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 ► အျမတ္ထုတ္ခံရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွ ေရွာင္ဖယ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ရရွိေစေရးအတြက္ ၎တို႔ 
အေနႏွင့္ လြတ္လပ္၍ အမွီအခိုကင္းေစရန္ အားေပးျမႇင့္တင္ရမည္။

 ► တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ လူထုအေနႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်မ္းသာသုခရွိေစရန္ 
တိုးျမႇင့္ဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

 ► မိသားစုမ်ား ႏွင့္ လူထုအတြင္း က်ားမေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား (GBV)၊ က်ားမေရးရာက႑ဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ၾသဇာအင္အားမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို နားလည္သတိရွိစြာ နည္းလမ္း 
မ်ား ဖန္တီး၍ အသိပညာမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရမည္။

 ► သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရာ၌ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျပီး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခား 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာက္ကူေပးရမည္။

က်ားမေရးရာအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တားဆီးေလ်ာ့ခ်ရန္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈက႑မွ ေဆာင္ရြက္ 
ခ်က္မ်ားအတြက္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အျခား လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာက႑မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ 
ညိႇႏႈိင္းသင့္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈက႑တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ က်ားမေရးရာ၊ စိတ္က်န္းမာ 
ေရးႏွင့္ စိတ္လူမႈဆက္ဆံေရးအေထာက္အပံ့ (mental health and psychosocial support - MHPSS)၊ HIV ၊ 
သက္ရြယ္ၾကီးသူမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိတ္ဖက္မ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
၎တို႔ႏွင့္လည္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ (ညိႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ၾကည့္ပါ။)

စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်ားမ 
လူမႈက႑ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ/ 
က်ားမေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) မ်ားအတြက္ 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း

ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ 

GBV အတြက္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ (Livelihood) အတြက္ ေဆာင္ရြက္ 
ေနသူမ်ားမွ ဆန္းစစ္္ေလ့လာမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ ထည့္သြင္း 
စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် 
က႑စံု၊ အေၾကာင္းအရာစံု ပါဝင္ေစသင့္ျပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေန သူမ်ားသည္ အျခားက႑ 
မ်ားမွ မိတ္ဖက္မ်ား၊ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ားအား ဥပမာ - အေရးေပၚအေျခအေန 
အတြက္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား (www.livestock-emergency.net) ကဲ့သို႔ေသာ လက္ရွိ ရွိေနေသာ 
လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္အတူ ျဖည့္စြက္ အသံုးျပဳသင့္သည္။ ထို ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ားမွာ 
စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းမွ်ေဝျခင္း ဟူေသာ အဓိက တာဝန္ဝတၱရား အမ်ိဳးအစား ၃ ခုႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေနျပီး ‘လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈ’ ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသည္။ GBV 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ကာကြယ္၊ တားဆီးဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရွင္သန္ က်န္ရစ္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
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ေပးႏိုင္ရန္လို႔ငွာ ေမးျမန္းစံုစမ္းရာမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို CCCM ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ စိတ္ျဖာေလ့လာ၍ ေပးအပ္ရမည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား 
ေဖၚေဆာင္ရာ၌ သို႔မဟုတ္ ရွိျပီးသားစီမံကိန္းမ်ားကို ထိန္းညွိရာ၌ ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားႏွင့္ လစ္ဟာမႈ 
မ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပႏိုင္သည္။ စီမံကိန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္း၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းတို႔အတြက္ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္မ်ားကို အပိုင္း (၂) - အဓိက 
အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား- တြင္ ၾကည့္ပါ။

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

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ 
အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ

က) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 
ဆန္းစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းအားလံုးတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။

ခ) ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးမ်ားအပါအဝင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး 
အခ်ိဳးမွာ မည္သို႔ရွိနည္း။

 ► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ထြက္မသြားေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ား 
ရွိေနပါသလား။

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

ခ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ WASH 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ရပ္ရြာလူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ား (လူထုေရစီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးေကာ္မတီမ်ား၊ စသည္) တြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ ၎တို႔သည္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာမ်ားကို ရရွိထားပါသလား။ 

ဂ) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ 
GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေစေရး မဟာ ဗ်ဴဟာမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား (ဤလမ္းညႊန္မ်ားအပါအဝင္) ကို နားလည္ 
သိရွိထားပါသလား။

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ အဓိက ဦးတည္အုပ္စုမ်ား
 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ က႑အတြက္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား - အစိုးရ၊  

အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေစ်းသည္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ 
စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ GBV၊ 
က်ားမေရးရာႏွင့္ ကဲြျပားစံုလင္မႈ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား

 ► ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား
 ► ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္အေျခအေနႏွင့္ ဒုကၡသည္ အေျခအေနမ်ားတြင္ 

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

ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ ဓေလ့ထံုးစံ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား

ဃ) လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီလိုအပ္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနသည္ လူထု၏ အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ သည့္ လူအုပ္စုတို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စီမံရွင္သန္ႏိုင္စြမ္း၊ ေမြးျမဴေရး 
ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊  လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားအား လက္လွမ္းမီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း 
တို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္ေစပါသလဲ။

 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ 
မည္သည့္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ 

င) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ လူအုပ္စုတို႔မွ ေစ်းကြက္၊ 
အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီရန္ မည္သည့္ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနပါသလဲ။ (ဥပမာ 
- အခ်ိဳ႕အလုပ္မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ားမ ွလုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳမေပးသည့္ က်ားမေရးရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ 
လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေစ်းကြက္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ စသည္)

စ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ လူအုပ္စုတို႔အတြက္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြရလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သည့္ 
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ေထာက္ပံပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒေရးရာ သို႔မဟုတ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ရွိရင္းစြဲ 
က်ား၊မေရးရာခြဲဲျခားမႈမ်ားက တားဆီးမႈမ်ား ရွိေနပါသလဲ (ဥပမာ - သြားလာမႈ၊ သို႔မဟုတ္ ပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥမ်ား၊ 
ကေလးျပဳစုျခင္း၊ အိမ္မႈကိစၥမ်ား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ဒုကၡသည္မ်ားအား ပံုမွန္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ရရွိေရးအတြက္ 
ဥပေဒအရ အတားအဆီး၊ ဥစၥာပစၥည္း၊ ေျမယာ သို႔မဟုတ္ အျခား ကုန္ထုတ္ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ဥပေဒအရ 
အတားအဆီး၊ စာမတတ္ေျမာက္ျခင္း၊ သင္တန္း မရရွိျခင္း စသည္)

ဆ) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ စီမံကိန္းမ်ားအေနႏွင့္ တန္းတညီမွ်မူမရွိေသာ မည္သည့္ က်ား၊မေရးရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အားေကာင္းလာေစနုိင္ပါသလဲ။ (ဥပမာ - အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
ကေလးထိန္းသည့္ အလုပ္ေနရာမ်ား သာေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအား လံုျခံဳေရး၊ စက္မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး 
စသည္ျဖင့္ ထံုးတမ္းစဥ္လာ အလုပ္ေနရာမ်ားသာ ေပးျခင္း၊ က်ား၊မပုံေသသတ္မွတ္မႈကို အားေကာင္းလာေစသည့္ 
ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားသာ ေပးျခင္းစသည္)

 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္သည့္ လူအုပ္စုတို႔အား အပိုေဆာင္း ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား ျဖစ္ေစပါသလား။ 

ဇ) ေစ်းကြက္စစ္တမ္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ 
လြယ္သည့္ လူအုပ္စု တို႔အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္ထြန္းေစျပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္သည့္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖၚထုတ္ေပးပါသလား။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

စ်) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေနရာမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကို 
ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳမီ မည္သည့္ ၾကဳိက္ႏွစ္သက္မႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံ အေလ့အထမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္လဲ။

 ► အေရးေပၚ အေျခအေန မျဖစ္ပြားမီက လူထုသည္ မည္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
အေလ့အထမ်ား ရွိခဲ့ပါသလဲ။

 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္သည့္ လူအုပ္စုတို႔တြင္ မည္သည့္ 
အခန္းက႑မ်ား ရွိခဲ့ၾကပါသလဲ။

 ► ေဒသ ဓေလ့ထံုးစံအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားကို 
မလုပ္ကိုင္ရန္ တားျမစ္ ထားပါသလဲ။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအၾကား ကုန္ထုတ္ပစၥည္းမ်ား လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
တို႔တြင္ မည္သို႔ အင္အားၾသဇာ ထိန္းညိႇမႈ ရွိၾကပါသလဲ။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ လူအုပ္စုတို႔တြင္ စီးပြားေရး 
စီမံကိန္းမ်ား၌ ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ရင္းႏွီးေသာ အတူေနအေဖၚႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားက မည္သို႔ 
တန္ျပန္ထိုးႏွက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္ပါသလဲ။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္

ည) အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈအတြက္ ဝင္ေငြရွာရေသာအခါ ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထု အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ လူအုပ္စုတို႔တြင္ မည္သည့္ GBV ဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ား 
ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသလဲ။ 

 ► မည္သည့္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားက လိင္မႈဆိုင္ရာထိပါးေႏွာ
င့္ယႈက္မႈ၊ မဖြယ္မရာျပဳမႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို ျမင့္မားေစႏိုင္ပါသလဲ။ (ဥပမာ - ေငြေခ်းျခင္း၊ ရဲက 
တားဆီးျခင္း၊ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေစ်းေရာင္းရျခင္း၊ ညအခ်ိန္ ခရီးသြားရျခင္း၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျခင္းမရွိေသာ 
နယ္ေျမမ်ားကို ျဖတ္သန္း သြားလာရျခင္း၊ ဆိုင္တြင္ တစ္ဦးထဲ ေစ်းေရာင္းရျခင္း စသည္)

