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ရန္။

အာဟာရ  ► အသက္အရြယ္ အားလံုးေသာ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား- 

အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္ မိခင္ကေလးမ်ား၊ ကေလးဦးေဆာင္ေသာ  

အိမ္ေထာင္စုမ်ားက စိတ္ခ်လုံၿခံဳမႈရိွေသာ၊  လံုေလာက္မႈရိွိွေသာ၊ သင့္ေလ်ာ္္ေသာ 

အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို လက္လွမ္းမီရရိွေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္။

 ► ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ အာဟာရဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား 

(အိမ္ေနာက္ေဖး ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ ေက်ာင္းအာဟာရေကြၽးေမြးေရး 

အစီအစဥ္မ်ား စသည္ျဖင့္) တိုးတက္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္။ 
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ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး  ► ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လံုျခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္ကို 

အေလးထားလွ်က္ ေက်ာင္းႏွင့္ တျခားေနရာမ်ားသို႕ အသြားအျပန္ခရီးမ်ားကို 

လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏိုင္ေစရန္္ ဥပေဒ/စည္းမ်ဥ္းအတိုင္းလိုက္နာေစေရးအတြ

က္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑တြင္ 

လုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အေထာက္အပံံံ႔ မ်ားအား စာရင္းျပဳစုရန္။ 

 ► ကေလးမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူရာတြင္  ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသည္ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ကိုက္ညီမႈရိွေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 

အတူတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္။ 

ေနထိုင္စရာ၊ 

အေျခခ်ေနထိုင္မႈ ႏွင့္ 

ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး 

(SS&R)

 ► SS&R က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္  အတူလုပ္ေဆာင္ပါ။

 ► ကေလးဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားအား အထူး 

အေလးေပးလ်က္ တစ္ဦးတည္းေနေသာ ကေလးအေရအတြက္ သို႕မဟုတ္ 

ခိုလႈံေနထိုင္စရာ မရိွေသာ ကေလးအေရအတြက္ကို  ဆန္းစစ္ရန္ (ဥပမာ- 

၄င္းတို႔သည္ စခန္း၏ အစြန္းပိုင္းတြင္ ေနထိုင္မႈမရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္) ။ 

 ► မိသားစုႏွင့္ ကြဲကြာေနေသာ၊ အေဖာ္မရိွေသာကေလးမ်ားနွင့္ အၾကမ္းဖက္ 

ေစာ္ကားမႈ၊ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ၊ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ခံရမႈ ႏွင့္ 

ဥပကၡာျပဳမႈ ခံရေသာ၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ညႊန္းပို႕ရန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား 

အသံုးျပဳတတ္ရန္အတြက္ SS&R ဝန္ထမ္းမ်ားအား  ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေ

စာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥမ်ား (ကေလးလုပ္သားအပါအဝင္)  ႏွင့္ ပက္သတ္ေသာ 

သင္တန္းမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။

 ► စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ရိကၡာကတ္ျပား/အေထာက္အပ့ံကတ္ျပား၊ 

သက္ေသခံ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားက 

ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ေနထိုင္စရာအေထာက္အပံ့ ရရိွမႈအတြက္ 

အတားအဆီးမျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း

မရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။ 

ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္း 

ေရး ႏွင့္  တစ္ကိုယ္ေရ 

သန္႔ရွင္းေရး (WASH)

 ► WASH က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား ေအာက္ပါတို႕ကို ေထာက္ပံ့ကူညီ္ပါ။

• ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ရာတြင္ စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈႏွင့္ WASH အသံုးအေဆာင္ 
ပစၥည္းမ်ားအား ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား လက္လွမ္းမီ 
ရရိွိွမႈကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈပါ။ 

• စိတ္ခ်လံုၿခံဳမႈရိွျပီး  လက္လွမ္းမီရရိွိႏိုင္ေသာ WASH ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အား ကေလးသူငယ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားကေလးႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈရိွေသာ ဌာနမ်ားတြင္ ထည္႕သြင္း 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။
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စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း 

