
IASC
Inter-Agency Standing Committee

ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ 
သန္႔ရွင္းေရး 

နည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ လမ္းညြန္

လူသားျခင္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ က်ား၊မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈအား 
ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္

ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ၾကံ့ခိုင္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊  
ျပန္လည္ထူေထာင္ရာ အကူအညီေပးေရး

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

က်န္းမာေရး

အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္း

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ

အာဟာရ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

ေနထိုင္စရာ၊ အေျခခ်ေနထိုင္မႈႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

စခန္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
စခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ 
စုိက္ပ်ဳိးေရး 

ပညာေရး 



This Myanmar edition of စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳးိေရး is published by UNFPA Myanmar in 2017. This is a translation from the 
English edition of Guidelines for Integrating Gender-Based Violence in Humanitarian Action: Reducing risk, promoting resilience and 
aiding recovery, Food Security and Agriculture, first published in 2015.

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



 1

စီမံခ်က္ စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်ားမ လူမႈက႑ 
ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ားမေရးရာ 
အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ 
ေပးျခင္း

ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း ဆန္းစစ္ စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ 

GBV အတြက္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး (FSA) လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ 
ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းစံုစမ္း 
စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် က႑စံု၊ 
အေၾကာင္းအရာစံု ပါဝင္ေစသင့္ျပီး FSA လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ အျခားက႑မ်ားမွ မိတ္ဖက္မ်ား၊ GBV 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထုိေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ားသည္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚ 
အေျခအေန လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား - Livestock Emergency Guidelines and Standards (<www.livestock-
emergency.net>) တြင္ ေတြ႕ရိွရေသာ ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈအတြက္ ဆန္းစစ္ရန္ စာရင္းမ်ားကဲ့သို႔ ရွိႏွင့္ၿပီးသား 
လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္  ျဖည့္စြက္  အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ လံုေလာက္ေသာ အာဟာရ ရရွိေရးအတြက္  အတားအဆီးမ်ားကို 
သာမက အစားအစာ ရရွိမႈႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္မႈတို႔ တိုးတက္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
သတ္မွတ္္ေဖာ္ထုတ္ရန္ အတြက္ အာဟာရႏွင့္ FSA အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ထပ္ထူလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။  

ထို ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ားမွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းမွ်ေဝျခင္း 
ဟူေသာ အဓိက တာဝန္ဝတၱရား အမ်ိဳးအစား ၃ ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနျပီး ‘လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္
မႈ’ ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသည္။ FSA အစီအစဥ္မ်ားအား အစီအစဥ္ေရး ဆဲြရာတြင္ GBV အႏၲရာယ္ 
ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးသြားေစေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေပးႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ ထိုနယ္ပယ္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္သင့္
ပါသည္။ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေရးဆဲြေသာအခါ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ားအား ျပင္ဆင္ညိႇႏိႈ္င္းေသာအခါ 
ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္သည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ 
မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္ပါသည္။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ရာ၌ သို႔မဟုတ္ 
ရွိျပီးသား စီမံကိန္းမ်ားကို ထိန္းညွိရာ၌ ဦးစားေပးရမည့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လစ္ဟာမႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပႏိုင္သည္။ 
စီမံကိန္းအစီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္း၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား၊ ျပဳလုပ္ျခင္းအခ်က္အလက္စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းတို႔အတြက္ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္မ်ားကို အပိုင္း (၂) - အဓိက အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား 
လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား- တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား

(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။)

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ
က) ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးမ်ား အပါအဝင္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ FSA 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးမွာ မည္သို႔ရွိနည္း။

 ► အစားအစာျဖန္႔ေဝေပးသည့္ အသင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျဖန္႔ေဝသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းအခ်ိဳးမွာ အဘယ္နည္း။

 ► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ထြက္မသြားေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ား 
ရွိေနပါသလား။ 

 ► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔အတြက္ GBV အႏၲရာယ္တိုးပြားေစႏိုင္ေသာ 
ထံုးတမ္းဓေလ့ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။ 

ခ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ FSA ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ရပ္ရြာလူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ား (ဥပမာ - လူထုအစားအစာေထာက္ပံ့ကူညီမႈ သုိ႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးျပန္လည္ထူေ
ထာင္မႈေကာ္မတီမ်ား၊ စသည္) တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ ၎တို႔သည္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ေနရာမ်ားကို ရရွိထားပါသလား။
ဂ) အစားအစာကူညီေထာက္ပံ့သည့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ 
GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား (ဤလမ္းညႊန္မ်ား အပါအဝင္) ကို နားလည္သိရွိထားပါသလား။

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ အဓိက ဦးတည္အုပ္စုမ်ား

 ► FSA ၏ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား - အစိုးရမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ 
ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသခံ အစားအစာအကူအညီေပးေရးေကာ္မတီမ်ား၊ 
အာဟာရလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း မႈလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ GBV၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ 
နယ္ပယ္စံုမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား

 ► စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား၊ 
ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ား အပါအဝင္ ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား 

 ► ဒုကၡသည္/ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေၿပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရသူမ်ား၊ ယင္းအေျခအေနမ်ားအား လက္ခံထားရေသာ 
အိမ္ရွင္လူထု/ ရပ္ရြာလူထု
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ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ဓေလ့ထံုးစံ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား
ဃ) လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ လိုအပ္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနသည္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အစားအစာ ဖူလံုစြာ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ပါသနည္။ 

 ► အိမ္ေထာင္စုအတြင္းတြင္ အစားအစာ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမီတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သူ ခ်မွတ္ပါသနည္း။ 

 ► အစားအစာအား လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္မႈမရွိေအာင္ ျငင္းဆိုခံရေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ 
အုပ္စုမ်ား ရွိပါသလား။

င) ေဘးဒဏ္ခံရေသာ လူထုမ်ားသည္ အစားအစာ ဖူလံုရန္အတြက္ မည္သည့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုျပဳၿပီး 
လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ လိုအပ္သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနသည္ ထိုနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ မည္သို႔ 
သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသနည္း (ဥပမာ - တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးအတြက္ စားက်က္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
လက္လွမ္းမီမႈ၊ ေန႕စဥ္ႏွင့္ ရာသီအလုိက္ ေရႊ႕လ်ားသြားလာမႈမ်ား၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၊ က်ားမအလုပ္ခဲြေဝ
လုပ္ကုိင္ပံုမ်ား၊ စသည္) 

 ► စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ စသည္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
အခန္းက႑ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အဘယ္နည္း။

 ► အသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္မ်ားအပါအဝင္ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ားအား ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ 
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈတို႔တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အဘယ္နည္း။ 

 ► စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈတို႔သည္ အိ္မ္ေထာင္စု၏ အစားအစာ 
ဖူလံုမႈအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသနည္း။

စ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအား 
စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ ေရရယူႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာ ျဖန္႔ေဝမႈအစီအစဥ္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အစားအစာ/ေငြသား/ကူပြန္လက္မွတ္ ျဖန္႔ေဝမႈ အစီအစဥ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္မႈကို 
ကန္႔သတ္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။

ဆ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ GBV 
အႏၲရာယ္မ်ား တိုးပြား လာေစႏိုင္မည့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား အသံုးျပဳေနသည့္ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကား (ဥပမာ - 
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား)  ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါသလား။

ဇ) ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အစားအစာေကြ်းေမြးေရးအစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသလား။ 
ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္မ်ားကို 
ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားပါသလား (ဥပမာ - အိမ္သုိ႔ ရိကၡာမ်ား ေပးလိုက္ေသာအခါတြင္ ေက်ာင္းႏွင့္အိမ္ၾကားတြင္ 
တုိက္ခိုက္ခံရမႈမ်ား)
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ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္
စ်) အစားအစာ/ပိုင္ဆိုင္မႈ ျခင္းေတာင္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ - မ်ိဳးေစ့ 
သုိ႔မဟုတ္ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ား ျဖန္႔ေဝမႈ) အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ 

 ► ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လဲႊေျပာင္းေပးသည့္ ပုံစံမ်ား (ဥပမာ - အစားအစာ၊ ေငြသား/ေငြသားမဟုတ္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ား၊ ကူပြန္လက္မွတ္မ်ား) အား GBV အႏၲရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ 
ပါသလား။ 

ည) ပစၥည္းျဖန္႔ေဝသည့္ ေနရာမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ရွိပါသလား။ 

 ► မည္သည့္ သီးသန္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ကာကြယ္ရန္၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ရန္ ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ အသံုးျပဳေနပါသနည္း (ဥပမာ - အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အကာအရံမ်ားျဖင့္ ခဲြျခားေပးထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဝျခမ္းေရး အခ်ိန္မ်ားကုိ 
ခဲြျခားသတ္မွတ္ေပးထားျခင္း၊ ေဝျခမ္းေရး အသင္းမ်ားအား ေစာင့္ထိန္းသင့္သည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားအေၾကာင္း အသိအျမင္ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ အစားအစာမ်ားအား သယ္ခ်ျခင္း၊ 
မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝၿပီးေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား ထားရွိျခင္း၊ စသည္)။

 ► ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖန္႔ေဝရာေနရာမ်ားအား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏ 
တိုက္ခုိက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးထားပါသလား။ 

 ► ေဝျခမ္းသည့္/အလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာမ်ားကို အစဥ္လိုက္နာရမည့္ဒီဇိုင္းစံႏႈန္းႏွင့္ /သို႔မဟုတ္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား (ဥပမာ - ကုိယ္လက္အဂၤါမသန္စြမ္းမႈမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား၊ အျမင္ သို႔မဟုတ္ 
အျခားအာရံုခံအဂၤါမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ စသည္) အပါအဝင္ လူအားလံုးမွ လက္လွမ္းမီေစရန္အလို႔ငွာ 
ဆီေလ်ာ္သလို တည္ေဆာက္ထားေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသလား။

ဋ) ပစၥည္းေဝျခမ္းေရး ေနရာမ်ား၊ အလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သို႔မဟုတ္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ကိုင္ရာ 
ေနရာမ်ားသို႔ သြားရသည့္ ခရီးအကြာအေဝးမ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ရွိပါသလား။ 