 ► မည္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားက လံုျခံဳမႈကိုေပးနုိင္သလဲ။ မည္သည္တို့က  
လိင္မႈဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယႈက္မႈ၊ မဖြယ္မရာျပဳမႈ၊ အျမတ္ထုတ္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို ျမင့္မားေစႏိုင္ပါသလဲ။ 
(ဥပမာ - ေဖာက္သည္၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ၊ ေစ်းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ရင္းႏွီးေသာ အတူေနအေဖၚ စသည္) 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ၾကျခင္းအတြက္ မည္သူက လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္၍ အားေပးအား ေျမာက္ျပဳျခင္း၊ 
ခြင့္ျပဳထားျခင္း၊ စီစဥ္ညႊန္ၾကားျခင္း ျဖစ္ပါသလဲ။

ဋ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္သည့္ လူအုပ္စုတို႔သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အသက္ရွင္ႏိုင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ၾကရပါသလား။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးရသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ 
မည္သည္တို႔က အကူအညီေပးႏိုင္မည္နည္း။ 
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား

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

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

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

 ► ထိုမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေစရန္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားပါသလား။   

ခ) တရားဝင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ၊ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား 
ႏွင့္ ပညာေရး တို႔ကို လက္လွမ္းမီမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဥပေဒအရ အေျခအေန အဆင့္အတန္းမွာ 
မည္သို႔ ရွိပါသလဲ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္ထပ္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းမွ တရားဥပေဒအရ 
ကာကြယ္ေပးျခင္းကို ရရွိပါသလား။

ဂ) ဒုကၡသည္မ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ဥပေဒအရ မည္သို႔ ျပဌာန္းထားပါသလဲ။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပံုမွန္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေဆာင္ရြက္ပံု အေလ့အထမ်ားက ဘာေတြလဲ။ 

ဃ) တရားဝင္ အလုပ္လုပ္္ခြင့္ရွိေသာ အသက္အရြယ္ မွာ မည္မွ်ျဖစ္ပါသလဲ။ ကေလးသူငယ္မ်ား အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ 
ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားက ဘာေတြလဲ။ 

င) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသလား။ လူငယ္ ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ 
က်ားမေရးရာ က႑ ဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ရွိပါသလား။

 ► ထို လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား စီးပြားေရးအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေပးပါသလား။

 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအား ထို လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ထူေထာင္ထား 
ပါသလား။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းတို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာနယ္ပယ္မ်ား

က) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ား ေပးၿပီးပါသလား -
 

 ► က်ားမေရးရာ၊ GBV ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး /လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈႏွင့္ 
လိင္မႈ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

 ► အသက္႐ွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား သတင္းေပးပို႔ႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရယူႏို္င္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဘးကင္းစြာ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္စြာ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းလွ်က္္ 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား မည္ကဲ့သို႕ ဆက္သြယ္ေဖးမ ရပါသလဲ။

ခ) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လူထုတြင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေထြေထြ 
လံုျခံဳေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကို လူထုအတြင္းတြင္ 
ျမင့္တက္လာ ေစပါသလား။

 ► အသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဆင့္ႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထု အဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမႈမ်ားအပါအဝင္)၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို 
သတင္းေပးပို႔ရမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ GBV အတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူမည္ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။ 

 ► ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသက္အရြယ္အလိုက္၊ က်ား၊မအလိုက္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသလား။  

 ► အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုပညာေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အေျပာင္းအလကဲို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ 

ဂ) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ ဖိုရမ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ ယင္းတို႔အား 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး 
တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားအား ေၾကာက္ရႊံ႕စိုးရိမ္ျခင္းကင္းစြာ တင္ျပ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသလား 
(ဥပမာ - လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအျဖစ္ ထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)  
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းတို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာနယ္ပယ္မ်ား

က) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ား ေပးၿပီးပါသလား -
 

 ► က်ားမေရးရာ၊ GBV ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး /လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈႏွင့္ 
လိင္မႈ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

 ► အသက္႐ွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား သတင္းေပးပို႔ႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရယူႏို္င္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဘးကင္းစြာ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္စြာ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းလွ်က္္ 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား မည္ကဲ့သို႕ ဆက္သြယ္ေဖးမ ရပါသလဲ။

ခ) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လူထုတြင္းကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေထြေထြ 
လံုျခံဳေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကို လူထုအတြင္းတြင္ 
ျမင့္တက္လာ ေစပါသလား။

 ► အသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဆင့္ႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထု အဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမႈမ်ားအပါအဝင္)၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို 
သတင္းေပးပို႔ရမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ GBV အတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူမည္ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။ 

 ► ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသက္အရြယ္အလိုက္၊ က်ား၊မအလိုက္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသလား။  

 ► အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုပညာေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အေျပာင္းအလကဲို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ 

ဂ) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ ဖိုရမ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ ယင္းတို႔အား 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး 
တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားအား ေၾကာက္ရႊံ႕စိုးရိမ္ျခင္းကင္းစြာ တင္ျပ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသလား 
(ဥပမာ - လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအျဖစ္ ထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)  

အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ CCCM ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား မူၾကမ္းျပဳစုရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ားကို 
အထူးျပဳေဖၚျပထားသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန မျဖစ္ပြားမီ သုိ႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးတို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံသည့္အခါ 
အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသိပညာမ်ားကို သိရွိမႈကို ထင္ဟပ္၍ 
ထိုအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုပါ တင္ျပႏိုင္ပါက ထိုအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ပိုမို 
အားေကာင္း ခိုင္မာေစပါသည္။

က။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လႊမ္းျခံဳရႈျမင္မႈ

 ► အဆိုျပဳလႊာတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ GBVႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေဘးဒဏ္သင့္လူထု၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသလား။

 ► ‘GBV’ ဟု ေယဘုယ်သံုးႏႈန္းျခင္းထက္ GBV ပံုစံမ်ား (လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယႈက္မႈ၊ ရင္းႏွီးေသာ 
အတူေနအေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခားအိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံ စသည္၊) အား သီးျခားေဖာ္ျပကာ 
အကဲျဖတ္ သုံးသပ္ထားပါသလား။

ခ။ စီမံခ်က္၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ

 ► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက ္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္း ျပဳစုသည့္အခါ
 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားက ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို 

မည္သို႔ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚျပထားပါသလား။ (ဥပမာ - စီမံကိန္း၏ တည္ေနရာႏွင့္ 
ဒီဇိုင္းပံုစံ၊ လူထုအတြင္း ဆန္႔က်င္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ စသည္)

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား

ရန္ပံုေငြ ရရွိေစေရးထက္ ပိုလြန္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား 

‘အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း’ ဆိုသည္မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရယူရန္သာမက 
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကတိကဝတ္မ်ားကိုပါ တုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ေယဘုယ် 
အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း (၂) မွ အဓိက အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္ လမ္းညႊန္၏ 
ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါ `ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း´ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ 
အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ား/မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
ေဆာ္ၾသစည္းရံုးႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕အား ထပ္ေဆာင္းတင္ျပထားပါသည္။
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 ► GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာသြားေစမည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ 
အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အစိုးရ၊ 
လူသားခ်င္းစာနာမႈဝန္ထမ္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူထုအသိုင္းအဝိုင္း အုပ္စုမ်ားအား သင္တန္းမ်ား 
ျပင္ဆင္က်င္းပ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ရွိၿပီးျဖစ္ပါသလား။

 ► လူထုတြင္းသို႔ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ပံုစံ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (ဥပမာ- ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ သေကၤတ 
ဘာသာစကား၊ ရိုးရွင္းေသာ ပံုျပသတင္းစကားမ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ား စသည္) ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ထပ္ေဆာင္း 
ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိပါသလား။

အေရးေပၚအေျခအေနၿပီးဆံုးခ်ိန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္းျပဳစုသည့္အခါ 

 ► GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ဘဝသာယာ 
အဆင္ေျပမႈကို တိုးျမင့္ေစေသာ ေရရွည္အတြက္ခ်မွတ္ထားေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ GBV 
အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေရရွည္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအား  စီမံခ်က္မွ မည္သို႔ အေထာက္ 
အပံ့ျပဳမည္ ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား။ 

 ► စီမံကိန္းသည္ က်ားမေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို သိမွတ္၍ အေထာက္ 
အကူ ျဖစ္ေစပါသလား။

 ► အဆိုျပဳလႊာသည္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈကို ေသခ်ာေစရန္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဆိုေသာ 
ကတိကဝတ္ျပဳမႈကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပပါသလား။

ဂ။ စီမံခ်က္အား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း

 ► အဆိုျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ GBV ႏွင့္ ႏွီးႏြယ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ 
လမ္းညႊန္သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အဓိက ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ပါသလား။ 
(လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံျခင္း၊ အသက္႐ွင္က်န္ရစ္သူကို ဗဟိုျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထု 
အေျချပဳျခင္းႏွင့္ စနစ္မ်ားကို အေျခခံျခင္း)

 ► ျဖစ္ႏိုင္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားအား အစဥ္အလာအရ လုပ္ကိုင္ေလ့  
ရွိေသာ အလုပ္မ်ားထက္ ဝင္ေငြႏွင့္ အဆင့္အတန္း ပိုမိုျမင့္မားျပီး က်ားမေရးရာအရ ပံုေသသတ္မွတ္ 
ထားျခင္း မရွိေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးအပ္ပါသလား။

 ► စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္တည္တန္႔မႈကို အားျဖည့္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဒသ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမွ မိတ္ဖက္မ်ားအား တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း ရွိပါသလား။

 ► (အထူးသျဖင့္ အစဥ္အလာအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လုပ္ေလ့မရွိေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္ပါက) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ မည္သည့္အလုပ္အကိုင္မ်ားက လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမည္ကို ၎တို႔ႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္ပါသလား။
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လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ဆိုင္ရာ 