အတြက္ GBV ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္တြင္ ပါရွိသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။ ဤအညႊန္းကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္း သက္တမ္း 
တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုး ရည္ရြယ္သည္မွာ 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 
ေကာက္ယူျပီး ေ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 သတ္မွတ္သင့္ျပီး စီမံခ်က္အား ေဆာင္ရြက္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ စီမံခ်က္၏ အခ်ိန္ 
အတိုင္းအတာ၊ ရရွိႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ 
သင့္ေလွ်ာ္ေစရန္ ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေကာက္ယူၿပီး 
အစီရင္ခံစာပို႔သင့္သည္။ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕အား ထိုက႑၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည္။ 
(ဇယား၏ ေအာက္ေျခတြင္ ၾကည့္ပါ။) ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
အပိုင္း(၂) - အဓိက အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခ ံအခ်က္အလက္မ်ား - တြင္ၾကည့္ပါ။
အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ အသက္အရြယ္၊ က်ားမ၊ မသန္စြမ္းမႈ ႏွင့္ အျခား ထိခိုက္လြယ္မႈ 
အခ်က္မ်ားအရ ခြဲဲျခားေဖၚျပသင့္သည္။ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ထိခိုက္လြယ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမို 
သိရွိလိုပါက အပိုင္း (၁) - မိတ္ဆက္ တြင္ၾကည့္ပါ။
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ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား စီမံကိန္းအဆင့္

အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး
က႑၏ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား 
တြင္ GBV ေမးခြန္းမ်ား ကို 
ထည့္သြင္းျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ေသာ ေမးခြန္းမ်ား* 

ပါဝင္သည့္ ကေလးသူငယ္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အေရအတြက္ x ၁၀၀  
ကေလးသူငယ္ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အေရအတြက္

*ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ 
ဆီေလ်ာ္သလုိ ျပဳျပင္ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ 
ေလ့လာရမည့္ GBV နယ္ပယ္မ်ားအား 
စာမ်က္ႏွာ ၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား 
ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေထာက္ 
အကူမ်ား 
(ေအဂ်င္စီအဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
ကာလအတြင္း 
ရပ္ရြာအတြင္းရိွ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
လံုျခံုစိတ္ခ်ရသည့္ 
ေနရာမ်ား တည္ရိွမႈ4 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကာလအတြင္း 
ရပ္ရြာအတြင္းရိွ ကေလးမ်ားႏွင့္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လံုျခံုစိတ္ခ်ရသည့္ 
ေနရာမ်ားရိွေသာ 

ဦးတည္ေက်းရြာ အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေသာ 
ဦးတည္ေက်းရြာ အေရအတြက္

ေက်းလက္ခရိုင္ဆိုင္ရာ 
ေလ့လာမႈမ်ား
W ဖယားကြက္

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

GBV အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူ 
ကေလးမ်ား အတြက္ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
လံုျခံုစိတ္ခ်ရသည့္ က႑စံု 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္မႈ 

GBV အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူ 
ကေလးမ်ား အတြက္ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ လံုျခံုစိတ္ခ်ရသည့္ 
က႑စံုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွႏိုင္ေသာ 

ဦးတည္ေက်းရြာ အေရအတြက္ x ၁၀၀
ဦးတည္ေက်းရြာ အေရအတြက္

W ဖယားကြက္ ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 
ရန္ပံုေငြ အဆိုျပဳလႊာမ်ား 
သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားတြင္ GBVအႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား 
ထည့္သြင္းျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္း 

သို႔မဟုတ္ အညႊန္းကိန္း အနည္းဆံုးတစ္ခု 
ထည့္သြင္းထားေသာ ကေလးသူငယ္ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ 

အဆိုျပဳလႊာ သို႔မဟုတ္ 
နည္းဗ်ဴဟာ အေရအတြက္ x ၁၀၀  

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဆိုျပဳလႊာ သို႔မဟုတ္ 

နည္းဗ်ဴဟာ အေရအတြက္   

အဆိုျပဳလႊာမ်ား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 
(ေအဂ်င္စီ အဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  

ကေလးသူငယ္ကာကြ
ယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆို
င္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
GBV လမ္းညႊန္မ်ားကို 
ေလ့က်င့္သင္တန္း 
ေပးျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ား သင္တန္းတြင္ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ေသာ 

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း အေရအတြက္ x ၁၀၀  

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္

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

၁၀၀%  

4 ရည္ညႊန္း - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Humanitarian Indicators Registry, <www.
humanitarianresponse.info/applications/ir/indicators>
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းမ်ား 
ပါဝင္မႈ

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီး 

ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ

က္ေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားရွိ္ ဝန္ထမ္း 
အေရအတြက္

အဖြဲ႕အစည္း၏ မွတ္တမ္း
မ်ား

၅၀%  

ရပ္ရြာအတြင္းရိွ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ 
ေနရာမ်ားရိွ 
ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား၏
အခ်ိဳးအဆ 
( ၀-၆ ၊ ၇-၁၂၊ ၁၃-
၁၈) အသက္အပိုင္း 
အျခားအုပ္စုမ်ား