 ► ထိုေနရာမ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အမွတ္အသားျပဳထားပါသလား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွ 
အျခားသူမ်ားလည္း လက္လွမ္းမီကာ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေနပါသလား။ 

 ► ေရ၊ ေလာင္စာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းျဖန္႔ေဝသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ေလ့လာမႈအား 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားႏွင့္အတူ 
ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ 



 5

ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား

(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။)

ဌ) ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္ 
အစားအစာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လက္ခံရယူရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပး 
ပါသလား။ (ဥပမာ - အစားအစာ ျဖန္႔ေဝသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ေနထုိင္သည့္/ခ်က္ျပဳတ္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ 
တတ္ႏိုင္သမွ် နီးနီးတြင္ တည္ရွိပါသလား။ အစားအစာ ထုပ္မ်ား၏ အရြယ္အစားမ်ားႏွင့္ အေလးခ်ိန္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား ႏိုင္နင္းစြာ သယ္ယူ 
ႏိုင္ပါမည္လား။ ျဖန္႔ေဝသည့္ အခ်ိန္မ်ားသည္ အႏၲရာယ္မ်ား အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း 
ျဖစ္သလား။ အေျခအေနေပးပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအား 
အစားအစာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လက္ခံရယူႏိုင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား ေပးထားပါသလား။ စသည္)

ဍ) ပစၥည္းျဖန္႔ေဝသည့္ ေနရာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၊ ေရေပးေဝသည့္ေနရာမ်ား၊ ထင္းေကာက္သည့္ ေနရာမ်ား 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေစ်းမ်ား အတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ လံုျခံဳမႈမရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
ကင္းလွည့္သည့္ စနစ္တစ္ခု ရွိပါသလား။  

 ► ဤစနစ္တြင္ ရပ္ရြာလူထုထဲမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ပါသလား။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ယွဥ္တဲြ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္မ်ား ရွိပါသလား။ 

ဎ) ရိကၡာကတ္ျပားမ်ားကို မည္သို႔ ထုတ္ေပးပါသနည္း။ (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ 
ရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအား တိုက္ရိုက္ထုတ္ေပးပါသလား)

ဏ) ေငြသား၊ ကူပြန္လက္မွတ္မ်ား၊ ရိကၡာအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရေသာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္း 
အစီအစဥ္မ်ားသည္ GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ရရွိႏိုင္ပါသလား။ ရရွိသည္ဆိုပါက 
ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ကဲ့ရဲ႕ ျပစ္တင္ျခင္းမခံရေအာင္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
ထပ္မံ အၾကမ္းဖက္ခံရႏိုင္ေျခကို ပိုမို ဆိုးရြားမသြားေစရန္ ကာကြယ္ေပးသည့္ အစီအမံလုပ္ေဆာင္ထားျခင္း 
ရွိပါသလား။ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား

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

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

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

 ► ထိုမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေစရန္ FSA ဝန္ထမ္းမ်ား 
အား စနစ္တက် ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးထားပါသလား။   
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ခ) ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ FSA က႑ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုပါ ေပါင္းစပ္ထည့္ထားပါသလား။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေရရွည္ 
သံုးစဲြသြားႏိုင္ရန္ အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ခဲြေဝခ်ထားေပးပါသလား။ 

 ► ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေလာင္စာမ်ားအား ေဘးကင္းစြာ လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္မႈအတြက္ မူဝါဒမ်ား 
ရွိပါသလား။

 ► မူဝါဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား FSA 
က႑တြင္ ေဘးကင္းစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ (ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအုပ္စုမ်ားထဲ
တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္၊ စသည္) ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ အေလ့အထမ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းေပးပါသလား။ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ အမ်ိဳးအစားသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရး 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ား၏ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ေသာ စံႏႈန္းမ်ား ရွိပါသလား။

 ► သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ခဲြေဝခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔အတြက္ စံႏႈန္းမ်ား 
ရွိပါသလား။

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား

က) FSA ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ား ေပးၿပီးျဖစ္ပါသလား - 
 ► က်ားမေရးရာ၊ GBV ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး/လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈႏွင့္ 

လိင္မႈ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား 
 ► အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေဖးမရန္နည္းလမ္းမ်ား၊ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ 

ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား သတင္း ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရယူႏို္င္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဘးကင္းစြာ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ 
ထိန္းသိမ္းစြာျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား

ခ) FSA ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လူထုတြင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေထြေထြလံုျခံဳေရး 
ကိစၥမ်ားႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကို လူထုအတြင္းတြင္ ျမင့္တက္လာေစ 
ပါသလား။

 ► အသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဆင့္ 
ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမႈမ်ားအပါအဝင္)၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို 
သတင္းေပးပို႔ရမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ GBV အတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူမည္ 
ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။ 

 ► ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသက္အရြယ္အလိုက္၊ က်ားမအလိုက္၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသလား။  

 ► အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုပညာေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ ေဆာင္ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ 

ဂ) FSA ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈဖိုရမ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ ယင္းတို႔အား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBV 
ကိစၥရပ္မ်ားအား ေၾကာက္ရႊံ႕စိုးရိမ္ျခင္းကင္းစြာ တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသလား
(ဥပမာ - လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအျဖစ္ ထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္) 



 7

အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ GBV  ႏွင့္ဆိုင္ေသာ FSA  စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ျပဳစုရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ားကို အထူးျပဳေဖၚျပထားသည္။ 
အေရးေပၚအေျခအေန မျဖစ္ပြားမီ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ 
ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံသည့္အခါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ 
GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအသိပညာမ်ားကို သိရွိမႈကို ထင္ဟပ္၍ ထိုအႏၲရာယ္မ်ား 
အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုပါ တင္ျပႏိုင္ပါက ထိုအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ပိုမို အားေကာင္း 
ခိုင္မာေစပါသည္။

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ရန္ပံုေငြ ရရွိေစေရးထက္ ပိုလြန္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား 

`အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း’ ဆိုသည္မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရယူရန္သာမက လူ႕စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကတိကဝတ္မ်ားကိုပါ တုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ေယဘုယ်အခ်က္မ်ားကို 
ထပ္မံရရွိ ႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း (၂) မွ အဓိက အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္အလိုက္ လမ္းညႊန္မႈအတြက္ ေနာက္ခံ 
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါ `ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း´ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အျခားေသာ 
လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ား/မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဆာ္ၾသ 
စည္းရံုးႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕အား ထပ္ေဆာင္း တင္ျပထားပါသည္။

က။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လႊမ္းျခံဳရႈျမင္မႈ

 ► အစားအစာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာမ်ား စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ (အိမ္တြင္းႏွင့္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္ရြာလူထုတြင္းရွိ) တာဝန္မ်ားအား နားလည္သိရွိကာ က်ား/မ၊ 
အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အခ်က္မ်ားအလိုက္ 
ခဲြျခားမွတ္တမ္းတင္ထားပါသလား။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား၏ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေစေသာ အခ်က္မ်ားကို နားလည္သိရွိ 
ေဖာ္ျပထားပါသလား။ 

 ► ‘GBV’ ဟု ေယဘုယ်သံုးႏႈန္းျခင္းထက္ GBV ပံုစံမ်ား (ဥပမာ - အစားအစာကို လိင္ႏွင့္ လဲလွယ္မႈ၊ 
အတင္းအၾကပ္ ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ခိုင္းျခင္း၊ ကေလးအား 
အိမ္ေထာင္ခ်ေပးျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အတင္းအၾကပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳခိုင္းျခင္း၊ ရင္းႏွီးေသာ အတူေန 
အေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခားအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံမ်ား၊ စသည္) အား သီးျခား ေဖာ္ျပကာ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသလား။  
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ခ။ စီမံခ်က္၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ

 ► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္း ျပဳစုသည့္အခါ
• GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာသြားေစမည့္ အစီအစဥ္အတြက္ ေဘးကင္း 

လံုျခံဳေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို FSAက႑တြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအုပ္စုမ်ားအား 
သင္တန္းမ်ား ျပင္ဆင္က်င္းပေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ရွိၿပီးျဖစ္ပါ သလား။

• လူထုတြင္းသို႔ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား 
ကို ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (ဥပမာ မ်က္မျမင္စာမ်ား၊ သေကၤတဘာသာစကား၊ 
ရိုးရွင္းေသာ ပံုျပသတင္းစကားမ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ား စသည္) ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ထပ္ေဆာင္း 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိပါသလား။

 ► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္းျပဳစုသည့္အခါ 
• အစားအစာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေျခကို 

မည္သို႔ ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏိုင္ေၾကာင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား (ဥပမာ - 
အစားအစာ ျဖန္႔ေဝသည့္ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ရိကၡာကတ္ျပားမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ 
အစားအစာထုပ္မ်ား၏ အရြယ္အစား၊ ျဖန္႔ေဝရာေနရာမ်ားသို႔ အသြားအျပန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ စသည္)။

• အသံုးျပဳမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ Sphere လက္စဲြစာအုပ္တြင္ ပါရွိေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ 
ပါသလား။

• အစားအစာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး 
ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ ကုန္က် 
စရိတ္မ်ား ထပ္ေဆာင္းလိုအပ္ပါသလား (ဥပမာ - အလုပ္တာဝန္ျဖင့္ ခရီးသြားလာရာတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအား တစ္ဦးတည္း မသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းႏွင့္အတူ 
အမ်ိဳးသားမိသားစုဝင္တစ္ဦးကို အေဖာ္လိုက္ေပးဖို႔ ပံ့ပုိးေပးျခင္း)။

 ► အေရးေပၚအေျခအေနၿပီးဆံုးခ်ိန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္း ျပဳစုသည့္ 
အခါ
• GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ဘဝသာယာအဆင္ေျပမႈ 