အခ်က္မ်ား 

လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ လုိအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို 
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအား အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဆီေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲျပင္ 
ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးတည္ေသာ လူထု၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ GBVအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား ေပါင္းစပ္ 

ထည့္သြင္းျခင္း

အေရးတႀကီး သိရွိရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား 

အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အနိမ့္ဆံုးအသက္အရြယ္ 

ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည့္ 
အသက္အရြယ္အတြက္ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ေစသင့္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား 
ေက်ာင္းပ်က္ေစျခင္းကို ျမႇင့္တင္သကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရမည္။ 
သို႔ေသာ္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားကို ငယ္ရြယ္သည့္အခ်ိန္ကပင္ ၎တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ 
စာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ အတြက္အခ်က္စြမ္းရည္မ်ားအား တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးကို 
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ေပးႏိုင္သည္။

၁။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအား ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္ ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း (ထုိသို႔ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကုိ ပိုမို 
တုိးပြားလာေစႏိုင္သာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္) 

 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာစီမံကိန္း၌ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ 
ႀကိဳးပမ္းပါ။ ထိုအမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ သင္တန္းဆရာေနရာမ်ားကို 
ရရွိရန္ ဦးတည္သည့္ ကူညီ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုလည္း ေပးရပါမည္။ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္းတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚလာ 
ႏိုင္ေျခရွိေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို သတိျပဳကာ လိုအပ္ပါက အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အားေပးေထာက္ပံ့မႈကို 
ရရွိရန္အတြက္  အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေစရပါမည္။ 

 ► အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ားအား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ သင္တန္းပို႔ခ်မႈအပိုင္းမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးပါ။ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထိခိုက္ လြယ္မႈဆိုင္ရာ သီးျခားကိစၥရပ္မ်ားအား လံုေလာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳ ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံပါ။   
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၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊  ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ GBV အႏၲရာယ္က် 
ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားမွလည္း လက္လွမ္းမီႏိုင္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို  ေဆာင္ရြက္ 
ပါ။

 ► အစီအစဥ္ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားအဖို႔ 
သြားလာေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားရွိေနပါက ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးရန္
• က်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္အခ်ိန္တို႔သည္ မိသားစုအတြက္ တာဝန္မ်ားရွိေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 

မိန္းကေလးမ်ား အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္
• မသန္စြမ္းသူမ်ားမွ လက္လွမ္းမီ လာေရာက္ႏိုင္ရန္
• အစီအစဥ္တြင္ပါဝင္သူမ်ားအတြက္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈကို စီစဥ္ေပးရန္

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္အုပ္စုမ်ား
အဖို႔ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ဓေလ့ထံုးစံအရ 
အတားအဆီးမ်ားရွိပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ေပးရန္
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားအား အခ်ိဳ႕အလုပ္အကိုင္မ်ားကို 

မလုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေစရန္ တားဆီးသည့္  က်ားမေရးရာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 
ဦးတည္ေျဖရွင္းရန္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ား အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္ပါ။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ 
အသက္အရြယ္၊ က်ားမ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ထည္သြင္းစဥ္းစားေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။

• ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုအုပ္စုမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
မိန္းကေလး ငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္အုပ္စုမ်ားအား လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ 
ေနရာတြင္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္၊ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မွ်ေဝႏိုင္ရန္၊ 
အေရးၾကီးေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း မႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ဆက္သြယ္ေျပာဆို ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးလာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးပါ။ 

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစရန္ 

GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို သီးျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၏ အဓိကပါဝင္သူမ်ား 
အျဖစ္ေစသင့္ပါ။ ထိုသို႔ စီစဥ္ျခင္းသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ အမည္ဆိုးတပ္ခံရျခင္းကို တိုးျမင့္ေစႏိုင္ျပီး ၄င္းတို႔အတြက္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစျခင္းတို႔ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာနည္းလမ္း 
တစ္ခုမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထိခိုက္လြယ္သူမ်ားကို ေဖၚထုတ္ရန္ လူထုႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ (ဥပမာ 
- အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတည္း ဦးေဆာင္ရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ား၊ ကေလး ၃ဦးအထက္ရွိေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ LGBTI မ်ား စသည္)။ အစီအစဥ္သည္ ခြဲျခားျခင္း၊ သီးျခား 
သိသာေစျခင္းမရွိေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ထိုအုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းစီတို႔ အားလံုးကို ဦးတည္ႏိုင္သည္။
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၃။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ 
GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ပါ။

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္

အာဘာဝိုင္နပ္စ္ ရွိ အီဂ်စ၊္ ဆူဒန္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဌာနသည္ အိမ္တြင္းဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရး 
အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္သည္။ အစီအစဥ္၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ႏွင့္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံမႈကို ရရွိေစရန္အတြက္ သင္တန္းျပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ 
ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အလုပ္ေနရာခ်ထားမည့္အိမ္မ်ားသို႔ လိုက္ပါေစျပီး ငွားရမ္းသူ မ်ား၏ 
အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သေဘာတူညီထားေသာ လစာတို႔ကို မွတ္တမ္းရယူေစသည္။ 
ဤလုပေ္ဆာင္ခ်က္သည္ မိသားစုမ်ားအား တာဝန္ခံယူမႈကို ျဖစ္ေပၚေစျပီး ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္စား 
လူထုစင္တာမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ အခန္းက႑ကို ေဖၚျပသည္။

(Heller, L., ႏွင့္ Timoney, J. 2009. ‘Earning Money/Staying Safe: The links between making a living and sexual violence for 
refugee women in Cairo’, New York: Women’s Refugee Commission, p. 6, <http://womensrefugeecommission.org/programs/ 
88-programs/livelihoods> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)

 ► ပါဝင္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
လံုျခံဳေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပီး ပါဝင္သူမ်ားကို ထိုအႏၲရာယ္မ်ားအား 
စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးရန ္

 ► ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား လံုျခံဳေဘးကင္းသည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားျပီး အခ်ိန္ဇယားကို GBV အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့နည္းေသာ ေန႔ရက္အခ်ိန္မ်ားတြင္ 
စီစဥ္ရန္။ ပါဝင္သူမ်ားအား မလိုအပ္ဘဲ အႏၲရာယ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မၾကံဳေတြ႕ေစရန္ (ဥပမာ - 
ရဲမ်ားက တားဆီးျခင္း၊ တစ္အိမ္တက္ဆင္းေစ်းေရာင္းျခင္း၊ တစ္ဦးတည္းဆိုင္တြင္ေစ်းေရာင္းျခင္း၊ 
ညေမွာင္သည့္အခ်ိန္ထိ ခရီးသြားလာရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ စသည္)။ ထိုအႏၲရာယ္အေျခအေနမ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္
အတြက္ လူထုမွ အဆိုျပဳေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ေထာက္ကူေပးရန ္

 ► ပါဝင္သူမ်ားကို အျမတ္ထုတ္ျခင္းမခံရေစရန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရး 
ကုမၸဏီမ်ား၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ (ဥပမာ - စားသံုးသူမ်ား၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ား၊ ေစ်း 
အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ား၊ ရဲႏွင့္ အျခား လံုျခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား စသည္) 

 ► ပါဝင္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေဘးကင္းမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ 
အျခား စိတ္ဝင္စားသည့္က႑မ်ား (ဥပမာ စခန္းညႇိႏႈိင္းစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး) ႏွင့္အတူ 
ေဆာင္ရြက္ရန္။ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အလုပ္သြားသည့္လမ္းမ်ားတြင္ 
လံုျခံဳေရး ကင္းေစာင့္ျခင္း၊ လိုက္ပါေစာင့္ၾကပ္ေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ရဲႏွင့္ လူထု ေစာင့္ၾကည့္မႈစနစ္မ်ား၊ 
အဓိက ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး မီးပံုးမ်ား ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ခရီးသြားရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လံုေလာက္စြာ မီးအလင္းေရာင္ေပးျခင္း။ 
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ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

UNHCR မွ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးျပီး Coptic ဧ၀ံေဂလိ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္း (CEOSS) မွ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
အလုပ္အကိုင္သင္တန္းႏွင့္ အလုပ္ေနရာ ခ်ထားတို႔ ပါဝင္သည္။ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း (အမ်ိဳးသမီး 
၄၃% ပါဝင္ေသာ) ဒုကၡသည္ ၃၀၀၀ ကို သင္တန္းေပးျပီး ၉၄ ဦးကို အလုပ္ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။ 
အထူးအၾကံေပးပုဂိၢဳလ္မ်ားက ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္မႈကို ေဆာင္ရြက္၍ လုပ္သားအင္အား လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ 
နယ္ပယ္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာနယ္ပယ္မ်ားမွာ (အလုပ္လုပ္ခြင့္ လိုင္စင္မလိုေသာ 
သို႔မဟုတ္ အိမ္တြင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ) သူနာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ဇာထိုးပန္းထိုး၊ အင္တာနက္ အေျခခံလုပ္ငန္း၊ 
ကြန္ျပဴတာ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္မွ 
အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ GBV အႏၲရာယ္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ CEOSS 
သည္ အီဂ်စ္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈကို တည္ေဆာက္၍ အစီအစဥ္မွ သင္တန္းရရွိျပီးေျမာက္သူမ်ား
အတြက္ “အလုပ္ဘဏ္” ကို ဖန္တီးထားသည္။ သင္တန္းသားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ 
လူေတြ႕စစ္ေဆးရန္ မပို႔မီ CEOSS က လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈအတြက္ သင္တန္းေပးသည္။ အလုပ္ ေနရာသို႔ မဝင္မီ 
အမ်ားစုမွာ အလုပ္သင္ကာလမြမ္းမံမ်ား ရရွိသည္။ ထိုကာလာမ်ားတြင္ အထူးျပဳ သင္တန္းေပးျခင္းကို ရရွိသည္။ 

