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 ေကျးဇူးတငမှ်တတ်မ်း 
 
ဤ လမ်း��နစ်ာအပ်ု အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်လာေရးအတကွ ် အေမရိကန ် ြပညေ်ထာငစု် လဦူးေရဆိငုရ်ာ ဗျူ�ုိ၊ ဒကု�သည�်ငှ့ ်

ေ���ေြပာငး်လပ်ုသား ဝနေ်ဆာငမ်�များ (PRM)၊ ဥေရာပ အရပ်ဖက ် ကာကယွေ်စာင့ေ်�ာှကေ်ရး �ငှ့ ်

လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိငုရ်ာ အကအူညေီပးေရး ေအာ်ပေရး�ငှး် (ECHO) တိုမှ့ ပ့ံပုိးကညူေီပးခဲပ့ါသည။် ၎ငး်တိုအ့ား 

လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိငုရ်ာ အေရးေပါ် အေြခအေနအတငွး် GBV တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�များအတကွ ် �ိငုင်တံကာ 

အကအူညေီပးေရးအဖဲွ� (IRC) �ငှ့ ်မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�များ၏ ကျယဝ်နး်နကန်ေဲသာ လပ်ုငနး်များကိ ုအေြခခထံားပါသည။် 

ဤ လမ်း��နစ်ာအုပ်အား  ေအမီ ေနမန၊် ခရစစ်တ ီခရပ်ထရီ �ငှ့ ်မကဟ်န ်အို ေကာ်နာ တိုမှ့ ေရးသားြပုစုထားပါသည။်  

ြမနမ်ာ�ိငုင်၊ံ ဘရူနဒ်�ီိ◌ုင်င် ံ �ငှ့ ် အရီတ�်ိငုင် ံ တငွ ် လပ်ုေဆာငခ်ဲေ့သာ စမ်းသပ်အစအီစဉ်များ တငွ ် ြဖစ�်ိငုေ်ြခ�ှိမ��ငှ့ ် လထူမှု 

လကခ်�ံိငုမ်�အား ေလလ့ာဆနး်စစေ်ပးကာ ဤ လမ်း��နစ်ာအုပ်အတကွ ် အချကအ်လကမ်ျားေပးခဲေ့သာ လ ီ အးီ ဂျိမ်း(စ)်၊ ဘကဆ် ီ

ေလဒ့ ်�ငှ့ ်ေကာဒ့ေ်န ဝဲလတ်န-်မီ�ှဲလ ်တိုအ့ား အထးူေကျးဇူးတငပ်ါသည။် 

အေသးစတိ ်စစေ်ဆး�ကည့�်�ကာ လိအုပ်သညမ်ျားကိ ုြဖည့သ်ငွး်ေပးေသာ ဆနန် ီဘနး်ဂတ၊် ခရစစ်တ ီခရပ်ထရီ၊ ပကထ်ရစ�်ှာ ဂေရး၊ 

ဟဂျာ ေကေကး၊ အယလ်နီာ အရီာတိ၊ု ဆနတီာ ဂျိုအာဂျနဆ်န၊် ဘကဆ် ီ ေလဒ့၊် မီဂန ် လိငုး်၊ မယလ်န ီ မကဂီ်ဗနး်၊ အလီာရီးယား 

မီ�ှဲလးီ၊ ဆာရာ ေမာစေ်လ၊ ဆနီတ ် မူေရး၊ အိုငမ်န ် ကာွဆစိ၊် အိုငး်န ီ ကွဇုီန၊် အလကဇ်နး်ဒါး ေရာဘငဆ်င၊် �ငှ့ ် လစူ ီ စတဗီင ်

တိုအ့ားလညး် ေကျးဇူးတငပ်ါသည။် 

GBV က�ဆိငုရ်ာ တာဝန�်ှိသမူျား အဖဲွ� (AoR) အဖဲွ�ဝငမ်ျား၊ ကေလးသငူယ ် ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ AoR အဖဲွ�ဝငမ်ျား၊ 

ကေလးသငူယ ် ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ အလပ်ုအမ�ေဆာင ် တပ်ဖဲွ� အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ် ဂျဲနန် ီ ဘကက်ာ၊ ေလာရင ်

ဘနီး်ကိေုဝါစကးီ၊ ဂျီနာ ဘရမ်မူဆ၊ီ ဆာရာ ေကာနး်နစ၊် ခရစ ်ဒိလုန၊် ဂရကခ်ျန ်အမဲစခ်၊် ေအမီ ဂရငး်ဘန ့၊် ဖေလာရီရန ်မွနန်ရီီ၊ ဆာရာ 

ေမာစေ်လ၊ အလကဇ်နး်ဒါး �ှကဖ််ရင၊် ဂျနန်ဖီာ �ုိဇငး်ဘတ၊် အလ ီ တာလစဘ် ် တို၏့ ပူးေပါငး်ကညူေီပးမ�အား IRC မှ 

ေကျးဇူးတငအ်ပ်ပါသည။် 

စမ်းသပ်အစအီစဉ်�ငှ့ ် သေုတသနေလလ့ာြခငး်တငွ ် ပါဝငခ်ဲေ့သာ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ဝနထ်မ်းများကိလုညး် ေကျးဇူးတငအ်ပ်ပါသည။် 

အဘယေ်�ကာင့ဆ်ိေုသာ် ထိသုမူျား၏ အကအူညမီပါလ�င ်ဤ လမ်း��နစ်ာအုပ် ေရးသားြပုစု�ိငုမ်ည ်မဟတုေ်သာေ�ကာင့ပ်င။်  

• IRC ၏ အမျိုးသမီးများ ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကြ်ခငး် �ငှ့ ် အမျိုးသမီး က�ြမ�င့တ်ငြ်ခငး် အစအီစဉ်တငွ ် ပါဝင ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေပးေသာ ြမနမ်ာ�ိငုင်မှံ အဖဲွ�ဝငမ်ျား - နနဆ်နေ်အာင၊် ေဒါကတ်ာ နနး်လာေတျာက၊် ခနွြ်မတ ် လခနိ၊် 

ဟဂျာ ေကေကး၊ လမုိုင၊် အေဲမ (NSSWON)၊ ေဇာ်ဆနမုိ်ငး်၊ လမ်ွးနနး် (KMSS)၊ ေလပုိွးရိမ်း/ ေလးွြမေအး၊ ထဆုန၊် လစူ ီ

စတဗီင၊် နနး်ယဉ်ဝငး်၊ ဒါလယီာ အမငး်၊ �နွ ်အဆ၊ီ အလဲကစ်စ်ဗက ်ဘာတိလုိမူုဆ-ီဟက၊် အဗီီနာ ချကာကိဗုာ၊ �ူးစ ်ကာမီးလ၊် 

ဝူး�ုတ ် ကာစဆ်ငမ််၊ မူယာ မတဟ်ာ၊ ဖာတမီာ အိုမာ၊ ဇာယာ ဆာဘတ၊် လကီာ ဆတီာ၊ ကာမီး အနဒ်ေရ၊ အငး်ဂရစ ်

ဘဂီရီမာနာ၊ ဟာန ချခါရီ၊ ဆိငုး်ရက ်ဟိ�ူုဂါေရး၊ ဆေကာလားတစ ်ဟတဇီ်မာနာ၊ ဒိနုာဗငး် မီနာန၊ီ ကေလာဒဒ် ီနဒါရီဆာဘာ၊ 

မီဒယီားထရစ ်ဂါဘေီရမီယာနာ၊ ဂျကက်လငး် ဒါေယာငဂ်ျီး၊ အယဗ်ာလငး် ဇီရီမာနာ 

• စမ်းသပ်အစအီစဉ် လပ်ုေဆာငေ်သာ တိငုး်ြပည ် အသးီသးီ�ှိ ေဒသခ ံ သေုတသန အဖဲွ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ် ဘာသာြပနသ်မူျား - ေခါင ်

စေတလာေနာ၊ ေဖာ်ဒထဲ၊ု ေလးွခ�ုိမီ၊ လမုိုင၊် ေလပုိွးရိမ်း/ ေလးွြမေအး၊ ေဇာ်ဆနမုိ်ငး်၊ ေယာ်ေချာင၊် မုိငး်ေအာငပု်၊ မုိငး်လေှဇာ်၊ 

ဇုိငး်ေတာင၊် ဆိငုး်�းူေအာင၊် ဆိငုး်ဘ၊ူ မုိငး်ဆမ်ပီး၊ ကေလာဒဒ် ီ နဒါရီဆာဘာ၊ မီဒယီားထရစ ် ဂါဘေီရမီယာနာ၊ ဆိငုး်ရက ်



ဟိ�ူုဂါေရး၊ ဂျနး်ဒ ်ကေလာဒဒ် ီဇီရီမာနာ၊ အကစ်ပဲ်ရငး် န�ီှီေမွး၊ ေကာတာ အဝပ်တ ်မုိဟာမက ်ကာဟငး်၊ အးီနတစ် ်အပ်ဒလူာ၊ 

အမီန ်ဂျပ်ဘရီ်း၊ တာလစ ်ဟစူနိ၊် ဖဲရွတစ် ်မုိဟာမက ်

• IRC ၏ အမျိုးသမီးများ ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကြ်ခငး် �ငှ့ ် အမျိုးသမီး က�ြမ�င့တ်ငြ်ခငး် အစအီစဉ်၏ 

နညး်ပညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ် ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်ေရး ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ် ၎ငး်အစအီစဉ်တငွ ် ကညူပ့ံီပုိးကာ ေလလ့ာသငယ်ေူသာ 

အလပ်ုသငမ်ျား - ခရစစ်တ ီခရပ်ထရီ၊ ဂျိုအန ်ခရစခ်တ်နွ၊် ဟဂျာ ေကေကး၊ ရီးမ် ခါမီးစ၊် မယလ်န ီမကဂီ်ဗနး်၊ အလီာရီးယား 

မီ�ှဲလးီ၊ �ငှ့ ်ေကလာ ဆိဆုငး် 

• လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိငုရ်ာ အေထာကအ်ပ့ံများ လကေ်တွ�အသံးုချေရး သေုတသနအဖဲွ� (HAARG)၊ ဒနဗ်ာ 

တက� သိလု ်၏ သေုတသမီျား - ခရစစ်တးီ ယိဒုါ၊ ဂျိုဟနန်ာ ဘယလ်ကတ်စ၊် �ငှ့ ်အလဇီာ ဗကခ်ျာ 

 

ေနာကဆ်ံးုအေနြဖင့ ် ဤအစအီစဉ်တငွ ် ပါဝငခ်ဲေ့သာ မိနး်ကေလးငယမ်ျား�ငှ့ ် အမျိုးသမီး�ကးီများ၊ ေယာကင်္ျားေလး များ�ငှ့ ်

အမျိုးသား�ကးီများ၊ ရပ်ရွာလထူ ုေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အဖဲွ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ်မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�များအား အထးူေကျးဇူးတငပ်ါသည။် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



စာလံးုအတိေုကာက ်အဓိပ�ါယဖွ်င့ဆ်ိခုျကမ်ျား 

 
 
CCSAS: လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ ကိယုထ်လိကေ်ရာကက်ျူးလနွခ်ရံေသာ အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ်ေဆးကသုမ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

ေစာင့ေ်�ှာကမ်�။ 

CMR: လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကခ်ရံသမူျားအတကွ ်ေဆးကသုမ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ   ေစာင့ေ်�ှာကမ်� 

GBV: ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�  

GBVIMS: ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ဆိငုရ်ာ သတငး်အချကအ်လက ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� စနစ ် 

EC: အေရးေပါ် သေ��တားြခငး် 

IASC: ေအဂျငစ်မီျားဆိငုရ်ာ လပ်ုငနး်ေကာ်မတ ီ 

IEC: သတငး်အချကအ်လက၊် ပညာေရး၊ ဆကသ်ယွေ်ရး  

IDP: ြပညတ်ငွး်၌ ေနရပ်စွန ့ခ်ာွ ေ���ေြပာငး်ေနရသ ူ  

IPV: ခငမ်င ်က�မ်းဝငသ်မှူ အ�ကမ်းဖကမ်� 

IRC: အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာ အကအူညေီပးေရးအဖဲွ�  

LGBTI: လငိစ်တိဝိ်ေသသလက�ဏာကွြဲပားသမူျား 

NFI: အစားအေသာက ်မဟတုေ်သာ ပစ�ညး်များ  

NGO: အစိးုရ မဟတုေ်သာ အဖဲွ�အစညး်  

PEP: ကးူစက�်ိငုေ်သာ ထေိတွ� မ�ြဖစ�်ပီး ေသာကရ်ေသာ ကာကယွေ်ဆး   

PSEA: လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ ေခါငး်ပုံြဖတ ်အြမတထ်တုြ်ခငး်�ငှ့ ်လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အလွသဲံးုမ� အတကွ ်ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကမ်�  

PRIMERO: ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ သတငး်အချကအ်လက ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� စနစ ် 

SEA: လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ ေခါငး်ပုံြဖတ ်အြမတထ်တုြ်ခငး်�ငှ့ ်လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အလွသဲံးုမ� 

WGSS: အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျား အတကွ ်လံြုခံု ေသာ ေနရာ (များ) 

 
 
 





 

 ေဝါဟာရများ 

 
 
ေအာကေ်ဖာ်ြပပါများသည ် ဤစာအပ်ုတငွ ် ဘံအုသံးုြပုထားေသာ အေခါ်အေဝါ် အသံးုအ��နး်များ၏ အဓိပ�ါယဖွ်င့ဆ်ိခုျကမ်ျား 

ြဖစပ်ါသည။်  

ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်- ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး် (assessment) ဆိသုညမှ်ာ ထးူကေဲသာ သးီြခား ကစိ�ရပ်တစခ်အုား 

ပုိမုိနားလညသ်ေဘာေပါကရ်န ် အလိုင့ာှ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား စုေဆာငး်ကာ ခွြဲခမ်းစတိြ်ဖာေသာ လပ်ုငနး်စဉ်တစခ်ြုဖစသ်ည။် 

လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိငုရ်ာ အေရးေပါ်အေြခအေနတငွ ် NGO များ �ငှ့ ် ကလုသမ�ဂ ေအဂျငစ်မီျားမှ ရပ်ရွာလထူ၏ု 

လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ု ေဖာ်ထတု�်ိငုရ်န ် ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်များ လပ်ုေဆာငေ်နပါသည။် ထိမှုတစဆ်င့ ် ၎ငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

ထေိရာကေ်သာ �ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် ပုံစမံျား ဒဇုိီငး်ဆွရဲာတငွ ် အသံးုြပုပါသည။် လံြုခံု ေသာ ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်သည ်

အစအီစဉ် အေကာငအ်ထည ်ေဖာ်ေဆာငေ်သာ ေဒသ၏ လံြုခံု ေရးအေြခအေနအရ ��ြမငရ်ကာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရန ်လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ု

လံြုခံု စတိခ်ျရေသာ နညး်လမ်းြဖင့ ် လပ်ုေဆာငသ်ည။် မိနး်ကေလးငယမ်ျား �ငှ့ ် အမျိုးသမီးများ အား အ�ကမ်းဖကမ်�၏ 

သေဘာသဘာဝ နယပ်ယက်ိ ု နားလညသ်ေဘာေပါကမ်� တိးုတကလ်ာေစရန၊် အစအီစဉ် သိုမ့ဟတု ် ဝနေ်ဆာငမ်� တစခ်ကုိ ု

ဆနး်စစေ်လလ့ာရန၊် အေထာကအ်ပ့ံေပးရာတငွ ်လိအုပ်ချကမ်ျား ေဖာ်ထတုရ်န၊် �ငှ့ ်လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်� �ငှ့ ်အြခားေသာ 

GBV ပုံစမံျား �ငှ့ ် ဆက�်ယွေ်သာ ေဒသေ��ရ အမူအကျင့မ်ျား �ငှ့ ်သေဘာထားများကိ ု ေဖာ်ထတုရ်န ် GBV ဆိငုရ်ာ ကစိ�ရပ်များအား 

သးီြခား ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး် ကိ ုလပ်ုေဆာငပ်ါသည။်  

ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သ-ူ ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမူျားသည ် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ ေအဂျငစ်မှီတစဆ်င့ ် ကျား၊မ 

အေြခြပုအ�ကမ်းဖကမ်�မှ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်ကူိ ု ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ က�မ်းကျင ်

ပညာ�ှငမ်ျားြဖစပ်ါသည။် ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ငှး်သမူျားသည ် အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်အူား ဗဟိြုပုေသာ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး် �ငှ့ ်

သကဆ်ိငုက်ာ ေကာငး်မွနစွ်ာ ေလက့ျင့သ်င�်ကားထားရမည ် ြဖစက်ာ အ�ကးီတနး်ဝနထ်မ်းများ၏ �ကးီ�ကပ်မ��ငှ့အ်တ ူ ၎ငး်တို၏့ 

ေဖာကသ်ည ် များအတကွ ် စတိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ ကစုားြခငး်၊ ေမ�ာ်လင့ခ်ျက၊် �ငှ့ ် ကျနး်မာေရး တိးုတကလ်ာေစရန ် ဒဇုိီငး်ဆွထဲားေသာ 

စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်း လမ်း��နခ်ျကမ်ျား �ငှ့ ် တကိျေသာ သးီြခား စနစတ်စခ်ကုိ ု လိကုန်ာလပ်ုေဆာငရ်မည။် 

ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမူျားအား လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ လပ်ုသားများ သိုမ့ဟတု ် ြဖစရ်ပ်မနေ်နဂျာများ အြဖစလ်ညး် ေယဘယုျအားြဖင့ ်

��နး်ဆိ�ုကသည။်  

 

 

 

 



ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွဲြခငး်- GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်သည ် လမူ�ေရးဆိငုရ်ာအမ�များ စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်ေပါ် အေြခခကံာ GBV မှ 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်အူား အကအူညေီပးေသာ စညး်စနစ�်ှိသည့ ် နညး်လမ်းတစခ်ြုဖစသ်ည။် ၎ငး်တငွ ် ပုံမှနအ်ားြဖင့ ် စတိ-်

လမူ�အေထာကအ်ပ့ံေပးေသာ သိုမ့ဟတု ် လမူ�ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ�အစညး်တစခ် ု ပါဝငက်ာ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ် ူ ကိ ု

သ/ူသမူ ရ�ှိ�ိ◌ုင်ေ်သာ ေရွးချယစ်ရာများအား ေသချာစွာ အသေိပးရနအ်တကွ ် တာဝန�်ှိသည။် ထိုအ့ြပင ် အသက�်ှငက်ျနရ်စသ် ူ �ငှ့ ်

သ/ူသမူ၏ မိသားစုမှ �ကံု ေတွ�ရေသာ အခကအ်ခ ဲ ြပဿနာများအား ေဖာ်ထတုေ်ပးကာ ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်ြခငး်ြဖင့ ်

ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာသည။် ြဖစစ်ဉ်တစေ်လျာကတ်ငွ ် ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ငှး်သမူျား မှ အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်အူား စတိခ်စံားမ� 

ြမ�င့တ်ငေ်ပးေသာ အေထာကအ်ပ့ံ ေပးသည။် 

ရငဆ်ိငုေ်ြဖ�ှငး်�ိငုသ်ည့ ်စွမ်းရညမ်ျား- တစဦ်းတစေ်ယာက ် အားငယေ်နချိနတ်ငွ ် ထိသုအူား စတိသ်ကသ်ာရာရေစြခငး်၊  

သကေ်တာင့သ်ကသ်ာ �ှိြခငး် �ငှ့ ်  ဘဝ၏ ေပျာ်ရွငမ်� ကိ ု ယေူဆာငေ်ပးေသာ အရငး်အြမစမ်ျား (လမူျား၊ အရာဝတ� ုများ၊ 

လ�ပ်�ှားမ�များ)  ကိ ုေဖာ်ထတု�်ိငုေ်သာ စွမ်းရည။် ၎ငး်တငွ ်တစဦ်းတစေ်ယာကအ်ား ကျနး်မာြခငး် �ငှ့ ်အေထာကအ်ကြူဖစြ်ခငး် စသည့ ်

ခစံားချကမ်ျား ေပးစွမ်း�ိ◌ုင်ေ်သာ ခနွအ်ားများကိ ုပျိုးေထာငေ်ပးကာ လမူျား�ငှ့ ်ချိတဆ်ကလ်ပ်ုေဆာငြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်စတိဝ်ငစ်ားမ�ကိ ု

ရယ�ူိငုြ်ခငး် �ငှ့ ် ေပျာ်ရွငြ်ခငး်များ ယေူဆာငလ်ာေပးေသာ အြပုသေဘာေဆာငသ်ည့ ် လ�ပ်�ှားမ�များတငွ ် ပါဝငရ်န ် အစအီစဉ် 

ေဖာ်ေဆာင�်ိငုသ်ည့ ်စွမ်းရညလ်ညး် ပါဝငသ်ည။်  

ရပ်ရွာလထူ ု လပ်ုငန်းဆံခုျကမ်ျား - ေ���ေြပာငး်ေနရာများ�ှိ ေ���လျားအဖဲွ�များကိ ု (တစလ်ညှ့စ်)ီ အကအူညေီပးရန ် ေရွးချယခ်ရံေသာ 

ရပ်ရွာလထူ ု အမျိုးသမီး အဖဲွ�ဝငမ်ျား (အများအားြဖင့ ် အမျိုးသမီး ေခါငး်ေဆာငမ်ျား) ြဖစ၍် ရပ်ရွာလထူမုျားအား 

ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ေပးသမူျားသို ့ ချိတဆ်ကေ်ပးကာ ြပငပ်ထစိပ်မ� လပ်ုငနး်များ ပုိ၍ လပ်ုေဆာငသ်ည။်  

ရပ်ရွာအသိငုး်အဝန်းေြမပုံေရးဆွြဲခငး် - GBV ဆိငုရ်ာ ကစိ�ရပ်များအား သးီြခား ေလလ့ာအကြဲဖတေ်နစဉ်အတငွး် 

ဦးတညအ်ုပ်စုဖဲွ�ေဆးွေ�းွြခငး်များ ြပုလပ်ုကာ ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် ေြမပုံေရးဆွြဲခငး်သည ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျား မှ 

ရ�ှိ�ိ◌ုင်ေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ (ဥပမာ - အေရအတကွ၊် ေနရာ၊ ေဆးကသုမ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ �ငှ့ ် စတိ-်လမူ�အေထာကအ်ပ့ံ 

ေစာင့ေ်�ှာကြ်ခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ အရညအ်ေသးွ) အေပါ် ရပ်ရွာလထူ၏ု သ�ိှိနားလညမ်�အားြဖင့ ် လကလ်မ်ှးမီှ�ိငုေ်သာ 

နညး်လမ်းတစခ် ု အြဖစ ် ေထာကက် ူ ေပး�ိငုသ်ည။် ထိုအ့ြပင ် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျား မှ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု

ရယရူာတငွ ် �ကံု ေတွ� �ိငုေ်သာ စနိေ်ခါ်မ�များ (ဥပမာ - လံြုခံု မ� �ငှ့ ် ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ လ�ို� ဝှကထ်ားမ� မ�ှိြခငး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်� ေနရာ 

အကာွအေဝး) �ငှ့ ်ထိကုစိ�ရပ်များအေပါ် ရပ်ရွာလထူ၏ု သေဘာထား ခယံခူျကသ်ည ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်

အ��ရာယြ်ဖစေ်စေသာ စနိေ်ခါ်မ� ြမ�င့မ်ားေနေသာ ေနရာများ (ဥပမာ - လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အလ�သဲံးုမ� သိုမ့ဟတု ်

ကိယုထ်လိကေ်ရာကမ်�များ ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိေသာ အများဆိငု ်ေနရာ သိုမ့ဟတု ်ေဝးလေံခါငဖ်ျားေသာ ေနရာ) အြပင ်အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်လံြုခံု ေသာ ခိနုားရာေနရာများကိလုညး် ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားရမည။်  

 

 



ဂုဏ်သကိ�ာ ကာကယွေ်ပးေသာ ပစ�ညး်အစံု -  ဂုဏသ်ကိ�ာ ကာကယွေ်ပးေသာ ပစ�ညး်အစံုတငွ ်

တစက်ိယုေ်ရသန ့�်ငှး်ြခငး် ဆိငုရ်ာ ပစ�ညး်များ၊ လစဉ်သံးု ဂွမ်းထတု ် များ အြပင ် ရပ်ရွာလထူ�ုှိ မျိုးပွား�ိငုေ်သာ မိနး်ကေလးများ�ငှ့ ်

အမျိုးသမီးများအတကွ ် ေဒသလိအုပ်ချက�်ငှ့ ် အမှနတ်စက်ယ ် အဝံငဂွ်ငက်ျ လိအုပ်ေသာ အြခားပစ�ညး်များလညး် ပါဝငပ်ါသည။် 

ဆပ်ြပာ၊ အမျိုးသမီး လစဉ်သံးု ပစ�ညး်များ၊ သာွးပွတတ် ံ�ငှ့ ်သာွးတိကုေ်ဆး ကဲသ့ိုေ့သာ အေြခခ ံတစက်ိယုရ်ညသ်န ့�်ှငး်ြခငး်ဆိငုရ်ာ 

ပစ�ညး်များ သည ် လမူျား၏ တစက်ိယုရ်ည ် သန ့�်ငှး်ြခငး်ကိ ု တိးုတက ် လပ်ုေဆာင�်ိငုရ်န ် ကညူေီပးသည။်  ဂုဏသ်ကိ�ာ 

ကာွကယွေ်ပးေသာ ပစ�ညး်အစံုသည ် အေြခခ ံ တစက်ိယုရ်ည ် သန ့�်ှငး်မ� ပစ�ညး်အစံု �ငှ့ ် ဆငတ်ကူာ ၎ငး်ပစ�ညး်အစံကုိ ု

အေရးေပါ်အေြခအေန စတငလ်ာသည�်ငှ့ ် ြဖန ့ေ်ဝေလ�့ှိသည။် ဂုဏသ်ကိ�ာ ကာွကယွေ်ပးေသာ ပစ�ညး်အစံုသည ် အသကအ်ရွယ၊် 

ဂျဲနဒ်ါ၊ ယဉ်ေကျးမ��ငှ့ ် သင့ေ်လျာ်ေသာ ကရိိယာ ပစ�ညး်များ �ငှ့ ် ေခါငး်ေဆာငး်ပုဝါ၊ ြခံု တဘက၊် ဝီစ၊ီ ဓါတမီ်း၊ အတငွး်ခ ံ

အဝတအ်ထည ် �ငှ့ ် တစက်ိယုရ်ည ် သန ့�်ငှး်ေရး ဘးူငယေ်လးများကဲသ့ိုေ့သာ အြခားေသာ ပစ�ညး်များအြပင ် အမျိုးသမီး လစဉ်သံးု 

ပစ�ညး်များ၊ �ငှ့ ် အေြခခ ံ တစက်ိယုရ်ညသ်န ့�်ှငး်ြခငး်ဆိငုရ်ာ ပစ�ညး်များ ပ့ံပုိးေပးြခငး်ြဖင့ ် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျား၏ 

လံြုခံု ေရး �ငှ့ ်လတွလ်ပ် လယွက်ေူသာ  ေ���ေြပာငး် သာွးလာ�ိငုြ်ခငး်ကိ ုြမ�င့တ်ငေ်ပးသည။်  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွဲြခငး်၏ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျက ်- ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်၏ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကသ်ည ် GBV 

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်အား အြခားေသာ GBV မဟတုေ်သာ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်�ငှ့ ် ချိတဆ်ကသ်ည။် 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားသည ် စတိဒ်ဏရ်ာမရ�ိ◌ုင်ေ်သာ အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များ ရယေူနစဉ် GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ကိလုညး် လ�ို� ဝှကလ်ံြုခံု စွာ ရယခူငွ့�်ှိသည။် သိုမှ့သာလ�င ် အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျားသည ် ရပ်ရွာထ�ဲှိ 

အြခားလထူမုျားအား သတူို၏့ ြဖစတ်ညမ်�ကိ ု ေဖာ်ြပရနမ်လိေုတာေ့ပ၊ လတူစဦ်းချငး် ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွရဲာတငွ ် အဓိကကျေသာ 

ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျက ်၂ မျိုး�ှိသည။် (၁) အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်ယာယ ီလံြုခံု ေသာ ေနရာများ၊ (၂) သင့ ်

အဖဲွ�အစညး်အတငွး် သိုမ့ဟတု ် ြပငပ်တငွ ် ြဖစေ်စ အြခား လပ်ုငနး်က�ဆိငုရ်ာမှ ေပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ပူးတွတဲည�်ှိကာ 

ချိတဆ်ကေ်ပးေသာ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား။ ထိုအ့ြပင ် အေရးေပါ် ဖုနး်နပံါတမ်ျားသည ် အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားမှ 

လ�ို� ဝှကလ်ံြုခံု စွာ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်ကိ ု အေဝးမှ လကလ်မ်ှးမီှ�ိငုရ်နအ်တကွ ် နညး်လမ်းြဖစသ်ည။် ၎ငး်သညလ်ညး် 

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်အတကွ ်ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျက ်ြဖစ�်ိငုသ်ည။် 

ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်� -  ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ဆိသုညမှ်ာ အမျိုးသား �ငှ့ ် အမျိုးသမီး �ကား�ှ ိ

လမူ�ေရးအရ အရငး်ခေံသာ ကွြဲပားြခားနားမ�များ (ဂျဲနဒ်ါ ကိဆုိလုိသုည)် အေပါ်အေြခခ၍ံ လတူစဦ်း၏ ဆ��ကိ ု ဆန ့က်ျငက်ာ 

ကျူးလနွခ်ဲေ့သာ အ��ရာယ�်ှိေစေသာ လပ်ုရပ်များအားလံးုအတကွ ် ကျယြ်ပန ့ေ်သာ အေခါ်အေဝါ် တစခ်ြုဖစသ်ည။် ၎ငး်တငွ ်

လတူစဦ်းတစေ်ယာကအ်ား �ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ၊ လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ သိုမ့ဟတု ် စတိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ ထခိိကုန်စန်ာမ�များ အတငး်အဓမ� 

ကျေရာကေ်စြခငး် သိုမ့ဟတု ် ခစံားေစြခငး်၊ ထိကုဲသ့ိုေ့သာ လပ်ုရပ်များ ြပုလပ်ု�ိငုရ်န ် �ခမ်ိးေြခာကြ်ခငး်၊ အ�ကပ်ကိငုြ်ခငး်၊ �ငှ့ ်

အြခားေသာ လတွလ်ပ်ခငွ့မ်ျား ဆံးု�� ံးြခငး် တိုလ့ညး် ပါဝငသ်ည။်  ၎ငး်လပ်ုရပ်များသည ် အများပုိင ် ေနရာများ သိုမ့ဟတု ်

သးီသန ့ေ်နရာများတငွ ်ြဖစေ်ပါ် �ိငုသ်ည။်  

GBV တံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ လပ်ုငန်းလမ်း��န်ချကမ်ျား - GBV ေတွ� �ကံု ခစံားေနေသာ အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်အူား 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးေသာ လပ်ုငနး်စဉ်တိငုး်တငွ ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ် ူဗဟိြုပု ချဉ်းကပ်လပ်ုေဆာငြ်ခငး်ြဖင့ ်မညသ်ည့ ်က�မှ 

မဆိ ု တာဝနယ် ူ ကညူပ့ံီပုိးေပးေနသမူျားအား လမ်း��နပ့ံ်ပုိးေပးေသာ �ိ◌ုင်င်တံကာမှ ကျင့သ်ံးုေနေသာ 

လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျားြဖစသ်ည။် ၎ငး်တငွ ် အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်၏ူ လံြုခံု ေရး ခစံားခငွ့၊် လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးထားမ� ရ�ှိခငွ့၊် 

ဂုဏသ်ကိ�ာ �ငှ့ ်ကိယုပုိ်ငရ်ပ်တညခ်ငွ့၊် �ငှ့ ်ခွြဲခားဆကဆ်မံ� မ�ှိြခငး် ခစံားခငွ့ ်များလညး် ပါဝငသ်ည။်  

GBV ဆိငုရ်ာအဖဲွ�အစညး်များအစုအဖဲွ� ခွဲ - အစုအဖဲွ� ခွ ဲဆိသုညမှ်ာ လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ� ဆိငုရ်ာ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်� 

တငွ ် သးီြခားက�တစခ်အုား ဦးတညေ်သာ ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်ေရးအဖဲွ�တစခ် ု အြဖစ ် မ�ှိမြဖစလ်ိအုပ်သည။် ၎ငး်ကိ ု

အစဉ်အလာအရ က�ခွ ဲ (sector) ဟလုညး်ေခါ်ဆိ�ုိငုသ်ည။် ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာ အဆင့တ်ငွ ် IASC မှ ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာ အစုအဖဲွ� ခွ ဲ

၁၁ ဖဲွ�ကိ ု သတမှ်တဖဲွ်�စညး်ထားသည။် တစဖဲွ်�ချငး်စတီငွ ် ေခါငး်ေဆာင ် ေအဂျငစ် ီ တစခ် ု သိုမ့ဟတု ် ေအဂျငစ်မီျား ြဖင့ ်

စုဖဲွ�ထားသည။် ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာ အစုအဖဲွ� ေခါငး်ေဆာငသ်ည ် အစုအဖဲွ�အတကွ ် စသံတမှ်တခ်ျကမ်ျား �ငှ့ ် မူဝါဒများ ချမှတရ်န၊် 

အရနသ်င့ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က�်ိငုေ်သာ စွမ်းရည ်တညေ်ဆာကရ်န၊် လကေ်တွ�ကငွး်ဆငး် လပ်ုေဆာငေ်နေသာ အဖဲွ�အစညး်များအား 

လပ်ုငနး်လညပ်တမ်� အားေကာငး်လာေစရနအ်တကွ ်ပ့ံပုိးေပးရန ်ကလုသမ�ဂ အဖဲွ�၊ NGO အဖဲွ�များ�ငှ့ ်မိတဖ်ကလ်ပ်ုေဆာငသ်ည။် 



ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ အစုအဖဲွ�ေအာကတ်ငွ ် GBV ဆိငုရ်ာ အဖဲွ�အစညး်များ အစုအဖဲွ� ခွသဲည ် GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု

ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်လပ်ုေဆာငသ်ည။်  

IEC ပစ�ညး်ကရိိယာများ - သတငး်အချကအ်လက၊် ပညာေရး၊ ဆကသ်ယွေ်ရး ဆိငုရ်ာ ပစ�ညး်ကရိိယာများသည ် ရ�ှိ�ိငုေ်သာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ထိဝုနေ်ဆာငမ်�များ မညက်ဲသ့ို ့ ရယ�ူိငုေ်�ကာငး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များအား မညသ်ိုေ့သာ နညး်လမ်းများြဖင့ ် (ဥပမာ 

လ�ို� ဝှကလ်ံြုခံု စွာ စသညြ်ဖင့)် စစီဉ်ေပးေ�ကာငး်ကိ ုရပ်ရွာလထူအုား သတငး်ေပးသည။်  

GBV ဆိငုရ်ာ ေ�� �လျား ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး် - ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ် အစဉ်အလာအရြဖစေ်သာ အေြခကျ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအား လယွက်စွူာ လကလ်မ်ှးမမီ�ိငုသ်မူျားကိ ု ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး�ိငုရ်န ် လမူျား ေ���ေြပာငး်ေနထိငုရ်ာ ေနရာ၊ 

ြပနလ်ည ် အေြခချေသာ ေနရာ သိုမ့ဟတု ် အကးူအေြပာငး်ေနရာများ တငွ ် GBV ဆိငုရ်ာ ေ���လျား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် 

နညး်လမ်းြဖင့ ်ေ���ေြပာငး် ကညူသီည။် လထူသုည ်ေဝးလေံခါငဖ်ျား ေဒသ သိုမ့ဟတု ် �မို� ြပေဒသ�ှိ ေဒသခ ံအသိငုး်အဝုိငး်ထသဲို ့ 

ေ���ေြပာငး်ရေသာ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ် ပျံ� �ှံေ့နထိငု�်ကသည့ ် အေြခအေနတငွလ်ညး် ဤ ပုံစြံဖင့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်ကိ ု

အသံးုြပု�ိငုသ်ည။်  

ေ�� �လျား အေြခချ ေနရာ/ဆိဒု ်-  ေ���လျား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ� အလပ်ုလပ်ုေသာ တညေ်နရာ/ သတမှ်တ ်

ထားေသာ နယေ်ြမ 

ေ�� �လျား ဝန်ေဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ� - သတမှ်တထ်ားေသာ ေ���လျား အေြခချေနရာတငွ ် ေဒသအေြခအေန �ငှ့က်ိကုည်ေီသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးရန ် ဖဲွ�စညး်ထားေသာ ဝနထ်မ်းအဖဲွ�တစဖဲွ်� ြဖစသ်ည။် ၎ငး် အဖဲွ�တငွ ် ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သ၊ူ 

ရပ်ရွာအေြခြပု ��းိေဆာ်စညး်�ုံးသ ူ သိုမ့ဟတု ် နယေ်ဝးကငွး်ဆငး် ဝနထ်မ်း၊ သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး တာဝနခ်မံျား �ငှ့ ်

အြခားဝနထ်မ်းများ ပါဝငသ်ည။် ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရနအ်တကွ ် ထိဝုနထ်မ်းများမှ သတမှ်တထ်ားေသာ ေ���လျား 

အေြခချေနရာသို ့ ခရီးသာွးလာသည။်  

ပုံမှန်ြဖစေ်စြခငး် - GBV ဆိငုရ်ာ ေ���လျား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်၌ အများြပညသ်အူြမငတ်ငွ ်

ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ေပးသ�ူငှ့ ် ေြပာဆိဆုကဆ်ရံန ် ေ�ကာကရံွ်� တနွ ့ဆ်တုေ်နမ�ကိ ု ေလျာခ့ျ�ိငုရ်န ် အသံးုြပုေသာ 

မဟာဗျုဟာတစခ် ု ြဖစသ်ည။် ဥပမာအားြဖင့ ် အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားသည ် GBV ြဖစရ်ပ် �ငှ့ ် မသကဆ်ိငုေ်�ကာငး် 

ေသချာေစရန၊် အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်သူည ် GBV ြပဿနာများသာမက အြခားေသာ ကစိ�ရပ်များကိ ု ရပ်ရွာလထူမုျား�ငှ့ ်

တစဦ်းချငး် ေြပာြပ တိငုပ်ငြ်ခငး်သည ် သာမာနစ်ကားေြပာြခငး်အြဖစ ် ထငြ်မငဖ်နတ်းီရန ် ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ေပးသမှူ 

ရပ်ရွာအသိငုး်အဝုိငး်တငွ ်လပ်ုေဆာငေ်သာ လပ်ုငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိြုခငး်အားြဖင့ ်ေသချာေစြခငး် များပါဝငသ်ည။်  

ရပ်ရွာအေြခြပု ��းိေဆာ်စညး်�ုံးြခငး်/ နယေ်ဝးကငွး်ဆငး်ြခငး်-  ဝနေ်ဆာငမ်�များ အေ�ကာငး် အသပိညာေပးရန၊် GBV 

အေြခခ ံအယအူဆများ မိတဆ်ကေ်ပးရန၊် ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်အား လပ်ုပုိငခ်ငွ့ ်အာဏာေပးရန၊် �ငှ့ ်ြပဿနာ အခကအ်ခမဲျားကိ ု

ေဖာ်ထတုေ်ြဖ�ှငး်�ိငုေ်သာ ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်၏ စွမ်းရည ် ြမ�င့တ်ငထ်ေူထာငေ်ပးရန ် GBVဆိငုရ်ာ ေ���လျား အဖဲွ�များမှ 

ေဖာ်ေဆာငေ်သာ မတကူွြဲပားသည့ ် လပ်ုငနး်စဉ်များ ြဖစသ်ည။် ဥပမာအားြဖင့ ် GBV အ��ရာယြ်ဖစေ်စမ�ကိ ု ေလျာခ့ျရန ်

ရပ်ရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား �ငှ့ ် သာမာန ် ရပ်ရွာလထူမုျား ေပါငး်စပ်လပ်ုေဆာငေ်စြခငး်၊ �ငှ့ ် GBV 



အ��ရာယက်ျေရာက�်ိငုမ်�၊ စိုးရိမ်ပူပနမ်�များကိ ု ဆနး်စစေ်ဖာ်ထတုရ်န ် လပ်ုေဆာငေ်သာ အစညး်အေဝးများလညး် ပါဝငသ်ည။် 

အမျိုးသမီး အခငွ့အ်ေရး စသည့ ် ေခါငး်စဉ်များြဖင့ ် ေဆးွေ�းွေသာ အစညး်အေဝးငယမ်ျား အပါအဝင ် ��နး်ပုိမ့�လမ်းေ�ကာငး် 

အားေကာငး်ေစြခငး်၊ �ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်� ေြမပုံဆွြဲခငး် စသညမ်ျားလညး် ပါဝင�်ိငုသ်ည။်  

ဖုန်းကိ ု အေြခခေံသာ��န်းပုိ ့ြခငး်/ ��န်းပုိမ့�လမ်းေ�ကာငး် - ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည ် အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်ထူမှံ 

သေဘာတညူခီျက ် ရ�ှိ�ပီးေနာက ် ၎ငး်၏ လိအုပ်ချကမ်ျား ြဖည့ဆ်ညး်ေပး�ိငုေ်သာ အြခားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားထသံို ့ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များရ�ှိ�ိ◌ုင်ရ်န ်ဖုနး်ြဖင့ ်ဆကသ်ယွ�်�နး်ပုိေ့ပး�ိငုေ်သာ လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ ြဖစသ်ည။်   

 
 
  

PRIMERO/GBVIMS+ - ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ သတငး်အချကအ်လက ် စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး် စနစ/် GBVIMS+ ဆိသုညမှ်ာ 

GBVဆိငုရ်ာ လသူားချငး်စာနာ လပ်ုေဆာငေ်နသမူျားအား ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး် �ငှ့ ် ြဖစရ်ပ် ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာြခငး် ဆိငုရ်ာ 

အချကအ်လကမ်ျား လံြုခံု စွာ ရယ ူ စုေဆာငး်ရန၊် မ�ေဝရန၊် �ငှ့ ် စမံီခန ့ခ်ွ�ဲိငုရ်န ် ေရးဆွထဲားေသာ ဝကဘ်ဆ်ိကု ် ပ�ုိဂရမ်တစခ် ု

ြဖစသ်ည။် ၎ငး်တငွ ် အချကအ်လက ် စမံီခန ့ခ်ွမဲ�အတကွ ် လယွက်စွူာ အသံးုြပု�ိငုေ်သာ အေသးစတိ ် ေြဖ�ငှး်ချက ် ကိ ု