တို႔အတြက္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ GBV အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
ေရရွည္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္  စီမံခ်က္မွ မည္သို႔ ပါဝင္ကူညီမည္ ဆိုသည္ကို 
ရွင္းရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား (ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အျခားအုပ္စုမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ားအား 
ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံသည့္ အေလ့အထမ်ားအား 
ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားမွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း၊ 
ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္လွမ္းမီေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ 
အိမ္ေထာင္စုႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ က်ားမေရးရာအခန္းက႑မ်ားတြင္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ စသည္)။

• ေရရွည္တည္ၿမဲေရးအတြက္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုေသာ ကတိကဝတ္အား 
အဆိုျပဳလႊာတြင္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပထားပါသလား။
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ဂ။ စီမံခ်က္အား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း

 ► အဆိုျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ 
အတြက္ လမ္းညႊန္သေဘာတရားမ်ား ႏွင့္ အဓိက ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ 
ပါသလား။ (လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူကို ဗဟိုျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳျခင္း၊ စနစ္မ်ားကို အေျခခံျခင္း)

 ► အဆိုျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္မ်ားျပားေစရန္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာက် 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ က႑မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသလား။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအား 
FSA ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈတို႔တြင္ 
ပါဝင္ေစျခင္း အပါအဝင္ ၎တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔အား စီမံခ်က္မွ 
အားေပး/ေထာက္ပံ့ပါသလား။  

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ဆိုင္ရာ 

အခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာအခ်က္မ်ားမွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ FSA လုပ္ငန္းမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ GBV ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုအခ်က္မ်ားကို မျဖစ္မေနရရွိရမည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေဖၚထုတ္ရရွိသည့္ ဦးတည္လူထု၏ 
ရင္းျမစ္မ်ားကို အစဥ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ေနာက္ခံအေျခအေနအလုိက္ ဆီေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အတြက္ စီမံကိန္းေရးဆဲြရာတြင္ GBV အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား ေပါင္းစပ္ 
ထည့္သြင္းျခင္း

၁။ FSA လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကုိ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္း၊ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတို႔တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က် ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားကို 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ (ပါဝင္မႈေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္ သို႔မဟုတ္ GBV 
အႏၲရာယ္ ပိုမိုျမင့္မားေစႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ လိုအပ္သလို သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္)

 ► FSA စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပံုမွန္ သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ားေပး၍ ေခါင္းေဆာင္မႈ ရာထူးမ်ား ရယူႏိုင္ 
လာေစရန္ ႏွင့္ သင္တန္းျပန္လည္ပုိ႔ခ်ႏိုင္ေစရန္ ဦးတည္ပံ့ပိုးမႈမ်ားလည္း ေပးရမည္။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား (ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ား)သည္ 
လူထုအေျချပဳ FSA ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအုပ္စုမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေစရမည္။ 
ရပ္ရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို သတိထားရမည္။ လိုအပ္ပါက အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈကို 
ရရွိရန္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

 ► FSA ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ သင္တန္းဆရာရာထူးမ်ားထဲတြင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ 
အုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ားကို ထည့္သြင္းခန္႔ထားရမည္။ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈဆိုင္ရာ အေရး 
ကိစၥမ်ားအား လံုေလာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳ၍ ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ၄င္းတို႔ထံမွ ပါဝင္ကူညီမႈမ်ား 
ရယူရမည္။
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အေရးတႀကီးသိရွိရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
LGBTI မ်ား

အစားအစာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသမီး (lesbian)၊ 
လိင္တူစံုမက္အမ်ိဳးသား (gay)၊ လိင္တူလိင္ကဲြစံုမက္သူ (bisexual)၊ လိင္ေျပာင္းထားသူ (transgender) ႏွင့္ 
လိင္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသူမ်ား ၾကားလိင္ရွိသူ မ်ား  (intersex) (LGBTI) သည္ သာမန္ႏွင့္မတူေသာ အခက္အခဲမ်ားကို 
ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ ဥပမာ - အစားအစာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ လိင္ကဲြမ်ားကိုသာ ခ်စ္ခင္စံုမက္သည့္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ားသာ ရွိရမည္ဟူသည့္ ယူဆခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳကာ လိင္တူစံုမက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
လိင္တူစံုမက္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ လိင္တူလိင္ကြဲ စံုမက္သူမ်ားအား ဖယ္က်ဥ္ထားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ LGBTI 
မ်ားသည္ အစားအစာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝခ်ိန္မ်ားတြင္ တန္းစီေနသည့္ 
ေနရာမွ ဖယ္ထုတ္ခံရႏိုင္ပါေသးသည္။ အစားအစာ ျဖန္႔ေဝမႈ မ်ားမွ ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ရရိွရန္ေႏွာင့္ေႏွးေ
စျခင္းမ်ားေၾကာင့္ LGBTI မ်ားသည္ အသက္ရွင္သန္ရန္အတြက္ လိင္ႏွင့္လဲလွယ္ရေသာ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ားကို မလဲႊမေရွာင္သာ ျပဳလုပ္ရႏိုင္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အစားအစာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ 
ေရးဆဲြသူမ်ားသည္ LGBTI မ်ား ၏ စားနပ္ရိ္ကၡာဖူလံုမႈအေပၚ အစားအစာကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွ မည္သို႔ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မည္ကို သိရွိရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းေပးသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ GBV အႏၲရာယ္ကို 
အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံ LGBTI အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရပါမည္။

(Duncan Breen, Human Rights First, Personal Communication ၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္မွ 
ပံ့ပိုးေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္)

၂။ GBV အႏၲရာယ္အား အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းႏွင့္ ေငြသားကို 
အေျခခံေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြပါ။ 

 ► ေဝျခမ္းေရးမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ၊ တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 
စနစ္မ်ားအား ရပ္ရြာလူထုမ်ားအားလံုး သိရွိေစရန္အတြက္ တည္ေထာင္ပါ။ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
ရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို (စာျဖင့္၊ ႏႈတ္ျဖင့္၊ ရုပ္ပံုမ်ားျဖင့္) မွန္မွန္ ပံ့ပိုးေပးပါ။ ယင္းသို႔ 
ပံ့ပိုးေပးျခင္းသည္ ေဝျခမ္းေရး ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို အနည္းဆံုး 
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ 

 ► ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ - အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ 
တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ရင္းႏွီးသည့္ အတူေနအေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျမင့္တက္လာေစျခင္း၊ 
အစားအစာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားအၿပီးတြင္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လုပ္အားအတြက္ ေငြသား 
သို႔မဟုတ္ အစားအစာ ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ခံရမ်ား၊ စသည္)

 ► ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လဲႊေျပာင္းေပးရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည္ စနစ္ပံုစံမ်ားသည္ စားနပ္ရိကၡာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လံုေလာက္ေသာ စနစ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရပါမည္။ သို႔မွသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အျခားအုပ္စုမ်ားအား အစားအစာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအတြက္ လိင္ႏွင့္ 
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အလဲအလွယ္ျပဳရျခင္းမွ တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 ► ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ စားနပ္ရိကၡာခဲြတမ္းကတ္ျပားမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ 

ေထာက္ပံ့ပစၥည္း ကူပြန္လက္မွတ္မ်ား အသံုးျပဳမႈအား မည္သုိ႔ တာဝန္ေပးမည္၊ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မည္ 
ဆိုသည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသံုးသပ္ရပါမည္။ သို႔မွသာ လူတစ္ဦး၏ အိမ္ေထာင္ရွိ၊ မရွိဟူသည့္ 
အခ်က္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညႊတ္မႈ သို႔မဟုတ္ က်ားမေရးရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မည္သို႔ပင္ရွိရွိ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

 ► GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားသည္ ပစၥည္းျဖန္႔ေဝရာေနရာမ်ားသို႔ မသြားေရာက္ႏိုင္ပါက အစားအစာကို 
လက္လွမ္းမီႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဆန္းသစ္တီထြင္ပါ (ဥပမာ - က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ 
ေန႕စဥ္အစားအစာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း)။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားမွ 
ဖယ္က်ဥ္ခံရသည္ဟူေသာ အသိ သို႔မဟုတ္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ခံရမႈမ်ား တိုးမလာေစေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရပါမည္။

 ► အစားအစာပံ့ပိုးေပးရန္ လိုအပ္ေနေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းမ်ား၏ 
အာဟာရေကြ်းေမြးေရး အစီအစဥ္မ်ား (ဥပမာ အိမ္သို႔ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေပးလိုက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား) 
ကို လက္လွမ္းမီမႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေငြသား သုိ႔မဟုတ္ ကူပြန္လက္မွတ္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားကို ရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္။

 ► ဇနီးတစ္ဦးထက္ ပိုေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဇနီးတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ သူမ၏ 

ေအာင္ျမင္ရန္အလားအလာေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပံု ေငြအဖဲြ႕ 
မာလီႏွင့္ ကက္သလစ္ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕သည္ ဘာမာကိုႏွင့္ေမာ့ပတီေဒသမ်ားရွိ 
စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္သည့္ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ 
လက္ခံထားေသာ လူထုမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ေငြသားလဲႊေျပာင္းေပးသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ကို 
ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ေငြသားလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအား တိုက္ရိုက္ ျဖန္႔ေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ လဲႊေျပာင္း မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ခံရရွိ ပါသည္။ အစီအစဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ 
အစားအစာႏွင့္ အျခား အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မထားရွိေသာ 
ေငြသားလဲႊေျပာင္းေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစားအစာအတြက္ လိင္ႏွင့္ လဲလွယ္ျခင္း 
အပါအဝင္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားမႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 
အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္း (ဥပမာ အမွန္တကယ္ေငြသား 
လဲႊေျပာင္းမႈမ်ား) သည္ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးျပန္လွန္သံုးသပ္မႈ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ 
သူမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈမ်ားအရ အစီအစဥ္သည္ ဦးတည္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးတက္လာျခင္း၊ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ 
ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားမႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလွ်ာ့နည္း ေစျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ပါဝင္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စိတ္ ေက်နပ္မႈ ရရွိၾက ေၾကာင္း ေပၚလြင္ခဲ့ပါသည္။ 
ေငြသားလဲႊေျပာင္းမႈမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အစားအစာ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
လက္လွမ္းမီမႈ၊ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္စြမ္းတို႔ကို တိုး တက္ေစၿပီး ေရရွည္တြင္ ဝင္ေငြမ်ားကို 
ရရွိေစပါသည္။ ထိုမွ်သာမက ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ဂုဏ္ 
သိကၡာအား ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သူ မ်ားက ေျပာျပၾကပါသည္။  