(Heller, L., ႏွင့္ Timoney, J. 2009. Earning Money/Staying Safe: The links between making a living and sexual violence for 
refugee women in Cairo’, New York: Women’s Refugee Commission, p. 6, <http://womensrefugeecommission.org/programs/ 
88-programs/livelihoods> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)  

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္အုပ္စုမ်ား၏ စီးပြားေရးအရ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း တင္းမာမႈမ်ား တိုးပြားႏိုင္သည္ကို 
လူထုထဲမွ အမ်ိဳး သမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္အတူ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆန္းစစ္တိုင္ပင္ျခင္း။ 
ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ တံု႔ျပန္ရန္လိုမႈမ်ားႏွင့္ အျခားဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို 
ေလ်ာ့ခ်ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ထားရွိျခင္း။
• ပါဝင္သူမ်ား၊ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔အား GBV အေၾကာင္း အသိေပးျခင္း 
• အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအား စင္ျပိဳင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ 

မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္သူမ်ားအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္ကေလးမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးသူ 
မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေစျခင္း

• ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္ရသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနတြင္ လက္ခံသူ အိမ္ရွင္လူထုႏွင့္အတူ 
အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့က်ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
မႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားသည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား ေရရွည္မတည္တံ့ေစရန္ 
အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအား သဘာဝအရင္းအျမစ္အတြက္ ယွဥ္ျပိဳင္ရေစျခင္းမ်ားကို 
မျဖစ္ေပၚေစရန္ ေသခ်ာေစျခင္း။ လူထု ႏွစ္ရပ္လံုးမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အတူဆံုေတြ႕ျပီး ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ 
လုပ္ငန္းမ်ားမွ လူထုႏွစ္ရပ္လံုး အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္ရန္။

• ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေထာက္ကူမႈကို အားေပးရန္ 
အတြက္ အုပ္စုအစည္းအေဝးမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အျခား ရပ္ရြာလူထု၏ ပံုစံမ်ားျဖင့္ မတူညီေသာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္ုးမႈအုပ္စုမ်ား (ဥပမာ - တိရိစာၦန္ ထိန္းေက်ာင္းေမြးျမဴသူမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး 
သူမ်ား) အၾကား နားလည္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္
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သင္ခန္းစာ 

အီသီယိုးပီးယားႏိုင္ငံ ဆိုမာလီေဒသရွိ စခန္းမ်ားတြင္ ဒိနး္မတ္ႏိုင္ငံ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေကာင္စီ 
(DRC) က စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အေသးစားေခ်းေငြမ်ား ေပးခဲ့သည္။ ထိုအစီအစဥ္မွာ အေစာပိုင္းက 
အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု မ်ားကိုသာ ဦးတည္ခဲ့၍ ၄င္းတို႔မွာ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ 
ရပ္ရြာထဲမွ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ႏႈတ္အားျဖင့္ ေစာ္ကားေျပာဆိုျခင္း မ်ားကဲ့သို႔ ရန္လိုမႈမ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားၾကရသည္။ 
DRC က တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုပါ ပါဝင္ေစျပီး အစီအစဥ္ကို လက္ခံအားေပးေစရန္ 
ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား  ျပဳလုပ္သည္။ 

(Krause-Vilmar, J. 2011. ၏ ‘Preventing Gender-Based Violence, Building Livelihoods: Guidance and tools for 
improved programming’. New York: Women’s Refugee Commission, p. 7, <http://womensrefugeecommission.org/
resourcesdocument/798-preventing-gender-based-violence-building-livelihoods-guidance-and-tools-for-improved-
programming> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)  

၄။ စီးပြားေရး ထူေထာင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေပးျခင္း၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္ ပါဝင္ထည့္သြင္းျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းခြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ပညာေရးမွတစ္ဆင့္ ပါဝင္သူမ်ား၏ စီးပြားေရး 
ႏွင့္ အသက္ေမြးပညာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးပါ။ 

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

၂၀၀၄ခုႏွစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ ဆူနာမီအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ NGO မ်ားက 
အစဥ္အလာမဟုတ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား (ဥပမာ - ပန္းရံ၊ လက္ႏွိပ္ေရတံုကင္ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ 
ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္း) ျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းကြက္အတြင္း က်ားမအေျချပဳခြဲဲျခားမႈကို စိန္ေခၚခဲ့သည္။ 
၎တို႔၏ ခင္ပြန္း၊ သားသမီးႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတို႔၏အျမင္တြင္ အျပင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ အထင္ၾကီးအားရေက်နပ္မႈကို 
ျမင့္မားလာေစခဲ့သည္။ 

(Pincha, C. 2007. ၏ Understanding Gender Differential Impacts of Tsunami and Gender Mainstreaming Strategies in Tsunami 
Response in Tamil Nadu, India. Anawhim Trust and Oxfam America, p. 11, <https://www.gdnonline.org/resources/Gender_
mainstreaming_Pincha_etal.pdf> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)

 ► အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုႏွင့္ 
တိုင္ပင္ျခင္း။ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ ေစ်းကြက္စစ္တမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း။ လံုေလာက္ေသာ ဝင္ေငြရရွိမႈ 
အတြက္ ဝင္ေငြကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုမွ ရရွိႏိုင္ရန္ စဥ္းစားျခင္း၊ ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထု အထူးသျဖင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး မ်ားအဖို႔ လိင္ျဖင့္အသက္ေမြးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား အႏၲရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရသည့္္ အလားအလာမ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း။ 

 ► စီးပြားေရးအားျဖည့္ရန္ ျပီးေျမာက္မႈနည္းလမ္းကို သံုးျခင္း၊ ပထမဦးစြာ သံုးစြဲရန္အတြက္ ပ့ံပိုးေပးျခင္းျဖင့္ 
လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစျခင္း။ ထို႔ေနာက္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအား 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊  

 ► သင့္ေတာ္ပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အေနအထားႏွင့္ အသက္ေမြးပညာကြ်မ္းက်င္မႈ 
စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ အစဥ္အလာမဟုတ္သည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို 
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ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း၊ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သမားရိုးက် အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွ ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း 
ခံရႏိုင္ေသာ LGBTI မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစ၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ  ထံုးတမ္းစဥ္လာ အသိပညာမ်ားကို 
အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ျခင္း 

 ► ေငြေၾကးတြက္ခ်က္မႈ၊ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ကြန္ျပဴတာကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဖၚေဆာင္ျခင္း စေသာ 
ေစ်းကြက္ဝင္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိ၍ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း
• သင္တန္းမ်ား၏ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ၊ သင္တန္းပံ့ပိုးသူ၏ က်ား၊မ ႏွင့္ လက္လွမ္းမီမႈဆိုင္ရာကိစၥမ်ား 

ဥပမာ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။
• သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔ကို ခ်ိတ္ 

ဆက္ထားပါ။ ထိုအလုပ္မ်ားမွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအတြက္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ေစာင္ၾကည့္ျခင္းတို႔ကို 
သင့္ေလွ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္ရမည္။ 

• ေက်ာင္းသင္ပညာေရး မျပီးေျမာက္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ အတြက္အခ်က္ စသည္တို႔ 
အတြက္ ပံုစံက် မဟုတ္ေသာ အလြတသင္္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းစားပါ။ 

၅။ ပါဝင္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ခိုးဝွက္ခံရမႈ၊ သို႔မဟုတ္ အျမတ္ထုတ္ခံရမႈတို႔မွ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္နည္းလ
မ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

 ► ပံ့ပိုးေငြမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားကို ေငြသားျဖင့္ေပးမည့္အစား ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းေငြစာရင္းမ်ားျဖင့္ 
လႊဲေျပာင္း ေပးရန္ စဥ္းစားပါ။ 

 ► ပါဝင္သူမ်ားအား တိုက္ရိုက္ေပးသည့္အခါ ပံ့ပိုးေငြမ်ား၊ ဝင္ေငြမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားကို ေပးရန္ စိတ္ခ်ရေသာ 
ေနရာ ႏွင့္ အခ်ိန္တို႔ကို ေသခ်ာပါေစ။ 

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအတြက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ 
အတြက္ သင့္ေတာ္ပါက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သမဝါယမမ်ားႏွင့္ အျခားအစုအဖြဲ႕မ်ားကို ထူေထာင္ရန္ 
ပံ့ပိုးေပးပါ။  

 ► ေခ်းေငြေၾကာင့္ ဆင္းရဲမႈအဆင့္ ျမင့္မားလာျခင္းမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေခ်းေငြရယူသူမ်ားႏွင့္ မွန္မွန္ 
ေဆြးေႏြးပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူအမ်ိဳးမ်ိဳးထံမွ ေခ်းေငြအမ်ိဳးမ်ိဳး ရယူ၍ အေၾကြးမ်ား တိုးပြားလာေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေနျခင္း မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

၆။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အားလံုးကို အေရးေပၚအေျခအေနလြန္ေျမာက္ျပီးေနာက္ ဆက္လက္၍ 
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား မူေဘာင္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖၚပါ။

 ► ေရတုိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ႏိုင္ေျခ
မ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ရမည္။ ဥပမာ - ပါဝင္သူမ်ားသည္ အစီအစဥ္ 
ျပီးဆံုးျပီးေနာက္ စီးပြားေရးအရ သို႔မဟုတ္ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိႏိုင္သလား။ 
ထိုအႏၲရာယ္မ်ား ေလ်ာ့နည္း ေစရန္အတြက္ ဓေလ့ထံုးစံကို သတိျပဳထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ 
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အစီအစဥ္အဆံုးသတ္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာကို ေရးဆြဲရမည္။ (ဥပမာ - ပါဝင္သူမ်ားကို အလုပ္ေနရာခ်ထားမႈ 
သို႔ ေခ်းေငြအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း)။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေရတို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေရရွည္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္ရွိျပီး ေစ်းကြက္မွ 
ထိန္းခ်ဳပ္္ေသာ စီးပြားေရးအရ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္။  

 ► ဆီေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ အစီအစဥ္မ်ား ဒီဇိုင္းဆြဲရာ၌ ရာသီအလိုက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည္။ (ဥပမာ - ရွားပါးျပတ္လပ္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီ 
ကုန္ဆံုးခါနီးအခ်ိန္တြင္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ပို၍ေပးရမည္။) 

 ► ဆီေလ်ာ္၍ ရရွိႏိုင္ပါက ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္တတ္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအရ 
ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ေပးေလ်ာ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား ေပးရန္အတြက္ အာမခထံားသည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ လႊဲေျပာင္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို 
ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီေပးရန္။  

အသက္ေမြးဝမ္္းေက်ာင္း မူဝါဒမ်ားတြင္ GBV ေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁။ အသက္ေမြး ဝမ္္းေက်ာင္းမႈ စီမံကိန္းဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ စံႏႈန္းႏွင့္လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ထည့္သြင္းပါ။ 

 ► (၁) GBV အႏၲရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ (၂) လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 
ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးရန္အတြက္ အစီအစဥ္မူဝါဒမ်ားကို သတ္မွတ္ 
ေဖာထ္ုတ္ကာ က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ထိုအထဲတြင္ ေအာက္ပါတို႔ 
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
• အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ 

မူဝါဒမ်ား၊
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္းတူညီမွ် အလုပ္ခန္႔ထားမႈအတြက္ စံႏႈန္းမ်ား၊
• GBV ျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာယကံရွင္မ်ားအား ထိခိုက္ျခင္း 

မရွိေစဘဲ သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာ မွ်ေဝေပးရန္အတြက္ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 
လမ္းညႊန္မ်ား

• လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားအား သတင္းပို႔ရန္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
ႏွင့္ အေရးယူရန္ ေအဂ်င္စီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  

 ► ယင္းတို႔အား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအုပ္စုမ်ားၾကား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝေပးပါ။ သင့္ေလ်ာ္ပါက ႏိုင္ငံသံုးႏွင့္ ေဒသသံုး ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ 
ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံ (ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ သေကၤတ 
ဘာသာစကား၊ စာမတတ္သူမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုမ်ား ပါဝင္ေသာ ပိုစတာမ်ား၊ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
ေၾကညာျခင္း စသည္ျဖင့္ လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍) ျဖန္႔ေဝေပးပါ။ 
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၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအား စီးပြားေရးႏွင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့မႈအတြက္ 
ရန္ပံုေငြမ်ား ခဲြေဝခ်ထားေပးျခင္းအား တားဆီးပိတ္ပင္ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 
စီမံကိန္းမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္လဲရန္အတြက္ ပ့ံပိုးေပးပါ။

 ► အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား၊ NGO မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားႏွင့္ အျခား ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္အတူ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ (ဥပမာ - ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ 
ေလၽွာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား) 
• အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအား 

စီးပြားေရး ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ေပး၍ ပါဝင္ေစျခင္း

• GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကိုေလၽွာ့ခ်ရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ့ခ်ေရး 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသို႔ု ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

 ►  ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအား တရားဝင္အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေရး (ဥပမာ - 
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္)၊ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆုိင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ ထိမ္းျမားမႈတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ 
သင္တန္းမ်ား ရရွိႏိုင္မႈတို႔အတြက္ ရွင္းျပတိုက္တြန္းရမည္။ 

 ► သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအား GBV ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူဝါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ 
ေဖၚရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲျပဳစုရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။ ရပ္ရြာလူထု၏ ပံ့ပိုးမႈကို ရရွိရန္ႏွင့္ 
အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ထိုမူဝါဒမ်ာႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ 
ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္း မ်ားအား မည္သို႔ မည္သို႔ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း အဓိကထားေသာ 
အသိျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးတြင္ 

GBV အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးကုိ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

၁။ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုသ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္မ်ား (ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား) အား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ GBV ကြ်မ္းက်င္ 
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအေနျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အသက္ေမြး 
ဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။  

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိေနေသာ CCCMဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံ 
ခဲ့ရသူမ်ား အတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ မည္သည့္ေနရာသို႔ 
လဲႊေျပာင္းညႊန္းပို႔ရမည္ ဆိုသည္ကို စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ။ အၾကမ္းဖက္ ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီေစရန္ ပံုမွန္ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ေပးပါ။
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 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕မႈရွိေနေသာ CCCM ဝန္ထမ္းအားလံုးအား က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ 
အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး/လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈေရးအရ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈ၊ လိင္မႈေရးရာအေၾကာင္းႏွင့္ 
စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေရွးဦးျပဳစုကူညီျခင္း (ဥပမာ - အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား မည္သို႔ 
ဆက္သြယ္အားေပးရမည္၊ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို သတင္းပို႔ 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာ မည္သို႔ 
ပံ့ပိုးေပးရမည္) တို႔ကို ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးထားပါ။     

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား

ညႊန္းပို႔ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (Referral Path Ways) 

ညႊန္းပို႔ရန္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ေျပာင္းလဲရန္လြယ္ကူေသာ အစီအမံျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ အကူအညီေပးေသာ 
ကြ်မ္းက်င္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ေဘးကင္းစြာခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ဥပမာ - ေဆးကုသမႈ၊ 
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ရဲအကူအညီ ႏွင့္ တရားေရး ဥပေဒေရးရာ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား

၂။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ က႑အတြင္းႏွင့္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္းရွိ အျခားေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအား GBV ဆိုင္ရာ သတင္း 
ေပးပို႔မႈမ်ားကို မွ်ေဝေပးရာတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
  

 ► အသက္႐ွင္က်န္ရစ္သူမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား မည္သူမည္ဝါ 
ဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပသိရွိေစျခင္း မရွိေစဘဲ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစျခင္း 
မရွိေစဘဲ မွ်ေဝႏိုင္ ရန္အတြက္ ေအဂ်င္စီအတြင္းႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈ 
ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။ 

၃။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာ ျမႇင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GBV ဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့့္သြင္းရန္ 

 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GBV အတြက္ သိရွိမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းကို 
ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရန္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (ဥပမာ - ရပ္ရြာလူထုအတြင္း 
စကားဝိုင္းမ်ား၊ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ GBV 
သတင္းစကား ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား၊ စသည္) 
• ထိုအသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ အသက္႐ွင္က်န္ရစ္သူ၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား 

(ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာအဆင့္ႏွင့္ ရပ္ရြာအဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမႈ အပါအဝင္)၊ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ ႏိုင္ေျခမ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔ သတင္းေပးပို႔ရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ GBV 
အတြက္ ကုသေစာင့္ ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူႏိုင္သည္ ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

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

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

အေရးတႀကီး သိရွိရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား

GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သီးျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း

လူထုအတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားအပါအဝင္ 
အေျခခံလံုျခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုအတြက္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း 
ပါဝင္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ သီးျခားသက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈ 
မရွိသူမ်ားသည္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ GBV ကို အထူးျပဳေဆာင္ရြက္သည့္ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕အစည္းႏွင့့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ား၏ 
အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစရန္ 
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေျပာင္းအလဲကို 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္သူ မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္။ (ဥပမာ - အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
သင္တန္းမ်ား၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ စသည္) 

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ 
လူထု ေဆြးေႏြးပဲြဖိုရမ္မ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈအတြက္ 
၎တို႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ (ဥပမာ သြားေရးလာေရး၊ 
အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ား၊ ပါဝင္တက္ေရာက္မႈကို လူထုမွ 
ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ႏိုင္မႈအႏၲရာယ္၊ ကေလးထိန္းရန္ တာဝန္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ၊ 
စသည္) ေဆြးေႏြးပဲြ ဖိုရမ္မ်ားအား အသက္အရြယ္၊ က်ားမႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးပါ (ဥပမာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ား၏ အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)။ 
သို႔မွသာ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းစြာ စိတ္ခ်လက္ခ် 
တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားဆိုင္ရာသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားသာမက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရမည္ဆို 
သည္တို႔ကို ရပရ္ြာလူထုမ်ားအား အသိေပးထားပါ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတ 
ရားျပဳမႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ 
သင္တန္း မ်ား ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ (IRC) ၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္  
စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ စြမ္းေဆာင္ရည္္ျမႇင့္တင္ရန္ 
EA$E (လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္္ ျမႇင့္တင္ျခင္း) အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ အစီအစဥ္သည္ 
အိမ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို တိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၌ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ 
က်ားမက႑ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အားေပး ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ထိုအတြက္ ေအာက္ပါ စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမႇင့္တင္ေရး ၃ မ်ိဳး ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။

၁။ ေက်းရြာ ေငြစုေငြေခ်းအဖြဲ႕မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီေစျခင္း (VSLAs)
ဤ VSLAs နည္းလမ္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၅ ဦးမွ ၃၀ဦးခန္႔သည္ အတူတကြ ေငြစုၾကျပီး စုေပါင္းရန္ပံုေငြတစ္ရပ္တြင္ 
ထည့္ဝင္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုရန္ပံုေငြကို အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီသို႔ အေသးစားေခ်းေငြအျဖစ္ေပးျပီး ၄င္းတို႔က 
အတိုးႏႈန္းအနည္းငယ္ျဖင့္ ျပန္ေပးရသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာေသာအခါ VSLAs သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ဝင္ေငြရရွိမႈႏွင့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေထာက္အပံ့အတြက္ ပံ့ပိုးေပးလာႏိုင္သည္။ 