ယေူဆာငလ်ာေပးေသာ ေနာကဆ်ံးုေပါ် ပွင့လ်ငး်ြမငသ်ာေသာ နညး်ပညာ အရငး်အြမစမ်ျား၊ ကမ�ာအ့ေကာငး်ဆံးု အေလအ့ကျင့မ်ျား၊ 

ကငွး်ဆငး် စမ်းသပ်ထားေသာ ကရိိယာများ ေပါငး်စပ်ပါဝငသ်ည။် ၎ငး်စနစသ်ည ် အွနလ်ိငုး်ြဖင့ ် ြဖစေ်စ လိငုး်မ့ဲြဖင့ ် ြဖစေ်စ 

အသံးုြပု�ိငုက်ာ အချကအ်လကစု်ေဆာငး်ေပးေသာ ပလကေ်ဖာငး် စသည့ ် နညး်ပညာ အဆင့ြ်မ�င့တ်ငမ်�များ အသံးုြပုထားကာ 

မုိဘိငုး်ဖုနး်မှ တစဆ်င့ ်လပ်ုေဆာင�်ိ◌ုင်ေ်သာ အကပ်လေီကး�ငှး် တစခ်ြုဖစသ်ည။်  

အေဝးေရာက ် ဝန်ေဆာငမ်�များ - လကူိယုတ်ိငုမ်ဟတုဘ် ဲ အေရးေပါ် ဆကသ်ယွေ်ရး စနစ၊် စာတိစုနစ၊် အွနလ်ိငုး် ချကတ်ငစ်နစ ်

စသည ်နညး်ပညာြဖင့ ်ပ့ံပုိးေပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

အ��ရာယေ်လျာ့ချေရး ေထာကပ့ံ်ပစ�ညး်များ- အ�ကမ်းဖကမ်� အ��ရာယေ်လျာခ့ျ�ိငုရ်န ် အသံးုြပုေသာ ပစ�ညး်များ။ ၎ငး်တငွ ်

ဂုဏသ်ကိ�ာ ကာကယွေ်ပးေသာ ပစ�ညး်အစံု အြပင ်အမ်ိသာဂျက/်ေသာ၊့ ေရချိုးခနး်များ �ငှ့ ်နားေနရန ်ေနရာများ၊ လ�ပ်စစမီ်းများ �ငှ့ ်

အြခားပစ�ညး်များ ကဲသ့ိုေ့သာ ပတဝ်နး်ကျင�်ှိ အ��ရာယ ် ေလျာခ့ျ�ိ◌ုင်ေ်သာ ပစ�ညး်များ ပါဝငသ်ည။် ၎ငး် ေထာကပ့ံ်ပစ�ညး်များ 

လိအုပ်သည ်မလိအုပ်သညက်ိ ုေဘးကငး်လံြုခံု မ� စစေ်ဆးစဉ်တငွ ်ေဖာ်ထတုသ်တမှ်တရ်သည။်  

ROSA (စွမ်းရည ်တညေ်ဆာကြ်ခငး်အတကွ ်အေဝးမှ �ကးီ�ကပ်စနစပ်ါေသာ အကပ်လေီကး�ှငး်)- တကဘ်လက ် �ငှ့ ်

စမတဖု်နး်များတငွ ် လိငုး်မ့ဲစနစြ်ဖင့ ် အသံးုြပု�ိငုေ်သာ စွမ်းရည ် တညေ်ဆာကြ်ခငး် �ငှ့ ် အေဝးမှ �ကးီ�ကပ်စနစပ်ါေသာ 

အကပ်လေီကး�ငှး်။ ၎ငး်က ေ�ှ�တနး်ဝနထ်မ်းများအတကွ ်GBV ကစိ�ရပ်များ အကြဲဖတြ်ခငး် �ငှ့ ်စွမ်းရည ်ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်ကိ ုအဆငေ်ြပ 

ေချာေမွ�ေစကာ သကတ်ရွူယတ်ခူျငး် နညး်လမ်းြပ သငယ်မူ� အတကွ ်ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် ေနရာ ဖနတ်းီေပးြခငး်၊ GBV ကစိ�ရပ်များ 

အေရးေပါ်အကြဲဖတြ်ခငး် �ငှ့ ် စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာ်မ�ဆိငုရ်ာ ရငး်ြမစမ်ျား အတကွ ် ဝနထ်မ်းများအား ကရိိယာများ�ငှ့ ်

ချိတဆ်ကေ်ဆာငရွ်ကေ်စြခငး် စသညမ်ျားကိ ုဖနတ်းီေပးသည။်  



လံြုခံုေသာေနအမ်ိ - လံြုခံု ေသာေနအမ်ိ ဆိသုညမှ်ာ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်အူား အ�ကမ်းဖကခ်ရံေသာ သိုမ့ဟတု ် အလ�သဲံးုခရံေသာ 

အေြခအေနမှ လတွေ်ြမာကရ်န ် ေထာကပ့ံ်ေပးေသာ ချကခ်ျငး်လိအုပ်ေသာ လံြုခံု ေရး၊ ယာယ ီ ခိလုံရုာ ေနရာြဖစသ်ည။် 

ဤအရငး်အြမစက်ိ ု (ရ�ှိ�ိငုသ်ညြ်ဖစပ်ါက) အ��ရာယက်ျေရာကအ်ံဆ့ဆဲ ဲ ြဖစေ်သာ အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ် (ရံဖနရံ်ခါ 

၎ငး်တို၏့ကေလးငယမ်ျား) ကိ ု ပ့ံပုိးေပး�ိငုသ်ည။် လံြုခံု ေသာ ေနအမ်ိသို ့ ဝငခ်ငွ့ရ်ြခငး်သည ် ပုံမှနအ်ားြဖင့ ် အထးူသးီြခားြဖစေ်သာ 

စသံတမှ်တခ်ျကေ်ပါ်တငွ ် မူတညသ်ည။် လံြုခံု ေသာ ေနအမ်ိများသည ် အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား၏ လံြုခံု မ�ကိ ု ကာကယွေ်ပးရန ်

လအူများ သ�ိှိေသာ သိုမ့ဟတု/်�ငှ့ ်ကာကယွမ်� ရ�ှိထားေသာ ေနရာများ ြဖစသ်ည။်  

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ် မိန်းကေလးငယမ်ျားအတကွ ် လံြုခံုေသာ ေနရာ (ယာယအီေြခအေန) - အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတတူက ွ စုေဝးကာ ြပဿနာများအား ယံ�ုကညမ်��ှိ�ှိြဖင့ ် ေဆးွေ�းွတိငုပ်င�်ိငုေ်သာ၊  အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယမ်ျားမှ သတမှ်တေ်ဖာ်ထတုထ်ားေသာ ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်�ှိ ေနရာတစခ်ြုဖစသ်ည။် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်လံြုခံု ေသာ ေနရာများသည ်ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် သိုမ့ဟတု ်ပုိင�်ငှထ်မှံ ငာှးရမ်းထားေသာ အမ်ိတစအ်မ်ိ 

သိုမ့ဟတု ် တတဲစလ်ံးု ကဲသ့ိုေ့သာ သးီြခားလတွလ်ပ်စွာ တည�်ှိေသာ ပုံစမံျား ြဖစ�်ိငုသ်ည။် ၎ငး်တိုသ့ည ် ၂၄နာရီ တစရ်က ် �ငှ့ ်

တစပ်တလ်ံးု လပ်ုေဆာငေ်နေသာ ေနရာများ သိုမ့ဟတု ် ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ� ေရာက�်ှိေနချိနတ်ငွ ် တစပ်တလ်�င ်

တစရ်ကသ်ာ လပ်ုေဆာငရ်န ် သတမှ်တထ်ားေသာ ေနရာများ ြဖစ�်ိ◌ုင်သ်ည။် ပုိ၍ အေရး�ကးီသညမှ်ာ ဤေနရာများသည ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားမှ ေရွးချယက်ာ ထနိး်သမ်ိးခဲေ့သာ ေနရာများ ြဖစသ်ည။်  

ေဘးကငး်လံြုခံုမ� စစေ်ဆးချကမ်ျား - ေဘးကငး်လံြုခံု မ� စစေ်ဆးချကမ်ျားကိ ု ပုံမှနအ်ားြဖင့ ် ေနရပ်စွန ့ခ်ာွ ေ���ေြပာငး်ေနစဉ်အတငွး် 

အေြခချေသာေနရာများ သိုမ့ဟတု ် စခနး်များတငွ ် လပ်ုေဆာငသ်ည။် သိုေ့သာ် တကိျေသာ နယန်မိတ�်ှိသည့ ် မညသ်ည့ ်

ပထဝီအေနအထားတငွမ်ဆိ ု အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျား အတကွ ် ေဘးကငး်လံြုခံု မ� �ငှ့ ် လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ 

စိုးရိမ်ပူပနမ်�များ ကိ ု ဆနး်စစအ်ကြဲဖတရ်နအ်တကွလ်ညး် အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် ေဘးကငး်လံြုခံု မ� စစေ်ဆးချကမ်ျားြပုလပ်ုေသာ 

ကရိိယာကိ ု လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ် အေထာကအ်ပံ့များ ေပးြခငး်၊ အရငး်အြမစ ် ရ�ှိ�ိငုမ်�၊ 

�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ဖဲွ�စညး်တညေ်ဆာကပုံ် �ငှ့ ် တညေ်နရာ အဆငအ်ြပင ် တိုအ့ေပါ် ဆက�်ယွေ်နေသာ GBV အ��ရာယမ်ျားကိ ု

ေလလ့ာအကြဲဖတရ်ာတငွ ်ြမငသ်ာထငသ်ာ�ှိေသာ ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်အြဖစ ်အသံးုြပုသည။် 

GBV ကစိ�ရပ်များအတကွ ်ချကခ်ျငး် လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်ရညတ်ိ ုတံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်� - အထးူစိးုရိမ်ဖွယရ်ာ အဆင့�်ှိေသာ အေရးေပါ် 

အေြခအေနတငွ ် GBV ကစိ�ရပ်များအတကွ ် လပ်ုေဆာငေ်သာ ရညတ်ိ ု တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်� ဆိသုညမှ်ာ 

လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားြခငး်ဆိငုရ်ာ အကျပ်အတညး်ေ�ကာင့ ် ေနရာတစခ်တုငွ ် အေြခချေနသည ် မဟတုဘ် ဲ ကးူေြပာငး်ရသည ်

ြဖစေ်စ၊ အသစ ်ေ���ေြပာငး်ရသည ် ြဖစေ်စ ထခိိကုခ်ဲရ့ေသာ လအူုပ်စုအား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်ြဖစသ်ည။် ၎ငး်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရာတငွ ်

ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များဆိငုရ်ာ သတငး်အချကအ်လက ် �ငှ့ ် အ��ရာယေ်လျာခ့ျေရး ေထာကပ့ံ်ပစ�ညး်များ၊ 

အကျပ်အတညး်ကာလတငွ ် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�၊ လထူအုတကွ ် မဆိငုး်မတ ွ လပ်ုေဆာငရ်ေသာ အသကက်ယ ်

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်၊ များ ြပုလပ်ု�ိငုရ်န ်GBV တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် ေ���လျား ဝနေ်ဆာငမ်�အဖဲွ�သည ်ဆိဒု ်တစခ်သုို ့ တစ�်ကမ်ိ 

သိုမ့ဟတု ်ရကအ်နညး်ငယအ်တငွး် �ကမ်ိေရများစွာ လာေရာက ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်လညး် ပါဝငသ်ည။်  

 



အေြခကျေနေသာ ဝန်ေဆာငမ်�များ- ေနရာအတညတ်ကျ�ှိ�ပီး ေ���လျားြခငး်မ�ှိဘ ဲအေြခကျတည�်မဲေနေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

အေြခကျေနေသာ GBV တံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် ဝန်ေဆာငမ်�များ - ဤအေခါ်အေဝါ်အား အေြခကျတည�်မဲ 

ေနေသာစသံတမှ်တထ်ားသည့ ် မိ�ုိးဖလာ GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များတငွ ် သံးု��းံေခါ်ေဝါ်သည။် GBV တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�အား 

လကေ်တွ�လပ်ုေဆာငေ်နသမူျားမှ နယန်မိတ ် တကိျစွာ သတမှ်တထ်ားေသာ ဒကု�သည ် စခနး်များတငွ ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

အစပျိုးထေူထာငသ်ည။် အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ် လံြုခံု ေသာ ေနရာများ ကဲသ့ိုေ့သာ အချကအ်ချာကျေသာ 

ေနရာများတငွ ် အကျိုးခစံားခငွ့�်ှိသမူျားမှ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ရယသူည။် GBV တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား၏ 

စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ေအာကတ်ငွ ် လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ��ှိေသာ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ထိေုနရာများတငွ ် အ�မဲတမ်းပုံမှန ်

လကလ်မ်ှးမီေအာင ် စစီဉ်ထားသည။် လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ� အြမင့ဆ်ံးုထား�ှိရန ် ဒဇုိီငး်ဆွထဲားေသာ အေဆာကအ်ဦးများတငွ ် ၎ငး် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ေပးသည။်  

အသက�ှ်ငက်ျန်ရစသ်/ူကျူးလန်ွခံရသ ူ - ကျား၊ မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်� ကျုးလနွခ်ရံေသာ လတူစဦ်း။ ေယဘယုျအားြဖင့ ်

“ကျူးလနွခ်ရံသ”ူ ဟေူသာ အေခါ်အေဝါ်အား တရားေရး �ငှ့ ် ေဆးပညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ က�တငွ ် သံးု��းံကာ “အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်”ူ 

ဟေူသာ အေခါ်အေဝါ်အား စတိ-်လမူ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ �ငှ့ ် လမူ�ေရးပုိငး်ဆိငုရ်ာ က�တငွ ် သံးု��းံ�ကေသာ်လညး် “အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်”ူ 

�ငှ့ ်“ကျူးလနွခ်ရံသ”ူ ဆိေုသာ အေခါ်အေဝါ်အား အြပနအ်လနှဖ်လယှ၍် သံးု��းံ�ိငုသ်ည။် 

 
 
 
 
 
 
 



 



 

 နိဒါန်း 
 
 
ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ဆိသုညမှ်ာ အမျိုးသား �ငှ့ ် အမျိုးသမီး �ကား�ှိ လမူ�ေရးအရ အရငး်ခေံသာ ကွြဲပားြခားနားမ�များ 

(ဂျဲနဒ်ါ ကိဆုိလုိသုည)် အေပါ်အေြခခ၍ံ လတူစဦ်း၏ ဆ��ကိ ု ဆန ့က်ျငက်ာ ကျူးလနွခ်ဲေ့သာ အ��ရာယ�်ှိေစေသာ 

လပ်ုရပ်များအားလံးုအတကွ ် ကျယြ်ပန ့ေ်သာ အေခါ်အေဝါ် တစခ်ြုဖစသ်ည။်1 အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျားသည ်

လမူ�အသိငုး်အဝုိငး်တငွ ် ေယာကျ◌◌်ာ◌းေလးများ၊ အမျိုးသားများ�ငှ့ ် ယဉှ်လ�င ် နမ့်ိကျေနေသာ သတူို၏့ ြဖစတ်ညမ်� ဂုဏပု်ဒေ်�ကာင့ ်

GBV ကျူးလနွခ်ရံမ�တငွ ် အချိုးအစား မမ�တစွာ ထခိိကုခ်ခံဲရ့သည။် တည�်ငမ်ိေနေသာ အေြခအေနတစခ်တုငွ ် ပဋပိက� �ငှ့ ်

ေဘးဥပဒေ်�ကာင့ ်အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားအား အမျိုးမျိုးေသာ GBV ြပဿနာများ ေတွ� �ကံု ေစသည။် ဥပမာအားြဖင့ ်

လသူားချငး်စာနာ ေထာကထ်ားြခငး်ဆိငုရ်ာ အကျပ်အတညး်ကာလတငွ ် လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�၊ ခငမ်ငက်�မ်းဝငသ်မှူ 

အ�ကမ်းဖကမ်� (IPV)၊ အရွယမ်ေရာကခ်င ်လကထ်ပ်ထမ်ိးြမားေပးြခငး် �ငှ့ ်အြခားေသာ ပုံစမံျားြဖင့ ်အ�ကမ်းဖကြ်ခငး် အ��ရာယမ်ျား 

ြမ�င့မ်ားလာသည။်  လမူျိုး၊ အဆင့အ်တနး်၊ မသနစွ်မ်းမ�၊ လငိစ်တိခ်ယံမူ� �ငှ့ ် ကျား၊မ ဝိေသသလက�ဏာ ကဲသ့ိုေ့သာ ကျား၊မ 

အခငွ့အ်ေရး လပ်ုပုိငခ်ငွ့ ် မညမီ�မ�၏ ��ပ်ေထးွေသာ ��ေထာင့မ်ျား တငွ ် မူတညက်ာ ဖယက်ျဉ်ခထံားရေသာ လအူုပ်စုများမှ 

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျားသည ် ပုိ၍ �ကးီမားေသာ အ��ရာယမ်ျား ေတွ� �ကံု ခစံား�ကသည။် 

လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိငုရ်ာ အေြခအေနတငွ ် အထးူသြဖင့ ် ဖယက်ျဉ်ခထံားရေသာ လအူုပ်စုများမှ 

ေယာကျ◌◌်ာ◌းေလးများ�ငှ့ ်အမျိုးသားများလညး် လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်� အ��ရာယ�်ှိ�ိငုသ်ည။် 

GBV သည ် ြပငး်ထနက်ာ အသကအ်��ရာယ ် �ခမ်ိးေြခာကေ်သာ ြပဿနာြဖစ�်ပီး သသိာထင�်ှားေသာ  ေဘးကငး်လံြုခံု မ� �ငှ့ ်

ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကြ်ခငး် အ��ရာယမ်ျား ြဖစေ်စသည။် ြပညန်ယ၊် ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် �ငှ့ ်မိသားစုအဆင့ ်ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကမ်� 

ပျကြ်ပားြခငး်များသည ်GBV အ��ရာယမ်ျား ြမ�င့မ်ားလာြခငး်၊ မလံြုခံု ေသာ လေူနမ�ပတဝ်နး်ကျင ်အေြခအေနများ �ငှ့ ်ပါဝငဖဲွ်�စညး်ရန ်

လိအုပ်ေသာ အေြခခ ံ အစတိအ်ပုိငး်များ/အေဆာကအ်အံုများ အားနညး်ြခငး်၊ အေြခခ ံ အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ကန ့သ်တထ်ားြခငး်၊ လကလ်မ်ှးမမီြခငး်၊ ေ���ေြပာငး်သာွးလာေနထိငုရ်ြခငး်၊ လကန်ကက်ိငုတ်ပ်ဖဲွ�အငအ်ား တိးုလာြခငး်များ 

ြဖစေ်ပါ်ေစသည။် လသူားချငး်စာနာ ေထာကထ်ားမ�ဆိငုရ်ာ အကအူည ီ လိအုပ်ချကမ်ျားက အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယမ်ျားအား အေြခခလံိအုပ်ချကမ်ျား ြဖည့ဆ်ညး်�ိငုရ်န ်   အ�တုလ်က�ဏာဆနေ်သာ ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်နညး်များ (ဥပမာ 

အသက�်ှငသ်န�်ိငုရ်န ် လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ ြပုကျင့ခ်ြံခငး် သိုမ့ဟတု ် အရွယမ်တိငုမီ် ေစာစးီစွာ ထမ်ိးြမား လကထ်ပ်ေစြခငး် အား 

ေရွးချယသ်ာွးြခငး်) ြဖင့ ်ေြဖ�ှငး်သာွးေစရန ်ြဖစ�်ိငုေ်ချ အလနွမ်ျားပါသည။် အထးူသြဖင့ ် မုဆိးုမများ �ငှ့ ်အမျိုးသမီး ဦးေဆာငေ်သာ 

အမ်ိေထာငစု်များ စသည့ ် ေ���ေြပာငး်ေနထိငုရ်ေသာ အမျိုးသမီးများသာမက ဆယေ်ကျာ်သက ် မိနး်ကေလးများသညလ်ညး် 

အထးူသြဖင့ ်GBV ကျုးလနွခ်ရံ�ိငုေ်ချ�ှိေသာ ထခိိကုလ်ယွသ်မူျားြဖစသ်ည။်  

ထိြုပဿနာ၏ ြပငး်ထနမ်�သည ်အတိငုး်အတာတစခ်ထု�ိှိေနေသာ်လညး် လသူားချငး်စာနာ ေထာကထ်ားမ� အကအူညေီပးေနသမူျားမှ 

လက�်ှိြပုလပ်ုေနေသာ GBV တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�သည ် ၎ငး်ြပဿနာကိ ု ေြဖ�ှငး်�ိငုေ်လာကသ်ညအ်ထ ိ လံေုလာကမ်�မ�ှိေသးပါ။ 

ယခအုခါ GBV ကာကယွြ်ခငး် �ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ ုလသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား၏ မ�ှိမြဖစလ်ိအုပ်ေသာ 

အသကက်ယဆ်ယေ်ပးေသာ အစတိအ်ပုိငး်တစခ်အုြဖစ ် အသအိမှတြ်ပုလာ�ကသည။် “လသူားချငး်စာနာ ေထာကထ်ားမ� 