(မာလီ GBV အစုအဖဲြ႕ခဲြ၊ Personal Communication,၂၀၁၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္မွ ေပးေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား)
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ကေလးမ်ားအား သီးျခား အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္ဆံသင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ဒုတိယ ႏွင့္ 
တတိယ ဇနီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေငြသား/ရိကၡာကို သီးသန္႔မိသားစုတစ္ခုအျဖစ္ ေတာင္းဆိုမႈအား 
ခြင့္ျပဳသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းေပးသင့္ပါသည္။

၃။ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ မဖူလံုမႈအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

 ► လူသားခ်င္းစာနာစြာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ 
အမ်ိဳးအစားမ်ား တိုးခ်ဲ႕မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခရိွေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ အလုပ္တာဝန္မ်ား ပိုမပိေစဘဲ သို႔မဟုတ္ အဓိက 
က်ေသာ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈ ေလ်ာ့နည္းမသြားေစဘဲ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေမြးျမဴေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။

 ► ေဒသခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တိို႔၏ ေဒသတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ 
ေရရွည္ လုပ္ကိုင္သြားႏိုင္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကိရိယာမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ (ဥပမာ - အစားအစာထုတ္လုပ္မႈ၊ 
ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ သိုေလွာင္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာကြ်မ္းက်င္မႈ၊ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းမႈ၊ 
စားေသာက္ကုန္မ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ရွာျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ စသည့္ သင္တန္းမ်ား)

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 

ေအာင္ျမင္ရန္အလားအလာေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္

ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) သည္ 
ေဆးရံုတင္ရေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ အစားအစာမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးၿပီး 
အာဟာရ လံုေလာက္စြာျဖင့္ ဒဏ္ရာမ်ား က်က္သည္ထိ  အနားယူေစပါသည္။ ေတာင္ပိုင္း ကီဗ်ဴ၊ ဘူကာဗ်ဴရွိ 
ပန္ဇီေဆးရံုမွ ေဆးရံုဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဆိုအရ ထိုေထာက္ပံ့မႈမ်ားသည္ ဒဏ္ရာေပ်ာက္ကင္းက်က္ေစမႈတြင္ 
မ်ားစြာ ထူးျခားမႈရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အစားအစာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
ျပန္လည္ နလန္ထူလာရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ကာလအထိ ေဆးရံုတြင္ ေနႏို္င္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ 
ေဆးရံုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပးမႈမ်ား၊ လူမႈစီးပြားကိစၥမ်ားႏွင့္ 
ဥပေဒေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကိုလည္း သင္ယူႏိုင္ၾကပါသည္။  

WFP သည္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွာေဖြခဲ့ပါသည္။ 
ဥပမာ ဝင္ေငြရရွိႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ဘဝကို ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ပိုမို 
ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးရန္အတြက္ သင္တန္းတက္ရန္ အစားအစာေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ 

(ကမၻာ့ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၊ ၂၀၁၁ - ေနရပ္စြန္႔ခြါေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္စဥ္ အစားအစာ ကူညီေထာက္ပံ့ 
ေပးေနရေသာ အေျခအေနတြင္ လိင္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ က်ားေရးရာအေျချပဳအၾကံဖက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္မႈႏွင့္ 
တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကုိ အားေပးျခင္း၊ အဖဲြ႕အစည္းတြင္း ထုတ္ေဝျခင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ တြင္ ပါရွိသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက)္
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အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ပစၥည္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံႏိုင္မႈတို႔ 
တုိးပြားလာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြပါ။ ထိုပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္ (ဥပမာ - အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သစ္သီးဝလံ ပန္းမန္မ်ားႏွင့္ ၾကက္၊ ဘဲမ်ား ေမြးျမဴစုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔သည္ အဓိကစားသံုးေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းထက္ 
ယဥ္ေက်းမႈအရ ပိုမို လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္)။ 

၄။ စားနပ္ ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ျမင့္မားလာေစသည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို 
အသံုးျပဳ၍ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။

 ► အစားအစာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝရန္အတြက္ ေဘးကင္းၿပီး 
အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Sphere စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရပါမည္။ 
ျဖန္႔ေဝရာေနရာမ်ားသို႔ အသြားအျပန္လမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းသိသာစြာ အမွတ္အသားျပဳေပးထားၿပီး 
အျခားေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားလည္း လက္လွမ္းမီကာ မၾကာခဏ အသံုးျပဳႏိုင္ရပါမည္။ 
လံုျခံဳေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျဖန္႔ေဝရာေနရာမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီ ေရာက္ရွိႏိုင္မႈ အကန္႔အသတ္ 
ရွိပါက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအား လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးျခင္းႏွင့္ ကင္းလွည့္ေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ေဝရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ 
ထြက္ခြာရာ လမ္းမ်ားအတြက္ လူထုအေျချပဳ လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆဲြ ေဆာင္ရြက္ပါ။

 ► အစားအစာႏွင့္ ပစၥည္းျဖန္႔ေဝေသာ ေနရာမ်ားအား ပံုစံေရးဆဲြမႈႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈတြင္ လံုျခံဳေရးကိစၥအား 
ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္း ေျဖရွင္းေပးပါ - 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ 

အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳေစမည့္ ျဖန္႔ေဝခ်ိန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေရးဆဲြျခင္း 
(ဥပမာ - ေဘးကင္းစြာ ရအိမ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားအား ေန႕အခ်ိန္တြင္ စတင္ကာ 
မိုးမခ်ဳပ္မီအဆံုးသတ္ပါ)

• ျဖန္႔ေဝခ်ိန္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား ရွိေနေစၿပီး အစားအစာႏွင့္ ပစၥည္းျဖန္႔ေဝသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနရာအခင္းအက်င္းမ်ားထားရွိပါ။

• အစားအစာႏွင့္ ပစၥည္မ်ား သယ္ခ်ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ 
ျဖန္႔ေဝၿပီးခ်ိန္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္ 
ထားရွိျခင္း (အေပၚအက်ႌမ်ား၊ ဝီစီမ်ား၊ ေအဂ်င္စီအမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ စသည္) 

• ျဖန္႔ေဝရာေနရာမ်ားတြင္ လိုအပ္ပါက က်ား/မ ခဲြျခားေပးထားၿပီး GBV အႏၲရာယ္မ်ား တိုးမလာ 
ေစရန္အတြက္ ထိုေနရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ေပးျခင္း (ဥပမာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးတည္း 
ပစၥည္းျဖန္႔ေဝရာေနရာမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာေသာအခါ အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ေသာ အခါ။)

 ► အစားအစာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား လက္ခံရယူျခင္းေၾကာင့္ 
ေဘးဒဏ္ခံလူထုအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ ဦးတည္လ်က္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပံုစံေရးဆဲြပါ (ဥပမာ - အစားအစာျဖန္႔ေဝရာ ေနရာမ်ားအား ေနထိုင္/
ခ်က္ျပဳတ္ရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အနီးဆံုးတြင္ ထားရွိျခင္း၊ အစားအစာထုပ္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား သယ္ယူသြားႏိုင္ေလာက္သည့္ အေလးခ်ိန္ရွိေၾကာင္း 
ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း၊ ေလးလံေသာ အထုပ္မ်ားအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ စသည္)  

 ► စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေပးေသာအခါ ထိုေျမေနရာမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး 
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အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ ရွိရပါမည္။ သို႔မွသာ တစ္ဦးတည္း အလုပ္လုပ္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ အုပ္စုငယ္ေလးမ်ားျဖင့္သာ အလုပ္လုပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ၎တို႔သည္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ 
အသြားအျပန္ခရီးတြင္ တိုက္ခိုက္ခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ရွိပါသည္။ အေျခအေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ 
ကိုက္ညီေသာ လံုျခံဳေရးနည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားေပးပါ (ဥပမာ- လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ 
ကင္းလွည့္ျခင္း၊ ေဘးကင္းစြာ ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ေသာ လမ္း၊ စသည္)။  

၅။ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာႏွင့္ အျခား စြမ္းအင္မ်ားအား ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ လက္လွမ္းမီေစျခင္းအား အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ 
ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အား ေဘးကင္းစြာ ေရရွည္ 
လက္လွမ္းမီ အသံုး ျပဳႏိုင္မႈအပါအဝင္ ခ်က္ျပဳရန္ေလာင္စာမ်ားကို လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ေစမည့္ 
နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုကို ေရးဆဲြရပါမည္။ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္ ႏွစ္သက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားရပါမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက၊ သင့္ေလ်ာ္ပါက 
စားနပ္ရိကၡာမ်ားႏွင့္အတူ အေရးေပၚ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးပါ။  

 ► ေက်ာင္းမ်ား၊ အာဟာရေကြ်းေမြးေရး သို႔မဟုတ္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ကုသေရးဌာနမ်ားတြင္ပါ 
ေလာင္စာသက္သာေသာ မီးဖိုမ်ားႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ အားေပးပါ။ 
လူမ်ားအား ေလာင္စာသက္သာ ေသာ မီးဖိုမ်ားကို လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
မီးဖိုအသံုးျပဳနည္း၊ ေလာင္စာစားသက္သာ ေစရန္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္နည္းမ်ားကို ေပးပါ။ 

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြအတြက္ ထင္းေရာင္းရေသာေၾကာင့္ 
ပိုမိုေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ၊ ပိုမို ေရရွည္ခံေသာ ဝင္ေငြဖန္တီးႏိုင္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 