၂။ က်ားမေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား 
ကနဦး သုေတသနမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအစီအစဥ္မ်ားအျပင္ က်ားမေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းမွာ အတူေနအေဖၚမွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျခားအိမ္တြင္းအၾကမ္း 
ဖက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ကူညီေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ EA$E အစီအစဥ္မွာ VSLA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား 
၄င္းတို႔၏ ခင္ပြန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အစဥ္လိုက္ ျပဳလုပ္ေစသည္။ ထိုေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စု၏ 
ေငြေၾကးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးျပီး အင္အားၾသဇာ မညီမွ်မႈမ်ား၊ အိမ္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမဟုတ္သည့္ အျခားေျဖရွင္းနည္းမ်ားစသည့္ ပိုမိုေလးနက္သည့္ 
အေရးကိစၥမ်ားလည္း ထည့္သြင္းပါဝင္သည္။ ထိုေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ 
ဆက္ဆံေေရး အေျပာင္းအလဲတို႔အတြက္ ဦးတည္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စု 
အတြင္း ခ်မ္းသာသုခကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖင့္ ထိုေခါင္းစဥ္မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္မႈမပါေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ 
ဦးတည္ ေျပာဆိုႏိုင္လာသည္။  

၃။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း သင္တန္းမ်ား
VSLA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား လက္ေတြ႕ စီးပြားေရးကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို 
ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္၊ အက်ိဳးအျမတ္ရွိႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည္။ EASE အစီအစဥ္မ်ားကို အာဖရိကတိုက္ရွိ 
ႏိုင္ငံ (၉) ႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး ရလဒ္ကို ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ 
ျပဳလုပ္သည္။ ဘူရြန္ဒီႏိုင္ငံ၌ စမ္းသပ္အစီအစဥ္မ်ား၏ ကနဦးလုပ္ငန္းမ်ားက ေဖၚျပသည္မွာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
အစဥ္လိုက္ျပဳလုပ္ျခင္းကို စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္စြမ္းရည္တိုးျမႇင့္မႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္းျဖင့့္ 
အတူေနအေဖၚမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို လက္ခံျခင္းတို႔အား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ထို႔ျပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ 
အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကို တိုးတက္ေစသည္။ 

(ေနာက္ထပ္သိလိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားရွိပါက International Rescue Committee, <www.rescue.org/sites/ default/files/
resourcefile/Burundi%20EASE%20Imact%20Eval%20Formatted% 20Final.pdf> တြင္ ၾကည့္ပါ။)
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အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈက႑မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ GBV 

ဆိုင္ရာ အဓိက ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား 

ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြသူမ်ားသည္ 
GBV ဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္မႈယႏၲရားတစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရရွိႏိုင္မည့္ GBV 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေအာက္ပါ 
တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းခံရပါမည္။

 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
စစ္ေဆး သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ပံုစံေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ 
ထိုအႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ နည္းပညာမ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႏွင့္အတူ ေရးဆဲြရန္။ 

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

 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားထံ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားလာႏိုင္သည့္ GBV အၾကမ္းဖက္ခံသူ 
မ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ျပင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
ကိုပါ ေပးႏိုင္မည့္ေနရာအား ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ထားရန္။ အၾကမ္းဖက္ခံသူမ်ားအား ေဖးမကူညီတံု႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးထားရန္။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ က်ားမေရးရာ၊ 
GBV၊ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး အေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 
အသိပညာျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ထို႔ျပင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို 
ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕အား ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္ (သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတစ္ခုတြင္ တက္ၾကြစြာ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည့္ က႑မ်ားအလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္)။ ဇယားတြင္ 
မပါရွိေသာ္လည္း က်ားမေရးရာ၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (Mental Health and 
Psychosocial Support - MHPSS)၊ HIV ၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
မိတ္ဖက္မ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္လည္း 
ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း 
ေယဘုယ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ အပိုင္း (၂) - အပိုင္း (၂) - အဓိက အေၾကာင္းအရာ 
နယ္ပယ္မ်ား လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား -တြင္ ၾကည့္ပါ။
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စခန္းညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
ႏွင့္စခန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ 

(CCCM)

 ► ေအာက္ပါတို႔ကို CCCM မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ပါ။
• စခန္းတြင္း၌ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ 

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ရွိေသာေနရာႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ မရွိေသာ 
ေနရာမ်ားကိုေဖၚထုတ္ပါ။

• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ မိန္းကေလးမ်ား၏ 
အကူအညီျဖင့္  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ 
ေနရာကို ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈအေပၚ အေျခခံသည့္အျပင္ 
ေလာင္စာထင္း၊ ေရႏွင့္ အျခားသဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို 
လက္လွမ္းမီသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စီစဥ္ပါ။

ကေလးသူငယ္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ လက္တဲြကာ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါ။
• ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ အလုပ္ 

လုပ္ကိုင္မႈကို အကဲျဖတ္သုံးသပ္ပါ။
• အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ 

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈစံႏႈန္းမ်ားကို ပါဝင္ 
ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

• ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အစီအစဥ္ 
ေရးဆဲြပါ။

ပညာေရး

 ► ပညာေရးက႑ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လက္တဲြ 
လုပ္ေဆာင္ပါ 
• စာေရးစာဖတ္ႏွင့္ ေငြေၾကးအတြက္အခ်က္မ်ား၊ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ား ပါဝင္ေသာ 
အလြတ္ပညာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
ေဖၚထုတ္၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။

• အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနသည့္ 
ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ရွာေဖြ၍ ျပန္လည္ 
ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေဖၚထုတ္ရန္။
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စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး

 ► စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ 
ေအာက္ပါတို႔ကို လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ပါ
• အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ 
(ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ဝင္ေငြရသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေမြးျမဴေရး 
စသည္) တြင္ အျမင့္မားဆံုး ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေဖၚထုတ္ရန္

• စိုက္ပ်ိဳးေရးအျခခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားႏွင့္ 
အစဥ္အလာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရး
တို႔အတြက္ စဥ္းစားရန္

• စခန္းမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနထိုင္ရသူမ်ားအတြက္ 
ေျမယာမ်ား လက္လွမ္းမီရရွိမႈအတြက္ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္

• စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ေစ်းကြက္ လက္လွမ္းမီမႈႏွင့္ ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ား 
အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ဆန္းစစ္၍ ပံ့ပိုးေပးရန္

က်န္းမာေရး

 ► အၾကမ္းဖက္ခံရသူမွ ဖြင့္ဟေျပာဆိုလာသည့္အခါ က်န္းမာေရး 
ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားထံမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္အတြက္ 
ညႊန္းပို႔လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူပါ။

 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ဆန္းစစ္ရန္ က်န္းမာေရး 
က႑အား ပံ့ပိုးေပးပါ။ (ဥပမာ - မီးခိုးအထြက္မ်ားေသာ မီးဖိုေၾကာင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ)

အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ 
ဥစၥာပစၥည္း (HLP)

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္ သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ပံ့ပိုးကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္၊ 
ေျမႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ရယူခြင့္တို႔အတြက္ HLP 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ပါ။ 

အာဟာရ 

 ► ေအာက္ပါတို႔အတြက္ အာဟာရအတြက္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
အတူလုပ္ေဆာင္ပါ။ 
• အာဟာရမလံုေလာက္ျခင္းမ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ 

အသက္ေမြးမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားပါ။ (ဥပမာ - အာဟာရ 
တန္ဖိုးျမင့္မားသည့္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း)

• အသက္ေမြးမႈ စီမံခ်က္မ်ားအား အာဟာရ၊ ခ်က္ျပဳတ္ေရး 
သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ 
သို႔မဟုတ္ အုပ္စု၏ စီးပြားေရး)

• မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြ်းျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးထိန္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ 
အလုပ္လုပ္ေသာ မိခင္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးျခင္း
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ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး

 ► အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ရန္ ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါ။  
• လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ အလုပ္သို႔ အသြားအျပန္ 

ခရီးသြားလာရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ 
မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သူမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးမိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါ။ (ဥပမာ - အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္း ကဲ့သို႔)

ေနထိုင္စရာ၊ 
အေျခခ်ေနထိုင္ရာႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

(SS&R)

 ► ေနထိုင္စရာ၊ အေျခခ်ေနထိုင္ရာႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္မႈရွိသူ ႏွင့္ မရွိသူ လုပ္သားမ်ားအား 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားကို  ေဖၚထုတ္ရန္ SS&R 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 ► ေနထိုင္စရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားတြင္ 
အသက္ အရြယ္၊ က်ားမ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို GBV အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္လြယ္သူမ်ားအတြက္ ေဖၚထုတ္ေပးရန္။

ေရ၊ တစ္ကိုယ္ေရ 
သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ 

ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး 
(WASH)

 ► အသက္အရြယ္၊ က်ားမေရးရာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ 
အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို GBV အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္လြယ္သူမ်ားအတြက္ ေဖၚထုတ္ေပးရန္ WASH 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြေဆာင္ရြက္ပါ။ (ဥပမာ - စခန္းရွိ 
အိမ္သာမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊၊ ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္ 
ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား)

စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ 

ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ GBV ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိကထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

အခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္တြင္ ပါရွိသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။ ဤအညႊန္းကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္း သက္တမ္း 
တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးရည္ရြယ္သည္မွာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအတြက္ တာဝန္ခံ 
ယူမႈကို တိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ‘အညႊန္းကိန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္’ သည္ အညႊန္းကိန္းကို တိုင္းတာရန္ 
လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပသည္။ ‘ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္’ သည္ က႑ သို႔မဟုတ္ 
ေအဂ်င္စီအေနႏွင့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို 
အၾကံျပဳ ေပးပါသည္။ ‘ပန္းတိုင္သတ္မွတ္ခ်က္’ မွာ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
သတ္မွတ္ေပးထားေသာအဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ‘အေျခခံအညႊန္းကိန္း’မ်ားမွာ စီမံကိန္း၏ အေစာဆံုးအခ်ိန္မ်ားတြင္ 
ေကာက္ယူျပီး ေနာက္ထပ္ တိုင္းတာမႈမ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းအမွတ္အျဖစ္ သံုးရန္ျဖစ္သည္။ ‘လုပ္ငန္းရလဒ္´ (Output) 
မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျမင္သာသည့္ လတ္တေလာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ‘စီမံကိန္းရလဒ္´ (Outcome) မွာ 
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လူမႈေရး၊ အမူအက်င့္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။ လုပ္ငန္းပန္းတိုင္ကို 
လုပ္ငန္းတစ္ခု မေဆာင္ရြက္မီ သတ္မွတ္သင့္ျပီး စီမံခ်က္အား ေဆာင္ရြက္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ စီမံခ်က္၏ အခ်ိန္ 
အတိုင္းအတာ၊ ရရွိႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံ အေျခအေနတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ 
သင့္ေလွ်ာ္ေစရန္ ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေကာက္ယူၿပီး 
အစီရင္ခံစာ ပို႔သင့္သည္။ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕အား ထိုက႑၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည္။ 
(ဇယား၏ ေအာက္ေျခတြင္ ၾကည့္ပါ။) ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
အပိုင္း(၂) - အဓိက အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား - တြင္ၾကည့္ပါ။

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

အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
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ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
မႈက႑အတြက္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ GBV 
ေမးခြန္း မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း1

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ 
ေသာေမးခြန္းမ်ား* ပါဝင္သည့္ အသက္ 

ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈက႑ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာမႈႈအေရအတြက္ x ၁၀၀_____________________

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈက႑ ေလ့လာမႈ 
အေရအတြက္

* ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈႈႈ၏ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ 
ဆီေလ်ာ္ သလို ျပဳျပင္ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ 
ေလ့လာ ရမည့္ GBV နယ္ပယ္မ်ားအား 
စာမ်က္ႏွာ( ၂၀၅ ) တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဆန္းစစ္ေလ့ေလာမႈ 
အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ငန္း 
အေထာက္အကူမ်ား 
(ေအဂ်င္စီအဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႈတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသည့္ 
အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀___________________

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူ 
အေရအတြက္

ႏွင့္
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအဖဲြ႕၏ 

အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕ဝင္ အေရအတြက္ x ၁၀၀__________________
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အဖဲြ႕ဝင္ အေရအတြက္

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
အစီရင္ခံစာမ်ား 
(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ 
က႑ အဆင့္)

၅၀%  

1 အဖဲြ႕အစည္းေပါင္းစံု အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ (IASC) ၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ အစုအဖဲြ႕ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ 
ရည္ညႊန္းကိုးကားစရာ သင္ခန္းစာအပိုင္း။ IASC အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ရည္ညႊန္းစာတမ္း -<https://interagencystandingcommittee.
org/system/files/legacyfiles/4.%20Reference%20module%20for%20Cluster%20Coordination.pdf>
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2 ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရးရံုး (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 
လူသားခ်င္းစာနာမႈအညႊန္းကိန္းမ်ား မွတ္တမ္းဌာန (Humanitarian Indicators Registry)<www.humanitarianresponse.info/
applications/ir/indicators>

ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား စီမံကိန္းအဆင့္

အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ 
ဆန္းစစ္ ေလ့လာရာတြင္ 
GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ 
ေသာ အခ်က္မ်ားအား 
ေဘးဒဏ္သင့္လူထုႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

က်ားမ၊ အသက္အရြယ္ အလိုက္ 
ခဲြျခားကာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ - 
အသက္ေမြးမႈအတြက္ ဆန္းစစ္ရာတြင္ 

GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္ 
မ်ားအား ထိခိုက္ခံစား ရေသာလူထုႏွင့္ 

တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးသည့္နည္းျဖင့္ 
ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္ အေရအတြက္ x ၁၀၀ ________________________
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္မ်ား၏ အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ 
ထိခိုက္ခံစား ရေသာလူထုုသည္ 
မည္သို႔ေသာ GBV အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ေျခ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို 
ေတြ႕ၾကံဳေနရပါသနည္း။  

အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဦးတည္ 
အုပ္စုေဆြးေႏြးပဲြမ်ား 
(FGD)၊ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ေပးႏိုင္သူႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 
(KII) ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
အစီရင္ခံစာမ်ား

၁၀၀%  

စီမံကိန္း ဒီဇိုင္းပံုစံမဆဲြမီ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ2

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ - 
စီမံကိန္းတစ္ခုအား ဒီဇိုင္းပံုစံမေရးဆဲြမီ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ထိခိုက္ခံစား 

ရေသာလူထုႏွင့္ွ အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္
 x ၁၀၀ _______________________ 

ဒီဇိုင္းပံုစံ မေရးဆဲြမီ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ထိခိုက္ခံစား 

ရေသာလူထုုအေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
စီမံကိန္းဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ 
အတိုင္းအတာအား မည္သို႔ 
ထင္ျမင္ပါသနည္း။ မည္သည္တို႔က 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈကို အားေပးပါသလဲ။ 
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။

အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ FGD၊ KII

ကြင္းဆင္း
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္
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ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ 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 ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို 
ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းကို 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
လဲႊေျပာင္းညႊန္းပို႔မႈ 

လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေမးျမန္းရာတြင္ မွန္ကန္စြာခ်က္ခ်င္း 

ျပန္လည္ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း မႈဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ x ၁၀၀ ____________________________
စစ္တမ္း ေကာက္ယူၿပီးေသာ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း 
အေရအတြက္

စစ္တမ္း ၁၀၀%  

GBV အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားႏွင့္ 
သင့္ေတာ္သည့္ ေစ်းကြက္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္း

ေစ်းကြက္ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈကို GBV 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားထံမွ 
အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူ၍ ေရးဆြဲပါသလား။ 
ေစ်းကြက္ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈသည္ 
ဆီေလွ်ာ္ေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ 
က်ားမက႑တို႔ ပါဝင္ပါသလား။

ေစ်းကြက္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ

မသက္ 
ဆိုင္ပါ

အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
ရန္ပံုေငြအဆိုျပဳလႊာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ GBV 
အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား 
ထည့္သြင္းျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္း 

သို႔မဟုတ္ အညႊန္းကိန္း အနည္းဆံုးတစ္ခု 
ထည့္သြင္းထားေသာ အသက္ေမြးဝမ္း 
ေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဆိုျပဳလႊာ 

သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ အေရအတြက္ x 
၁၀၀ __________________________ 

အသက္ေမြးဝမ္္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြ 
အဆိုျပဳလႊာ သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ 

အေရအတြက္ 

အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား 
ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္း (ေအဂ်င္စီ 
အဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား GBV 
လမ္းညႊန္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္တန္း 
ေပးျခင္း

GBVလမ္းညႊန္သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ 
ခဲ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 

ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
__________________________ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္း 
အေရအတြက္

သင္တန္းတက္ေရာက္သူ 
မ်ားစာရင္း၊ 
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ 
စစ္တမ္း (ေအဂ်င္စီ 
အဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
က႑အဆင့္)

၁၀၀%  
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
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လ
ဒ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ► စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈ

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ -
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 

စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္ခံစား 
ရေသာလူထုုုထဲမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ 

အေရအတြက္ x ၁၀၀
______________________

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ 

ေဘးဒဏ္သင့္လူထု အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား 
သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔၏ ပါဝင္မႈအဆင့္ 
မည္မွ်ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကပါသလဲ။ မည္ 
သည့္အရာမ်ားက ၄င္းတို႔၏ ပါဝင္မႈကို 
အားေပးပါသလဲ။ မည္သည့္အရာမ်ားက 
၄င္း တို႔၏ ပါဝင္မႈကို အတားအဆီး 
ျဖစ္ေစပါသလဲ။

စခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီရင္ခံ စာ၊ 
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ 
ေျခရာေကာက္ ဇယား၊ 
FGD, KII

၅၀%  

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
ဝန္ထမ္းမ်ားပါဝင္မႈ

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား 

ပါဝင္မႈ အေရအတြက္ x ၁၀၀/
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 

စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ 
ဝန္ထမ္းအေရအတြက္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
မွတ္တမ္း 

၅၀%  
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
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ိုင္
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ံ

လ
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န္း
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အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ား တြင္ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ GBV အႏၲရာယ္

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ -
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာဆို
င္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ 
GBV ေတြ႕ၾကံဳႏိုင္ေျခကို စိုးရိမ္ေသာ 

ထိခိုက္ခံစား ရေသာလူထုုုု အေရအတြက္ 
x ၁၀၀ /

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ 

ေဘးဒဏ္သင့္လူထု အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
ထိခိုက္ခံစား ရေသာလူထုုုုသည္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါက 
ေဘးကင္းလံုျခံဳ သည္ဟု ခံစားရပါသလား။ 
အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာစီ
မံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါက ေဘးကင္း 
လံုျခံဳမႈအတြက္ မည္သည့္ စိုးရိမ္စ ရာမ်ား 
ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကပါသလဲ။ 

စစ္တမ္း၊ FGD, KII, 
လူထုပါဝင္မႈျဖင့္ 
ေျမပံုဆြဲျခင္း

 

ထိခိုက္ခံစား ရေသာလူထု အတြက္ 
ဝင္ေငြရရွိရန္ ပံ့ပိုးမႈ

အသက္အရြယ္ ႏွင့္ က်ားမ၊ 
အလုိက္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားကုိ 
ခြဲျခား ေဖၚျပရန္

ဝင္ေငြရရွိရန္ ပံ့ပိုးမႈ လိုအပ္ေသာ 
အိမ္ေထာင္ စုမ်ားထဲမွ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ၾကသည့္ 

အိမ္ေထာင္စုအေရ အတြက္ x ၁၀၀ _______________________
ဝင္ေငြရရွိရန္ ပံ့ပိုးမႈ လိုအပ္ေသာ 