အကအူညေီပးေနသမူျားအားလံးုသည ် ၎ငး်တို ့ လပ်ုေဆာငေ်နေသာ နယပ်ယမ်ျားတငွ ် GBV အ��ရာယမ်ျားကိ ု သတမူိကာ 

တတစွ်မ်းသမ� အလ�ငအ်ြမန ် ထိအု��ရာယမ်ျား  ေလျာခ့ျရန ် �ငှ့ ် ကာကယွရ်န၊် �ပီးြပည့စ်ံုေသာ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ ု

ေသချာေစရန ် စုေပါငး်လပ်ုေဆာငရ်မည။် GBV ြဖစရ်ပ်အား အေရးယရူန ် ပျကက်ကွမ်�သည ် လသူားချငး်စာနာ ေထာကထ်ားမ� 

အကအူညေီပးေနသမူျားမှ  ထခိိကုခ်စံားေနေသာ လအူပ်ုစု၏ အခငွ့အ်ေရးများအား ြမ�င့တ်ငေ်ပးရန ် �ငှ့ ် ကာကယွေ်ပးရနအ်တကွ ်

အေြခခအံကျဆံးုေသာ တာဝနမ်ျားကိ ု လပ်ုေဆာငရ်န ် ပျကက်ကွြ်ခငး်ြဖစသ်ည။် 2 ကမ�ာတစဝှ်မ်းတငွ ် GBV ြပဿနာအား 

တငြ်ပေဆးွေ�းွမ� အလနွန်ညး်ေသာ်လညး် ၎ငး်သည ် အေရးတ�ကးီလပ်ုေဆာငရ်မည့ ် ကစိ�ရပ်ြဖစသ်ည။် “GBV ြဖစရ်ပ်များ 

ြဖစေ်ပါ်ေနကာ ထခိိကုခ်စံားေနရေသာ လအူုပ်စုအား �ခမ်ိးေြခာကေ်နသညဟ် ု လသူားချငး်စာနာ ေထာကထ်ားမ� လ�ပ်�ှားသမူျားမှ 

မှတယ်သူင့သ်ည။် ၎ငး်ကိ ု စိုးရိမ်ဖွယေ်ကာငး်၍ အသကအ်��ရာယ ် �ခမ်ိးေြခာကေ်သာ ြပဿနာအြဖစ ် မှတယ်ကူာ 

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ပါ။ တကိျခိငုလ်ံေုသာ သကေ်သ�ှိသညြ်ဖစေ်စ မ�ှိသညြ်ဖစေ်စ အေရးယေူဆာငရွ်ကပ်ါ။”3 

အကျပ်အတညး်ကာလ၏ အေစာဆံးုအချိနတ်ငွ ် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျားသို ့ ကျေရာကလ်ာ�ိ◌ုင်ေ်သာ အ��ရာယ ်

ေလျာခ့ျရန၊် တကိျေသာ GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များ ရ�ှိ�ိ◌ုင်ရ်န ် �ငှ့ ် လကလ်မ်ှးမီမ� ကိ ု ေသချာေစရန ် အေရးေပါ်အေြခအေနတငွ ် GBV 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ ု ဦးစားေပးလပ်ုေဆာငသ်င့သ်ည။်4 လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ� အသိငုး်အဝုိငး်တငွ ် ၎ငး်အား 

တစ�်ှိနထ်ိးု အသအိမှတြ်ပုလပ်ုေဆာငေ်နစဉ် အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ် အသကက်ယ ် ကျနး်မာေရး၊ စတိ-်လမူ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

�ငှ့ ်ေဘးကငး်လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုထေူထာငရ်န၊် အ�ကမ်းဖကမ်� အ��ရာယမ်ျားကိ ုေလျာခ့ျ�ိငုရ်နအ်တကွ ်လ�ပ်�ှားမ�များ 

ေဖာ်ေဆာငရ်န ် အေရးေပါ်အေြခအေနတငွ ် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကရ်ာ၌ အတားအဆးီများ ရငဆ်ိငုေ်နရသည။် အကျပ်အတညး်ကာလ၏ 

မညသ်ည့ ်ဆိးုရွားေသာ အဆင့တ်ငွမ်ဆိ ုGBV တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်သည ်အေရး�ကးီပါသည။် ထိအုရာများတငွ ်

ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်လံြုခံု ေရး၊ ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကေ်ရး �ငှ့ ် ဥပေဒေရးရာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ အပါအဝင ် အြခားေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ် ချိတဆ်ကေ်ပးြခငး်၊ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ် ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး် �ငှ့ ် စတိ-်လမူ� အေထာကအ်ပ့ံများ 

ပါဝငသ်ည။် ချကခ်ျငး်လကင်ငး် အချိနင်ဲရ့ကာ ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိသည့ ် အသကအ်��ရာယ�်ှိေသာ ကျနး်မာေရးအကျိုးဆကမ်ျား 

�ှိေသာေ�ကာင့ ် လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�အား ေြဖ�ှငး်ရနမှ်ာ အလနွအ်ေရး�ကးီ၍ လငိပုိ်ငး်ဆိ◌ုင်ရ်ာ 

ကိယုထ်လိကေ်ရာကက်ျူးလနွခ်ရံေသာ အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ် ေဆးကသုမ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်� (CCSAS)/ 

လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကခ်ရံသမူျားအတကွ ်ေဆးကသုမ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်� (CMR) များေသချာရ�ှိေစရမည။်  

လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ� အေြခအေနတငွ ် ေခတမီ်၍ အရညအ်ေသးွ စခံျိနမီ်ေသာ GBV ဝနေ်ဆာငမ်� အများစုသည ်

ဒကု�သညမ်ျား�ငှ့ ် ြပညတ်ငွး်၌ ေနရပ်စွန ့ခ်ာွ ေ���ေြပာငး်ေနရသ(ူIDP) စခနး် လထူဆုသီို ့ ဦးတညရ်ညရွ်ယ ် လပ်ုေဆာင၍် GBV 

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု ဗဟိြုပုကာ အေြခကျ�ပီးေသာ အမျိုးသမီးစငတ်ာများ သိုမ့ဟတု ်

ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ် ပူးတွလဲပ်ုေဆာင�်ကသည။် သိုေ့သာ်လညး် ေ���ေြပာငး်သာွးလာေနထိငုမ်�၏ ေြပာငး်လေဲနေသာ 

သေဘာသဘာဝအရ ထခိိကုခ်စံားရေသာ လအူပ်ုစုသည ် စခနး်အြပငဘ်က၊် အနးီအနား�ှိ �မို� ြပများသို ့ လစုူခွေဲနထိငုရ်န ်

ြဖစ�်ိ◌ုင်ေ်ချပုိများေသာေ�ကာင့ ် အေြခကျတည�်ငမ်ိကာ အချကအ်ချာကျေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု အ�မဲတမ်း 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ် မြဖစ�်ိငုပ်ါ။ ၂၀၁၇ ခ�ုစှတ်ငွ ် ပဋပိက��ငှ့ ် သဘာဝေဘးအ��ရာယမ်ျားေ�ကာင့ ် လသူနး်ေပါငး် ၆၅.၆ 

သနး်ေကျာ်သည ် ကမ�ာအ�ှံသ့ို ့ ေြပာငး်ေ���ေနထိငုရ်ကာ လသူနး်ေပါငး် ၄၀.၃ သနး်ေကျာ်သည ် ြပညတ်ငွး်တငွ ် ေ���ေြပာငး်�ကရသည။် 



အမ်ိ�ှငရ်ပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်များ၊ ပုံမှနမ်ဟတုေ်သာ အေြခချေနထိငုမ်� သိုမ့ဟတု ် �မို� ြပတငွ ် အေြခချေနထိငုေ်သာ ေနရပ်စွန ့ခ်ာွ 

ေြပာငး်ေ���ေနထိငုသ်မူျားသည ် �မို� ြပေဒသများတငွ ် ေနထိငုေ်သာ တစက်မ�ာလံးု�ှိ ေနရပ်စွန ့ခ်ာွ ေြပာငး်ေ���သမူျား၏ ထကဝ်က ်

ပုိ၍များသည။်5 

  
1. ေအဂျငစ်မီျားဆိုငရ်ာ လုပ်ငနး်ေကာ်မတီ (၂၀၁၅)၊ လူသားချငး်စာနာမ� လုပ်ငနး်စဉ်တွင ် GBV �ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်များအား 

ေပါငး်စပ်ြခငး်အတွက် လုပ်ငနး်လမ်း��နခ်ျက်များ၊ အ��ရာယ်ေလျာခ့ျြခငး်၊ ခံ�ိငုရ်ည ် ြမ�င့တ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ် ြပနလ်ညထ်ေူထာငေ်ရး 
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5. ြပညတ်ွငး်ေနရပ်စွန ့ခ်ွာေ���ေြပာငး်မ� ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာေရး စငတ်ာ (၂၀၁၇)၊ြပညတ်ွငး် ေနရပ်စွန ့ခ်ွာေ���ေြပာငး်ြခငး် ဆိုငရ်ာ 

ကမ�ာအ့စရီငခ်ံစာ (GRID) 
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ေ���ေြပာငး်ေနထိငုြ်ခငး်၏ ေြပာငး်လေဲနေသာ သေဘာသဘာဝအလိကု ် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် အေြခကျေနေသာ 

အစဉ်အလာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ လယွက်စွူာ မေရာက�်ှိ�ိငုေ်သာ အကးူအေြပာငး်ေနရာ၊ ေ���ေြပာငး်ေနထိငုရ်ာေနရာ၊ 

ြပနလ်ညအ်ေြခချရာေနရာများတငွ ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေသာ ေ���လျား ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ် ဝနထ်မ်းများမှ 

အကျိုးခစံားခငွ့�်ှိသမူျားအား အေဝးမှ နညး်ပညာအကအူညြီဖင့ ် ချိတဆ်ကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အေဝးမှ 

�ကးီ�ကပ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်များ ကိ ု စတငအ်သံးုြပုလာသည။် �မို� ြပ �ငှ့ ် ေကျးလကေ်ဒသများတငွ ် လစုူခွကဲာ 

ေ���ေြပာငး်ေနထိငု၍် ထခိိကုလ်ယွေ်သာ အ�ကမ်းဖကမ်� အ��ရာယ�်ကံု ေတွ� �ိငုေ်ချ ြမ�င့မ်ားေသာ၊ သးီသန ့ြ်ဖစက်ာ လကလ်မ်ှးမီရန ်

ခကခ်ေဲသာ စခနး်ြပငပ်�ှိ အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျား၏ လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ု ြဖည့ဆ်ညး်ေပး�ိငုရ်န ် ဤပုံစကံိ ု ဒဇုိီငး် 

ေရးဆွထဲားသည။် ထိကုဲသ့ိုေ့သာ တထီငွမ်�များ လိအုပ်ေနစဉ်တငွ ် လသူားချငး်စာနာ ေထာကထ်ားေသာ အသိငုး်အဝနး်သည ်

အရညအ်ေသးွ ြပည့မီှ်ကာ အေသးစတိ ် ပုံတပွူား�ိငုေ်သာ အေဝးမှ ေ���လျား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် ပုံစမံျားအား 

ဖံွ� �ဖိုးတိးုတကလ်ာေစရန ် �ငှ့ ် အေကာငး်ဆံးု အေလအ့ကျင့မ်ျားအား မှတတ်မ်းတင�်ိငုရ်န ် စနိေ်ခါ်မ�များ ယခထုကထ်တိိငု ်

�ကံု ေတွ�ေနရသည။် ဤ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ု တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကရ်န ် အေဝးမှ ေ���လျား 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်ဆိငုရ်ာ လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ ု ထိကုဲသ့ိုေ့သာ လိအုပ်ချကမ်ျား ြဖည့ဆ်ညး်ရန ် �ငှ့ ်

ရည�်ှညဆ်ိးုရွားေနေသာ အကျပ်အတညး်ကာလတငွ ် GBV ကိ ု အေဝးမှ ေ���လျား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်၏ တိးုတကမ်�ကိ ု

ပ့ံပုိးေပးရာ၌ လမ်း��နခ်ျကေ်ပး�ိငုရ်န ်ဒဇုိီငး်ဆွ ဲဖနတ်းီထားသည။် 

 

�ိငုင်တံကာ အကအူညေီပးေရးအဖဲွ� (IRC)မှ အေမရိကန ်ြပညေ်ထာငစု် လဦူးေရဆိငုရ်ာ ဗျူ�ုိ၊ ဒကု�သည�်ငှ့ ်ေ���ေြပာငး်လပ်ုသား 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ (PRM)၊ ဥေရာပ အရပ်ဖက ် ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကေ်ရး �ငှ့ ် လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိငုရ်ာ 

အကအူညေီပးေရး ေအာ်ပေရး�ှငး် (ECHO) တို၏့ ေထာကပ့ံ်ေပးြခငး်ြဖင့ ် GBVအား အေဝးမှ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကေ်သာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�အတကွ ် လမ်း��နအ်စအီစဉ် �ငှ့ ် ကရိိယာတနဆ်ာပလာကိ ု GBV တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�အား 

လကေ်တွ�လပ်ုေဆာငေ်နေသာ က�မ်းကျငပ်ညာ�ှငမ်ျား�ငှ့ ် ည��ိ �ငိး်တိငုပ်ငက်ာ ဖွ�◌�ံဖိုးလာေအာင ် ဖနတ်းီတညေ်ဆာကခ်ဲသ့ည။် 

၎ငး်ကိ ု ြမနမ်ာ၊ အရီတ ်�ငှ့ ်ဘရူနဒ် ီ�ိငုင်မံျားတငွ ်၂၀၁၇ ခ�ုစှ ်�ငှ့ ်၂၀၁၈ ခ�ုစှတ်ငွ ်စမ်းသပ်ခဲက့ာ ြပငပ် သေုတသမီျားြဖစေ်သာ 

လဂီျိမ်းစ ် �ငှ့ ် ေကာဒ့ေ်နး ဝဲလတ်န ် မီ�ှဲ တိုမှ့ ြဖစ�်ိ◌ုင်ေ်ချ�ှိမ� �ငှ့ ် လထူမှု လကခ်�ံိငုမ်�ကိ ု ေလလ့ာဆနး်စစခ်ဲသ့ည။် 

လကေ်တွ�အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်မှ ေလလ့ာြခငး်�ငှ့ ် ြဖစ�်ိ◌ုင်ေ်ချ�ှိမ� �ငှ့ ် လထူမှု လကခ်�ံိငုမ်�၏ ရလာဒမ်ျားအရ ဤ 

လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျားအား ြပငဆ်ငေ်ရးသားသည။်6 

 

ဤ လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျားသည ် ေအဂျငစ်မီျားဆိငုရ်ာ လပ်ုငနး်ေကာ်မတ၏ီ GBVအား အေဝးမှ ေ���လျား 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် အေတွ�အ�ကံု  �ငှ့ ် ေပါငး်စုထားေသာ အသပိညာ ဗဟသုတုများအား ထငဟ်ပ်ေစကာ အြခားေသာ 

လသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ အေြခအေနများတငွ ် GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များ ပ့◌ပုိံးရန ် လပ်ုေဆာငေ်သာ IRC ၏ အေဝးမှ ေ���လျား 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ ပုံစမံျား ဖံွ� �ဖိုးလာေနြခငး်ကိလုညး် ထငဟ်ပ်ေစပါသည။် ထိ ု လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျားအား 

ေအဂျငစ်မီျားဆိငုရ်ာ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်� ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး် လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျား (၂၀၁၇)၊ 

လသူားချငး်စာနာမ� လပ်ုငနး်စဉ်တငွ ် GBV �ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်များအား ေပါငး်စပ်ြခငး်အတကွ ် IASC 

လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျား (၂၀၁၅)၊ လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ ကိယုထ်လိကေ်ရာကက်ျုးလနွခ်ရံေသာ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ်



ေဆးကသုမ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာကေ်ပးြခငး် ကရိိယာ (၂၀၁၄)၊ IRC ၏ အေရးေပါ်အေြခအေနတငွ ် �ကို တငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် �ငှ့ ်

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ကရိိယာ (၂၀၁၄)၊ �ငှ့ ် IRC �ငှ့ ် UNICEF တို၏့ လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အလ�သဲံးုမ� ကျုးလနွခ်ရံေသာ 

ကေလးများအတကွ ်ေစာင့ေ်�ှာကေ်ပးြခငး် - လသူားချငး်စာနာမ� အေြခအေနများတငွ ်ကျနး်မာေရး �ငှ့ ် စတိ-်လမူ� ပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားအတကွ ် လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျား (၂၀၁၂) တို�့ငှ့ ် တစ�်ပိုငန်က ် ြပည့စ်ံုစွာ ပူးတွအဲသံးုြပု�ိငုရ်န ်

ရညရွ်ယသ်ည။် 
 
 

အရငး်အြမစ၏် ြဖန ့်ကျက�်ိငုမ်� 

 
 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား၏ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်၊ စတိ-်လမူ� အေထာကအ်ပ့◌ ံ �ငှ့ ် ��နး်ပုိမ့�ဆိငုရ်ာ မဆိငုး်မတ ွ

လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ု ြဖည့ဆ်ညး်ေပး�ိငုရ်န ် GBVအား အေဝးမှ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်ကိ ု စတငလ်ပ်ုေဆာငြ်ခငး်အတကွ ်

လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကက်ိ ု ဤ အရငး်အြမစမှ် ရယ�ူိငုသ်ည။် ေြပာငး်ေ���ေနထိငုမ်�၏ သေဘာသဘာဝ �ငှ့ ်

ဆကလ်ကြ်ဖစေ်ပါ်ေနေသာ မလံြုခံု မ�တိုသ့ည ် လသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ အေထာကအ်ပ့ံကိ ု လကလ်မ်ှးမီရန ် �ငှ့ ်

ေြပာငး်ေ���ေနထိငုေ်သာ လထူ၏ု ေရ�လျားသာွးလာမ� တိုအ့ား ေ�ာှင့ေ်�းှေစသည့အ်တကွ ် အစဉ်အလာအရစဉ်ဆကမ်ြပတ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အေြခကျေနသည့ ် စငတ်ာများတငွ ်  ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွသဲမူျားကိ ု က�မ်းကျငမ်��ှိေစရန ် မပ့ံပုိး�ိငုလ်�င ်

သိုမ့ဟတု် ် လကလ်မ်ှးမီမ� ေ�းှေနလ�င ်ထိသုိုေ့သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုအခိငုအ်မာထေူထာငသ်င့သ်ည။်  

လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�မှ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ် ူ အမျိုးသားများ�ငှ့ ် (အမျိုးသား အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်အူြဖစ ်

သတမှ်တခ်ရံသ)ူ�ငှ့ ် ��ငိး်ယဉှ်လ�င ် အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျားသည ် GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များ လကလ်မ်ှးမီရန ်

ကွြဲပားေသာ နညး်လမ်းများ �ငှ့ ် ေထာကပ့ံ်မ�များ လိအုပ်သည။် အများအားြဖင့ ် လသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ အေြခအေန�ှိ 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားသည ် အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျားြဖစသ်ည့အ်တကွ7် မသနစွ်မ်းမ�၊ လငိစ်တိခ်ယံမူ� �ငှ့ ်

ကျား၊မ ဝိေသသလက�ဏာ ကဲသ့ိုေ့သာ အြခားေသာ ဝိေသသလက�ဏာများ �ငှ့ ် ထခိိကုလ်ယွမ်�များ အပါအဝင ်

ဤအရငး်အြမစ၏် အေရး�ကးီေသာ အပုိငး်အား ေ���လျား ဝနေ်ဆာငမ်� တိးုတကေ်ကာငး်မွနေ်စရန ် အဆင့ြ်မ�င့တ်ငရ်ာတငွ ်

ဦးတညထ်ားပါသည။် သိုေ့သာ် အမျိုးသား လငိအ်�ကမ်းဖကခ်ရံသမူျား �ငှ့ ် အြခားေသာ ထခိိကုလ်ယွသ်မူျား အတကွ ်

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� လိအုပ်ချကမ်ျား ြဖည့ဆ်ညး်ေပးြခငး်ကိလုညး် ဤ လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျား၏ အပုိငး်ငယတ်စခ်တုငွ ်

ေဖာ်ြပထားပါသည။်  

ဤ လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကတ်ငွ ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အချကမ်ျား ပါဝငသ်ည။် 

အပုိငး် ၁။ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုတံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကရ်န် အေဝးမှ ေ�� �လျား ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး် ကိ ု

ေယဘယုျေလလ့ာြခငး်။ ဤအပုိငး်တငွ ်အေဝးမှ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်၏ ေယဘယုျအချကမ်ျား�ငှ့ ်ထိကုဲသ့ိုေ့သာ 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ ုမညသ်ည့အ်ဖဲွ�အစညး်၏ လမ်း��နခ်ျကေ်အာကတ်ငွ ်မညသ်ိုေ့သာ အေြခအေန၌ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သင့သ်ညက်ိ ုလမ်း��နေ်ပးထားသည။် 
 



 
 
 

6 ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိမ��ငှ့ ် လက်ခံ�ိငုမ်�ဆိုငရ်ာ ေလလ့ာြခငး်မ ှ �ှာေဖွေတွ� �ှိချက်များအတွက် ြပည့စ်ံေုသာ အစရီငခ်ံစာ�ငှ့ ် သုေတသနအကျဉ်းကို 

GBV Responders ဝက်ဘဆ်ိုက်တွင ်�ကည့�်ိငုသ်ည။် https://gbvresponders.org/response/mobile-and-remote-gbv-service-delivery/ 