  ရရွိေသာ သင္ခန္းစာ

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ တိုင္ဖြန္းေဟယန္အား တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ စစ္တပ္သည္ ေဝဟင္မွ 
အစားအစာမ်ား ခ်ေပးျခင္း အား ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားနည္းျဖင့္ မေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ 
ကြ်န္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္ေပါင္ေဒသမ်ားရွိ လူမ်ား အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေသာ 
ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေျမျပင္တြင္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး အစုအဖဲြ႕မွ အသိေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထိုညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈသာ မရွိခဲ့ ပါလွ်င္ အစားအစာမ်ားအား 
ေကာင္းကင္မွသာ ခ်ေပးေနမည္ျဖစ္ရာ အစားအစာမ်ား ရရွိရန္ ေျပးလႊားလုယက္ရမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ 
ကိုယ္ခႏၶာ ပိုမို ၾကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းသူမ်ားက အမ်ားဆံုး ရရွိၾကမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ ရွိႏွင့္ေနၿပီး 
ျဖစ္ေသာ အာဏာ/ အရင္းအျမစ္ မညီမွ်မႈမ်ားကို ပိုမို ဆိုးရြားေစၿပီး စားနပ္ရိကၡာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားက 
မရွိသူမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေစမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အျခား GBV ပံုစံမ်ား ျမင့္တက္လာႏိုင္ပါသည္။ ေဝဟင္မွ အစားအစာမ်ား ခ်ေပးမႈအား 
ေျမျပင္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ ရွိေနမွသာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အစုအဖဲြ႔မွ 
တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ 

(ဖိလစ္ပိုင္ရွိ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အစုအဖဲြ႕၊ Personal Communication၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၂ 
ရက္တြင္ ပံ့ပိုးေပးေသာ အခ်က္အလက္)
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အစားထိုးသံုးစဲြႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ စဥ္းစားရပါမည္။

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး မူဝါဒမ်ားအတြင္းသို႔ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား 

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

၁။ FSA အစီအစဥ္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ GBV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ထည့္သြင္းပါ။

 ► စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (၁) GBV အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျပီး (၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာအုပ္စုဝင္မ်ားအား 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္  ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးေသာ စီမံကိန္းမူဝါဒမ်ား 
ေဖၚထုတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚရပါမည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
• FSA ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္းတူညီမွ် အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္ စံႏႈန္းမ်ား
• GBV ျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးထားျပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ 

မွ်ေဝေပးရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ား
• လိင္မႈဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အလြဲျပဳက်င့္မႈကိစၥမ်ားအတြက္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ သတင္းပို႔ရန္၊ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအရအေရးယူရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဆီေလွ်ာ္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေအာင္ျမင္ရန္အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) သည္ ေျမာက္ဒါဖာ၌ ထင္းႏွင့္ 
အစားထိုးစြမ္းအင္မ်ားကို ေဘးကင္းစြာ လက္လွမ္းမီရရွိေရး (Safe Access to Firewood 
and alternative Energy - SAFE) အစီအစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ပါသည္။  ထိုေဒသတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထင္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ အျခားေလာင္စာမ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းရင္း အမ်ားဆံုး ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအစီအစဥ္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားထုတ္လုပ္ေသာေလာင္စာသက္သာေသာ မီးဖိုမ်ားႏွင့္ ေလာင္စာေတာင့္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ 
ဌာနေပါင္း ၃၃ခု ပါဝင္ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ထင္းေကာက္ရန္ စြန္႔စားသြားလာရသည့္၊ 
မီးေသြးဝယ္ရသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္းသြားပါသည္။ ထိုအခါ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ အျခားလိင္မႈဆိုင္ရာ 
က်ဴးလြန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေျခလည္း ေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထို SAFE သည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဝင္ေငြဖန္တီးမႈ၊ စာေရးစာဖတ္၊ အာဟာရ၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ လူထုအားျဖင့္ သစ္ေ
တာျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္မႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနမ်ားကိုလည္း 
ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

(Pattugalan, G. ၂၀၁၄ - ‘စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ အစားအစာကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ က်ားမေရးရာမႈအေျချပဳ
အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - WFP ၏ အေတြ႕အၾကံဳ (Linking Food Security, Food 
Assistance and Protection from Gender-Based Violence:’s experience’), Humanitarian Exchange 
Magazine, အတဲြ ၆၀၊<www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-60> မွ ဆီေလ်ာ္သလို 
ထုတ္ႏုတ္တင္ျပပါသည္)
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 ► ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို FSA ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖဲြ႕မ်ားအၾကား 
က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေဝထားရန္ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအလိုက္ ဘာသာစကား 
မ်ားျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္ရြာလူထုထံ (ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပေျပာဆိုသည့္ 
ဘာသာစကား၊ စာမတတ္သူမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုမ်ား ပါဝင္ေသာ ပိုစတာမ်ား၊ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
ေၾကညာျခင္း စသည္ျဖင့္ လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍) ျဖန္႔ေဝေပးထားရန္

၂။ FSA ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္ၿမဲရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား 
ခဲြေဝခ်ထားေပးျခင္း 

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားသည္ FSA က႑တြင္ 
(ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အၾကံေပးမ်ားအျဖစ္) ေဘးကင္းစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို 
အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ ခဲြျခား ဆက္ဆံသည့္ အေလ့အထမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 
အစိုးရမ်ား၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ။

 ► ႏိုင္ငံအဆင့္ FSA မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ား 
(ဥပမာ - ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေလာင္စာမ်ားကို ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ 
မူဝါဒမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္သစ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အျခားအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စသည္) ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္။

 ► GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆဲြႏိုင္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ။ ရပ္ရြာလူထု၏ 
ပံ့ပိုးမႈကို ရရွိရန္ႏွင့္ အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ထိုမူဝါဒမ်ာႏွင့္ 
စီမံကိန္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား မည္သို႔ မည္သို႔ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း 
အဓိကထားေသာ အသိျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၏ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးႏွင့္ 

အခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

၁။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ သင့္ေတာ္ေသာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ 
စနစ္မ်ား (ဥပမာ - ၫႊန္ပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား) ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ GBV ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ FSA ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား မည္သည့္ေနရာမွ ကူညီ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္ေလာက္သည့္ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာ 
ေအာင္ျပဳ လုပ္ပါ။

 ► စိုက္ပ်ိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳလုပ္သားမ်ားအပါအဝင္ ေဘးဒဏ္ခံလူထုႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္သြယ္ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ FSA ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္ ေနရာသို႔ လဲႊေျပာင္းညႊန္းပို႔ ရမည္ဆိုသည့္ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ 
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ပံုမွန္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ အသိေပး ေနရပါမည္။
 ► စိုက္ပ်ိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳလုပ္သားမ်ားအပါအဝင္ ထိခိုက္ခံစားေနရေသာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ 

ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ FSA ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို က်ားမ ေရးရာ၊ GBV၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ား/ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ ထားမႈႏွင့္ လိင္မႈေရးရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရွးဦးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား (ဥပမာ- အၾကမ္းဖက္ ခံရသူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ား၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား သတင္းေပးပို႔ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရယူႏို္င္သည့္ 
ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဘးကင္းစြာ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ 
ညီညြတ္စြာ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား) တို႔ကို ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား 
ေပးပါ။

၂။ FSA အစီအစဥ္မ်ားသည္ FSA က႑အတြင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းတြင္းရွိ အျခားေသာမိတ္ဖက္မ်ားအား GBV ဆုိင္ရာ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားကို မွ်ေဝေပးရာတြင္ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။  

 ► အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား မည္သူမည္ဝါဆိုသည္ကို 
ေဖာ္ျပ သိရွိေစျခင္း မရွိေစဘဲ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစျခင္း မရွိေစဘဲ 
မွ်ေဝ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေအဂ်င္စီအတြင္းႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈဆိုင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။

၃။ FSA ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ လူထုတြင္းကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အသိျမႇင့္တင္မႈမ်ားတြင္ GBV သတင္းစကားမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ျဖန္႔ေဝျခင္း

 ► လူထုတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ FSA လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လူထုသိရိွမႈ 
ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ GBV ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လက္တဲြ 
လုပ္ေဆာင္ပါ (ဥပမာ - လူထုေဆြးေႏြးဖလွယ္ပဲြမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ 
အစည္းအေဝးမ်ား၊ GBV သတင္း စကားျဖန္႔ေဝမႈမ်ား၊ စသည္)။
• ဤအသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား (ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဆင့္ 

ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမႈမ်ားအပါအဝင္)၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို 
သတင္းေပးပို႔ရမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ GBVအတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူမည္ 
ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရ 
ပါမည္။

• ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေလာင္စာမ်ားႏွင့္ GBV ၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိေနပံုကို အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ 
ပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဒသခံလူထုမ်ား၊ ေဘးဒဏ္သင့္ လူထုမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 

အေရးတႀကီးသိရွိရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ညႊန္းပို႔ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (Referral Pathways)

ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းမွာ ေျပာင္းလဲရန္လြယ္ကူ ေသာ အစီအမံျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ အကူ
အညီေပးေသာကြ်မ္းက်င္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ေဘးကင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ဥပမာ - ေဆးကုသမႈ၊ 
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ရဲအကူအညီ ႏွင့္ တရားေရး ဥပေဒေရးရာ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား
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ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္မ်ား သိရွိမႈ ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ (ဥပမာ - ထင္းေကာက္ျခင္း၊ 
ရိကၡာမ်ားအား ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာရရွိေစရန္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေလာင္စာျပည့္စံုဖူလံုေစရန္အတြက္ 
အႏၲရာယ္ရွိေသာ အျပဳအမူမ်ား က်င့္သံုး၍ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းျခင္း)။ ေဘးကင္းလံုၿခဳံေသာ 
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ သုေတသနမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လက္လွမ္းမီ ရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ပံုစံမ်ိဳးစံု ႏွင့္ 
ဘာသာစကား မ်ိဳးစံုကို အသံုးျပဳပါ (ဥပမာ - ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ သေကၤတဘာသာစကား၊ 
ရိုးရွင္းေသာ ပံုျပသတင္းစကားမ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ား စသည္)။   

