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

ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ 

GBV အတြက္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ အာဟာရ (Nutrition) အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ားမွ 
ဆန္းစစ္္ေလ့လာမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ ထည့္သြင္း 
စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္းတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် 
က႑စံု၊ အေၾကာင္းအရာစံု ပါဝင္ေစသင့္ျပီး အာဟာရအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေန သူမ်ားသည္ အျခားက႑မ်ားမွ 
မိတ္ဖက္မ်ား၊ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ 

ထိုေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ားမွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းမွ်ေဝျခင္း 
ဟူေသာ အဓိက တာဝန္ဝတၱရား အမ်ိဳးအစား ၃ ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနျပီး ‘လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ 
ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈ’ ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသည္။ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ကာကြယ္၊ 
တားဆီးဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရွင္သန္က်န္ရစ္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္လို႔ငွာ ေမးျမန္းစံုစမ္းရာမွ ရရွိလာေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကို အာဟာရဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ စိတ္ျဖာေလ့လာရမည္။ 
ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား ေဖၚေဆာင္ရာ၌ သို႔မဟုတ္ ရွိျပီးသားစီမံကိန္းမ်ားကို ထိန္းညွိရာ၌ 
ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားႏွင့္ လစ္ဟာမႈမ်ားကို ေဖၚထုတ္ျပႏိုင္သည္။ စီမံကိန္းအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ 
အႏၲရာယ္ကင္း၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းတို႔ 
အတြက္ ေယဘုယ် အခ်က္အလက္မ်ားကို အပိုင္း (၂) - အဓိက အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား လမ္းညႊန္၏ 
ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား- တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအတြက္ အဓိက ဦးတည္အုပ္စုမ်ား

 ► အာဟာရဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား - အစိုးရဌာနမ်ား (ဥပမာ - စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား) ၊ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေရ 
ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ GBV၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ကဲြျပားစံုလင္မႈ 
ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား

 ► ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ အျခား ထိခိုက္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား 
အပါအဝင္ ေဘးဒဏ္ခံ လူအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား 

 ► ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္ အေျခအေန(IDP) ႏွင့္ ဒုကၡသည္အေျခအေနမ်ားတြင္ လက္ခံေနရာ 
ေပးထားေသာ လက္ခံထားသူမ်ား/အိမ္ရွင္ရပ္ရြာလူထုမ်ား
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

အာဟာရဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္မ်ား

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈ

က) ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးမ်ား အပါအဝင္္ အာဟာရဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးမွာ 
မည္သို႔ ရွိနည္း။

 ► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ထြက္မသြားေအာင္ ထိန္းထားရန္စနစ္မ်ား ရွိေနပါ 
သလား။ 

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

ခ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားသည္ အာဟာရ ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ရပ္ရြာလူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ား (အာဟာရဆိုင္ရာ လူထုေကာ္မတီမ်ား၊ စသည္) တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ 
၎တို႔သည္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာမ်ားကို ရရွိထားပါသလား။

ဂ) အာဟာရဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ေလ်ာ့နည္းေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 
စံႏႈန္းမ်ား (ဤ လမ္းညႊန္မ်ားအပါအဝင္) ကို နားလည္သိရွိထားပါသလား။

ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ ခံယူခ်က္ ၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား

(ဃ) က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အိမ္ေထာင္စုထဲတြင္ မည္သို႔ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကသလဲ။
 ► မည္သူက အရင္ဆံုး စားသံုးသလဲ။ မည္သူက အမ်ားဆံုး စားသံုးသလဲ။
 ► မိသားစုဝင္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရအေျခအေန မည္သို႔ ကြဲျပားျခားနားသလဲ။
 ► က်ားမ၊ အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ ႏွင့္ အျခား ထိခိုက္လြယ္ေစသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ခြဲျခားေဖၚျပသည့္ 

အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူမႈမ်ားအရ အစားအစာ ရယူစားသံုးရာတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ အေျခအေန မည္သို႔ 
ရွိပါသလဲ။

 ► ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအဖို႔ အထူးသျဖင့္ GBV အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို မည္သို႔ လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါသလဲ။

(င) ‘အစားအစာ ဖူလံုမႈမရွိျခင္း ႏွင့္ အာဟာရ’ တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရိုးရာအစဥ္အလာအရ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ 
ေကြ်းေမြးမႈ ဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ GBV အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရွိပါသလား။ (ဥပမာ - စားနပ္ရိကၡာ 
ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ားကို လက္ထပ္ေစျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္လက္ထပ္ေစျခင္း၊ အစားအစာအတြက္ 
အျငင္းအခံုမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ နီးစပ္ေသာ အတူေနအေဖၚက အၾကမ္းဖက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အၿခား ပံုစံမ်ိုဳးစံုျဖင့္ 
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အလြန္ အစားအစာ ျပတ္လပ္သူမ်ားအဖို႔ အစားအစာ ႏွင့္ လိင္ လဲလွယ္ရျခင္း၊ စသည္)

(စ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ 
ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားအား တားျမစ္သည့္ ဓေလ့ထံုးစံအရ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား ရွိပါသလား။ ဥပမာ - 
ကုသေကြ်းေမြးေရးဌာန (Therapeutic Feeding Centres) မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ တည္ျငိမ္က်န္းမာေရးဌာန 
(Stabilizing Centres) မ်ားသို႔ ျပင္ပလူနာ သို႔မဟုတ္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ရယူရန္ တစ္ဦးတည္း 
ခရီးသြားႏိုင္ခြင့္ 
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ခ်လံုျခံဳရမႈ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္မႈ

(ဆ) အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္ဌာနမ်ား၏ တည္ေနရာ၊ ဖြင့္ခ်ိန္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းတို႔သည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ လက္လွမ္းမီ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသလား။

 ► အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လက္လွမ္းမီ ရယူရာတြင္ အကြာအေဝးႏွင့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ 
လံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသလား။

 ► လိုအပ္ပါက GBV အႏၲရာယ္ က်ေရာက္လြယ္သူမ်ားအား လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ရွိပါသလား။

 ► ေပးေဆာင္ေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ခရီးသြားလာရန္ အဆင္ေျပ၍ လံုျခံဳမႈရွိေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ 
ေပးေနပါသလား။

 ► အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ ကေလးမိခင္မ်ားကို 
ကေလးမ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကုသမႈမ်ား ေပးေနပါသလား။

 ► ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေသာအခ်ိန္ ၾကာလြန္းျခင္း မရွိေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 
ရွိပါသလား။

 ► အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သူတို႔က ရယူ ေနပါသလဲ။ ဖယ္ခ်န္္ထားျခင္းခံရသူ တစ္စံုတစ္ဦးမ်ား 
ရွိပါသလား။

 ► ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျဖန္႔ေဝေပးေသာေနရာမ်ားသည္ အစဥ္လိုက္နာသင့္ေသာ ပံုစံ ဒီဇိုင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား (ဥပမာ - ခႏၶာကိုယ္မသန္စြမ္းမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ၊ အျမင္ သို႔မဟုတ္ အျခားအာရံုခံအဂၤါမ်ား 
ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ စသည္) အပါအဝင္ လူအားလံုး လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 
ဆီေလ်ာ္သလို တည္ေဆာက္ထားေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသလား။1

(ဇ) ကုသေကြ်းေမြးေရးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တည္ျငိမ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ GBVကိစၥရပ္မ်ား 
စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးေရးအတြက္ အထူးကြ်မ္းက်င္သူ ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိပါသလား။

(စ်) အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လိုအပ္ပါက ညႊန္းပို႔ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ စိတ္ခ်လံုျခံဳေသာ 
ေနထိုင္စရာမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ နားခိုရန္ေနရာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္မႈ 
ရွိပါသလား။

(ည) ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာလိုအပ္မႈႏွင့္ ေလာင္စာရွာေဖြရယူမႈႏွင့္ ႏွီးႏြယ္ေနသည့္ GBV အႏၲရာယ္မ်ားကို 
မည္သို႔ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား ႏွင့္အတူ 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါသလား။