7 ေအဂျငစ်မီျားဆိုငရ်ာ GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွဲြခငး် လုပ်ငနး်လမ်း��နခ်ျက်များ (၂၀၁၇)၊ လူသားချငး်စာနာမ� လုပ်ငနး်စဉ်တွင ် GBV 

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်များအား ေပါငး်စပ်လုပ်ေဆာငြ်ခငး်အတွက် IASC လုပ်ငနး်လမ်း��နခ်ျက်များ (၂၀၁၅) 

 

https://gbvresponders.org/response/mobile-and-remote-gbv-service-delivery/


 

အပုိငး် ၂။ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ု အေဝးမှ ေ�� �လျား ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်ကိ ု ြပငဆ်ငြ်ခငး်။ ဤအပုိငး်တငွ ်

ဖွ�◌�ံဖိုးမ�အတကွ ် အ�ကို  ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ ေလလ့ာအကြဲဖတမ်� လပ်ုေဆာငြ်ခငး်၊ ဆိဒုတ်စခ်စု ီ အတကွ ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရမည့ ်

အစအီစဉ်များ ေရးဆွြဲခငး် �ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်� ဒဇုိီငး်ေရးဆွြဲခငး်များ ပါဝငက်ာ အေဝးမှ ေ���လျားကာ GBV ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရန ်

အဆင့အ်လိကု ်လမ်း��နမ်�များအား ေဖာ်ြပထားသည။်   

အပုိငး် ၃။ GBV ကိ ုအေဝးမှ ေ�� �လျား ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး် အတကွ ် �ိှသင့ေ်သာ အနိမ့်ဆံးု စသံတမှ်တခ်ျကမ်ျား။ ဤအပုိငး်တငွ ်

GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွေဲပးြခငး်၏ သင့ေ်လျာ်ေသာ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား �ငှ့ ် လိအုပ်ေသာ အရငး်အြမစမ်ျား(လ၊ူ လံြုခံု မ�၊ 

ေငေွ�ကး) ကိ ု ထပ်မံြဖည့စွ်က ် ေဖာ်ြပထားသည။် ဝနထ်မ်း ေနရာချထားြခငး်၊ အေဝးမှ ေ���လျား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်ကိ ု

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်အား အပုိငး် ၂ တငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ လပ်ုငနး်စဉ် ဒဇုိီငး်ဆွ ဲ အေကာငအ်ထညမ်ေဖာ်မီ �ငှ့ ်

ေလလ့ာအကြဲဖတမ်� မြပုလပ်ုမီတငွ ်�ှိသင့ေ်သာ အနမ့်ိဆံးု စသံတမှ်တခ်ျကမ်ျား �ငှ့ ်အည ီလပ်ုေဆာငရ်မည။် 

အပုိငး် ၄။ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွဲေပးြခငး် �ငှ့ ် အဖဲွ�လိကု ် စတိ-်လမူ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ အေထာကအ်ပ့ံေပးြခငး်။ ဤအပုိငး်တငွ ် အေဝးမှ 

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရာတငွ ် အချိနေ်လာကင်ြှခငး် မ�ှိေသာေ�ကာင့ ် အ�ကြံပုထားေသာ GBV ြဖစရ်ပ်စီမံိခန ့ခ်ွြဲခငး် ြဖစစ်ဉ်အား 

လိကုေ်လျာညေီထစွွာ ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ ု ထည့သ်ငွး်ြပုစုထားပါသည။် ၎ငး်တငွ ် အုပ်စုလိကု ် စတိ-်လမူ� 

အေထာကအ်ပ့ံေပးြခငး်ဆိငုရ်ာ၊ အထးူသြဖင့ ် အေဝးမှ ေ���လျား တံု ့ြပနမ်�ေပးြခငး်�ငှ့ဆ်ိငုေ်သာ ေဒတာ �ငှ့ ်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားဆိငုရ်ာ၊ စမံီခန ့ခ်ွမဲ�များ လပ်ုေဆာငြ်ခငး်အတကွ ်လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျားလညး် ပါဝငသ်ည။် 

အပုိငး် ၅။ အေဝးမှ ေ�� �လျား ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်အား �ကးီ�ကပ် ေစာင့�်ကည့ြ်ခငး်။ ဤအပုိငး်တငွ ် အေဝးမှ 

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်ဆိငုရ်ာ စွမ်းရညြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး် �ငှ့ ် ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်ဆိငုရ်ာ ချဉ်းကပ်နညး်လမ်းများအတကွ ်

လမ်း��နခ်ျကမ်ျားပါဝငသ်ည။် ထို ့ြပင ် ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွေဲပးသမူျားသည ် မညသ်ိုေ့သာ နညး်ပညာအသံးုြပုကာ အေဝးမှ 

ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်ြပုလပ်ု�ိငုပုံ်၊ ေဝးလ၍ံ ဝနေ်ဆာငမ်�များ လကလ်မ်ှးမမီ�ိငုေ်သာ  ေဘးကငး်လံြုခံု မ�မ�ှိေသာ အေြခအေနတငွ ်

မညသ်ိုလ့ပ်ုေဆာင�်ိငုပုံ် စသညတ်ိုလ့ညး် ပါဝငပ်ါသည။် 

ရညရွ်ယထ်ားေသာ ပရိသတမ်ျား 

 
 
ဤလမ်း��နခ်ျကစ်ာအုပ်အား လသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ အေြခအေနများတငွ ်GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွ ဲ�ငှ့ ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ် ူ

ဗဟိြုပုေသာ စတိ-်လမူ� အေထာကအ်ပ့ံများေပးြခငး်တငွ ်၎ငး်တို၏့ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုေဘးကငး်လံြုခံု မ�မ�ှိပဲ 

ေဝးလေံခါငဖ်ျားေသာ ေနရာများ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�မ�ှိေသာ ေနရာများ သိုမ့ဟတု ်စခနး်ြပငပ်�ှိ 

ေနရပ်စွန ့ခ်ာွေ���ေြပာငး်ေနထိငု�်ကေသာ လအူုပ်စု သို ့ လကလ်မ်ှးမီေစရန၊် ချဲ�ထငွရ်န ်သိုမ့ဟတု ်ြပုြပငထ်နိး်ည�ရိန ်လိအုပ်ေနေသာ၊ 

အေတွ�အ�ကံု �ှိေသာ နညး်ပညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ က�မ်းကျငဝ်နထ်မ်းများ�ငှ့ ်အဖဲွ�အစညး်များအတကွ ်ရညရွ်ယက်ာ 

ြပုစုေရးသားထားသည။် အေဝးမှ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်၏ ပုံစမံျားအားလံးုသည ်က�မ်းကျင၍် အေတွ�အ�ကံု �ှိေသာ 

စွမ်းရညြ်ပည့ ်GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွသဲမူျားမှ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်လိအုပ်ပါသည။်





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အပုိငး် ၁။ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုတံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကရ်န် အေဝးမှ 

ေ���လျား ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်ကိ ုေယဘယုျ ေလ့လာြခငး် 
 

 

၁.၁။ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ဆိငုရ်ာ ေ���လျားဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး် 
 
 

၁.၁.၁။ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ဆိငုရ်ာ ေ���လျား ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်ဆိတုာ ဘာလ။ဲ 
 
ပါဝငေ်သာ အစတိအ်ပုိငး် အများစု တညူေီနေသာ်လညး် GBV ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်သည ် အေြခကျကာ 

ေ���ေြပာငး်ြခငး်မ�ှိေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်�ငှ့ ် ကာွြခားပါသည။် အေြခကျတည�်ငမ်ိေနေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များြဖင့ ်

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျားသည ် အချကအ်ချာကျေသာ ေနရာများတငွ ် အစ�ပိုးလပ်ုေဆာငထ်ားေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များသိုလ့ာေရာကက်ာအသကအ်ရွယအ်လိကု ် စတိ-်လမူ� အေထာကအ်ပ့ံေပးြခငး် �ငှ့ ် ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကဲသ့ိုေ့သာ အြခားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ် ချိတဆ်ကေ်နကာ လ�ို� ဝှကလ်ံြုခံု မ��ှိေသာ GBV 

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်အား ေနစ့ဉ် လကလ်မ်ှးမီမ��ရ�ှိမည။် ��ငိး်ယဉှ်�ကည့မ်ညဆ်ိပုါက ေဘးကငး်လံြုခံု မ�မ�ှိြခငး်၊ လယွက်စွူာ 

ေ���လျား�ိငုမ်�မ�ှိြခငး်၊ ေဝးကာွလနွး်ြခငး် �ငှ့ ် အြခားေသာ အတားအဆးီများေ�ကာင့ ် အေြခကျတည�်ငမ်ိေနေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအား လကလ်မ်ှးမမီ�ိငုေ်သာ အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျား၏ လိအုပ်ချကမ်ျားအား အေဝးမှ 

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�များက ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန ် အေထာကအ်ကေူပးသည။် ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရနအ်တကွ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်ထခိိကုန်စန်ာေသာ လအူုပ်စုများ�ှိရာ ဆိဒုမ်ျားသို ့ ေ���လျားသာွးလာ�ကသည။် 
 
 
  
 



 
ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများသည် အစဉ်အလာအရြဖစေ်သာ အေြခကျဝနေ်ဆာငမ်�များအား လွယ်ကူစာွ 

လက်လှမ်းမီ�ိငုသ်ူများကို ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး�ိငုရ်န ် လူများ ေ���ေြပာငး် ေနထိုငရ်ာေနရာ၊ ြပနလ်ည ် အေြခချေသာေနရာ 

သိုမ့ဟုတ် အကူးအေြပာငး်ေနရာများတွင ်GBVဆိုငရ်ာ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် နညး်လမ်းြဖင့ ်ေ���ေြပာငး်ကူညသီည။် 

လူထသုည ် ေဝးလံေခါငဖ်ျားေသာ ေဒသ သိုမ့ဟုတ် �မို� ြပေဒသ�ှိ ေဒသခံအသိုငး်အဝိုငး်ထသဲို ့ ေ���ေြပာငး်ရေသာ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် ပျံ� �ှံေ့နထိုင�်ကသည့ ်အေြခအေနတွငလ်ညး် ဤပံုစြံဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်ကို အသံုးြပု�ိငုသ်ည။် 

 

 

GBV အား ေ���လျားတံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် အမျိုးအစားများ 

ယေနအ့ထ ိ GBV ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်အား လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိငုရ်ာ အသိငုး်အဝနး်မှ 

မညသ်ိုသ့တမှ်တသ်ညမှ်ာ ကွြဲပားြခားနားမ� ေြမာကြ်မားစွာ�ှိပါသည။် ဤ လမ်း��နခ်ျကမ်ျားအား လံြုခံု မ��ှိကာ 

ကျင့ဝ်တ�်ငှ့ည်ေီသာ အေဝးမှ◌ ှ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်များအတကွ ် စ�ံ�နး်တစခ်အုြဖစ ် ရညရွ်ယေ်သာ်လညး် 

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရာတငွ ် လသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ အေြခအေနတစခ်ခုျငး်စ၏ီ လကေ်တွ�ေြမြပငအ်ေနအထားအရ 

ေြပာငး်လပုံဲေဖာ်�ိငုသ်ညက်ိလုညး် မှတသ်ားထားရန ်အေရး�ကးီသည။် 

 



 
      ဤ လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကတ်ငွ ်ေဆးွေ�းွတငြ်ပသာွးမည့G်BVအားေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် အဓိက အမျိုးအစား 

(၂)မျိုးမှာ- 
 
၁။ ေနရပ်စွန ့်ခာွေ�� �ေြပာငး်ရေသာ သိုမ့ဟတု/်�ငှ့ ်�ှည�်ကာေနေသာ ပဋပိက� အေြခအေနတငွ ်GBV ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်  

ဤ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်� အမျိုးအစားတငွ ်ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်GBV ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ�များသည ်GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးရန ်ေနရပ်စွန ့ခ်ာွ ေ���ေြပာငး်ရေသာ သိုမ့ဟတု ်�ှည�်ကာေနေသာ ပဋပိက�ြဖစေ်နေသာ ဆိဒုတ်စခ် ု(သိုမ့ဟတု ်ဆိဒုမ်ျား) 

သို ့ ဆိးုရွားလနွး်ေသာ ပဋပိက�အေြခအေနတစခ် ုေကျာ်လနွ�်ပီးေနာကတ်ငွ ်အလညှ့က်ျ သာွးေရာကတ်ာဝန ်

ထမ်းေဆာငသ်ည။် ဥပမာ ဆိဒုတ်စခ်စုတီငွ ်တစပ်တလ်�င ်တစ�်ကမ်ိ၊ လေပါငး်များစွာ အချိနတ်စခ်�ုကာသညအ်ထ။ိ 

အကယ၍် ေ���လျားအဖဲွ�များသည ်အသးီသးီေသာ ဆိဒုမ်ျားသို ့ တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်များ ြပုလပ်ုသညဆ်ိပုါက 

ဆိဒုတ်စခ်ခုျငး်စတီငွ ် ေဒသ��ာရအေြခအေန�ငှ့ ်သင့ေ်လျာ်၍ �ပိုငဘ်ကက်ငး်ကာ အဝံငဂွ်ငက်ျစစီဉ်ထားေသာ  �ကားဝင ်

ေဆာငရွ်ကမ်�လိအုပ်သည။် 
 
 
 
 
 

ေြမြပငအ်ေြခအေနမှ 
ဘရူနဒ်�ီိငုင် ံမာကမဘ်ာေဒသတငွ ်၂၀၁၇ ဧ�ပီလ မ ှ၂၀၁၈ �သဂတုလ်ထ ိIRC၏ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ ဝနထ်မး်များသည ်ေ���လျား 

ဆိဒု ်ေလးခသုို ့ �ံုးမ ှတစပ်တလ်�င ်၄ရက ်သာွးေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးခဲသ့ည။် �ံုးမ ှ၂နာရီ�ကာ ေဝးေသာ ေ���လျားဆိဒုတ်စခ်စုသီို ့ 

သေဘာတညူမီ�ယထူားေသာ အချိနဇ်ယားအရ တစပ်တလ်�င ်တစ�်ကမိ ်သာွးေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးခဲ�့ကသည။် IRC၏ ေ���လျား 

အဖွဲ�များသည ်ငာှးရမး်ထားေသာ အေဆာကအ်ဦးများတငွ ်ဖွင့လ်စှထ်ားေသာ အမျိုးသမးီများ �ငှ့ ်မနိး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်

ရညရွ်ယထ်ားေသာ လံြုခံု ေသာ ေနရာများတငွ ်ြဖစရ်ပ်စမီခံန ့ခ်ွြဲခငး် �ငှ့ ်စတိ-်လမူ�အေထာကအ်ပံမ့ျားအား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးခဲပ့ါသည။် IRC၏ 

ေ���လျား အဖွဲ�များ မေရာက�်ှိ�ိငုေ်သာရကမ်ျားတငွ ်အမျိုးသမးီများ�ငှ့ ်မနိး်ကေလးငယမ်ျား၏ သတမ်ှတေ်ဖာ်ထတုထ်ားေသာ 

လိအုပ်ချကမ်ျားအရ ရပ်ရွာအေြခြပု လပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားသည ်အြခားေသာ စတိအ်ပနး်ေြဖေပးေသာ လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်စမွး်ရည ်

တညေ်ဆာကေ်ပးေသာ လပ်ုငနး်စဉ်များ ပံပိ့းုေပးခဲသ့ည။် ထိကုဲသ့ို ့ြဖင့ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မနိး်ကေလးငယ်များသည ်၎ငး်တို ့ ကိယုပိ်ငု ်

လပ်ုငနး်စဉ်များ စညး်�ံု းလုပ်ေဆာင�်ိငုရ်န ်အခငွ့အ်ာဏာများ ေပးခဲသ့ည။် 

 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါပုံသည ်ေနရပ်စွန ့ခ်ာွေ���ေြပာငး်ရေသာအေြခအေန �ငှ့ ်�ှည�်ကာလနွး်ေသာ ပဋပိက� အေြခအေနတငွ ်

ေဖာ်ေဆာငေ်သာ GBV ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ ေယဘယုျပုံစကံိ ုေဖာ်��နး်သည။် ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် �ငှ့ ်

အနမ့်ိဆံးု စခံျိနစ်�ံ�နး်များအား ဒဇုိီငး်ေရးဆွရဲနအ်တကွ ်လပ်ုငနး်စဉ်ကိ ုဤ လမ်း��နခ်ျက၏် အပုိငး် ၂ �ငှ့ ်အပုိငး် ၃ တငွ ်

ဆကလ်က ်�ှငး်လငး်ြပမည့အ်တိငုး် လပ်ုေဆာငသ်င့သ်ည။် 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုအေဝးမှ ေ���လျားဝန်ေဆာငမ်�အတကွ ်ချဉ်းကပ်နညး်များ 

အချိန်�ကာြမင့စွ်ာ ေနရပ်စွန ့်ခွာထကွေ်ြပး ေနရေသာ အေြခအေနတငွ ်ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး် 

 

ေ���လျားအဖဲွ�များ 
 

ည��ိ�ငိး်ေပါငး်စပ်ြခငး် ယန ◌္တရားများကိ ု

တညေ်ဆာက ်�ပီး   လံြုခံု ေရး �ငှး်လငး် 

�ပီးသည�်ငှ့ ်တစ�်ပိုငန်က ်ေ���လျား 

အဖွဲ�များသည ် အချိနတ်စခ်�ုကား ကာလ 

တငွ ်စမ်တ ်လမူ�အသိငုး်အဝိငုး်ဆသီို ့ ခရီးသာွးလာ�ိငုသ်ည။် 

ေ���လျားအဖွဲ�ဝငမ်ျား အေရအတကွ ်�ငှ့ ်ေပါငး်စပ်ဖွဲ�စညး်ြခငး်၊ 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များလိအုပ်ချကသ်ည ်ဆိဒုတ်စခ်စု၏ီ ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွ 

သပ်ိသညး်ဆ �ငှ့ ်လဦူးေရ၊ ဆိဒုမ်ျား  

�ကားအကာွအေဝး၊ အစအီစဉ်အတွက ်တိကု�်ိုက ်

ေထာကပံ်ြ့ခငး်အတကွ ်ေလလ့ာထား�ပီးေသာ လိအုပ်ချကမ်ျား 

အေပါ်မ�တညသ်ည။် 

 

 

+ 
  
ြဖစ်ရပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သ ူနယေ်ဝးကငွး်ဆငး် လပ်ုသား ကျန်းမာေရးလပ်ုသား  
 
 
 
 
 
 
 
ြဖစ်ရပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သ ူ   နယေ်ဝးကငွး်ဆငး် လပ်ုသား   ေလ့လာထားေသာ လိအုပ်ချကမ်ျား 

 
 
 
ေ�� �လျားဆိဒုမ်ျားတငွ ်GBV လ�ပ်�ှားမ�များမဟတုေ်သာ လ�ပ်�ှားမ�များ�ငှ့ ်ချိတဆ်က�်ပီး ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခဲွမ�အတကွ ်

ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား လပ်ုေဆာငရ်န် 
 
လ�ို� ဝကှ်ထိနး်သမ်ိးမ�ကို လက်လှမ်းမီေစရန ်စတိ်ဒဏရ်ာမရ�ိငုေ်သာ၊ GBV �ငှ့မ်ဆိုငေ်သာ အုပ်စဖုွဲ �လ�ပ်�ှားမ�များ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်�ိငုရ်န ်

အချိန�်ငှ့ ်သးီသန ့ေ်နရာ သတ်မှတ်ေဖာ်ထတု်ပါ။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအတကွ ်

ယာယလီံြုခံုေသာေနရာများ  
 

•• လမူ�ကနွယ်က ်လ�ပ်�ှားမ�များကိ ုရပ်ရွာလထူမု ှကိယုပိ်ငုြ်ဖစေ်စရန ်

အားေပးြခငး် 

 

••  တစဦ်းချငး် ေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်�ငှ့ ်စမွး်ရညြ်မ�င့တ်ငေ်ပးြခငး် 

 

•• ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် အ��ရာယ ်ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်၊ လံြုခံု မ� အစအီမ၊ံ 

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်မ� စမွး်ရညမ်ျား၊ အစရီငခ်တံငသ်ငွး်ြခငး် 

 

••  အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ်ြဖစရ်ပ်စမီခံန ့ခ်ွြဲခငး် 
 
 

 

 

 

 

အြခားက� ဝန်ေဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ချ ိတဆ်ကက်ာ 

ပူးတွတဲည�်ှိေသာ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား 
 

•• ကျနး်မာေရး ေဆးေပးခနး်များကဲသ့ိုေ့သာ GBV မဟတုေ်သာ 

အေြခကျေနသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ချိတဆ်ကထ်ားေသာ 

သးီသန ့အ်ခနး်များတငွ ်ြပုလပ်ုသည့ ်ြဖစရ်ပ်စမီခံန ့ခ်ွမဲ� 

 

•• အြခားက��ငှ့ ်အတလူပ်ုကိငုခ်ျနိတ်ငွ ်တမဲျား၊ စေုဝး�ိငုေ်သာ 

အေဆာကအ်အံုများ အသံးုြပုကာ ဖနတ်းီထားေသာ သးီသန ့ေ်နရာများတငွ ်

ြပုလပ်ုသည့ ်ြဖစရ်ပ်စမီခံန ့ခ်ွမဲ� 

 

•• အားေကာငး်ေသာ ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်ြခငး်၊ သငတ်နး်၊ ဆိဒုတ်ငွ�်ှိေသာ 