• သတင္းစကားမ်ား ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ (လိုအပ္ပါက 
သီးျခားစီခဲြလ်က္) အသက္အရြယ္၊ က်ား/မ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေစရပါမည္။ 

 ► GBV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ FAS ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲကို 
ေဖာ္ေဆာင္ သူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္။

 ► ေဆြးေႏြးပဲြဖိုရမ္မ်ားႏွင့္ ပညာေပးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား ေဘးကင္းစြာ ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၎တို႔ 
ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အတားအဆီးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ (ဥပမာ- သြားေရးလာေရး၊ 
အစည္းအေဝး အခ်ိန္ႏွင့္ က်င္းပရာေနရာ၊ ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္းအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခံရႏိုင္ေျခ
မ်ား၊ ကေလးထိန္းေနရျခင္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ၊ ရာသီေသြးေပၚခ်ိန္ အသံုးျပဳရန္ 
သန္႔ရွင္းေရးေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအား လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ စသည္)။ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ 
GBV ကိစၥရပ္မ်ားအား စိတ္ခ်လက္ခ် တင္ျပေဆြးေႏြးရဲေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြဖိုရမ္မ်ားအား 
အသက္အရြယ္၊ က်ား/မ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို က်င့္သံုးပါ (ဥပမာ 
- လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား သီးသန္႔ခဲြကာ အုပ္စုဖဲြ႕ 
ေဆြးေႏြးေစရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသူမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)။ 

 ► FSA အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားသည့္က်င့္ဝတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အစားအစာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား 
က်ဴးလြန္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔ 
သတင္း ပို႔တိုင္ၾကားရမည္ကို လူထုအား အသိေပးထားပါ။လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ 
မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သလို က်င္းပေပးပါ။

သိရွိရန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား
GBV ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သီးျခားသတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား ေပးျခင္း

လူထုတြင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ 
ေဘးဒဏ္ခံ လူထု အတြက္ အေျခခံလံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ သီးသန္႔သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရာတြင္ အျခား 
က႑မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား သည္ GBV ပညာရွင္ဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ GBV အထူးျပဳ ေအဂ်င္စီတစ္ခုႏွင့္ 
ပူးေပါင္းညိႇႏိႈ္င္း ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသင့္ပါသည္။ 
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အျခားေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈက႑မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိက 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ား 

ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ FSA အစီအစဥ္ ေရးဆဲြသူမ်ားသည္ GBV ဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ယႏၲရားတစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရရွိႏိုင္မည့္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ 
ေဖၚထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ FSA ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံမွ 
အကူအညီေတာင္းခံရပါမည္။

 ► FSA စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို စစ္ေဆးသည့္ FSA 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ မ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ထိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
နည္းပညာမ်ားကို FSA ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေရးဆဲြရန္။ 

 ► FSA ဝန္ထမ္းမ်ားအား က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားေပးရန္။

 ► FSA ဝန္ထမ္းမ်ားထံ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားလာႏိုင္သည့္GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ျပင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုပါ 
ေပးႏိုင္မည့္ ေနရာအား ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ထားရန္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ေဖးမကူညီ တံု႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို FSA 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးထားရန္။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုအတြက္ FSA ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 

ထို႔ျပင္ FSA အစီအစဥ္ေရး ဆဲြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ပိုမိုေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားႏိုင္ရန္ 
အတြက္ အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသင့္ပါသည္။ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ 
ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထာပါသည္။ (သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း 
စာနာသည့္ တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ က႑မ်ားအလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ျဖစ္ပါသည္)။ 
ဇယားတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ရွိေနပါက FSA ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ 
မိတ္ဖက္မ်ားမွာ - က်ားမေရးရာ၊ စိတ္က်န္းမာေရး ႏွင့္ စိတ္ႏွင့္လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (MHPSS)၊ HIV၊ 
သက္ရြယ္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ စသည္တို႔အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္သည္။ GBV 
ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အေထြေထြအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံ ရရွိလိုပါက အပိုင္း(၂) - အဓိက 
အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္မ်ား - တြင္ၾကည့္ပါ။
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စခန္းညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ႏွင့္စခန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ (CCCM)

 ► ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမ်ား၊ အျပင္အဆင္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြသား သို႔မဟုတ္ 

ရိကၡာ အတြက္ အလုပ္ေပးသည့္ ေနရာမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို အျမင့္ဆံုး 

ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ CCCM လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

ပညာေရး  ► အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ 

၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတြင္း အာဟာရေကြ်းေမြးေရးႏွင့္ 

စားနပ္ရိကၡာထုပ္မ်ား ပ့ံပိုးေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ပညာေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 

လက္တဲြ လုပ္ေဆာင္ပါ။

က်န္းမာေရး  ► ေဆးရံုတင္ကုသရေသာ GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား နလန္ထူလာေအာင္ 

ကူညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာ 

ေဝငွခ်ိန္မ်ားကို က်န္းမာေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ 

သတ္မွတ္ေပးပါ။ ရိကၡာအတြက္ အလုပ္ေပးမႈလုပ္ေဆာင္မ်ားသည္ 

ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ႒ာနမ်ား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ 

ေဆာက္လုပ္ျခင္းအား ကူညီေထာက္ပံ့ ျပဳလုပ္ႏုိင္/မႏိုင္ သည္ကိုဆံုးျဖတ္ပါ။ 

ထို႔ျပင္ အေဆာက္အဦးမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းခံ ရေသာေနရာမ်ား၌ 

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအား 

လက္လွမ္းမီမႈကို ပိုမိုတိုးျမွင့္ႏိုင္ပါသည္။

အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ 
ဥစၥာပစၥည္း (HLP)

 ► HLP လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါ။

• FSA ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေျမယာမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ 

မရည္ရြယ္ဘဲ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ 

(ဥပမာ - အစားအစာျဖန္႔ေဝသည့္ ေနရာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး 

အစီအစဥ္မ်ားအတြက္၊ စသည္)။

• စားနပ္ရိကၡာမဖူလံုမႈအား စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းပါက 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ 

အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား တိုးတက္ရရွိေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း  ► ေအာက္ပါတို႔အတြက္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြ 

လုပ္ကိုင္ပါ -

• ရပ္ရြာလူထု၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အေရးတႀကီးအလုိအပ္ဆံုး ေစ်း 

ကြက္ဝယ္လိုအားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ(ဥပမာ - စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ်ရန္ 

ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအား ထြန္ယက္၊ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တိရစၧာန္ 

ေမြးျမဴျခင္း၊ စသည္) ထိုဝယ္လုိအားကို စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးဆိုင္ရာ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ 

ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

• ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 

အစားအစာအတြက္ အလုပ္ေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ 

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ ေရရွည္ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြပါ။

• ထင္းေကာက္ကာ ေရာင္းခ်ျခင္းကို အစားထိုးသည့္ အျခားဝင္ေငြဖန္တီးမႈ 

နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။
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အာဟာရ  ► အာဟာရလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါ -

• FSA ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္သည့္ေနရာမ်ား၌ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ား၏ 
အာဟာရလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေလ့လာပါ။

• GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား အာဟာရပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား 

ကို တီထြင္ၾကံဆပါ။ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားသည္ အာဟာရ 

ေကြ်းေမြး ေရး သို႔မဟုတ္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားကို ကုသေစာင့္ေရွာက္ေရး 

ဌာနမ်ားသို႔ မသြား ေရာက္ႏိုင္ေသာအခါတြင္ ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး  ► ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လက္တဲြလုပ္ 

ေဆာင္ပါ - 

• FSA ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ GBV 
ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ ေနမႈမ်ားကို နားလည္သိရွိေစၿပီး ထိုအႏၲရာယ္မ်ား 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ် ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို 
ရယူပါ။

• မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား မရွိျခင္းသည္ 
အစားအစာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား လက္ခံရရွိရန္အတြက္ 
အဟန္႔အတားတစ္ခု မျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

• သက္ဆိုင္ရာေဒသရွိ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို 
အသံုးျပဳမႈႏွင္စပ္လ်ဥ္းေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို နားလည္သိရွိေအာင္ 
လုပ္ပါ (ဥပမာ - ေရျဖန္႔ေဝရာေနရာမ်ားႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ားသည္ 
ပဋိပကၡ စတင္ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ား ျဖစ္ေနေသာအခါ)

• လံုျခံဳေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ျဖန္႔ေဝရာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ရန္ 

ခက္ခဲ ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ 

လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ 

လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ကင္း လွည့္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

ေနထိုင္စရာ၊ 
အေျခခ်ေနထိုင္ရာႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

(SS&R)

 ► မီးဖိုမ်ားႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာမ်ားအား SS&R လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ 

တာဝန္ ယူရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေလာင္စာသက္သာေသာ မီးဖိုမ်ားႏွင့္ 

ေဘးကင္းေသာ ေလာင္စာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေရး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ 

ေရ၊ ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္း 
ေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ 
သန္႔ရွင္းေရး (WASH)

 ► ခ်က္ျပဳတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအတြက္ 

ေရကို လက္ လွမ္းမီအသံုးျပဳရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ WASH 

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
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စီမံခ်က္ စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ GBV 

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား

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

ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေကာက္ယူၿပီး 
အစီရင္ခံစာ ပို႔သင့္သည္။ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕အား ထိုက႑၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည္။ 
(ဇယား၏ ေအာက္ေျခ မွတ္စုမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ။) ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ 
ပိုမိုသိရွိလိုပါက အပိုင္း(၂) - အဓိကအေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္ လမ္းညႊန္၏- ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား- 
တြင္ၾကည့္ပါ။