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

အာဟာရဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ား

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

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ GBV 
ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးေသာ အာဟာရဆိုင္ရာ 
မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားကို ေရးဆဲြရာတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။ 
၎တို႔သည္ မည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသနည္း။

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

 ► ထိုမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေစရန္ အာဟာရဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးထားပါသလား။  

(ခ) ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ က႑အလိုက္ မူဝါဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား၏ အာဟာရက႑တြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေဘးကင္းစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ 
(ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳအုပ္စုမ်ားထဲတြင္ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ စသည္) ကို 
အဟန္႔အတားျဖစ္ ေစသည့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ အေလ့အထမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါသလား။

(ဂ) ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ က႑အလိုက္ မူဝါဒမ်ားသည္ GBV ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
အႏၲရာယ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ပါဝင္ထည့္သြင္းထားပါသလား (ဥပမာ - အထူးသျဖင့္ 
ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ အာဟာရႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္းေသာ GBV မ်ားကို 
ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အစိုးရအား အၾကံေပးႏိုင္သည့္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူ ပါဝင္ေစျခင္း စသည္)။ ထို မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
ေရရွည္တည္တန္႔ႏိုင္ေစရန္ ရန္ပံုေငြမ်ား ခဲြေဝခ်ထားေပးပါသလား။ 
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ရန္ - ဤသည္မွာ စံုလင္ျပည့္စံုေသာ စာရင္း မဟုတ္ပါ။)

အာဟာရ ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝျခင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား

က) အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ား ေပးၿပီးျဖစ္ပါသလား - 
 ► က်ားမေရးရာ၊ GBV ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား/လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ 

ဖယ္က်ဥ္ထားမႈႏွင့္ လိင္မႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ား  
 ► အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေျခကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာင့္ကုသမႈမ်ား 

ရယူရန္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရ၍ 
လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းမႈရွိရွိျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရာတြင္ ပံ့ပိုးႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား

ခ) အာဟာရ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လူထုတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေထြေထြလံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ 
GBV အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကို လူထုအတြင္းတြင္ ျမင့္တက္လာေစပါသလား။

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

 ► ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသက္အရြယ္အလိုက္၊ က်ားမအလိုက္၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသလား။  

 ► အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူထုႏုိးေဆာ္စည္းရံုးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။

ဂ) အာဟာရဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈဖိုရမ္မ်ားသည္ အသက္အရြယ္၊ က်ားမေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္ပါသလား။ ယင္းတို႔အား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBV 
ကိစၥရပ္မ်ားအား ေၾကာက္ရႊံ႕စိုးရိမ္ျခင္းကင္းစြာ တင္ျပ ေဆြးေႏြးႏိုင္ ပါသလား (ဥပမာ - လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ အုပ္စုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအျဖစ္ 
ထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)
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အရင္းအျမစ္မ်ား ေဆာ္ၾသစည္းရံုးရယူျခင္း/ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ GBV ဆိုင္ရာ 

အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အာဟာရဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား မူၾကမ္းျပဳစုရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ားကို 
အထူးျပဳေဖၚျပထားသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန မျဖစ္ပြားမီ သုိ႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးတို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံသည့္အခါ 
အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာမ်ားကို သိရွိမႈကို ထင္ဟပ္၍ 
ထိုအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုပါ တင္ျပႏိုင္ပါက ထိုအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား 
ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာ ေစပါသည္။

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
ရန္ပံုေငြ ရရွိေစေရးထက္ ပိုလြန္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား

‘အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေဆာ္ၾသစည္းရံုးရယူျခင္း/ ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း’ ဆိုသည္မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို 
ရယူရန္သာမက လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကတိကဝတ္မ်ားကိုပါ 
တုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ 
ေယဘုယ်အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း (၂) မွ အဓိက အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္အလိုက္လမ္း
ညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္ အလက္မ်ား တြင္ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါ `ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း´ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ 
အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာက႑မ်ား/မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဆာ္ၾသစည္းရံုးႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕အား ထပ္ေဆာင္းတင္ျပထားပါသည္။

က။ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လႊမ္းျခံဳရႈျမင္မႈ
 ► အဆိုျပဳလႊာတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား၊ အာဟာရ 

ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေဘးဒဏ္ခံလူထုအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား (ဥပမာ - ဆင္းရဲေသာ မိသားစုသည္ အာဟာရ လိုအပ္ခ်က္ 
ေၾကာင့္ သမီးျဖစ္သူကို ငယ္ရြယ္ခ်ိန္တြင္ လက္ထပ္ခိုင္းျခင္း၊ အစာေရစာ ျပည့္စံုစြာ မစားႏိုင္ေသာ 
အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား သည္ အစားအစာ ႏွင့္ လိင္ လဲလွယ္ရျခင္း စသည္) တို႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ထားပါသလား။

 ► (ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးသူမ်ား အပါအဝင္) အိမ္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း အစားအစာ 
အာဟာရတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အခန္းက႑တို႔ကို သိရွိနားလည္ထားပါသလား။ 
GBV ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို နားလည္သိမွတ္ ေဖၚျပထားပါ 
သလား။ 

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

• ကုသေကြ်းေမြးေရးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တည္ျငိမ္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ 
ျပင္ပလူနာ သို႔မဟုတ္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို သတင္းပို႔ရန္ သို႔မဟုတ္ GBV 
ခံစားရမႈအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရယူရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိမ္းသိမ္း 
ေပးႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ထားရွိပါသလား။ (ဥပမာ - အာဟာရ 
ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း မ်ားထဲတြင္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္း ပါဝင္ေစျခင္း)

• အာဟာရဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအား GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ပါး သက္သာေစမည့္ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၊ 
အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ လူထု အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ 
က်င္းပေပးႏိုင္ရန္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခု ရွိၿပီးျဖစ္ပါသလား။

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

 ► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆိုျပဳလႊာ မူၾကမ္း ျပဳစုသည့္အခါ 

• အာဟာရဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို မည္သို႔ ေလ်ာ့ခ် 
ေပးမည္ကို ရွင္းျပထားျခင္း ရွိပါသလား။ (ဥပမာ - ကြဲျပားျခားနားေသာ ေကြ်းေမြးမႈ 
အေလ့အထမ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းျခင္း၊ အစားအစာ ဖူလံုမႈမရိွသည့္ မိသားစုမ်ားအတြင္း 
ကေလးသူငယ္မ်ားအား လက္ထပ္ေစသည့္ သို႔မဟုတ္ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ ေစသည့္ 
အႏၲရာယ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစျခင္း စသည္) 

• အာဟာရဆိုင္ရာ က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး ထိေရာက္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ထပ္ေဆာင္း 
လိုအပ္ပါသလား (ဥပမာ - အလုပ္တာဝန္ျဖင့္ ခရီး သြားလာရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအား 
တစ္ဦးတည္း မသြားေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားမိသားစုဝင္ 
တစ္ဦးကို အေဖာ္လိုက္ေပးႏိုင္ရန္ ပံ့ပုိးေပးျခင္း)။

 ► အေရးေပၚအေျခအေနၿပီးဆံုးခ်ိန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာ မူၾကမ္းျပဳစုသည့္အခါ
• အာဟာရဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ လံုျခံဳမႈႏွင့္ 

ဘဝသာယာအဆင္ေျပမႈႈကို တိုးျမွင့္ေပးရန္ ေရရွည္တည္တန္႔ႏိုင္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား 
မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ျပဳမည္၊ GBV သီးျခား အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေလ်ာ့ခ်ရန္ ေရရွည္တြင္ 
မည္သို႔ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ ထားပါသလား။ (ဥပမာ 
- ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ ခြဲဲျခားဆက္ဆံေသာ ေကြ်းေမြးမႈဆိုင္ရာ 
အေလ့အထမ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးရန္ ေသခ်ာေစျခင္း)

• အဆိုျပဳလႊာသည္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈကို ေသခ်ာေစရန္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ 
ဆိုေသာ ကတိကဝတ္ျပဳမႈကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပပါသလား။
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အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ဆိုင္ရာ 