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ -
ရပ္ရြာအတြင္းရိွ ကေလးမ်ားႏွင့္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လံုျခံုစိတ္ခ်ရသည့္ 
ေနရာမ်ားကိုလာေရာက္ေသာ 

မိန္းကေလးမ်ား
ရပ္ရြာအတြင္းရိွ ကေလးမ်ားႏွင့္ 

သင့္ေလ်ာ္ေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ 
ေနရာမ်ားကိုလာေရာက္ေသာ 

ေယာက္်ားေလးမ်ား

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
ရပ္ရြာအတြင္းရိွ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ လံုျခံုစိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာ 
မ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္မႈအတြက္ 
အဟန္႔အတားမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 
ေယာက္်ားေလးမ်ား ပါဝင္မႈအတြက္ 
အဟန္႔အတားမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

W ဖယားကြက္ 
အဖြဲ႕အစည္း 
မွတ္တမ္းမ်ား
FGD, KII

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

GBV အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူ 
ကေလးမ်ား အတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
လက္လမ္းမွီရရိွမႈအား  
ထိခိုက္ခံစားရေသာ
လူထုုႏွင့္  တိုင္ပင္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား 
လိင္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ 
အရ သီးျခားဇယားခြဲလ်က္

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ -
GBV အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူ 

ကေလးမ်ား အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား*ကို 
လက္လမ္းမွီရရိွမႈအား  

ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုုႏွင့္  
တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေသာ  
ဝန္ေဆာင္မႈအေရအတြက္ x ၁၀၀ 

GBV အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူ 
ကေလးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

အေရအတြက္ 

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
GBV အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူ 
ကေလးမ်ား အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
လက္လမ္းမွီရရိွေရးတြင္ ကေလးမ်ား 
ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ အဟန္႔အတားမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။

*ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရး၊ စိတ္လူမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ 
အေထာက္အပ႔႔႔ံမ်ား၊ လံုျခံဳေရး၊ ဥပေဒ/ 
တရားေရးရာ တုန္႕ျပန္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ား ပါဝင္သည္။

W ဖယားကြက္ 
အဖြဲ႕အစည္းမွတ္တမ္းမ်ား
FGD, KII

၁၀၀%  
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္ အ
ေျခခံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

ကေလးမ်ားအား 
ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာသည့္ 
သေဘာပါသည့္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈ နယ္ပယ္ 
ဧရိယာမ်ားအား 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူမ်ား၏ 
သိရွိနားလည္မႈ

ကေလးမ်ားအား ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာသည့္ 
သေဘာပါသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္
ပယ္ဧရိယာမ်ား**ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ေမးျမန္းရာတြင္ မွန္ကန္စြာ ခ်က္ခ်င္း 
ျပန္လည္ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ 

ေပးသူ အေရအတြက္* x ၁၀၀ 
စစ္တမ္း ေကာက္ယူၿပီးေသာ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အေရအတြက္ 

*ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ 
က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရး၊ စိတ္လူမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ 
အေထာက္အပ႔႔႔ံမ်ား၊ ျပည္သူ႔ရဲ၊ ဥပေဒ/ 
တရားေရးရာ တုန္႕ျပန္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ား ပါဝင္သည္။

**ကေလးမ်ားအား 
ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာသည့္သေဘာပါသည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ 
နယ္ပယ္ဧရိယာမ်ား**ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
စာမ်က္ႏွာ ၈၃ တြင္ ၾကည့္ပါ။

စစ္တမး္ ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

မိသားစုႏွင့္ကြဲကြာ 
ေနေသာ၊ အေဖာ္မရိွေသာ 
ကေလးမ်ား၏ GBV 
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ 
ေသာ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ 
ၾကည့္ရႈမႈ ရိွေသာ 
ေနထိုင္စရာ ေနရာမ်ား 

မိသားစုႏွင့္ကြဲကြာေနေသာ၊ 
အေဖာ္မရိွေသာ ကေလးမ်ား၏္ 

GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအား 

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈရိွေသာ ေနထိုင္စရာ 
ေနရာမ်ားအေရအတြက္ x ၁၀၀

မိသားစုႏွင့္ကြဲကြာေနေသာ၊ 
အေဖာ္မရိွေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ 

မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ 
ေနထိုင္စရာေနရာမ်ား အေရအတြက္ 

W ဖယားကြက္
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ
သတင္းအခ်က္အလက္ 
စီမန္ခန္႕ခြဲမႈစနစ္

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူ
ကေလးမ်ားအား 
လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ 
တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး 
အစီအစဥ္မ်ား 
(DDR) မွ လႊမ္းျခံဳ 
ဝန္ေဆာင္ေပးႏိုင္မႈ

GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူကေလးမ်ားအား 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ (DDR)  အစီအစဥ္* 

အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
DDR  အစီအစဥ္ အေရအတြက္ 

*အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရး၊ စိတ္လူမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ 
အေထာက္အပ႔႔႔ံမ်ား၊ လံုျခံဳေရး၊ ဥပေဒ/ 
တရားေရးရာ တုန္႕ျပန္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ား ပါဝင္သည္။

စစ္တမ္း ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္
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ဥပေဒနင့္ ျငိစြမ္းေသာ 
ကေလးမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ 
အေရးယူေဆာင္၇ြက္ရာ 
တြင္ အျပစ္ေပးသည့္ 
အျခားနည္းလမ္း
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား

ကေလးမ်ားအား ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထိန္းသိမ္းျခင္း 
အျပင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားရိွေသာ 
ဥပေဒနင့္ ျငိစြန္းေသာ ကေလးမ်ားကို 

အေရးယူ ေဆာင္၇ြက္သည့္ 
ေနရာအေရအတြက္ x ၁၀၀  

ကေလးမ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ 
ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေနရာအေရအတြက္

KII စာအုပ္၊ စာေပ၊ 
မွတ္တမ္း မ်ားအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္း

မူဝါဒမ်ား

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 
မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား 
ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ GBV 
တားဆီးကာကြယ္ေရး 
ႏွင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရး 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ပါဝင္ေစျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV 
ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေရး 

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပါဝင္ေသာ 
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

စံႏႈန္းမ်ား အေရအတြက္ x ၁၀၀
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

စံႏႈန္းမ်ား အေရအတြက္

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

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈမ်ား

GBV အစီရင္ခံစာမ်ား 
အား မွ်ေဝေပးရာတြင္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ စံႏႈန္း 
မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
သိရွိမႈ

ေမးျမန္းရာတြင္ GBV အမႈကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝမႈတြင္ 

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ မည္သူမည္ဝါ ဆိုသည္ 
ကို သိရွိသြားႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ 

မ်ားအား မေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ 
ခ်က္ခ်င္းေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္း 

အေရအတြက္ x ၁၀၀  
စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းအေရ 

အတြက္

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း 
(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ 
အစီအစဥ္ အဆင့္)

၁၀၀% 



40 

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား စီမံကိန္းအဆင့္

အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

GBV ညႊန္းပို႔စနစ္ 
အေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဆိုင္ရာ 
ကြင္းဆင္း လုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို မည္ 
သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔ႏိုင္မည္၊ အၾကမ္း 
ဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္ 
မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ လက္လွမ္း 
မီ ရရွိႏိုင္မည္ဟူသည့္ သတင္းအခ်က္အ 

လက္မ်ားပါဝင္ေသာ လူထုတြင္းကြင္းဆင္း 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ကေလးသူငယ္ကာ

ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း 
အစီအစဥ္မ်ား အေရအတြက္ x ၁၀၀ 

လူထုတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ

က္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
အေရအတြက္

စာအုပ္၊ စာေပ၊ 
မွတ္တမ္း မ်ားအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္း၊ 
သတင္းအခ်က္ အလက္ 
ေပးႏိုင္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံု 
ေဆြးေႏြးျခင္း (KII), 
စစ္တမ္း (ေအဂ်င္စီ 
အဆင့္ ႏွင့္ က႑အဆင့္) 

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

ညိႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ် 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား* 
အတြက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ကေလး
သူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟုတ္

သည့္က႑ အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တစ္ခုတြင္ 

ပါဝင္ေနေသာ က႑ အေရအတြက္

*က႑မ်ား စာရင္းႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကို 
စာမ်က္ႏွာ ၉၀ တြင္ ၾကည့္ပါ။

KII ၊ အစည္းအေဝး 
မွတ္တမ္းမ်ား (ေအဂ်င္စီ 
သို႔မဟုတ္ က႑ 
အဆင့္မွ)

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္
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