အချိန�်ငှ့ ်ကျင့ဝ်တ�်ငှ့ည်ေီသာ ��နး်ပိုမ့� လပ်ုထံးုလပ်ုနည်းများ 

 

 

 

အေရးေပါ်ဖုန်းလိငုး်များ၊ သငတ်န်း �ငှ့ ်ရပ်ရွာအသိငုး်အဝန်း ြပငပ်ထစိပ်လပ်ုေဆာငြ်ခငး် 

ေ���လျားအဖဲွ�များ ဆိဒု/်ေနရာတငွ ်မ�ှိေနချိနတ်ငွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ လကလ်မ်ှးမီြခငး်၊ ထေိရာကမ်��ှိြခငး်၊ �ငှ့ ်

ရည�်ှညတ်ညတ်ံြ့ခငး်များ တိးုတကလ်ာေစရန ်အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျားအား လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိမ့�များ ြပုလပ်ု�ိငုရ်န ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား၏ အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များ�ငှ့ ်သငတ်နး်များ၊ အားေကာငး်ေသာ ��နး်ပုိမ့�လမ်းေ�ကာငး်များ �ငှ့ ် 

ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျား။  
 
 
 



 
၂။ ချကခ်ျငး်လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်ရည်တိ ုတံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်� 

 

လသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ အကျပ်အတညး်ကာလ၏ အေြခအေနဆိးုရွားေနစဉ်တငွ ်အကယ၍် 

လအူုပ်စုသည ်တစေ်နရာထတဲငွ ်မေနထိငုပဲ် ေ���လျား ဝနေ်ဆာငမ်� သိုမ့ဟတု ်အေြခချ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်ေဝးလေံနပါက ချကခ်ျငး်လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်ရညတ်ိ ုတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�သည ်

ထိလုအူုပ်စုအား အသကက်ယေ်သာ ချကခ်ျငး် �ကားဝငလ်ပ်ုေဆာငမ်� လပ်ုေဆာငေ်ပးရန ်သင့ေ်လျာ်ကာ 

ထေိရာကဆ်ံးုေသာ နညး်လမ်းများ ြဖစ�်ိငုသ်ည။်  ချကခ်ျငး်လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်

ရညတ်ိတုံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�တငွ ်အကျပ်အတညး်ကာလတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်� ြပုလပ်ုရန၊် ရ�ှိ�ိငုေ်သာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအေ�ကာငး်�ငှ့ ်အ��ရာယ ်ေလျာခ့ျြခငး်ဆိငုရ်ာ ေထာကပ့ံ်ပစ�ညး်များ ေထာကပံ့်ရန ်GBV 

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ�များသည ်ဆိဒုတ်စခ်သုို ့ တစ�်ကမ်ိ သိုမ့ဟတု ်

ရကေ်တာ်ေတာ်များများအတငွး် �ကမ်ိေရများစွာ သာွးေရာက ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်များ ပါဝငသ်ည။် 
 
 
 
 
 

ေြမြပငအ်ေြခအေနမှ  
ြမနမ်ာ�ိငုင်တံငွ ်ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်�ငှ့ ်အြခားေသာ တိငုး်ရငး်သား လကန်ကက်ိငုအ်ဖွဲ�များအ�ကား 

ပဋပိက�ေ�ကာင့ ်ဘရုားေကျာငး်ြခဝံငး်များထသဲို ့ ရွာသားများ ထကွေ်ြပးလတွေ်ြမာက�်ကချိနတ်ငွ ်IRC 

GBV ေ���လျားအဖွဲ�များသည ်အလညှ့က်ျစနစြ်ဖင့ ်ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွ ေ���ေြပာငး်ေနေသာ 

လအူုပ်စငုယမ်ျားဆသီို ့ ေရာက�်ှိ�ိငုေ်အာင ်ချကခ်ျငး်လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်ရညတ်ိတုံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�ကိ ု

လပ်ုေဆာငခ်ဲပ့ါသည။် ေ���လျားအဖွဲ�အား သင့ေ်လျာ်ေသာ ဘာသာစကားများ ေြပာဆိ�ုိငုေ်သာ IRC �ငှ့ ်

မတိဖ်ကအ်ဖွဲ�အစညး်များမ ှGBV ဝနထ်မး်များြဖင့ ်ဖွဲ�စညး်ထားသည။် ထိုအ့ြပင ်၇၂ နာရီအတငွး် 

လငိအ်�ကမး်ဖကခ်ရံေသာ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ်��နး်ပိုေ့ပးြခငး်၊ ကိယုဝ်နေ်ဆာငြ်ခငး် 

�ငှ့ ်HIV ကာကယွတ်ားဆးီ�ိငုရ်န ်ေဆးကသုမ�ေပးေသာ IRC၏ ကျနး်မာေရး ဝနထ်မး်များလညး် 

ပါဝငသ်ည။် အဖွဲ�သည ်အမျိုးသမးီများ�ငှ့ ်မနိး်ကေလးငယမ်ျားအား သးီသန ့ေ်တွ�ဆံကုာ သတူိုအ့ား 

နားေထာငေ်ပးြခငး်၊ ဆနး်စစြ်ခငး်၊ အကယ၍် သင့ေ်လျာ်ပါက ေဘးကငး်လံြုခံု မ� �ငှ့ ်လံြုခံု ေရး 

အ��ရာယမ်ျား၊ အေဝးမ ှGBV ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်ဆိငုရ်ာ အေရးေပါ်ဖနုး်နပံါတမ်ျား အပါအဝင ်

ဝနေ်ဆာငမ်�များ အေ�ကာငး် သတငး်အချကအ်လကေ်ပးြခငး်၊ �ငှ့ ်အကယ၍် လိအုပ်ပါက 

ဂဏုသ်ကိ�ာကာကယွေ်ပးေသာ ပစ�ညး်အစံမုျား ေထာကပံ်ေ့ပးြခငး် များ လပ်ုေဆာငပ်ါသည။် ထိ ု

ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွေ���ေြပာငး်ေနထိငုေ်သာ ရွာသားများသည ်ပံမုနှအ်ားြဖင့ ်တစပ်တအ်တငွး် သတူို၏့ 

မရူငး်ေနရပ်သို ့ ြပနလ်ညေ်နထိငုသ်ာွး�ကသည။် ထိအုချိနတ်ငွ ်အဖွဲ�သည ်အထးူသြဖင့ ်တစဦ်းချငး်အား 

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်မတှစဆ်င့ ်ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာသညမ် ှလ�၍ဲ  ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွ ေ���ေြပာငး်ေသာ 

ထိလုအူုပ်စုသို ့ ေထာကပံ်ြ့ခငး် ရပ်နားလိကုသ်ည ်

 



 
 
 

ဤ လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကတ်ငွ ်ပါ�ှိေသာ အေ�ကာငး်အရာသည ်အထကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားေသာ 

ေနရပ်စွန ့ခ်ာွေ���ေြပာငး်ရေသာ သိုမ့ဟတု ်�ှည�်ကာေနေသာ ပဋပိက� အေြခအေနတငွ ်

ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�၏ ပထမဆံးုေသာ အမျိုးအစားကိသုာ အဓိကဦးတည ်ထားပါသည။် 

အဘယေ်�ကာင့ဆ်ိေုသာ် ၎ငး်တိုသ့ည ်GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးြခငး် �ငှ့ ်ဒဇုိီငး်ေရးဆွြဲခငး်အတကွ ်ပုိ�ပီး 

ြပည့စ်ံုေသာ ရည�်ှည ်ချဉ်းကပ်မ�လိအုပ်ေသာေ�ကာင့ ်ြဖစသ်ည။် သိုေ့သာ်လညး် 

ချကခ်ျငး်လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်ရညတ်ိ ုတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�များကိ ုအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်၊ 

ဒဇုိီငး်ေရးဆွြဲခငး် �ငှ့ ်ပတသ်က၍် အပုိငး် ၂ တငွလ်ညး် ေဖာ်ြပထားသည။် 
 
 

၁.၁.၂။ ဘယအ်ချိန်မှာ ေ���လျား ဝန်ေဆာငမ်�ြဖင့ ်တံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမလ။ဲ  

 

အေြခကျေန�ပီးေသာ တံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်� မလပ်ုေဆာင�်ိငုေ်သာ အချိန်တငွသ်ာလ�င ်

ေ�� �လျားတံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်� ကိ ုထည့သ်ငွး်စဉ်းစားသင့သ်ည ်သိုမ့ဟတု ်ပူးေပါငး်လပ်ုေဆာငရ်န ်

သေဘာတထူားေသာ ေဒသခ ံမိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်အား စွမ်းရညြ်မ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်မှ တိကု�ုိ်ကြ်ဖစေ်စ 

သိုမ့ဟတု ်သယွဝုိ်က၍်ြဖစေ်စ အေြခကျေန�ပီးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ စတငအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ် 

�ပီးသည့အ်ထ ိေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�အား ယာယ ီလိအုပ်ချကြ်ဖည့ဆ်ညး်ြခငး်အြဖစ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး�ိငုသ်ည။် ဆိဒုထ်တဲငွ ်အချိနအ်ကန ့အ်သတသ်ာရေသာေ�ကာင့ ်GBV ေ���လျား 

ဝနေ်ဆာငမ်�များသည ်�ပီးြပည့စ်ံုေသာ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�၊ စတိ-်လမူ� အေထာကအ်ပ့ံ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

သိုမ့ဟတု ်��နး်ပုိဝ့နေ်ဆာငမ်�များေပးြခငး်ကိ ုြပုလပ်ု�ိငုလ်မ့်ိမညမ်ဟတုေ်ပ။ ထိုေ့�ကာင့ ်

အေြခကျတည�်ငမ်ိေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိေသာ အချိနတ်ငွ ်

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�များ အေကာငအ်ထညမ်ေဖာ်သင့ေ်ပ။ ထိုအ့ြပင ်လံြုခံု ၍ အရညအ်ေသးွြပည့ဝ်ေသာ 

ေ���လျား အစအီစဉ် လပ်ုေဆာင�်ိငုရ်န ်လိအုပ်ေသာ ေငေွ�ကး�ငှ့ ်လူအ့ရငး်အြမစမ်ျားသည ်

အေြခကျတည�်ငမ်ိေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များထက ်ပုိ၍ လိအုပ်ချကမ်ျား�ိငုက်ာ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်�ိငုရ်န ်

ပုိ၍ စနိေ်ခါ်မ��ှိ�ိငုေ်သာ အလားအလာ�ှိသည။် 

မညသ်ိုပ့ငြ်ဖစေ်စကာမူ များြပားေသာ အခငး်အကျငး်တငွ ်ပုိ၍ ြပုြပငလ်ယွက်ာ 

အလိကုသ်င့ေ်ြပာငး်လ�ဲိငုေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်� ပုံစမံျား လိအုပ်သည။် သည့အ်ြပင ်ထခိိကုန်စန်ာရေသာ 

လအူုပ်စုများ၏ ရည�်ှည ်လိအုပ်ချကမ်ျား၊ ချကခ်ျငး်လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုထေိရာကစွ်ာ 



တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က�်ိငုရ်န ်GBV ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ကိ ုအသံးုြပု�ိငုသ်ည။် ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် 

ပုံစ ံကိ ုအေြခအေန အခငး်အကျငး်အရ ေရွးချယလ်ပ်ုေဆာငြ်ခငး်၏ အေ�ကာငး်အရငး်မှာ 

ကွြဲပားြခားနား�ိငုေ်သာ်လညး် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အချကမ်ျားသည ်ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�များ 

အသံးုြပုြခငး်ကိ ု အဆံးုအြဖတေ်ပး�ိငုမ်ည့ ်အချကအ်လကအ်ချို� ြဖစသ်ည။် 

 
• GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ကန ့သ်တထ်ားေသာ သိုမ့ဟတု ်လကလ်မ်ှးမီမ�မ�ှိေသာ ေနရာေဒသတငွ ်

ထခိိကုလ်ယွ ်ေနရပ်စွန ့ခ်ာွေ���ေြပာငး်ရေသာ လဦူးေရများ �ှိပါသည။် ၎ငး်ကိ ုေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်ြခငး် 

ယ��ာရားများ၊ ေအဂျငစ်မီျား�ကား သိုမ့ဟတု/်�ငှ့ ်ရပ်ရွာအသိငုး်အဝုိငး်များအား 

ေလလ့ာအကြဲဖတမ်�များမှ တစဆ်င့ ် အြခားေသာ လသူားချငး် စာနာေထာကထ်ားမ�ဆိငုရ်ာ 

လပ်ုေဆာငေ်နသမူျား�ငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ဆးွေ�းွြခငး်မှ ေလလ့ာ�ိငုသ်ည။် 

• အကာွအေဝး၊ ေ���ေြပာငး်သာွးလာရာတငွ ်ကန ့သ်တမ်�များ �ငှ့ ်အြခားေသာ 

အေ�ကာငး်အရငး်များေ�ကာင့ ်လထူသုည ်အေြခကျတည�်ငမ်ိေနေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များသို ့ 

လကလ်မ်ှးမမီ�ိငုေ်�ကာငး် အစရီငခ်တံငြ်ပသည။် 

• လထူသုည ်ကျယြ်ပန ့ေ်သာ ေကျးလက ်�ငှ့ ်�မို� ြပေဒသ၊ ေဒသခ ံအမ်ိ�ှင ်အသိငုး်အဝနး်များ၏ 

ေနရာအ�ှံ ့ ြဖန ့က်ျကေ်နထိငု�်ကသည။် 

• လထူသုည ်လတတ်ေလာ ေနရပ်စွန ့ခ်ာွေ���ေြပာငး်ရြခငး်၊ အကးူအေြပာငး် သိုမ့ဟတု ်လနွစွ်ာ 

ေဝးကာွေသာ ေ���ေြပာငး်ေနရာတငွ ်တည�်ှိသည။် 

• လကလ်မ်ှးမီြခငး် ၊ေဘးကငး်လံြုခံု မ� သိုမ့ဟတု ်ရာသဦတ ုဆိးုရွားြခငး် အစ�ှိသည့ ်အြခားေသာ 

ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားေ�ကာင့ ်လသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ အေထာကအ်ပ့ံများသည ်ထိသုိုေ့သာ 

ေနရာေဒသများတငွ ်ရည�်ညှတ်ညတ်ံရ့န ်ခကခ်�ဲိငုသ်ည။်  

• ထိေုနရာတငွ ်GBV ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ�များ အပါအဝင ်အြခားေသာ GBV 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား မ�ှိပါ။ 

• ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးေသာ အဖဲွ�များအ�ကား အေြခကျတည�်ငမ်ိေနေသာ 

ေနစ့ဉ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ အစ�ပိုးလပ်ုေဆာငရ်န ်အေရးေပါ် လိအုပ်ချကမ်ျား အလနွမ်ျားြပားေနကာ 

အရငး်အြမစမ်ျား အလနွန်ညး်ပါးေနပါသည။် 

 

 



GBV ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�များ ပ့ံပုိးေပးရနအ်တကွ ်လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား �ငှ့ ်ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားအားလံးုသည ်

မညသ်ည့ ်�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်�၏ အ��ရာယ ်စနိေ်ခါ်မ�များ �ငှ့ ်အကျိုးေကျးဇူးများ၊ လိအုပ်ချကမ်ျား၊ 

စွမ်းရညမ်ျားအား ေသချာစွာ စစိစေ်လလ့ာမ�ေပါ် အေြခခသံင့က်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရနအ်တကွ ်

ရည�်ှညြ်ဖစေ်သာ အစအီစဉ်�ငှ့ ်ချိတဆ်ကထ်ားသင့သ်ည။် GBV တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်� လပ်ုေဆာငေ်နေသာ 

အဖဲွ�များသည ်�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်�၏ ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ိှေသာ အကျိုးေကျးဇူးသည ်

အ��ရာယက်ျေရာက�်ိငုမ်�ထက ်ပုိ၍ အေရး�ကးီေနချိန်မှသာလ�င ်ေ���လျား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�ကိ ု

ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားသင့သ်ည။် ထို ့ြပင ်အဖဲွ�အစညး်၏ ရပ်တညမ်�သည ်ဝနထ်မ်းများ၊ အကျိုးခစံားခငွ့�်ှိသမူျား 

သိုမ့ဟတု ်အြခားသမူျားအား အ��ရာယ ်မကျေရာကေ်စရနလ်ညး် အေရး�ကးီသည။် 

 
 
 

၁.၂။ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုအေဝးမှ ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး် 
 
 

၁.၂.၁။ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုအေဝးမှ ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်ဆိတုာ 

ဘာလ။ဲ 
GBV ကိ ုအေဝးမှ ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်သည ်GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များ (အဓိကအားြဖင့ ်စတိခ်စံားမ�ဆိငုရ်ာ 

အေထာကအ်ပ့ံ �ငှ့ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�) အား လကူိယုတ်ိငုမ်ဟတုဘ် ဲနညး်ပညာ ပလကေ်ဖာငး် ဥပမာ- 

အေရးေပါ်ဖုနး်နပံါတ၊် စကားေြပာခနး် သိုမ့ဟတု ်စာတိစုနစ ်တိုမှ့တစဆ်င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည။် အေဝးမှ GBV 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်များသည ်၁) လထူကုိယုတ်ိငု ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအား လကလ်မ်ှးမမီ�ိငုေ်သာ ေနရာများ 

သိုမ့ဟတု ်ေဘးကငး်လံြုခံု မ�မ�ှိေသာေ�ကာင့ ်အဖဲွ�အစညး်မှ လြူဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ မေပး�ိငုေ်သာ 

ေနရာများတငွ ်သးီသန ့ရ်ပ်တညေ်သာ �ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်များ ပ့ံပုိးေပး�ိငုသ်ည။် ၂) ၎ငး်တိုက့ိ ု

ပထဝီအေနအထားအရ ဝနေ်ဆာငမ်�များ လကလ်မ်ှးမီြခငး်အား ချဲ�ထငွရ်န ်အေြခကျေနေသာ 

အစအီစဉ်�ငှ့အ်တတူွဖဲက၍် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်�ိငုသ်ည။် ထိမှုသာလ�င ်၎ငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များအား 

ေဒသအဆင့ ်သိုမ့ဟတု ်�ိငုင်အံဆင့ထ် ိလကလ်မ်ှးမီလာမည။် ၃) ၎ငး်ကိ ုေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ� မှ 

ဆိဒုတ်ငွ ်မ�ှိေနေသာအချိန၌် GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များ ဆကလ်ကတ်ိ ိးုချဲ�ရန ်ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ြဖင့ ်

ချဉ်းကပ်ြခငး်၏ အစတိအ်ပုိငး်တစခ်အုြဖစ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်�ိငုသ်ည။် ထိအုေြခအေနတငွ ်

ေ���လျားဆိဒုမ်ျား�ှိ လဦူးေရထသံိုသ့ာ လကလ်မ်ှးမီကာ ပထဝီအေနအထားအရ ေရာက�်ိငုေ်သာ 

အကာွအေဝးလညး် ကန ့သ်တခ်ျက ်ပုိ၍�ှိ�ိငုသ်ည။် 
 

 



၁.၂.၂။ မညသ်ည့အ်ချိန်တငွ ်အေဝးမှ ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်ကိ ု

ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားရမညန်ညး်။ 

 

မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်အေဝးမှ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�အား ချဉ်းကပ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်ကိ ု

စဉ်းစားရမညက်ိ ုအထကတ်ငွ ်အေ�ကာငး်အရာများ ေဖာ်ြပခဲပ့ါသည။် ထိုအ့ြပင ်တစခ်တုညး် 

အေကာငအ်ထည ်ေဖာ်ေဆာငေ်သာ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ြဖစေ်စ၊ ေ���လျား သိုမ့ဟတု ်အေြခကျေနေသာ 

အစအီစဉ်၏ တစစ်တိတ်စပုိ်ငး်အြဖစြ်ဖစေ်စ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်သည ်

ေအာကပ်ါအကျိုးေကျးဇူးများအား ြဖစထ်နွး်ေစပါသည။် 

 

• အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားသည ်အကျပ်အတညး်ဒဏ ်ခစံားေနချိနတ်ငွ ်၎ငး်တိုအ့ား ချကခ်ျငး် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ရရန ်ကညူေီပးသည။် 

 

• လတွလ်ပ်စွာ သာွးလာ�ိငုမ်�မ�ှိြခငး်ေ�ကာင့ ်လကူိယုတ်ိငု ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်သို ့ 

လကလ်မ်ှးမမီ�ိငုေ်သာ လထူအုား အကျပ်အတညး်ကာလ ေထာကပ့ံ်ေပးြခငး်၊ �ငှ့ ်ထိေုဒသများတငွ ်

လကလ်မ်ှးမမီ�ိငုေ်သာ သိုမ့ဟတု ်ဝနေ်ဆာငမ်�မေပး�ိငုေ်သာ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ကိ ုလကလ်မ်ှးမီမ�အား 

ချဲ�ထငွေ်ပးသည။် 

 

• အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအားလံးုအတကွ ်လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ��ှိေစပါသည။် သိုေ့သာ်လညး် 

အထးူသြဖင့ ်အမျိုးသား သိုမ့ဟတု ်LGBTI အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားကဲသ့ိုေ့သာ 

အကအူည�ီှာေဖွချိနတ်ငွ ်ထပ်ေဆာငး် စတိဒ်ဏရ်ာရသာွးသမူျားသို ့ ေရာက�်ှိရာတငွ ်

အသံးုဝင�်ိငုသ်ည။်  

 