အခ်က္မ်ား 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အာဟာရအစီအစဥ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအား အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဆီေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဦးတည္လူထု၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ 
ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ 

အာဟာရဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

၁။ အာဟာရဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားအား ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ (ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ GBV 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ပိုမို တိုးပြားလာေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ရပါမည္)

 ► အာဟာရဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ဝန္ထမ္းမ်ား/စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ၅၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊  ထို အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား ပံုမွန္သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
သင္တန္းမ်ားေပး၍ ဦးေဆာင္မႈရာထူးမ်ား ရယူႏိုင္လာေစရန္ ႏွင့္ သင္တန္းျပန္လည္ပုိ႔ခ်ႏိုင္ေစရန္ 
ဦးတည္ပံ့ပိုး ေပးရမည္။

 ► အမ်ိဳးသမီမ်ား (သင့္ေတာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ား)သည္ 
လူထုအေျချပဳ အာဟာရ ေကာ္မတီမ်ား၊ ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕တို႔တြင္  တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေစရမည္။ 
ရပ္ရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ တင္းမာမႈမ်ားကို သတိထားရမည္။ လိုအပ္ပါက အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈကို 
ရရွိရန္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။

ဂ။ စီမံခ်က္အား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း
 ► အဆိုျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ GBV အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လမ္းညႊန္ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ 

အဓိက ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ ပါသလား။ (လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံျခင္း၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူကို ဗဟိုျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထု အေျချပဳျခင္း၊ စနစ္မ်ားကို အေျခခံျခင္း)

 ► အဆိုျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္မ်ားျပားေစရန္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာက်က် 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ က႑မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားပါဝင္ပါသလား။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအား 
အာဟာရ ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ အာဟာရ 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ၎တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔အား စီမံခ်က္မွ အားေပး/ေထာက္ပံ့ပါသလား။ 
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 ► အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ သင္တန္းဆရာရာထူးမ်ားထဲတြင္ အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ားကို ထည့္သြင္းခန္႔ထားရမည္။ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈ 
ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအား လံုေလာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳ၍ ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ၄င္းတို႔ထံမွ 
ပါဝင္ကူညီမႈမ်ား ရယူရမည္။

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

မိုဇမ္းဘစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဆာေလာင္မႈအတြက္ အစားအစာ (Food for Hungry – FH) အဖြဲ႕သည္ 
မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ား အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးရျခင္းတို႔ကို တားဆီးကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 
အိမ္ေထာင္စုအဆင့္ အမူအက်င့္မ်ား အား ျမွင့္တင္ေပးရန္ စီမံခ်က္တစ္ခုေရးဆြဲရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ 
စီမံခ်က္သည္ ‘ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ား အုပ္စု’ ပံုစံကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ထိုအုပ္စုတြင္ (မိခင္ေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားဟု ေခၚဆိုေသာ) လူထုအေျချပဳ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မိမိတို႔ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ၁၀ အိမ္ ၁၅ အိမ္ခန္႔ကို ပံုမွန္ 
သြားလာဆက္သြယ္ရန္အတြက္္ ၄င္းတို႔၏ အတူေနလူထုမွ ေရြးခ်ယ္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ သြားေရာက္သည့္အခါ 
အိမ္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အမူအက်င့္မ်ား ေျပာင္းလဲလာေစရန္အတြက္ မိခင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ FH 
အသိပညာ ျမွင့္တင္ေပးသူမ်ားထံမွ ၄င္းတို႔ ေလ့လာ သိရွိခဲ့သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဝမွ်ေပးၾကသည္။ ဤစီမံခ်က္ 
မွတစ္ဆင့္ FH မွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ လူထုအတြင္း အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏႈန္းမွာ ၁၅ လအတြင္း ၄၂ 
ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ျပီး အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလး ေသဆံုးမႈႏႈန္းမွာ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က် 
သြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စီမံခ်က္သည္ GBV ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အလားအလာေကာင္းေသာ ရလဒ္မ်ား ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ 

 ► အေျခခံသတင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ားတြင္ အသက္ ၁၂ လ မွ ၅၉ 
လ အတြင္း ကေလးငယ္ရွိသည့္ မိခင္မ်ားအနက္ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ GBV ကို လက္ခံေသာ သေဘာထား 
ရွိၾကသည္။

 ► ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ စီမံခ်က္တြင္ အဓိက ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ မိခင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၄င္းတို႔၏ ခင္ပြန္းသည္မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔အေပၚ ယခင္ထက္ပို၍ ေလးစားမႈ ရွိလာၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက 
ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔အေပၚ ယခင္ထက္ပို၍ ေလးစားမႈ ရွိလာၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 
သံုးရာခိုင္ႏႈန္းကသာ GBV ကို လက္ခံေသာ သေဘာထား ရွိၾကသည္။

 ► ကေလးငယ္ရွိသူ မိခင္မ်ားအားလံုးအဖို႔ စီမံခ်က္ကာလအတြင္း အိမ္ေထာင္ဖက္က အႏိုင္အထက္ျပဳမႈ 
ေလ်ာ့က် သြားသည္ဟု ထင္ျမင္ရသည္။ (၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၁၂ လ မွ ၅၉ လအတြင္း ကေလးငယ္ 
ရွိသည့္မိခင္ ၆၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၀ လမွ ၂၃ လအတြင္း ကေလးငယ္ရွိသည့္မိခင္ ၃၄ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔) 

 ► ကနဦးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
မတူညီေသာေၾကာင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အေပၚ ေလးစားမႈမ်ား 
မည္သို႔ ျမင့္တက္လာပံုႏွင့္ GBV ေလ်ာ့က်လာမႈ တို႔ကို အတည္ျပဳရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ေလ့လာမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ထို႔ျပင္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အုပ္စုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား လူမႈေရးအရ 
ေရာက္ရွိပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားသည္ GBV ႏွင့္ GBV အေပၚ လက္ခံသည့္ သေဘာထားတို႔အား မည္သို႔ 
ေလ်ာ့က်ေစပံုတို႔ကို ေလ့လာရန္ လိုေပမည္။

(Care Groups Info at <http://caregroupinfo.org> and information provided by Tom Davis, Chief Program Officer,
Feed the Children, Personal Communication, 29 October 2014 မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)
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၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ားအတြက္ အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
လံုျခံဳမႈ၊ ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈတို႔ကို တိုးတက္ေစရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို က်င့္သံုးပါ။

ရပ္ရြာလူထုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက CCCM အစုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
(ဥပမာ - ကုသေကြ်းေမြးေရးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တည္ျငိမ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ ျပင္ပလူနာ သို႔မဟုတ္ 
အတြင္း လူနာအျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း) မွာ လက္ရွိ လံုျခံဳေရးအရ အႏၲရာယ္ရွိေသာေနရာမ်ား အနီးတြင္ 
မရွိေစရန္ စီစဥ္ေပးရမည္။ (ဥပမာ - ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးေသာေနရာမ်ား၊ လံုျခံဳေရးအရ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား၊ 
ေရ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ေနရာမ်ား၊ စခန္း အစြန္အဖ်ား၊ စုစည္း 
ေနထိုင္ရာေနရာမ်ား စသည္)

 ► ျဖည့္စြက္အစာကို အခ်ိန္စာရင္းျဖင့္ ေကြ်းေမြးရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လာေရာက္မည့္သူအားလံုးႏွင့္ 
အတူတကြ အခ်ိန္ဇယားကို ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား 
ထိခိုက္္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေပမည္။ အာဟာရ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာေနရာသို႔ လာရန္ႏွင့္ ျပန္ရန္အတြက္ ခရီး သြားလာခ်ိန္ အခ်ိန္ကုန္ 
သက္သာေစမည့္ ပံုစံႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးရမည္။ (ဥပမာ - လူစုလူေဝး ျဖစ္ေစျခင္း၊ 
ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ ၾကာရွည္ျခင္း၊ ညအခ်ိန္ႏွင့္ ေမွာင္ရိပ္သမ္းခ်ိန္တို႔တြင္ ခရီးသြားလာရျခင္း စသည္တို႔ကို 
ေရွာင္ရွားရန္) 