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

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္ 

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္
ပန္းတ

ိုင္

အ
ေျခခံ

လ
ုပ္ငန္းရလ

ဒ္

စီမံက
ိန္း ရလ

ဒ္

ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 

စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး (FSA) 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား 
တြင္ GBV ေမးခြန္းမ်ား ကို 
ထည့္သြင္းျခင္း4

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ေသာ ေမးခြန္းမ်ား* 
ပါဝင္သည့္ FSA က႑မွ 
ေဆာင္ရြက္သည့္ ဆန္းစစ္ 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ / FSA မွ 
ဆန္းစစ္ အေရအတြက္
* ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ 
ေမးခြန္းမ်ားတြင္ ဆီေလ်ာ္ သလို 
ျပဳျပင္ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ ေလ့လာ 
ရမည့္ GBV နယ္ပယ္မ်ားအား 
စာမ်က္ႏွာ(၁) တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 
အေထာက္အကူမ်ား 
(ေအဂ်င္စီအဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
က႑ အဆင့္) 

၁၀၀%  

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ

ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသည့္ အမ်ိဳး 
သမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀/ ေလ့လာမႈ 
တြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူ အေရအတြက္ႏွင့္
ေလ့လာမႈအဖဲြ႕၏ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕ဝင္ 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ / ေလ့လာမႈ 
အဖဲြ႕ဝင္ အေရအတြက္

ဆန္းစစ္မႈ
အစီရင္ခံစာမ်ား(ေအဂ်င္စီ 
သုိ႔မဟုတ္ က႑အဆင့္)

၅၀%  

FSA လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
GBV အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ 
အခ်က္မ်ားအား 
ေဘးဒဏ္သင့္လူထု ႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

က်ားမ၊ အသက္အရြယ္ 
အလုိက္ ခဲြျခားကာ တိုင္ 
ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ -
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရာတြင္ GBV 
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား 
အေၾကာင္း ထိခိုက္ခံစားရေသာ 
လူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ FSA 
လုပ္ငန္း* အေရအတြက္ x ၁၀၀ / FSA 
လုပ္ငန္းအေရအတြက္
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ -
ထိခိုက္ခံစားေနရေသာလူထုသည္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရာတြင္ 
မည္သည့္ GBV အမ်ိဳးအစား မ်ားကို 
ၾကံဳေတြ႕ရပါသနည္း။

*FSA လုပ္ငန္းမ်ားဆိုသည္မွာ 
လူသံုးပစၥည္းႏွင့္ ေငြသားကို အေျခခံေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရးစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား (FGD)၊ 
အဓိကသတင္းအခ်က္ 
အလက္ ေပးႏိုင္သူႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း မႈမ်ား (KII) 

၁၀၀%  

4 အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု အျမဲတမ္း ေကာ္မတီ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀၊ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ အစုအဖြဲ႔ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ရည္ညႊန္းရန္္ 
ေမာ္ဂ်ဴး IASC ၏ ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ ရည္ညႊန္း စာရြက္စာတမ္း <https://interagencystandingcommittee.org/system/files/
legacyfiles/%20Reference%20module%20for%Cluster%Coordination.pdf>
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္ 

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္
ပန္းတ

ိုင္

အ
ေျခခံ

လ
ုပ္ငန္းရလ

ဒ္

စီမံက
ိန္း ရလ

ဒ္

စီမံကိန္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း 
မျပဳမီ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ5

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ - 
စီမံကိန္းပံုစံေရးဆဲြျခင္းမျပဳမီ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခံရေသာ ထိခိုက္ခံစား 
ရေသာလူထုထဲမွ အမ်ိဳးသမီး 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ / စီမံကိန္းပံု
စံေရးဆဲြျခင္းမျပဳမီတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး
ခံရေသာ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထု 
အေရအတြက္
အရည္အေသြးဆိုင္ရာ -
စီမံကိန္းပံုစံေရးဆဲြမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအ
တိုင္းအတာအား မည္သို႔ ထင္ျမင္ 
ပါသနည္း။ မည္သည္တို႔က 
ပံုစံေရးဆဲြမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား 
ပါဝင္မႈကို တိုးတက္ေစသနည္း။ 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။

အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ FGD၊ KII

က
ြင္းဆ

င္းသ
ည

့္အ
ခါ 

ဆ
ံုး ျဖတ

္ ရန္



GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို 
ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းကို 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
လဲႊ ေျပာင္းညႊန္းပို႔မႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပ
တ္သက္၍ ေမးျမန္းရာတြင္ မွန္ကန္စြာ 
ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ 
FSA ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
/ စစ္တမ္း ေကာက္ယူၿပီးေသာ FSA 
ဝန္ထမ္း အေရအတြက္

စစ္တမ္း ၁၀၀% 

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

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္ 

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္
ပန္းတ

ိုင္

အ
ေျခခံ

လ
ုပ္ငန္းရလ

ဒ္

စီမံက
ိန္း ရလ

ဒ္

အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း

FSA ရန္ပံုေငြအဆိုျပဳ 
လႊာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ 
GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ် 
ေရးအား ထည့္သြင္းျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 
လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အညႊန္းကိန္း 
အနည္းဆံုးတစ္ခု ထည့္သြင္းထားေသာ 
FSA ရန္ပံုေငြ အဆိုျပဳလႊာ သို႔မဟုတ္ 
နည္းဗ်ဴဟာ အေရအတြက္ x ၁၀၀ / 
FSA ရန္ပံုေငြအဆိုျပဳလႊာ သို႔မဟုတ္ 
နည္းဗ်ဴဟာ အေရအတြက္   

အဆိုျပဳလႊာမ်ား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 
(ေအဂ်င္စီ အဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  

FSA ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
GBV လမ္းညႊန္မ်ားကို 
ေလ့က်င့္သင္တန္း 
ေပးျခင္း

GBV လမ္းညႊန္ သင္တန္းတြင္ တက္ 
ေရာက္ခဲ့ေသာ FSA ဝန္ထမ္းအေရ 
အတြက္ x ၁၀၀ / FSA ဝန္ထမ္းအေရ 
အတြက္

သင္တန္းတက္ေရာက္သူမ်ား 
စာရင္း၊ အစည္းအေဝး 
မွတ္တမ္း၊ စစ္တမ္း 
(ေအဂ်င္စီ အဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
က႑အဆင့္)

၁၀၀%  

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း

လူထုအေျချပဳ FSA 
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ5

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ -

လူထုအေျချပဳ FSA ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ထိခိုက္ခံစား ေနရေသာ လူထုထဲမွ 
အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
/ လူထုအေျချပဳ FSA ေကာ္မတီ 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ 
ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထု 
အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ -

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
လူထုအေျချပဳ FSA ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
၎တုိ႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအတိုင္း
အတာအား မည္သို႔ ထင္ျမင္ ပါသနည္း။ 
FSA ေကာ္မတီမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။

စခန္းေနရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
အစီရင္ခံစာ၊ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈ 
ေျခရာခံဇယား (DTM), 
FGD, KII

၅၀%  
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္ 

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္
ပန္းတ

ိုင္

အ
ေျခခံ

လ
ုပ္ငန္းရလ

ဒ္

စီမံက
ိန္း ရလ

ဒ္

FSAလုပ္ငန္းမ်ားမွ 
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား

FSA လုပ္ငန္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး 
ဝန္ထမ္းမ်ား အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
/ FSA လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အေရအတြက္

အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား

၅၀%  

လူသံုးကုန္ သို႔မဟုတ္  
ေငြသား အေျခခံေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိ 
GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား 

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ -

လူသံုးပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေငြသား 
အေျခခံ ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္မႈအေၾကာင္း 
ေမးျမန္းေသာအခါ GBV 
အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ အေရးကို 
ပူပန္စြာ ေျပာဆိုေသာ ထိခုိက္ခံစား 
ရေသာ လူထုအေရအတြက္ x ၁၀၀ 
/ လူသံုးပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေငြသား 
အေျခခံေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ အေၾကာင္း 
ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ 
လူထုအေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ -

လူသံုးပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေငြသား 
အေျခခံ ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ 
ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထု သည္ GBV 
အႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးကာ လံုျခံဳသည္ဟု 
ခံစား ရပါသလား။ ၎တို႔သည္ 
လူသံုးပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ေငြသား 
အေျခခံ ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ 
မည္သို႔ေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 
အေရးကိစၥမ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၾကပါသနည္း။

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း၊ 
FGD ၊ KII ၊ လူထုပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ ေလ့လာမႈ

၀%  

စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ 
ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ေမြးျမဴေရးတိရစၧာမ်ား 
အား ထိခိုက္ခံစား 
ရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ 
စီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ

စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္း 
မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာမ်ားအား 
စီမံ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပေသာ 
အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ x ၁၀၀ / 
စစ္တမ္းေကာက္ယူေမးျမန္းခဲ့ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္

စစ္တမ္း ၁၀၀%  



 27

ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား စီမံကိန္းအဆင့္

အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္ 

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္
ပန္းတ

ိုင္

အ
ေျခခံ

လ
ုပ္ငန္းရလ

ဒ္

စီမံက
ိန္း ရလ

ဒ္

FSA ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေသာ 
ပစၥည္းျဖန္႔ေဝ သည့္ 
ေနရာမ်ားအတြင္း ႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ GBV 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ 
အခ်က္မ်ား

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ -

FSA ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေသာ 
ပစၥည္းျဖန္႔ေဝ သည့္ 
ေနရာမ်ားအေၾကာင္း 
ေမးျမန္းေသာအခါ GBV 
အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ 
အေရးကို ပူပန္စြာ ေျပာဆိုေသာ 
ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထု 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ / FSA ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္ ေသာ ပစၥည္းျဖန္႔ေဝ သည့္ 
ေနရာမ်ားအေၾကာင္း 
ေမးျမန္းခဲ့သည့္ထိခိုက္ခံစားရေသာလူ
ထုအေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ -

ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုသည္ 
FSA ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေသာ 
ပစၥည္းျဖန္႔ေဝ သည့္ ေနရာမ်ား 
အတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ 
မည္သို႔ေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ 
အေရးကိစၥမ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၾကပါသနည္း။