• ထိကုဲသ့ိုေ့သာ နညး်ပညာများအသံးုြပု�ိငုေ်ချ ပုိများေသာ သိုမ့ဟတု ်လသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ 

အေြခအေနတငွ ်လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�၊ အလွသဲံးုစားမ� �ငှ့ ်ေခါငး်ပုံြဖတြ်ခငး် ခရံ�ိငုေ်သာ 

အ��ရာယြ်မင့မ်ားေနသည့ ်ဆယေ်ကျာ်သကအ်ရွယ ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်� 

လကလ်မ်ှးမီြခငး်အား အလားအလာ�ှိစွာ တိးုြမ�င့ေ်ပးသည။် 

 



• အထကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိငုး် ေ���လျား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�များ�ငှ့အ်တ ူအသံးုြပုချိနတ်ငွ ်

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များသည ်ေ���လျားအဖဲွ� ဆိဒုထ်တဲငွ ်မေရာက�်ှိ�ိငုခ်ျိနတ်ငွ ်GBV 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်အား ဆကလ်ကပ့ံ်ပုိးေပးသည။် ေ���လျား �ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်�၏ 

အစတိအ်ပုိငး်အြဖစ ်အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်၏ လပ်ုငနး်ေဆာငတ်ာများတငွ ်
 

»» GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွေဲပးသမူျားအား အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား�ငှ့ ်တိကု�ုိ်က ်

ေြပာဆိဆုကသ်ယွရ်န ်ပ့ံပုိးေပးကာ အကျပ်အတညး်ကာလတငွ ်

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်၊ လံြုခံု မ� အစအီမံ၊ သတငး်အချကအ်လက ်အရငး်အြမစမ်ျား 

�ငှ့ ်��နး်ပုိ ့ြခငး်များကိလုညး် အကအူညေီပးသည။် 

 

»» GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွေဲပးသမူျားအား အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအား ပ့ံပုိးေပးေသာ 

အြခားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား၊ ေ���လျား အစအီစဉ်တငွ ်ပ့ံပုိးေပးေနေသာ ရပ်ရွာလထူ ု

ေစတနာဝ့နထ်မ်းများ (ဤ လပ်ုငနး်လမ်း��နတ်ငွ ်ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားအြဖစ ်

ရည�်�နး်သည)် �ငှ့ ်ေြပာဆိဆုကသ်ယွရ်န ်ပ့ံပုိးေပးသည။် 

 

အဘယေ်�ကာင့ဆ်ိေုသာ် အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များသည ်တစခ်တုညး် ရပ်တညေ်သာ 

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး် �ငှ့ ်ေ���လျား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်၏ အစတိအ်ပုိငး်အြဖစလ်ညး် ၂မျိုးလံးုတငွ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်ဤ လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကတ်ငွ ်ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် 

ေခါငး်စဉ်အပုိငး်တစခ်လုံးုတငွ ်ေဆးွေ�းွတငြ်ပပါလမ့်ိမည။် ထိထုကပုိ်ေသာ အေရးေပါ်တယလ်ဖုီနး်လိငုး် 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး် လမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ ုေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၅9 တငွ ်ေဖာ်ြပထားသည။်   
 
 
 
 
 
 
9 လုပ်ငနး်လမ်း��နခ်ျက်များသည် နညး်ပညာအသစ ်အသံုးြပုကာ အေဝးမ ှ“စကားေြပာခနး်” ပံုစံများ �ငှ့ ်

အေဝးမ ှဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် အြခားေရွးချယ်စရာများကို မေဖာ်��နး်ပါ။ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အပုိငး် ၂။ ကျား၊မအေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ကိအုေဝးမှေ���လျားဝန်ေဆာငမ်� 

ေပးြခငး်ကိ ုြပငဆ်ငြ်ခငး် 
 
 
 
ေ���လျား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်အား ဒဇုိီငး်မေရးဆွမီဲတငွ ်အ�ကို ြဖန ့က်ျကြ်ပငဆ်ငမ်� (အဆင့ ်၁) �ငှ့ ်ဆိဒုတ်ငွး် 

ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး် (အဆင့ ်၂) ၏ တစစ်တိတ်စပုိ်ငး်အြဖစ ်များစွာေသာ လပ်ုငန် ်းစဉ်များကိ ုလပ်ုေဆာငသ်င့သ်ည။် 

 
 

အဆင့ ်၁ - အ�ကို  ြဖန ့်ကျကြ်ပငဆ်ငမ်�  

ချကခ်ျငး်လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်ရညတ်ိ ုတံု ့ြပနမ်�များ အပါအဝင ်ေ���လျား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် အားလံးုအတကွ ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ 

လပ်ုငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်တာဝနမ်ျားသည ်အ�ကို  ြဖန ့က်ျကြ်ပငဆ်ငမ်�၏ တစစ်တိတ်စပုိ်ငး် ြဖစသ်င့သ်ည။် 

 
• သတငး်အချကအ်လက ်စုေဆာငး်ြခငး်။  အသစေ်သာ ေနရပ်စွန ့ခ်ာွေ���ေြပာငး်မ� တစခ်အုေ�ကာငး်�ကားလ�င ်�ှိ�ငှ့�်ပီးေသာ 

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�များ အပါအဝင ်အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များအား �ငှ့ ်အေြခကျ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ တညေ်နရာများ 

အတတ�်ိငုဆ်ံးု �ှာေဖွ�ိငုရ်န ်GBV ေ���လျားအဖဲွ� မှ GBV အစုအဖဲွ� ခွ၊ဲ အြခားေသာ လသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ 

အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်သင့သ်ည။် အနးီစပ်ဆံးု ခွြဲခားထားေသာ လဦူးေရ ကနိး်ဂဏနး်များ၊ ေြပာဆိေုသာ 

ဘာသာစကားများ၊ သကဆ်ိငုရ်ာ ရပ်ရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျား၏ နာမည ်�ငှ့ ်ရာထးူ၊ ၎ငး်တို၏့ ဆကသ်ယွရ်မည့ ်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား၊ �ငှ့ ်သကဆ်ိငုရ်ာ အစိးုရ အဆကအ်သယွမ်ျားအြပင ်အြခားေသာ 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိလုညး် စုေဆာငး်ထားသင့သ်ည။် 



 

• ေဘးကငး်လံြုခံု မ�ကိ ုလကလ်မ်ှးမီြခငး်။ ြဖန ့က်ျကမ်�များ မြပုလပ်ုမီ ေလက့ျင့မ်��ှိ�ပီးေသာ လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ 

ကငွး်ဆငး်ဝနထ်မ်းမှ ေနရာတစခ်�ုငှ့ ်တစခ်�ုကား သာွးလာေရးလမ်းေ�ကာငး်များ�ငှ့ ်အြခားေရွးချယစ်ရာ 

လမ်းေ�ကာငး်များအြပင ်ေလလ့ာအကြဲဖတမ်ည့ ်အဖဲွ� သာွးေရာက�်ိငုေ်ချ�ှိေသာ တညေ်နရာတစခ်စုအီတကွ ်ကနဦး 

လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ ေလလ့ာအကြဲဖတမ်� ြပုလပ်ုသင့သ်ည။် လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ ကငွး်ဆငး်ဝနထ်မ်း သည ်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား အတညြ်ပုရန ်ေြမာကမ်ျားစွာေသာ ရငး်ြမစအ်မျိုးမျိုး (အစိုးရမဟတုေ်သာ �ိငုင်တံကာ 

အဖဲွ�အစညး်များ၊ NGO များ၊ ေဒသခကံိယုစ်ားလယှမ်ျား) မှ အချကအ်လကမ်ျား စုေဆာငး်သင့သ်ည။် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၁ 

တငွ ်အေရးေပါ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကရ်နအ်တကွ ်�ုိး�ှငး်ေသာ လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ အ��ရာယမ်ျားအား ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး် 

ပါ�ှိသည။် လျငြ်မနက်ာ သသံရာစကဝ်နး်ပုံစ ံလညေ်နေသာ ေနရပ်စွန ့ခ်ာွမ�များတငွ ်လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ 

ေဆာငရွ်ကသ်မူျားသည ်ေဒသအလိကု ်လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား၊ လမ်းအေြခအေနများ 

�ငှ့ပ်တသ်ကေ်သာ ေခတေ်ရစးီေ�ကာငး်များကိ ုေြခရာခမှံတထ်ားသင့သ်ည။် GBV ဝန်ေဆာငမ်�ေပးေသာ ဝန်ထမ်းများမှာ 

အများအားြဖင့ ်အမျိုးသမီးများ ြဖစေ်သာေ�ကာင့ ်အ��ရာယမ်ျားကိ ုသတမှ်တေ်ဖာထ်တုရ်ာတငွ ်အား�ကးီသည့ ်

ကျား၊မေရးရာ အြမင ်လိအုပ်သည။် ဆိဒုမ်ျားသို ့ ခရီးသာွးလာရန ်ခငွ့ြ်ပုချကရ်သည�်ငှ့ ်တစ�်ပိုငန်က ်သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး 

နညး်လမ်းများကိ ုခွြဲခားသတမှ်တရ်မည။် 

 

 

 
 
 
 
 



 
• ေထာကပ့ံ်ေရး ပစ�ညး်များ �ကို တငေ်နရာချထားြခငး်။ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ေထာကပ့်◌ေံရးပစ�ညး်များအား 

လကလ်မ်ှးမီ�ိငုေ်သာ အေနအထားြဖင့ ်သိေုလာှငထ်ားြခငး်၊ သယယ်ပုိူေ့ဆာငရ်န ်�ငှ့ ်အသံးုချ�ိငုရ်န ်

အသင့အ်ေနအထားြဖစေ်စရန ်�ကို တငေ်နရာချထားရမည။် ၎ငး်ပစ�ညး်များတငွ ်

 

»» ဂုဏသ်ကိ�ာကာကယွေ်ပးေသာ ပစ�ညး်အစံုများ၊ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်ဆိငုရ်ာ ပစ�ညး်များ (ဥပမာ- 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား လိအုပ်�ိငုေ်သာ ပစ�ညး်များ) �ငှ့ ်အြခား အ��ရာယေ်လျာခ့ျေရးဆိငုရ်ာ 

ပစ�ညး်များ 

»» စကတ်ပ်ယာဉ်များအတကွ ်စကသ်ံးုဆ ီ�ငှ့ ်ကရိိယာများ 

»» ေဆးဝါးပစ�ညး်များ (ဥပမာ - အေရးေပါ် သေ��တားေဆး စသညြ်ဖင့)် 

 

»» (ြဖစ�်ိငုပ်ါက) ဇယားများ �ငှ့ ်�ုပ်ပုံများ၊ အေရးေပါ် ဖုနး်နပံါတမ်ျား ပါဝင၍် ဓေလထ့ံးုတမ်း�ငှ့ ်

ကိကုည်ေီသာ IEC ပစ�ညး်များ 

»»  ဝနထ်မ်းကဒြ်ပားများ၊ လပ်ုငနး်စဉ်အတကွ ်အဖဲွ�အစညး်မှ ခငွ့ြ်ပုချကမ်ျား �ငှ့ ်လိအုပ်ေသာ 

ခရီးသာွးလာခငွ့ြ်ပုချကမ်ျား 

»»  ေဆာငး်တငွး်အတကွ ်လိအုပ်ေသာ ပစ�ညး်အစံု �ငှ့ ်ေ�းှဦးသနူာြပု 

ပစ�ညး်အစံမုျား 
 
»» ဝနထ်မ်းများအတကွ ်အေရးေပါ်တစ�်ိငုစ်ာအတိမ်ျား�ငှ့ ်ကရိိယာများ 
 
»»  တမဲျား၊ ေ���လျား ယာဉ်များ၊ ေနကာ မုိးကာရန ်ကငဗ်တစ်များ စသညြ်ဖင့။် ယာယ ီအေဆာကအ်အံအုတကွ ်

ပစ�ညး်ကရိိယာ တနဆ်ာပလာများ။  

»»  ေဒသအေြခအေနအရ ြဖစ�်ိငုက်ာ သင့ေ်လျာ်ကိကုည်ေီသာ မုိဘိငုး်ဖုနး်များ၊ တကဘ်လကမ်ျား၊ ဆငမ််း 

ကဒမ်ျား 

• ဝန်ထမ်း ေခါ်ယြူခငး်�ငှ့ ်ေလက့ျင့ေ်ပးြခငး်။  ချကခ်ျငး်လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်ရညတ်ိ ုတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�များ ြဖစပ်ါက 

အေြခခကံျေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးရန၊် ေလလ့ာအကြဲဖတမ်�များ လပ်ုေဆာင�်ိငုရ်န ်အလားအလာ�ှိေသာ 

ဆိဒုမ်ျားသို ့ သာွးေရာက�်ိငုေ်သာ ကနဦးအဖဲွ� ဖဲွ�ရန ်ဝနထ်မ်းေရွးချယရ်မည။် 

 



�ှည�်ကာေနေသာ အေြခအေနအတကွ ်ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�ကိ ုစတငလ်ပ်ုေဆာငခ်ျိနတ်ငွ ်တိငုး်ြပည ်သိုမ့ဟတု ်

ေဒသတစခ်၏ု အြခားအပုိငး်တငွ�်ှိေသာ GBV ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေနေသာ အဖဲွ�အစညး်များသည ်ကနဦး 

ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်�ငှ့ ်စစီစြ်ခငး်လပ်ုေဆာငရ်န ်လိအုပ်ေသာ စွမ်းရညသ်ငတ်နး်များ ရ�ှိ�ပီးေသာ 

၎ငး်တို၏့ဝနထ်မ်းများအား တာဝနထ်မ်းေဆာငေ်စ�ိငုသ်ည။် ေလက့ျင့မ်�ရထား�ပီးေသာ ဝနထ်မ်းများ အသင့မ်�ှိ�ိငုေ်သာ 

ေနရာများတငွ ်အြခားဝနထ်မ်းများအား တာဝနမ်ချမီ ေသချာစွာ ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးသင့သ်ည။် အကယ၍် အဖဲွ�အစညး်တငွ ်

အေြခကျတည�ိှ်�ပီးေသာ သိုမ့ဟတု ်ေ�� �လျားဝန်ေဆာငမ်�များ�ိှ�ပီး ထိေုနရာများမှ ဝန်ထမ်းများအား အြခားတာဝန်များမှ 

ေ�� �ေြပာငး်ကာ  ယာယတီာဝန်ချေပးြခငး် ြပုလပ်ု�ိငုမှ်သာလ�င ်GBV အတကွ ်ချကခ်ျငး်လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်ရညတ်ိ ု

တံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်�များအား လပ်ုေဆာင�်ိငုသ်ည။် 

ေ���လျား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်� ပုံစ ံမညသ်ိုပ့ငြ်ဖစေ်စ ေလလ့ာအကြဲဖတမ်�အတကွ ်ဝနထ်မ်းေရွးချယြ်ခငး်အား တာဝနမ်ချထားမီ 

�ကို တငက်ာ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ သငတ်နး်များ �ငှ့ ်အေတွ�အ�ကံု များ �ှိထားေစသင့သ်ည။် 

 
• CCSAS အပါအဝင ်ေအဂျငစ်မီျားဆိငုရ်ာ GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျား အရ GBV 

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး် အ�ကို သငတ်နး် �ငှ့ ်အေဝးမှ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်� ေပးြခငး်အတကွ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး် 

ပုံစကံိ ုလိကုေ်လျာညေီထြွဖစေ်စြခငး်ဆိငုရ်ာ အေတွ�အ�ကံု များ (လမ်း��နခ်ျကက်ိ ုအပုိငး် ၄ တငွ ်

ေဖာ်ြပထားသည။် 

• GBV ကိ ုအေရးေပါ်အေြခအေနတငွ ်ချကခ်ျငး် ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်များ အသံးုြပုြခငး် အြပင ်GBV 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် �ငှ့ ်�ကို တငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် သငတ်နး်  

• ေ���လျားဆိဒုမ်ျားတငွ ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ်လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးြခငး်�ှိေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

မညသ်ိုဖ့နတ်းီမညန်ညး်။ 

• အများလထူ ုအြမငတ်ငွ ်အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျားမှ ရငဖွ်င့ေ်ြပာြပြခငး်�ငှ့ ်ပတသ်ကေ်သာ စတိဒ်ဏရ်ာကိ ု

ေလျာခ့ျရန ်အကျိုးခစံားခငွ့�်ှိသမူျား�ငှ့ ်တစဦ်းချငး် ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိြုခငး်အား ပုံမှနြ်ဖစေ်စြခငး် 

• ဂုဏသ်ကိ�ာကာကယွေ်ပးေသာ ပစ�ညး်အစံုများ ြဖန ့ေ်ဝြခငး် 

• GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များဆိငုရ်ာ သတငး်အချကအ်လက ်ြဖန ့ေ်ဝရန ်ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်သို ့ ထစိပ်လပ်ုေဆာင�်ိငုေ်သာ 

မဟာဗျူဟာများ 

• အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား၏ ချကခ်ျငး်လိအုပ်ေသာ ကျနး်မာေရးလိအုပ်ချကမ်ျားအား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး် 

 

• လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�မှ အသက�ှ်ငက်ျန်ရစသ်မူျားအား ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာငမ်�များ ချကခ်ျငး် 

မညသ်ိုပ့ံ့ပုိးေပး�ိငုေ်�ကာငး်ကိ ုသတမှ်တြ်ခငး်။ ေလလ့ာဆနး်စစမ်� လပ်ုေဆာငေ်နချိနတ်ငွ ်GBV ြဖစရ်ပ်များအား 

ေလလ့ာအကြဲဖတမ်� ြပုလပ်ုစဉ် အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားသည ်အကြဲဖတအ်ဖဲွ�အား ရငဖွ်င့ေ်ြပာြပ�ိငုေ်ချ�ှိသည။် 

လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�ြဖစရ်ပ်များတငွ ်အဖဲွ�သည ်အသကက်ယေ်သာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု

လကလ်မ်ှးမီရန ်သင့ေ်လျာ်ေသာ အချိနအ်ပုိငး်အြခား( HIV PEP ကာကယွေ်ဆးအတကွ ်၇၂ နာရီ �ငှ့ ်အေရးေပါ် 



သေ��တားေဆးအတကွ ်၁၂၀ နာရီ)  အတငွး် ပ့ံပုိး�ိငုရ်န ်ြပငဆ်ငသ်င့သ်ည။်10 အကယ၍် ေ���လျားဆိဒုတ်ငွ ်

ထိကုဲသ့ိုေ့သာ �ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်�ေပးေသာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား �ှိပါက 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအား ထိအုဖဲွ�များထသံို ့ လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိ�့ိငုသ်ည။် အကယ၍် ထိကုဲသ့ိုေ့သာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား မ�ှိပါက ကနဦး ေလလ့ာအကြဲဖတအ်ဖဲွ�တငွ ်ေဆးကသုြခငး်များ၊ CCSAS 

ပ့ံပုိးေပးြခငး်ဆိငုရ်ာတငွ ်ေလက့ျင့ထ်ားေပးေသာ ေ���လျား ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်� အဖဲွ� �ငှ့ ်ပူးေပါငး် 

ည��ိ�ငိး်လပ်ုေဆာငမ်� သိုမ့ဟတု ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအား သင့ေ်လျာ်ေသာ တိကု�ုိ်က ်ေဆးကသုြခငး်�ငှ့အ်တ ူ

ြပငဆ်ငေ်လက့ျင့ထ်ားေပးေသာ GBV ဝနထ်မ်းများ(၎ငး်တိုအ့ား ဥပေဒအရ လပ်ုေဆာငခ်ငွ့ြ်ပုထားကာ 

ေလက့ျင့သ်င�်ကားထားေပးသည)် ကဲသ့ိုေ့သာ မျိုးဆကပွ်ား ကျနး်မာေရး ဝနထ်မ်းများ ပါဝငရ်န ်

ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားရမည။်  

 

 
10 ထိကုဲသ့ိုေ့သာ ေဆးကသုမ�ေပးြခငး်သည ်လငိပိ်ငုး်ဆိ◌ုင်ရ်ာ ကိယုထ်လိကေ်ရာက ်ကျူးလနွခ်ရံေသာ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ် ူများအတကွ ်

ေဆးကသုမ�ပိငုး်ဆိငုရ်ာ ေစာင့ေ်�ာှကမ်�(CCSAS) ၏ အစတိအ်ပိငုး်တစခ်သုာြဖစေ်�ကာငး် သတြိပုပါ။ သိုမ့ဟတု ်တစခ်ါတစရ်ံတငွ ်၎ငး်အား 
လငိပိ်ငုး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမး်ဖကခ်ရံသမူျားအတကွ ်ေဆးကသုမ�ပိငုး်ဆိငုရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်�(CMR) ဟလုညး်ေခါ်သည။် CCSAS သည ်
အထးူေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးထားေသာ သနူာြပုများ�ငှ့ ်ဆရာဝနမ်ျား လိအုပ်သည့ ်ပိ�ုပီး ြပည့စ်ံေုသာ �ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် ြဖစသ်ည။် 
ေလလ့ာဆနး်စစမ်� လပ်ုေဆာငေ်နစဉ် ြပည့စ်ံေုသာ CCSAS �ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်� ြဖစေ်စရန ်မညသ်ိုေ့သာ ေရွးချယစ်ရာနညး်လမး်များ �ှိသညက်ိ ု
သံးုသပ်�ကည့ပ်ါ။ ဤ �ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်�ငှ့ ်ပတသ်ကေ်သာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား၊ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်လိအုပ်ေသာ ရငး်ြမစမ်ျား 
ကိ ုCCSAS https://gbvresponders.org/response/clinical-care-sexual-assault-survivors/ ဝကဘ်ဆ်ိကုတ်ငွ ်�ကည့ပ်ါ။ 



 
• ေလလ့ာအကြဲဖတမ်� လပ်ုေဆာင�်ိငုရ်န ်အစအီစဉ်အတကွ ်သတမှ်တထ်ားေသာ ဖုနး်နပံါတ ်မှတစဆ်င့ ်

သကဆ်ိငုသ်မူျားသည ်သင့အ်ဖဲွ�အစညး်အား ဆကသ်ယွ�်ိငုသ်ည။် အကြဲဖတအ်ဖဲွ�ဝင ်ဝနထ်မ်းများအားလံးုကိ ု

ဤအေ�ကာငး်အရာ�ငှ့ ်ပတသ်က၍် ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိပုါ။ 
 
 
 
 

ချကခ်ျငး်လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်ရညတ်ိ ုGBV တံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်�များ လပ်ုေဆာငရ်ာတငွ ်ေအာကပ်ါ ထပ်မံြဖည့စ်ကွထ်ားေသာ 

အချကမ်ျားကိ ုထည့သ်ငွး်စဉ်းစားရန် အေ�ုး�ကးီသည။် 

၎ငး်တို၏့ ရညတ်ိသုေဘာသဘာဝအရ ချကခ်ျငး် လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်ရညတ်ိ ုတံုံ◌့ြုပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�များအတကွ ်GBVကိ ုြပည့စ်ံစုာွ ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ပံစုမံျားကိ ုမလပ်ုေဆာင�်ိငုေ်�ကာငး်ကိ ု အသေိပးေနသည်။ အကယ၍် ြဖစရ်ပ်စမီခံန ့ခ်ွဝဲနေ်ဆာငမ်�များကိ ုလပ်ုေဆာငရ်န ် ေနရာများ�ှိ/မ�ှိကိ ု 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖွဲ�များအား တာဝနမ်ချမတှမ် ီသ�ိှိမညမ်ဟတုပ်ါ။ ထိုေ့�ကာင့ ်အလယွတ်ကသူယယ်�ူိငုေ်သာ ရွကဖ်ျငတ်မဲျား၊ အေဆာကအ်ဦးများ 

ဝယယ်ြူခငး်�ငှ့ ်သယယ်ပိူုေ့ဆာငထ်ားြခငး်သည ်အေကာငး်ဆံးုေသာ ေရွးချယစ်ရာ ြဖစလ်မိ့မ်ည။် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�အား အကျပ်အတညး်ကာလတငွ ်

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် (စတိပိ်ငုး်ဆိငုရ်ာ ပံပိ့းုမ��ငှ့ ်သတငး်အချကအ်လက)်ကိဦုးတညသ်င့သ်လိ ုအလားတစူာွပင ်အသကက်ယေ်သာ 

ကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ �ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်�များကိ ုအြဖစ�်ိငုဆ်ံးု အတိငုး်အတာတစခ်ထု ိဦးတညသ်င့သ်ည။်. 
 