 ► မည္သူတို႔က အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူႏိုင္၍ မည္သူတို႔မွာ ဖယ္ခ်န္ခံႏိုင္သည္ကို ၾကည့္ရႈေလ့လာပါ။ 
စီမံကိန္း တြင္ ပါဝင္သူမ်ားထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာေနရာအတြင္းႏွင့္ အနားတစ္ဝိုက္တြင္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 
ရွိမရွိ တုံ႔ျပန္မွတ္ခ်က္မ်ား ရယူပါ။ (ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေစာင့္ေရွာက္မႈ၏ အရည္အေသြးကို ပံုမွန္ 
ဆန္းစစ္သည့္ေမးခြန္းမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ထည့္သြင္းပါ။)

 ► GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေသာ ေနထိုင္စရာမ်ားအတြင္း၌ အာဟာရ 
ပံ့ပိုး ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ေကြ်းေမြးမႈမ်ားကို သယ္ယူသြားႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

 ► (IDP/ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အိမ္ရွင္လူထု ႏွစ္ရပ္လံုးအတြက္) အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ပံုမွန္ ေနာက္ဆံုးရ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသိေပးပါ။ ၄င္းတြင္ မည္သူတို႔မွာ အာဟာရ အကူအညီမ်ား 
ရယူရန္ အက်ဳံးဝင္ျပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သို႔ေပးေနေၾကာင္း ပါဝင္ရမည္။

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) သည္ GBV အစုအဖြဲ႕ခြဲ (GVB Sub-
Cluster)ႏွင့္ မိတ္ဖက္ဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ 
GBV ကို ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား အာဟာရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ သို႔မဟုတ္ လုပ္အားအတြက္ ေငြသားေပးသည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားသို႔ ညႊန္းပို႔ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ အစားအစာအတြက္ အကူအညီ 
ေပးေလ့ရွိသည့္ ပံုစံျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ထိုအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲစဥ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ 
ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ အဓိက ပါဝင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္သည့္ မိတ္ဖက္မ်ားမွာ GBV 
အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပါဝင္တက္ေရာက္ၾကသည္။

(ရည္ၫႊန္း - Information provided by World Food Programme in Pakistan, Personal Communication, 20 August 2013) 
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အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
မသန္စြမ္းသူမ်ား

ေနမေကာင္းသူမ်ား၊ ကိုယ္ကာယ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ခႏၶာကိုယ္ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအရ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ခရီးမသြားႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုသေကြ်းေမြးေရးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ 
တည္ျငိမ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေဆးခန္းမ်ား ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီ 
မသြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။  ၄င္းတို႔အား ကူညီေပးမည့္ မိသားစုဝင္ မရွိသူမ်ားႏွင့္ အကူအညီအတြက္ 
အျခားသူမ်ားကို မီွခိုေနရသူမ်ားမွာ အျမတ္ထုတ္ခံရျခင္းႏွင့္ အႏိုင္က်င့္ ခံရျခင္း အႏၲရာယ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားႏိုင္သည္။ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သင့္ေလွ်ာ္သလို ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ 
ေဖၚထုတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ဥပမာ -

 ► ေလွွ်ာက္လမ္းမ်ား၊ လက္ကိုင္တန္းမ်ား၊ ဆီေလ်ာ္သလို ျပဳျပင္ေပးထားေသာ အိမ္သာမ်ားႏွင့္ 
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား (ဥပမာ - ထမ္းစင္မ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္အေထာက္အကူမ်ား၊ 
ဘီးတပ္ကုလားထိုင္မ်ား၊ ခ်ိဳင္းေထာက္မ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္တုတ္မ်ား စသည္) ထားရွိ၍ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေနႏွင့္ 
သြားလာ ေရာက္ရွိႏိုင္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီသြားေရာက္ ႏိုင္ေစသင့္သည္။ 
လႈပ္ရွားသြားလာရန္ ခက္ခဲသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိရာသို႔ သြားလာ ႏိုင္ရန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို 
စီစဥ္ေပးရန္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္။ 

 ► မိမိဘာသာ မစားေသာက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ အကူအညီမ်ား ရရွိေစႏိုင္သင့္သည္။ ဥပမာ - 
ပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရန္ ခက္ခဲသူမ်ားအတြက္ ျပဳျပင္ဖန္တီးေပးထားေသာ ကိရိယာမ်ား၊ ဇြန္းမ်ား၊ 
ပိုက္မ်ား 

 ► ထိခိုက္ဒါဏ္ရာ ရထာသူမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ဒါဏ္ရာမ်ား အျမန္က်က္ရန္၊ ေနာက္ဆက္တြဲ 
ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ပြားရန္ ႏွင့္ အဆင္ေျပသက္သာေစရန္အတြက္ သီးျခား စီစဥ္ေပးထားေသာ 
အစာအာဟာရမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္။ 

 ► အာဟာရဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဖၚျပပါ။ 
(ဥပမာ - အရြယ္အစားၾကီးမားေသာ စာလံုးၾကီးမ်ား သံုးျခင္း၊ သေကၤတဘာသာစကား၊ ရုပ္ပံုမ်ား 
အသံုးျပဳသည့္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စသည္)

 ► အာဟာရ ႏွင့္ လူထုအတြင္း ကြင္းဆင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစမည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခြဲျခားတင္ျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ 
မည္သို႔အစီရင္ခံရမည္ တို႔ကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသင့္သည္။ 

 ► အာဟာရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ရရွိၾကေစရန္ (လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
သက္ဆိုင္သူမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား) ပါဝင္ေသာ ရပ္ရြာလူထုအဆင့္ အသိပညာေပး အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားကို က်င္းပသင့္သည္။

(အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၇ ရက္တြင္ Handicap International အဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုမႈ 
မ်ားမွ ရရွိသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရသူမ်ားအတြက္ အာဟာရဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမို သိရွိ လိုပါက Handicap 
International.n.d. ၏ Disability Checklist for Emergency Response, <www.handicap-international.de/ fileadmin/ redaktion/
pdf/disability_checklist_booklet_01.pdf>  တြင္ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္သည္။)
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၃။ အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီ ရယူသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
အတြက္ ၾကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ပါ။

 ► အာဟာရစီမံကိန္းမ်ားကို အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြင္း အစားအစာ စားေသာက္ပံု ႏွင့္ ထိုစားေသာက္ပံုမ်ား 
အရ မိသားစုဝင္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရ အေျခအေနအား မည္သို႔ျခားနားစြာ (အမ်ားအားျဖင့္ 
က်ားမ က႑အလိုက္ ကြဲျပားစြာ) သက္ေရာက္မႈ ရွိေစသည္ကို နားလည္သိရွိမႈအေပၚ အေျခခံ၍ 
ေရးဆြဲပါ။

 ► ျဖစ္ႏိုင္ပါက အာဟာရ ဝန္ေဆာင္ဌာနမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား 
အတြက္ နားခိုရာေနရာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ထားရွိပါ။ သို႔မွသာ အာဟာရဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားအား GBV 
ေတြ႕ၾကံဳရမႈမ်ားကို သတင္းပို႔သူမ်ားအတြက္ ညႊန္းပို႔မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးရန္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္မည္။ 

 ► အာဟာရဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ေပးသူ 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦး (caseworker) ထည့္သြင္း ပါဝင္ပါေစ။ ထိုဝန္ထမ္းသည္ GBV ခံစားရသူမ်ားကို 
ေဖၚထုတ္ျခင္း၊ ၄င္းတို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈမ်ား မည္သို႔ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ပံ့ပိုေပးရာဌာန
မ်ားသို႔ အတူ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ကို တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပမည္။

 ► အာဟာရအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ား 
အတြင္း ၄င္းတို႔၏ အေရး ကိစၥမ်ား (ဥပမာ - ကေလးျပဳစုျခင္း၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ အိမ္တြင္းေရး၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး စသည္) အတြက္ စြမ္းရည္တိုးတက္ေစျပီး အခ်င္းခ်င္း 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ အလြတ္သေဘာ အုပ္စုငယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးပါ။ 