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း၊ 
FGD ၊ KII ၊ လူထုပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ ေလ့လာမႈ

၀%  

ေလာင္စာ သို႔မဟုတ္ 
ထင္း ေကာက္ယူရန္ 
အတြက္ သြားရေသာ 
အခ်ိန္၊ ႀကိမ္ႏႈန္းႏွင့္ 
အကြာအေဝး ေျပာင္းလဲမႈ

(စီမံခ်က္ၿပီးဆံုးခ်ိန္ တိုင္းတာေသာ 
ေလာင္စာ သို႔မဟုတ္ ထင္း 
ေကာက္ယူရန္ သြားရေသာ 
အခ်ိန္/ ႀကိမ္ႏႈန္း/ အကြာအေဝး - 
စီမံခ်က္မစတင္မီ တိုင္းတာေသာ 
ေလာင္စာ သို႔မဟုတ္ ထင္း 
ေကာက္ယူရန္ သြားရေသာ အခ်ိန္/
ႀကိမ္ႏႈန္း/ အကြာအေဝး) x ၁၀၀ / 
စီမံခ်က္ၿပီးဆံုးခ်ိန္ တိုင္းတာေသာ 
ေလာင္စာ သို႔မဟုတ္ ထင္း 
ေကာက္ယူရန္ သြားရေသာ အခ်ိန္/
ႀကိမ္ႏႈန္း/ အကြာအေဝး

စစ္တမ္း

က
ြင္းဆ

င္းသ
ည

့္အ
ခါ ဆ

ံုး ျဖတ္
 ရန္
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္ 

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္
ပန္းတ

ိုင္

အ
ေျခခံ

လ
ုပ္ငန္းရလ

ဒ္

စီမံက
ိန္း ရလ

ဒ္

မူဝါဒမ်ား

FSA မူဝါဒမ်ား၊ 
လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ 
စံႏႈန္းမ်ားတြင္ GBV 
တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင္ ့
ေလ်ာ့ခ်ေရး 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ပါဝင္ေစျခင္း

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

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

က
ြင္းဆ

င္းသ
ည

့္အ
ခါ ဆ

ံုး ျဖတ
္ ရန္

 

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈမ်ား

GBV အစီရင္ခံစာမ်ားအား 
မွ်ေဝေပးရာတြင္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ 
စံႏႈန္းမ်ားကို 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

ေမးျမန္းရာတြင္ GBV 
အမႈကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝမႈတြင္ 
အၾကမ္းဖက္ခံရသူ မည္သူမည္ဝါ 
ဆိုသည္ ကို သိရွိသြားႏိုင္ေသာ 
အခ်က္အလက္ မ်ားအား 
မေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ 
ခ်က္ခ်င္းေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ / စစ္တမ္းတြင္ 
ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းအေရ အတြက္

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း 
(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ 
အစီအစဥ္ အဆင့္)

၁၀၀% 

GBV 
ညႊန္းပို႔စနစ္အေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို 
FSA ဆိုင္ရာ 
ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို မည္ 
သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔ႏိုင္မည္၊ 
အၾကမ္း ဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို 
မည္သည့္ေနရာတြင္ လက္လွမ္းမီ 
ရရွိႏိုင္မည္ဟူသည့္ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေသာ 
လူထုတြင္းကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ 
FSA လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ / လူထု တြင္း 
ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ FSA 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အေရအတြက္

စာအုပ္၊ စာေပ၊ 
မွတ္တမ္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္း၊

သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (KII), 
စစ္တမ္း (ေအဂ်င္စီ အဆင့္ 
ႏွင့္ က႑အဆင့္)

က
ြင္းဆ

င္းသ
ည

့္အ
ခါ ဆ

ံုး ျဖတ
္ ရန္
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္ 

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္
ပန္းတ

ိုင္

အ
ေျခခံ

လ
ုပ္ငန္းရလ

ဒ္

စီမံက
ိန္း ရလ

ဒ္

ညိႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ် 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား* အတြက္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ FSA 
မဟုတ္သည့္ က႑ အေရအတြက္ 
x ၁၀၀ / သက္ဆိုင္ရာ 
လူသားခ်င္းစာနာစြာ တံု႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေသာ FSA 
မဟုတ္သည့္ က႑ အေရအတြက္

* က႑မ်ား စာရင္းႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို 
စာမ်က္ႏွာ ၁၃၄ တြင္ ၾကည့္ပါ။

KII ၊ အစည္းအေဝး 
မွတ္တမ္းမ်ား (ေအဂ်င္စီ 
သို႔မဟုတ္ က႑ အဆင့္မွ)

က
ြင္းဆ

င္းသ
ည

့္အ
ခါ ဆ

ံုး ျဖတ
္ ရန္

 

အရင္းအျမစ္မ်ား

အဓိကအရင္းအျမစ္မ်ား
 ► အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ အစားအစာျဖန္႔ေဝမႈႏွင့္ အာဟာရမ်ားအတြက္ 

က်ားမသာတူညီမွ်ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြသည့္အခါ ဆန္းစစ္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား စာရင္းတစ္ခုကို 
ရရွိလိုလွ်င္ ေအဂ်င္စီေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ (Inter-Agency Standing Committee - 
IASC) ၊၂၀၀၆ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ က်ားမေရးရာလက္စဲြစာအုပ္ 
(Gender Handbook in Humanitarian Action) https://interagencystandingcommittee.org/
system/files/legacy_files/ IASC%20Gender%20Handbook%20%28Feb%202007%29.pdf 
တြင္ ၾကည့္ပါ။

 ► Sphere စီမံခ်က္၊ ၂၀၁၁ -လက္စဲြစာအုပ္ - လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈပဋိညာဥ္စာတမ္း ႏွင့္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားစြာ တံုံ႔ျပန္မႈ၏ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား (Sphere Handbook: Humanitarian 
charter and minimum standards in humanitarian response, www.spherehandbook.org

 ► ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖဲြ႕ (FAO). ၂၀၁၁ -စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခအေန ၂၀၁၀-၂၀၁၁ - 
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား - ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ က်ားမကြာဟခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ျခင္း (The 
State of Food and Agriculture 2010–2011: Women inagriculture – Closing the gender gap 
for development) FAO - ေရာမ www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e00.htm

 ► FAO. ၂၀၁၂ -Voluntary Guidelines on the ResponsibleGovernance of Tenure of Land, 
Fisheries and Forests in theContext of National Food Security. Rome, www.fao.org/
docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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 ► FAO. ၂၀၁၃- Governing Land for Women and Men: A technical guide to support the 
achievement of responsible gender equitable governance of land tenure. Rome, www.fao.
org/docrep/017/i3114e/i3114e.pdf

 ► United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).၂၀၁၂ -An Introduction to Cash-
Based Interventions in UNHCR Operations. Geneva: UNHCR, www.unhcr.org/515a959e9.
pdf

 ► IASC Task Force on Safe Access to Firewood and alternative Energy in Humanitarian 
Settings. 2009. ‘Decision Tree Diagrams on Factors Affecting Choice of Fuel Strategy in 
Humanitarian Settings’,https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_
files/IASC%20TF%20SAFE%20Matrix_FINAL.pdf

 ► IASC Task Force on Safe Access to Firewood and alternative Energy in Humanitarian 
Settings. 2009. ‘Matrix on Agency Roles and Responsibilities for Ensuring a 
Coordinated Multi-Sectoral Fuel Strategy in Humanitarian Settings’, https://
interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20TF%20SAFE%20
Decision%20Trees_FINAL.pdf

 ► ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP). ၂၀၁၂. Handbook on Safe Access to Firewood and 
Alternative Energy (SAFE), www.wfp.org/ stories/darfur-women-graduate-safe-stoves-
project

 ► Pattugalan, G. 2014. ‘Linking Food Security, Food Assistance and Protection from Gender-
Based Violence: WFP’sexperience’, Humanitarian Exchange Magazine, Issue 60,www.
odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-60

ထပ္ေဆာင္းအရင္းအျမစ္မ်ား

 ► ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအစုအဖဲြ႕ (Global Food Security Cluster) -ဤအစုအဖဲြ႕သည္ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီလိုအပ္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုအတြင္းတြင္ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အစားအစာ ရရွိႏိုင္မႈ၊ 
လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈတို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါသည္။ ဤ၀က္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ 
အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ http://foodsecuritycluster.net

 ► FAO. 2002. The State of Food Insecurity in the World 2001. FAO:Rome, www.fao.org/
docrep/003/y1500e/y1500e00.htm

 ► FAO. 2005. Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right 
to Adequate Food in the Context of National Food Security, www.fao.org/docrep/009/
y7937e/y7937e00.htm

 ► FAO. 2008. Beyond Relief: Food security in protracted crises, www.fao.org/docrep/015/
a0778e/a0778e00.pdf

 ► WFP. 2002. Emergency Field Operations Pocketbook, http://reliefweb.int/report/world/
emergency-field-operationspocketbook

 ► WFP. 2009. Emergency Food Security Assessment Handbook, second edition, www.wfp.
org/content/emergencyfood-security-assessment-handbook
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 ► WFP. 2012. WFP Humanitarian Protection Policy, http://documents.wfp.org/stellent/
groups/public/documents/eb/wfpdoc061670.pdf

 ► WFP. 2013. Protection in Practice: Food assistance with safety and dignity, http://
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp254460.pdf

 ► အမ်ိဳးသမီးဒုကၡသည္မ်ား ေကာ္မရွင္ (Women’s Refugee Commission)- ခက္ခဲေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည့္ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္အတြက္ ထင္းႏွင္ 
အစားထိုးစြမ္းအင္မ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ လက္လွမ္းမီမႈဆိုင္ရာ အထူးလုပ္ငန္းအဖဲြ႕ (Force on 
Safe Access to Firewood and alternative Energy - SAFE) 

 ► အေရးေပၚအေျခအေနရွိ ေမြးျမဴေရးအတြက္ လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား (Livestock Emergency 
Guidelines and Standards - LEGS). LEGS သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအ
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