အိမ္ေထာင္ စု အေရအတြက္

မွတ္စု - ယခင္က အသက္ရွင္သန္ေနထိုင္ 
ႏိုင္ရန္ လိင္ျဖင့္ လဲလွယ္ရသူ 
သုိ႔မဟုတ္ အျမတ္ထုတ္သည့္အလုပ္မ်ိဳး 
လုပ္ကုိင္သူမ်ား အတြက္ 
အစားထုိးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ဝင္ေငြ 
အေျပာင္းအလဲ ရွိသည္ဟု မေဖၚျပဘဲ 
ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ ကြင္းဆင္း
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္
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အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ 
အသားတင္ဝင္ေငြ အေျပာင္းအလဲ 

က်ားမ၊ အလုိက္ ခြဲျခား ေဖၚျပရန္

(အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ 

စီမံကိန္းျပီးဆံုးခ်ိန္ဝင္ေငြ -  အသက္ 
ေမြးမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ 

သူမ်ား၏ စီမံကိန္းစတင္ခ်ိန္ ဝင္ေငြ) x 
၁၀၀____________________

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သူ၏မ်ား၏ 

စီမံကိန္းျပီးဆံုးခ်ိန္ဝင္ေငြ

စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း၊ ကြင္းဆင္း
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

 ► မူဝါဒမ်ား

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား 
ႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ GBV 
တားဆီးကာကြယ္ေရး ႏွင့္ 
ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ပါဝင္ေစျခင္း

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

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

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

 ► ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈမ်ား 

GBV အစီရင္ခံစာမ်ား အား 
မွ်ေဝေပးရာတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ စံႏႈန္းမ်ားကို 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

ေမးျမန္းရာတြင္ GBV အမႈကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား 

မွ်ေဝမႈတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ 
မည္သူမည္ဝါဆိုသည္ကို 

သိရွိသြားႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
မေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ 

ခ်က္ခ်င္းေျဖဆိုႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အေရအတြက္ x ၁၀၀

_________________________
စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းအေရ 

အတြက္

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း 
(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ 
စီမံကိန္း အဆင့္)

၁၀၀%  
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အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္
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ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

GBV ညႊန္းပို႔စနစ္ အေၾကာင္း 
အခ်က္ အလက္မ်ားကို 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေစျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို မည္ 
သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔ႏိုင္မည္၊ အၾကမ္း 
ဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္ 

မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ 
လက္လွမ္း မီ ရရွိႏိုင္မည္ဟူသည့္ 

သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားပါဝင္ေသာ 
လူထုတြင္းကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ ___________________________

လူထုတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ 

လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အေရအတြက္

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

ကြင္းဆင္း
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

ညိႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ် 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား* 
အတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ 

အသက္ ေမြးမႈဆိုင္ရာ မဟုတ္သည့္ 
က႑ အေရ အတြက္ x ၁၀၀ _____________________________

လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္ တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ 
ေနမႈတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေနၾကေသာ က႑ 

အေရအတြက္

* က႑မ်ား စာရင္းႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို 
စာမ်က္ႏွာ(၂၁၇) တြင္ ၾကည့္ပါ။

KII ၊ အစည္းအေဝး 
မွတ္တမ္းမ်ား (ေအဂ်င္စီ 
သို႔မဟုတ္ က႑ 
အဆင့္မွ)

ကြင္းဆင္း
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္
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အရင္းအျမစ္မ်ား

အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား

 ► Chaffin, J., and Kalyanpur, A. 2014. What Do We Know about Economic Strengthening 
for Family Reintegration of Separated Children? Inter-Agency Group on Reintegration, 
Child Protection in Crisis, Women’s Refugee Commission, <www.cpcnetwork.org/wp-
content/uploads/2014/11/What-do-weknow-about-economic-strengthening-for-family-
reintegrationof- separated-children.pdf>

 ► Emergency Market Mapping and Analysis Toolkit (EMMA). 2011, <http://emma-toolkit.
org>. The EMMA toolkit is a guidance manual for humanitarian staff in sudden-onset 
emergencies. It aims to improve emergency responses by encouraging and assisting relief 
agencies to better understand, support and make use of local market systems in disaster 
zones.

 ► For practices and tools based on Handicap International’s specific experience in Uganda 
and DRC regarding disability inclusion in livelihoods opportunities, see Lessons Learnt: 
Socio-Economic inclusion of people with disabilities within a victim assistance framework 
in Uganda and Congo, <www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/handicap_ leasons_final.
pdf>

 ► International Committee of the Red Cross and the International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies. 2007. Guidelines for Cash Transfer Programming. Geneva,  
<www.ifrc. org/Global/Publications/ disasters/finance/cash-guidelines-en.pdf>

 ► Livestock Emergency Guidelines and Standards (LEGS). These guidelines provide a set 
of international standards for the design, implementation and assessment of livestock 
interventions to assist people affected by humanitarian crises. LEGS aims to improve 
the quality of emergency response by increasing the appropriateness, timeliness and 
feasibility of livelihoods-based interventions. www.livestock-emergency.net

 ► MercyCorps. 2007. Guide to Cash-for-Work Programming, <www.mercycorps.org/files/
file1179375619.pdf>

 ► The Small Enterprise Education and Promotion (SEEP) Network. 2010. Minimum Economic 
Recovery Standards. This handbook sets out strategies and interventions designed 
to improve income, cash flow, asset management, and growth among crisis-affected 
households and enterprises. <www.seepnetwork.org/filebin/Minimum_Econ_Recovery_
Standards2_web.pdf>

 ► The Cash Learning Partnership (CaLP). The Cash Learning Partnership aims to 
improve the quality of emergency cash transfer and voucher programming across the 
humanitarianာsector. <www.cashlearning.org>

 ► Women’s Refugee Commission. 2009. Building Livelihoods: A field manual for practitioners 
in humanitarian settings. New York: Women’s Refugee Commission. This document gives 
a comprehensive overview of livelihoods programming and provides assessment, design, 
and monitoring and evaluation tools. <www.unhcr.org/4af181066.pdf>
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Resources for gender-specific livelihoods programming

United Nations Development Programme. 2008. ‘Empowered and Equal: gender equality strategy, 2008–
2011’. UNDP: New York, Document1<www.peacewomen.org/assets/file/ PWandUN/UNImplementation/ 
Programmes AndFunds/UNDP/gender-equality-strategy-2008-2011.pdf>. This document provides an 
excellent overview of social and economic empowerment of women, including background discussions, 
a conceptual framework, programme examples from around the world, practical suggestions for 
mainstreaming gender and a discussion of results and methods for measuring success.

For a checklist for ensuring gender-equitable livelihoods programming, see Inter-Agency Standing 
Committee. 2006. Gender Handbook in Humanitarian Action, Inter-Agency Standing Committee, <https://
interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20Gender%20%Handbook%20
%28Feb%202007%29.pdf>

Resources for GBV-specific livelihoods programming

 ► International Rescue Committee. Program Manual for Economic and Social Empowerment. 
Aims to equip fieldbased practitioners with the skills and knowledge necessary 
to effectively implement an innovative model called EA$E (Economic and Social 
Empowerment), which gives women more access to financial stability and provides 
opportunities to both women and men to create more equitable and safe gender dynamics 
within their households. For more information, contact: Natalia.Strigin@rescue.org

 ► Women Savings and Credit Association. 2013. Manual for Community Volunteers to 
Facilitate Group Meetings about Domestic Violence. This manual was created by WOSCA, 
a domestic violence programme in Tanzania, and includes tools for facilitating groups 
on domestic violence, gender, culture, and prevention. http://preventgbvafrica.org/wp-
content/ uploads/2013/11/WOSCA.ManualforCVs-engl.pdf>

 ► Chynoweth, S., and Patrick, E. 2007. ‘Sexual Violence during Firewood Collection: Income-
Generation as  protection in displaced settings’. In Terry, G., and Hoare, J. (eds.) Gender-
Based Violence. Oxford: Oxfam GB.

 ► Heller, L., and Timoney, J. 2009. ‘Earning Money/Staying Safe: The links between making 
a living and sexual violence for refugee women in Cairo’. New York: Women’s Refugee 
Commission, https://womensrefugeecommission.org/ resources/document/277-earning-
money-staying-safe-thelinks-between-making-a-living-and-sexual-violence-forrefugee

 ► Food and Agriculture Organization and Dimitra Project. 2009. Guidance Note. ‘Gender-
Based Violence and Livelihood Interventions’, <http://www.fao.org/fileadmin/templates/ 
dimitra/pdf/guidance_note_gbv_ livelihoods.pdf>
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 ► Krause-Vilmar, J. 2011. Preventing Gender-Based Violence, Building Livelihoods: Guidance 
and tools for improved programming. New York: Women’s Refugee Commission, pp.13–
24, <http://womensrefugeecommission.org/ resources/document/798-preventing-gender-
based-violence-buildinglivelihoods-guidance-and-tools- for-improved-programming>

 ► International Rescue Committee. 2012. Let Me Not Die before My Time: Domestic violence 
in West Africa. New York: International Rescue Committee. This article includes anecdotal 
evidence of backlash from economic strengthening. <www.rescue.org/sites/default/files/
resource-file/IRC_Report_DomVioWAfrica.pdf? q=domesticviolencereport>

 ► Women Savings and Credit Association. 2013. Manual for Community Volunteers to 
Facilitate Group Meetings about Domestic Violence. This manual was created by WOSCA, 
a domestic violence programme in Tanzania, and includes tools for facilitating groups 
on domestic violence, gender, culture, and prevention. http://preventgbvafrica.org/wp-
content/ uploads/2013/11/WOSCA.ManualforCVs-engl.pdf>

 ► Women’s Refugee Commission. 2012. ‘Integrating Protection/GBV Mitigation into 
Livelihood Programs’, <http:// womensrefugeecommission.org/resources/document/857-
integrating-protectiongbv-mitigation-into- livelihood-programschecklist>
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