 ► ေနအိမ္မ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ျဖည့္စြက္အာဟာရ ေကြ်းေမြးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိပါက အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 
အရင္းအျမစ္ရွားပါးမႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အေနအထားတို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ရန္ စားနပ္ရိကၡာ 
ဖူလံုေရး၊ အသက္ေမြးမႈ ႏွင့္ အျခား ဆီေလွ်ာ္ေသာက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ GBV 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
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အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
လံုျခံဳေသာေနထိုင္စရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ 
စုေဝးခိုနားရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ား

ဤလမ္းညႊန္တြင္ ေတာက္ေလွ်ာက္သံုးစြဲေသာ “လံုျခံဳေသာေနထိုင္စရာ (Safe Shelter)” ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းမွာ 
ေဘးအႏၲရာယ္မွ ထြက္ေျပးလာရသူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ရည္ရြယ္သည့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ ယာယီနားခိုစရာ 
ေနရာ ေနရာဌာန သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေနရာမ်ားကို ဆိုလိုသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ကာကြယ္မႈေပးရန္ 
သီးသန္႔စီစဥ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရာတြင္ ကာကြယ္မႈကိုပါ တြဲဖက္ေပးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။  
‘လံုျခံဳေသာအိမ္ယာ (safe house)’ သို႔မဟုတ္ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ လံုျခံဳရာေနရာ (Pratection/safe 
heaven)’ စသည္ျဖင့္ အသံုးအႏွဳန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း လံုျခံဳေသာေနထိုင္စရာမ်ားအတြက္ သံုးစြဲသည္။

(လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ နားခိုရာေနရာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိလိုပါက Seelinger, K.T., and Freccero, J. 
2013. Safe Haven: Sheltering Displaced Persons from Sexual and Gender-Based Violence. Comparative Report. Human 
Rights Center Sexual Violence Program, University of California, Berkeley, School of Law, <www.unhcr.org/51b6e1ff9.pdf> 
တြင္ၾကည့္ပါ။)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ နားခိုရာေနရာမ်ား  (Women-friendly spaces) မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြ်းရန္၊ အာဟာရအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူရန္၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ လိင္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ 
မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး၊ GBV စသည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးရန္ စသည့္ ဘဝသာယာ၀ေျပာမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အေရး 
ကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကင္းေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လက္ရွိအေျခအေနတြင္ လက္ခံရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ ရပ္ရြာသို႔ ျပန္သြားရန္အတြက္ 
ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးေသာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ (GBV ခံစားရသူမ်ားအတြက္ 
ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း ထည့္သြင္းထားႏိုင္ပါသည္။) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ နားခိုစုေဝးရန္ေနရာမ်ားသည္ 
အသက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ေနရာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အေကာင္းဆံုးမွာ ထိုေနရာမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိမိတို႔၏ လက္ရွိအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ျပီး ေနာက္ဆံုး မိမိတို႔ရပ္ရြာသို႔ ျပန္ရသည့္အခါ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါ ရွိသင့္သည္ 
(GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္း၍)။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ နားခိုရာေနရာမ်ားမွာ 
အသက္ေမြးမႈ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေနရာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
 
ကေလးေပ်ာ္ေနရာမ်ား/ ကေလးမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ား (Child-friendly Spaces) ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ 
မ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ နားခိုရာေနရာမ်ား/ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ား 
(Adolescent-friendly spaces) မ်ားမွာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳး 
ရွိျပီး ကေလးမ်ား ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအဖို႔ လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္ႏိုင္ကာ ကစားျခင္း၊ အပမ္းေျဖျခင္း၊ 
အနားယူျခင္း ႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

(ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႕. ၂၀၁၂ - Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action, 
<http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1103/Minimum-standards-Child_Protection.pdf> 
ကေလးေပ်ာ္ေနရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက Global Protection Cluster, IASC Mental Health and Psychosocial Support 
Reference Group, Global Education Cluster, and International Network of Education in Emergencies. 2011. Guidelines for 
Child Friendly Spaces in Emergencies, <www.unicef.org/protection/Child_Friendly_Spaces_Guidelines_ for_Field_Testing.
pdf> တြင္ၾကည့္ပါ။)
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အာဟာရဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားတြင္ GBV ေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
၁။ အာဟာရဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ထည့္သြင္းပါ။ 

 ► (၁) GBV အႏၲရာယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ (၂) အာဟာရဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ 
အုပ္စုမ်ားအား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အားေပးရန္အတြက္ 
အစီအစဥ္မူဝါဒမ်ားကို သတ္မွတ္ ေဖာ္ထုတ္ကာ က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
ထိုအထဲတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
• အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္းတူညီမွ် အလုပ္ခန္႔ထားမႈအတြက္ စံႏႈန္းမ်ား
• GBV ျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာယကံရွင္မ်ားအား ထိခိုက္ျခင္း 

မရွိေစဘဲ သို႔မဟုတ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာ မွ်ေဝေပးရန္အတြက္ လုပ္ထုံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 
လမ္းညႊန္မ်ား

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

 ► ယင္းတို႔အား အာဟာရဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအုပ္စုမ်ားၾကား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝေပးပါ။  သင့္ေလ်ာ္ပါက ႏိုင္ငံသံုးႏွင့္ ေဒသသံုး ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားထံ (ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ သေကၤတ 
ဘာသာစကား၊ စာမတတ္သူမ်ား အတြက္ ရုပ္ပံုမ်ားပါဝင္ေသာ ပိုစတာမ်ား၊ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ 
ေၾကညာျခင္း စသည္ျဖင့္ လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍) ျဖန္႔ေဝေပးပါ။ 

၂။ အာဟာရ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအဆင့္မူဝါဒမ်ားတြင္  GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
ထည့္သြင္းရန္ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ဘ႑ာေငြ လ်ာထားရန္အတြက္ အသိေပးရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ 

 ► အာဟာရႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ခြဲဲျခားဆက္ဆံမႈရွိေသာ အေလ့အထမ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ 
အစိုးရမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံအရေခါင္းေဆာင္မ်ား/ ရိုးရာအစဥ္အလာေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အျခား 
ႏွီးႏြယ္ဆက္စပ္ ပတ္သက္ သူမ်ားကို (ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ား အပါအဝင္) ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးပါ။ ဥပမာ - 
• ခြဲဲျခားဆက္ဆံမႈရွိေသာ ေကြ်းေမြးမႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ား
• အစားအစာႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ေလာင္စာတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားအား 

ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
• စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးတို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေျမရရွိေရးကို ေသခ်ာေစေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ 

သည့္ ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

 ► ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒမ်ားတြင္ အာဟာရအစီအစဥ္မ်ားသို႔ လာေရာက္ရယူသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ GBV အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ကာကြယ္ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ အစီအမံမ်ား ပါဝင္ေစေရးအား ေသခ်ာေစရန္ 
(ဥပမာ - ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားအဖို႔ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ 
က်န္းမာေရး ပညာေပးျခင္းမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီေစရန္၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ က်ားမက႑ဆိုင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အေလ့အထ မ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရန္ စသည္)
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 ► သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ားအား GBV ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္အတြက္ 
မဟာ ဗ်ဴဟာမ်ား ျပဳစုခ်မွတ္ျခင္းအား ပံ့ပိုးေပးရန္။ လူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိရန္ ႏွင့္ တံု႔ျပန္ 
ရန္ျပဳမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ အတြက္ ထိုဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ လူထုအတြက္ မည္သို႔ အက်ိဳး 
ျဖစ္ထြန္းေစမည္ကို ရွင္းျပ အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္

အာဟာရဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးတြင္ GBV အႏၲရာယ္ 

ေလွ်ာ့ခ်ေရးကုိ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

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

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အားလံုးတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရ သူမ်ားအတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိရန္ 
အတြက္ မည္သည့္ေနရာသို႔ လဲႊေျပာင္းညႊန္းပို႔ရမည္ ဆိုသည္ကို စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ အၾကမ္းဖက္ ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီေစရန္ ပံုမွန္ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ ေပးပါ။

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

အေရးတႀကီး သိရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
ညႊန္းပို႔ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (Referral Path Ways)

ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းမွာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ အစီအမံျဖစ္၍ အၾကမ္းဖက္ခံရသူႏွင့္ 
အကူအညီေပးေသာ ကြ်မ္းက်င္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ဥပမာ - ေဆးကုသမႈ၊ 
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ရဲအကူအညီ ႏွင့္ တရားေရး ဥပေဒေရးရာ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ား
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ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ဆိုမာလီယားႏိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ အာဟာရဌာန အၾကီးအကဲသည္ 
အာဟာရဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားက အာဟာရဌာနသို႔ လာေရာက္၍ 
အခ်ိန္မ်ားစြာ ကုန္ဆံုးေနၾကသည္ကို သတိျပဳမိခဲ့သည္။ ေဖၚထုတ္သိရွိရသည္မွာ ထိုဌာနမ်ားသည္သာ 
၄င္းတို႔အတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာအား အာဟာရဌာနသည္္ 
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကား၍ ထိုမွတစ္ဆင့္ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား 
ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၏ GBV အစီအစဥ္သို႔ ထပ္မံ အသိေပးခဲ့သည္။ GBV ကိစၥအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူဝန္ထမ္းမ်ား 
(caseworkers) ကို အာဟာရဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေစလႊတ္ေပး၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား 
အတြက္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ေဖၚထုတ္မွ်ေဝရန္ လံုျခံဳ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိမ္းသိမ္းေပးေသာ ေနရာကို ဖန္တီးေပး 
ခဲ့သည္။ လိင္မႈဆိုင္ရာ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ခံရမႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအား ေဝမွ်ထုတ္ေဖၚသူမ်ားအတြက္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ ေဆးကုသခံယူမႈ စသည္တို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရန္ 
အၾကံျပဳေပးသည္။ GBV ကိစၥအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူ ဝန္ထမ္းမ်ား (caseworkers) သည္ အာဟာရဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ညႊန္းပို႔စနစ္အေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားေပးသည္။

(ရည္ၫႊန္း - Information provided by UNICEF Somalia Child Protection Section, Personal Communication, August 2014; 
ဆိုမာလီယားႏိုင္ငံ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ တြင္ 
တစ္ဦးခ်င္း ေျပာဆိုမႈမွ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိသည္။)

၂။ အာဟာရဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားသည္ အာဟာရဆိုင္ရာက႑အတြင္း သို႔မဟုတ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္းရွိ အျခားေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအား GBV ဆိုင္ရာ သတင္းေပးပို႔တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို 
မွ်ေဝေပးရာတြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။  

 ► GBV ခံစားခဲ့ရသူ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သိမွတ္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပျခင္းမရွိေသာ 
သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွိွိေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ ေအဂ်င္စီအတြင္းႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား 
သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။ 

၃။ အာဟာရဆိုင္ရာ ရပ္ရြာတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ GBV ဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းပါ။

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

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

• သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီရရွိၾကေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အလို႔ငွာ ပံုစံစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ 
ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳပါ။ (ဥပမာ - ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ သေကၤတ ဘာသာစကား၊ 
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ရုပ္ပံုမ်ား အသံုးျပဳသည့္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စသည္)
• ျဖန္႔ေဝရမည့္ သတင္းစကားမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရန္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား ျပဳစုရာတြင္ အသက္အရြယ္၊ 

က်ားမ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလး မ်ားအား (လိုအပ္ပါက သီးျခားစီခဲြ၍) ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ပါေစ။

• ပိုစတာမ်ားႏွင့္ အျခားGBV ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားတြင္ 
ခ်ိတ္ဆြဲထားရွိပါ။ (ဥပမာ - ကုသေကြ်းေမြးေရးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္တည္ျငိမ္က်န္းမာေစေရး 
ဌာနမ်ား  စသည္)

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။

 ► GBV ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အာဟာရဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ 
သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္။ (ေနအိမ္မ်ားတြင္ မမွ်တေသာ အစားအစာ စားသံုးမႈ 
ပံုစံမ်ားအတြက္ ကြင္းဆင္းမႈမ်ား အပါအဝင္)

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ 
အာဟာရ ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူထု ေဆြးေႏြးပဲြဖိုရမ္မ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ပါဝင္ 
ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈ အတြက္ ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ 
(ဥပမာ - သြားေရးလာေရး၊ အစည္းအေဝး/ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသည့္ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ား၊ ပါဝင္ 
တက္ေရာက္မႈကို လူထုမွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ႏိုင္မႈ အႏၲရာယ္၊ ကေလးထိန္းရန္/ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
လိုအပ္ခ်က္္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ၊ စသည္) ေဆြးေႏြးပဲြ ဖိုရမ္မ်ားအား 
အသက္အရြယ္၊ က်ားမေရးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို 
ခ်မွတ္ က်င့္သံုးပါ (ဥပမာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ 
အုပ္စုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)။ သို႔မွသာ 
တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားကို စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကင္းစြာ စိတ္ခ်လက္ခ် တင္ျပ 
ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 ► အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ က်င့္ဝတ္မ်ားဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ား သာမက အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရား ျပဳမႈမ်ားကို မည္သည့္ ေနရာသို႔ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရမည္ ဆိုသည္ 
တို႔ကို ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား အသိေပးထားပါ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရား 
ျပဳမႈမ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ 
သင္တန္မ်ား ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
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အျခားေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ က႑မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

အတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား

ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူမ်ားသည္ 
ႏိုင္ငံ တြင္း၌ GBV ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ GBV ညိႇႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းယႏၲရားကို ရွာေဖြဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အာဟာရဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးရန္အတြက္ GBV ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားထံမွ အကူအညီရယူႏိုင္ပါသည္။

 ► အာဟာရဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ဆန္းစစ္သည့္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ထိုအႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အာဟာရဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆဲြရန္။

 ► အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်ားမေရးရာ၊ GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ 
ဆိုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္။

 ► အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ GBV အႏၲရာယ္ႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရမႈမ်ားကို သတင္းပို႔ တိုင္ၾကား 
လာႏိုင္သည္ ့GBV အၾကမ္းဖက္ခံသူမ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္အျပ
င္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုပါ ေပးႏိုင္မည့္ေနရာအား ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ထားရန္။ 
အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ေဖးမကူညီ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ 
ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးထားရန္။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအတြက္ အာဟာရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ က်ားမေရးရာ၊ GBV ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
အခြင့္အေရးမ်ား/လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေပး 
အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

 ► မိခင္မ်ားအဖို႔ အာဟာရလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ လြယ္ကူစြာ လာေရာက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ နားခိုရာေနရာမ်ားကို အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနမ်ားႏွင့္ 
နီးကပ္စြာ ထားရွိရန္ အသိေပး ရွင္းလင္းတင္ျပပါ။ 

ထို႔ျပင္ အာဟာရဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ် 
သြားႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါသည္။ 
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕အား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ 
(သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတစ္ခုတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ေနၾကသည့္ က႑မ်ား အလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္)။ ဇယားတြင္ မပါရွိေသာ္လည္း က်ားမေရးရာ၊ 
စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (Mental Health and Psychosocial Support - MHPSS) ၊ 
HIV ၊ သက္ရြယ္ၾကီးသူႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိတ္ဖက္မ်ား ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
အာဟာရဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္လည္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း 
(၂) - အဓိက အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ားလမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား-တြင္ ၾကည့္ပါ။
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စခန္းညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ႏွင့္စခန္းစီမံခန္႔ခဲြမႈ (CCCM)
 ► အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တည္ေနရာအတြက္ စီစဥ္ရာတြင္ 

GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရိွသူမ်ား အတြက္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈကို အေျခခံ၍ CCCM ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ 
(ဥပမာ - ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ 
လြယ္ကူေစရန္အတြက္ အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ 
နားခိုရာေနရာမ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ကပ္လွ်က္ ထားရွိျခင္း)

ကေလးသူငယ္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

 ► ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။
• အသက္အရြယ္အားလံုးရွိ မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ား 

- အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ႏို႔တိုက္မိခင္ 
မိန္းကေလးမ်ား ႏွင့္ ကေလး ဦးေဆာင္ရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား - 
အတြက္ အာဟာရလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ 

• ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၏ အာဟာရ အေျခအေန 
တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ (ဥပမာ - 
ျဖည့္စြက္ အစားအစာ၊ ေက်ာင္းတြင္းအာဟာရေကြ်းေရး အစီအစဥ္ 
စသည္)

ပညာေရး  ► ေက်ာင္းတြင္းအာဟာရေကြ်းေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ပညာေရးက႑ 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ - အထူးသျဖင့္ 
ကေလး ဦးေဆာင္ရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ ကြဲကြာေနေသာ၊ 
အတူလိုက္ပါ ေစာင့္ေရွာက္သူ မရွိေသာသေလးမ်ားအား ပညာေရး 
ရယူႏိုင္ေစရန္အတြက္ အာရံုစိုက္ရန္၊

စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး

 ► စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္ပါ။
• အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးအတြက္ 

ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အာဟာရအေျခအေနႏွင့္ GBV ႏွင့္ 
ႏွီးႏြယ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းဆန္းစစ္ရန္

• GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ား - အထူးသျဖင့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ 
ဌာနမ်ား၊ တည္ျငိမ္က်န္းမာ ေရးဌာနမ်ားသို႔ မလာႏိုင္သူမ်ား 
အတြက္ အာဟာရျပည့္၀က်န္းမာမႈကို ပံ့ပိုးေပးရန္ နည္းလမ္းမ်ား 
စဥ္းစားရန္

• က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ အစားအစာလိုအပ္ခ်က္ကို 
ေပးအပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေငြသားကူပြန္မ်ား/ ေဗာက္ခ်ာမ်ားျဖင့္ 
ေပးအပ္ရန္

• လိုအပ္ပါက (ျပင္ဆင္ရန္၊ ခ်က္ျပဳတ္ရန္၊ ေရေရာစပ္ရန္ မလိုဘဲ) 
ခ်က္ခ်င္းစားသံုးႏိုင္ေသာ အစာမ်ား၊ အဏု အာဟာရ အမႈန္႔မ်ား 
ႏွင့္ ေလာင္စာမ်ားစြာ မကုန္ဘဲ ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား 
ေပးအပ္ရန္ (အထူးသျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ေလာင္စာ၊ ထင္း 
ရွာေဖြရျခင္းေၾကာင့္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခ မ်ားေသာ 
ေနရာမ်ားတြင္) 
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က်န္းမာေရး  ► က်န္းမာေရးက႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းလက္တြဲ၍ 

ေဆာင္ရြက္ပါ။
• က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ကူညီမႈ ရရွိခဲ့သည့္ GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ား 

အား အာဟာရအကူအညီ လိုအပ္မႈ ရွိမရွိ ဆန္းစစ္၍ လိုအပ္ပါက 
ေပးအပ္ႏိုင္ရန္

• သင့္ေလွ်ာ္ပါက GBV ခံစားခဲ့ရသည့္ ေဆးရံုတက္လူနာမ်ားႏွင့္ 
ျပင္ပလူနာမ်ားအဖို႔ အဆင္ေျပ ေစေသာ ျဖန္႔ေဝေပးခ်ိန္မ်ား 
သတ္မွတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားအတြင္း 
အာဟာရ အစီအစဥ္မ်ား ထူေထာင္ရန္

• GBV ႏွင့္ ႏွီးႏြယ္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
တစ္ႏွစ္ေအာက္ ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေကြ်းေမြးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း  ► အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 
ညွိႏႈိင္းလက္တြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ပါ။
• အာဟာရဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မွ်ေဝ ေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းစားျခင္း (ဥပမာ - 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အာဟာရ၊ ခ်က္ျပဳတ္နည္း 
သင္တန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း)

• အလုပ္လုပ္ေနေသာ မိခင္မ်ားအား  မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြ်းေရး 
သို႔မဟုတ္ ရင္ေသြးငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး (ေန႔ကေလးထိန္း) 
အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္

ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး  ► အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခား ထိခိုက္္ 
လြယ္သည့္အုပ္စုမ်ား၏ လံုျခံဳေရး အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို 
အေလးထားလွ်က္ အာဟာရအစီအစဥ္မ်ားသို႔ အသြားအျပန္ 
ခရီးမ်ားကို လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ လာေရာက္သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူ မ်ားႏွင့္ 
ညွိႏႈိင္း၍ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 ► မိခင္မ်ား လြယ္ကူစြာပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ နားခိုရာေနရာမ်ားကို အာဟာရဌာနမ်ားႏွင့္ 
နီးကပ္စြာ ထားရွိ ရန္ GBV ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရွင္းလင္း 
တင္ျပေတာင္းဆိုပါ။ 

ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္း 
ေရး ႏွင့္  တစ္ကိုယ္ေရ 
သန္႔ရွင္းေရး (WASH)

 ► ေရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ 
သန္႔ရွင္းေရး က႑တြင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္အတူ 
လက္တြဲ၍ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသည့္ဌာနမ်ား၊ 
တည္ျငိမ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ လံုျခံဳစြာ ဂ်က္ခ်ပိတ္ႏိုင္၍ က်ားမ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးထားေသာ အိမ္သာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ရန္
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စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း 

အတြက္ GBV ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ 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 
လူမႈေရး၊ အမူအက်င့္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။ လုပ္ငန္းပန္းတိုင္ကို 
လုပ္ငန္းတစ္ခု မေဆာင္ရြက္မီ သတ္မွတ္သင့္ျပီး စီမံခ်က္အား ေဆာင္ရြက္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ စီမံခ်က္၏ အခ်ိန္ 
အတိုင္းအတာ၊ ရရွိႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ 
သင့္ေလွ်ာ္ေစရန္ ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေကာက္ယူၿပီး 
အစီရင္ခံစာပို႔သင့္သည္။ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕အား ထိုက႑၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည္။ 
(ဇယား၏ ေအာက္ေျခတြင္ ၾကည့္ပါ။) ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
အပိုင္း(၂) - အဓိကအေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား - တြင္ၾကည့္ပါ။

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

အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 

အာဟာရက႑၏ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား 
တြင္ GBV ေမးခြန္းမ်ား ကို 
ထည့္သြင္းျခင္း3

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV 
ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ေသာ ေမးခြန္းမ်ား* 
ပါဝင္သည့္ အာဟာရ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအေရအတြက္ x 
၁၀၀ / အာဟာရ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ 
အေရအတြက္

*ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ၏ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ 
ဆီေလ်ာ္ သလို ျပဳျပင္ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ 
ေလ့လာ ရမည့္ GBV နယ္ပယ္မ်ားအား 
စာမ်က္ႏွာ ၁ တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဆန္းစစ္မႈ 
အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းအေထာက္ 
အကူမ်ား (ေအဂ်င္စီ 
အဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ 
ပါဝင္ေျဖဆိုသည့္ အမ်ိဳးသမီး 
အေရအတြက္ x ၁၀၀/ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူ 
အေရအတြက္

ႏွင့္
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈအဖဲြ႕၏ အမ်ိဳးသမီး 
အဖဲြ႕ဝင္ အေရအတြက္ x ၁၀၀/  
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ အဖဲြ႕ဝင္ 
အေရအတြက္

ဆန္းစစ္မႈ 
အစီရင္ခံစာမ်ား 
(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ 
က႑အဆင့္)

၅၀%  

လတ္တေလာ အာဟာရ 
ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ခံစားေနရသူ 
မ်ားအတြင္း အသက္ 
၆လ မွ ၅၉ လအတြင္း 
ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ 
မိန္းကေလးမ်ား၏ 
အခ်ိဳးအဆ

လတ္တေလာ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ ခံစား 
ေနရေသာ  အသက္ ၆လ မွ ၅၉ လ 
အတြင္း မိန္းကေလးမ်ား အေရအတြက္ 
လတ္တေလာ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ 
ခံစား ေနရေသာ အသက္ ၆လ မွ 
၅၉ လအတြင္း ေယာက်္ားေလးမ်ား 
အေရအတြက္ 

စစ္တမ္း၊ က်န္းမာေရး 
သတင္းအခ်က္အလက္ 
စနစ္

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

3 ရည္ညႊန္း - Inter-Agency Standing Committee. 30 November 2012. Reference Module for Cluster Coordination at the Country 
Level. IASC Transformative Agenda Reference Document, <https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_
files/4.%20Reference%20module%20for%20Cluster%20Coordination.pdf>
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

စီမံကိန္းဒီဇိုင္းပံုစံမဆဲြမီ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ - 
အစီအစဥ္တစ္ခုအား ဒီဇိုင္းပံုစံ 
မေရးဆဲြမီ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေသာ 
ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုထဲမွ 
အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀ / 
ဒီဇိုင္းပံုစံမေရးဆဲြမီ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး 
ေသာ ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထု 
အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ 
အတိုင္းအတာအား မည္သို႔ ထင္ျမင္ 
ပါသနည္း။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈအတြက္ အားေပးေသာ အခ်က္ 
မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈ အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။

အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ FGD၊ KII

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္



အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို ရယူျခင္းျဖင့္ 
GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား 
အား ေဘးဒဏ္ခံလူထု 
ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ4

က်ားမ၊ အသက္အရြယ္ 
အလိုက္ ခဲြျခားကာ တိုင္ 
ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ - 
အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူျခင္းျဖင့္ GBV အႏၲရာယ္ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားအား 
ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ အာဟာရ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အေရအတြက္ x ၁၀၀ / 
အာဟာရ ဝန္ေဆာင္မႈ အေရအတြက္္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုသည္ 
အာဟာရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ ေသာ GBV 
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ိဳးအစား 
မ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳေနရပါ သနည္း။  

အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ 
ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား (FGD)၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေပးႏိုင္သူႏွင့္ ေတြ႕ဆံု 
ေမးျမန္းမႈမ်ား (KII)

၁၀၀%  

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

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို 
ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းကို 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

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

စစ္တမ္း ၁၀၀%  

အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း

အာဟာရဆိုင္ရာ 
ရန္ပံုေငြအဆိုျပဳလႊာမ်ား 
သို႔မဟုတ္ နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ားတြင္ GBVအႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား 
ထည့္သြင္းျခင္း

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

အဆိုျပဳလႊာမ်ား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 
(ေအဂ်င္စီ အဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  

အာဟာရဆိုင္ရာ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
GBV လမ္းညႊန္မ်ားကို 
ေလ့က်င့္သင္တန္း 
ေပးျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ား သင္တန္းတြင္ 
တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ 
အာဟာရဆိုင္ရာဝန္ထမ္း အေရအတြက္ 
x ၁၀၀ / 
အာဟာရဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္

သင္တန္းတက္ေရာက္သူ 
မ်ား စာရင္း၊ 
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
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရပ္ရြာအေျချပဳ အာဟာရ 
ေကာ္မတီမ်ား တြင္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ -
ရပ္ရြာအေျချပဳ အာဟာရေကာ္မတီမ်ား 
တြင္ ပါဝင္ေသာ ထိခိုက္ခံစားရေသာ 
လူထုု အနက္ မွ 
အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀ /
ရပ္ရြာအေျချပဳ 
အာဟာရေကာ္မတီမ်ား တြင္ 
ပါဝင္ေသာ ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုု 
အေရအတြက္ 

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
ရပ္ရြာအေျချပဳ အာဟာရေကာ္မတီမ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
၎တုိ႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ 
အတိုင္းအတာအား မည္သို႔ 
ထင္ျမင္ပါသနည္း။
ရပ္ရြာအေျချပဳ အာဟာရေကာ္မတီမ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈအတြက္ 
အဟန္႔အတားမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

စခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အစီရင္ခံစာ၊
ေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈ 
ေျခရာေကာက္ စာရင္း
FGD, KII

၅၀%  

အာဟာရ အစီအစဥ္မ်ား 
တြင္ အမ်ိဳးသမီး 
ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္မႈ

အာဟာရ အစီအစဥ္မ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီး 
ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ x ၁၀၀ /
အာဟာရ အစီအစဥ္မ်ားရွိ္ ဝန္ထမ္း 
အေရအတြက္

အဖြဲ႕အစည္း၏ မွတ္တမ္း
မ်ား

၅၀%  
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

အာဟာရ ဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို ရယူျခင္းျဖင့္ 
GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား

အေရအတြက္ဆုိင္ရာ -
အာဟာရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူျခင္းျဖင့္ GBV 
အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ 
အေရးကို ပူပန္စြာေျပာဆိုေသာ 
ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုအေရအတြက္ 
x ၁၀၀ / 
အာဟာရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူျခင္း 
အေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ထိခိုက္ 
ခံစားရေသာလူထုု အေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုုသည္ 
အာဟာရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူရာတြင္ GBV အႏၲ ရာယ္မွ 
ကင္းေဝးကာ လံုျခံဳသည္ဟု 
ခံစား ရပါသလား။ ထိခိုက္ 
ခံစားရေသာလူထုသည္ မည္သို႔ေသာ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား 
ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၾကပါသနည္း။

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း၊ 
FGD ၊ KII ၊ လူထုပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ေလ့လာမႈ

၀%  

GBV အႏၲရာယ္ 
က်ေရာက္ႏိုင္သူမ်ား 
အား အာဟာရ 
အစီအစဥ္မ်ားမွ လႊမ္းျခံဳ 
ဝန္ေဆာင္ေပးႏိုင္မႈ

အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ေနေသာ 
GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သူမ်ား 
အနက္မွ အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိသူ 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ / 
အာဟာရ ဝန္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ေနေသာ 
GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သူမ်ား 
အေရအတြက္

* အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈကို 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ GBV 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အတူေဆာင္ရြက္ပါ။

စစ္တမ္း ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

မူဝါဒမ်ား

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

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

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

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈမ်ား

GBV အစီရင္ခံစာမ်ား 
အား မွ်ေဝေပးရာတြင္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ စံႏႈန္း 
မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
သိရွိမႈ

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

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း 
(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ 
အစီအစဥ္ အဆင့္)

၁၀၀% 

GBV ညႊန္းပို႔စနစ္ 
အေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အာဟာရဆိုင္ရာ 
ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို မည္ 
သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔ႏိုင္မည္၊ 
အၾကမ္း ဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
ကုသေစာင့္ေရွာက္ မႈမ်ားကို 
မည္သည့္ေနရာတြင္ လက္လွမ္း 
မီ ရရွိႏိုင္မည္ဟူသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေသာ 
လူထုတြင္း ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ 
အာဟာရ လုပ္ငန္း အစအီစဥ္မ်ား 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ / 
လူထုတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ 
အာဟာရလုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား 
အေရအတြက္

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

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း 

အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

ညိႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ် 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား* 
အတြက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ 
အာဟာရ မဟုတ္သည့္က႑ 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ / 
သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တစ္ခုတြင္ 
ပါဝင္ေနေသာ က႑ အေရအတြက္

* က႑မ်ား စာရင္းႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို 
စာမ်က္ႏွာ  ၉၀ တြင္ ၾကည့္ပါ။

KII ၊ အစည္းအေဝး 
မွတ္တမ္းမ်ား (ေအဂ်င္စီ 
သို႔မဟုတ္ က႑ 
အဆင့္မွ)

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ 
ရန္

 

အရင္းအျမစ္မ်ား

အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား
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ImNvb2tpbmcgZnVlbCJd>

 ► Seelinger, K.T., and Freccero, J. 2013. Safe Haven: Sheltering displaced persons from 
sexual and gender-based violence –Comparative report. Human Rights Center Sexual 
ViolenceProgram, University of California, Berkeley, School of Law, <www.law.berkeley.
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Global Education Cluster and International Network of Education in Emergencies. 2011. 
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library/guidelines-child-friendly-spaces-emergencies>



<www.gbvguidelines.org>

<http://gbvaor.net> <https://interagencystandingcommittee.org>

IASC
Inter-Agency Standing Committee