 
 
 
အဆင့ ်၂။ ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး် 
 
အလားအလာ�ိှေသာ ေ�� �လျားဆိဒုတ်စခ်ုစတီငွ ်ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်၏ တစစ်တိ ်တစပုိ်◌င်း်အေနြဖင့ ်

ေအာကပ်ါသတငး်အချကအ်လကမ်ျား ေကာကခ်ရံနလ်ိအုပ်လမ့်ိမည။် ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး် စတငမီ်  အပုိငး်(၃)တငွ ်  

ေဖာ်ြပခဲ ဲေ့သာ  အနမ့်ိဆံးု စ�ံ�နး်များကိ ုဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ် ရငး်�ှးီက�မ်းဝငသ်င့သ်ည။် 

 

အေရးေပါ်အေြခအေနတငွ ်GBV ေလလ့ာအကြဲဖတခ်ျကမ်ျား။11 ၎ငး်တငွ ်ဦးတညအ်ုပ်စုဖဲွ�   ေဆးွေ�းွမ�များ လပ်ုေဆာငြ်ခငး်၊ 

တစဦ်းချငး် အငတ်ာဗျုးများြပုလပ်ုြခငး်၊ ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် အ��ရာယမ်ျားကိ ု ေြမပုံေရးဆွြဲခငး်၊ �ငှ့ ်ေယဘယုျအားြဖင့ ်

အမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကေလးများ�ငှ့ ်ကျားမအေြခြပုအ�ကမ်းဖကမ်�ခရံမ� ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိေသာသမူျားအတကွ ် 

အေရးေပါ်လိအုပ်ချကမ်ျား၊ စိုးရိမ်ပ�ပနမ်�များ ၊လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာအ��ာရယမ်ျား ခွြဲခားသတမှ်တရ်န ်ေဘးကငး်လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ 

စစေ်ဆးမ�များ ြပုလပ်ုြခငး်များ ပါဝငသ်ည။် သင့အ်ေနြဖင့ ်ဖနတ်းီလိုရ့ေသာ သးီသန ့အ်ြဖစဆ်ံးုေနရာများတငွ ်အမျိုးသမီးများ၊ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယမ်ျားအား  အမျိုးသားများ၊ ေယာကျာ◌င်္းေလးများ�ငှ့ ်ခွ၍ဲ သးီြခားေတွ�ဆံ�ုိငုရ်န ်ေသချာေစပါ။   

 

ဝန်ေဆာငမ်��ငှ့ ်အေဆာကအ်အံေုြမပုံေရးဆွြဲခငး်။ ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ့ ်အေဆာကအ်အံုေြမပုံေရးဆွြဲခငး်သည ်အေဝးမှ  

ေ���လျားတံု ့ြပနမ်�များ ြပုလပ်ုရနအ်တကွ ်ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်၏ အေရး�ကးီေသာ အပုိငး်တစခ် ုြဖစသ်ည။်  

အဘယေ်�ကာင့ဆ်ိေုသာ် ထိအုရာသည ်အဖဲွ�အစညး်များအား ၁) GBVကိ ုက�ေပါငး်စံု တံု ့ြပနမ်�၏ တစစ်တိတ်စပုိ်ငး်အြဖစ ်

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်အူတကွ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိမ့�များ ြပုလပ်ုြခငး် ၂)   ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု

ေထာကပံ်ေပး�ိငုသ်ည့ ်�ုပ်ပုိငး် ဆိငုရ်ာေနရာများ စသညတ်ိုက့ိ ုသတမှ်တ�်ိငုေ်စသည။် 

 
 



1. ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွဲမ�ဆိငုရ်ာ ��န်းပုိ ့ြခငး်အတကွ ်ဝန်ေဆာငမ်�ေြမပုံ။ ဤ ဝနေ်ဆာငမ်� ေြမပုံေရးဆွြဲခငး်အပုိငး်၌ 

ေ���လျားဆိဒုမ်ျားတငွ ်�ှိေန�ပီးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုမညသ်ိုေ့သာ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအား လ�ေဲြပာငး်�ိငုေ်�ကာငး်၊ 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအေနြဖင့ ်မညသ်ိုေ့သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များရ�ှိေန�ငှ့�်ပီးြဖစေ်�ကာငး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ 

အရညအ်ေသးွကာွဟမ�များ၊ �ငှ့ ်လကလ်မ်ှးမီ�ိငုဖုိ် ့ ခကခ်ေဲစေသာ  ေယဘယုျ အေ�ကာငး်အရာများကိ ုခွြဲခားြခငး်များကိ ု

ဦးတညလ်ပ်ုေဆာငသ်င့သ်ည။် GBV အေရးေပါ်တံုံ ့ြပနမ်�များ�ငှ့ ်�ကို တငြ်ပငဆ်ငမ်�ပုံစ၏ံ တစစ်တိတ်စပုိ်ငး်ြဖစေ်သာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေြမပုံေရးဆွြဲခငး် ပုံစကံိ ုအသံးုြပု�ပီး ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ ဤပုံစသံည ်မညသ်ိုေ့သာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား 

ေကာကယ်ရူန၊် မညသ်�ူငှ့ ်စကားေြပာဆိရုန ်စသည့ ်လမ်း��နခ်ျကမ်ျား ပ့ံပုိးေပးသည။် 

 
ထိုအ့ြပင ်ေအာကပ်ါေမးခနွး်များကိလုညး် ထည့သ်ငွး်သင့သ်ည။် 

 

ရပ်ရွာလထူအုဖဲွ�ဝငမ်ျား �ငှ့ ်ဦးတညအ်ပ်ုစုဖဲွ� ေဆးွေ�းွရန်အတကွ ်( လငိ�်ငှ့ ်အသကအ်ရွယ ်ခွြဲခားထားေသာ) 

 
 

a. ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ။ အ�ကမ်းဖကမ်�မှ အသက�်ငှက်ျနရ်စသ် ူအမျိုးသမီးများ (သိုမ့ဟတု)် 

မိနး်ကေလးငယမ်ျားကိ ုေဆးကသုမ�ခယံရူန ်မညသ်ည့ေ်နရာသည ်လံြုခံု �ပီး သကေ်တာင့သ်ကသ်ာ�ှိသနညး်ဟ ုေမးပါ။ 

အထးူသြဖင့ ်သမ�ုိးကျ ဝနေ်ဆာငမ်�များ ကန ့သ်တထ်ားေသာ ေနရာများတငွ ်အလားအလာ�ှိေသာ 

အသကအ်သက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားသို ့ ပုံမှနလ်ကလ်မ်ှးမီ�ိငုသ်ညဟ် ုထငရ်ေသာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားကိ ု

စံုစမ်းပါ။ ဥပမာအားြဖင့ ်အမျိုးသမီးများသည ်ကေလးမေမွးဖွားမီကာလ �ငှ့ ်မီးဖွားစဉ် မညသ်ထူသံို ့ (သိုမ့ဟတု)် 

မညသ်ည့ေ်နရာသို ့ သာွးသညက်ိ ုေမးြမနး်ပါ။ ထိုအ့တ ူရပ်ရွာတငွ ်လာေရာကေ်လ�့ှိေသာ ရပ်ရွာ 

ကျနး်မာေရးလပ်ုသားများ �ှိသလားဟ ုေမးပါ။ 
 

b. ေဘးကငး်လံြုခံု ေရး ေရွးချယစ်ရာများ။ ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်အေနြဖင့ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားကိ ု

ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကရ်န ်ဘာလပ်ုေပးသနညး်။ အေရးေပါ်လံြုခံု မ� ြပဿနာ�ကံု လာလ�င ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးများသည ်မညသ်ထူမှံ အကအူညေီတာငး်ခသံနညး်။ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ် ူ

အမျိုးသမီးများ�ငှ့မိ်နး်ကေလးများအတကွ ်အြခားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�(သိုမ့ဟတု)် ပံပုိးကညူမီ�များ (ဥပမာ- စတိဒ်ဏရ်ာ 

ကစုားေပးြခငး်၊ အမျိုးသမီးအဖဲွ�များ၊ ဥပေဒအထာကအ်ပ့ံ စသညြ်ဖင့)် �ှိပါသလား။ အမျိုးသမီးများအတကွ ်

လံြုခံု စတိခ်ျရေသာ ေနအ်မ်ိများ �ှိပါသလား။ 
 
 
11 GBV အေရးေပါ်တံု ့ြပနမ်�များ �ငှ့ ်�ကို တငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ပဏာမလပ်ုေဆာငြ်ခငး်၏ အစတိအ်ပိငုး်ြဖစေ်သာ အ�ကြံပုထားသည့ ်

အေရးေပါ်အေြခအေနတငွ ်GBV ေလလ့ာအကြဲဖတမ်�ပံစုကံိ ုhttps://gbvresponders.org/emergency-response-

preparedness/emergency-response-assessment/. တငွ ်�ကည့ပ်ါ။ 
 
12 အေရးေပါ်အေြခအေနတငွ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် �ငှ့ ်�ကို တငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် ပံစုမံ ှဦးတညအ်ုပ်စဖုွဲ� ေဆးွေ�းွမ�အတကွ ်

GBV တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကသ်မူျားကိ ု�ကည့ပ်ါ။ http://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/03/Focus-

Group-Discussion-Tool-2013-ENG.doc 



  
ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသမူျား�ငှ့ ်အငတ်ာဗျုးြခငး် 

 
• ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုမညသ်မူျားမှ ရယ�ူိငုသ်ည�်ငှ့ ်ပတသ်က၍် အြခားေသာ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား�ှိသလား။  (ဥပမာ - 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်အေထာကအ်ထားစာရွကစ်ာတမ်း မ�ှိသမူျားအား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသလား စသညြ်ဖင့)်။ 

ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ့ဆ်ကစ်ပ်၍  ေပးေဆာငရ်န ်လိအုပ်ေသာ အြခား အခေ�ကးေငမွျား �ှိပါသလား၊ မြဖစမ်ေန 

အစရီငခ်တံငြ်ပရေသာ လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ �ှိသလား။ လံြုခံု စတိခ်ျရကာ လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ��ှိေသာ 

စာရွကစ်ာတမ်းများ ထနိး်သမ်ိးေသာစနစ ်�ှိပါသလား။ 

 
 

• သင၏်အဖဲွ�အစညး်မှ ကနုက်ျစရိတမ်ျားကိ ုြပနလ်ညေ်ပးအပ်�ိငုေ်သာ သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး ကနုက်ျစရိတက်ိ ု

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမှူ ေပးေချ�ိငုေ်သာ နညး်လမ်းများ ဖနတ်းီယ�ူိငုပ်ါသလား။ 

• ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�အေနြဖင့ ်ဦးတညအ်ုပ်စုဖဲွ� ေဆးွေ�းွြခငး်များတငွ ်မေဖာ်ြပခဲမိ့ေသာ၊ သတမိြပုမိေသာ  

အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များ ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်တငွ�်ှိပါသလား။ ဥပမာအားြဖင့ ်ထခိိကုလ်ယွေ်သာလအူုပ်စု၏ 

အခငွ့အ်ေရးအတကွ ်ပူးေပါငး်ပါဝင�်ပီး  အစရီငတ်ငြ်ပေပးေသာ အုပ်စု သိုမ့ဟတု ်အဖဲွ�အစညး်များ�ှိပါသလား။ 

• ဖုနး်မှတစဆ်င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိမ့�များအာ လကခ်�ံိငုမ်��ငှ့ ်အလမ်ှးမီ�ိငုမ်� �ှ/ိမ�ှိ၊  

လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိမ့�များအား မညသ်ည့အ်ချိနအ်တငွး်တငွ ်လကခ်�ံိငုသ်ညက်ိ ုသ�ိှိထားပါ။ 

• ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်၎ငး်တို၏့ ��နး်ပုိမ့�လမ်းေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုြဖန ့ေ်ဝြခငး်�ငှ့ ်

အများသငူာှ ရ�ှိ�ိငုြ်ခငး်�ငှ့ပ်တသ်က၍် စိးုရိမ်ပူနမ်�များ�ှိပါသလား။ ဥပမာ LGBTI အုပ်စု�ငှ့ ်အလပ်ုတွလဲပ်ုေသာ 

အဖဲွ�အစညး်များ၊ တရားဝင�်ိငုင်သံား မဟတုေ်သာ လအူုပ်စု�ငှ့ ်အလပ်ုလပ်ုေသာသမူျား သိုမ့ဟတု ်

အတိကုအ်ခအံုပ်စုများ�ငှ့ ်ပတသ်ကဆ်က�်ယွေ်သာ အဖဲွ�အစညး်များအတကွ ်ေဘးကငး်လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ 

စိုးရိမ်ပူပနမ်�များ�ှိ�ိငုသ်ည။်  

. 

 
2. ဝန်ေဆာငမ်�ေပးရန် ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ိှေသာ တညေ်နရာကိ ုသတမှ်တေ်ဖာထ်တုရ်န် အေြခခ ံအေဆာကအ်ဦး�ငှ့ ်

ဝန်ေဆာငမ်� ေြမပုံေရးဆွြဲခငး်။  

ဤေြမပုံေရးဆွြဲခငး်သည ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား�ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး 

ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားကိ ုအသေိပးေစလမ့်ိမည။် အပုိငး် ၁ ဂရပ်ဖစတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားသကဲသ့ို ့  လကူိယုတ်ိငု ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွဲြခငး် 

ဝန်ေဆာငမူ်များေပးရနအ်တကွ ် ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျက ်�စှမ်ျိုး�ှသိည။် ၁) အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်

ယာယလီံြုခံု ေသာေနရာများ၊ ၂) မိမိိအဖဲွ�အစညး်အတငွး်တငွြ်ဖစေ်စ ြပငပ်တငွြ်ဖစေ်စ အြခား ဝနေ်ဆာငမ်� က�များမှ 

ေပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့အ်တ ူပူးတွတဲည�်ှိကာ ဆက�်ယွေ်နေသာ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား စသညတ်ို ့ြဖစသ်ည။် ဤ 

ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ ုအပုိငး် ၃ တငွ ်ထပ်မံေဖာ်ြပထားသည။် 

ယာယလီံြုခံု ေသာေနရာများအတကွ ်တညေ်နရာများ ေဖာ်ထတုရ်န ်မညသ်ိုေ့သာေနရာများကိ ု အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယမ်ျားမှ ၎ငး်တိုအ့တကွ ်လံြုခံု သညဟ် ုသတမှ်တ�်ိငုေ်�ကာငး် သ�ိှိနားလညရ်န ်သတူို�့ငှ့ ်စကားေြပာဆိပုါ။ 



အြခားေသာ အခန်းက�/အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ် အတယူဉှ်တွတဲည�ိှ်ေနေသာ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ ု 

ခွဲြခားေဖာထ်တုရ်န် ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�များ  ြပုလပ်ု�ိငုေ်သာ သးီသန ့ ်ေနရာ�ှိမ�ှိ ဆနး်စစပ်ါ။ ၎ငး်တိုက့ိ ု

မညသ်ိုလ့ပ်ုေဆာငရ်မည�်ငှ့ ်ပတသ်ကေ်သာ လမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ ုအပုိငး် ၃ တငွ ်ေဖာ်ြပထားသည။် 

 

အမျိုးသမီးအဖဲွ�အစညး်များမှ အမျိုးသမီးများအား လကလ်မ်ှးမီ�ိငုမ်�၊ အမျိုးသမီးများ စုေဝးဖုိရ့န ် ြဖစ�်ိငုေ်သာ 

ေနရာများပ့ံပုိး�ိငုြ်ခငး်၊ စတိ-်လမူ� အေထာကအ်ပံ ံ့ေပးရာတငွ ်၎ငး်တို၏့ အခနး်က�တိုေ့�ကာင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်��ငှ့ ်အေြခခ ံ

အေဆာကအ်အံ ု ေြမပုံေရးဆွြဲခငး်တငွ ်၎ငး်တို ့ ပါဝင�်ိငုရ်န ်ေသချာေစပါ။ 

 

ရပ်ရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ ရပ်ရွာအေြခြပု အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်ေတွ�ဆံြုခငး်။ အ�ကမ်းဖကမ်�ေလ�ာခ့ျရန�်ငှ့ ် တံု ့ြပန�်ိငုရ်န ်

မညက်ဲသ့ိုေ့သာ အေထာကအ်ပ့ံများေပး�ိငုသ်ည�်ငှ့ ်ပတသ်က၍် ေလလ့ာအကြဲဖတရ်န ်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး 

နယေ်ဝးကငွး်ဆငး်ဝနထ်မ်းများသည ်ရပ်ရွာလ�ူကးီများ�ငှ့ ်ေတွ�ဆံသုင့သ်ည။် မညက်ဲသ့ိုေ့သာ ဖယက်ျဉ်ြခငး်ခထံားရသည့ ်

လအူုပ်စုများ �ှိသညက်ိ ုေဖာ်ထတု�်ိငုရ်န ်၎ငး်တိုအ့ားေမးြမနး်ပါ။ ရပ်ရွာအစုအဖဲွ�များ /အဖဲွ�အစညး်များမှ အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ှိ/မ�ှိ 

သိုမ့ဟတု ်၎ငး်တိုထ့သံို ့ လကလ်မ်ှးမီ�ိငုရ်န ်ပ့ံပုိးကညူေီပးေသာ အဖဲွ�ဝငမ်ျား �ှိ/မ�ှိ သတမှ်တေ်ဖာ်ထတုခ်ိငုး်ပါ။  

 

ေ�� �လျားတံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ ုအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရာတငွ ်အေထာကအ်ကေူပး�ိငုက်ာ  

ရပ်ရွာလထူလုပ်ုငန်းဆံခုျကအ်ြဖစ ်လပ်ုေဆာင�်ိငုေ်သာ အလားအလာ�ိှသည့ ်အမျိုးသမီးေခါငး်ေဆာငမ်ျားကိ ု

သတမှ်တေ်ဖာထ်တုပ်ါ။ ရပ်ရွာလထူလုပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားသည ်ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ ်မ�ှိမြဖစ ်

လိအုပ်ေသာသမူျား ြဖစ�်ိငုသ်ည။် အဘယေ်�ကာင့ဆ်ိေုသာ် ၎ငး်တိုသ့ည ်ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�အဖဲွ�များမှ    ဆိဒုမ်ျားတငွ ်

မ�ှိချိနတ်ငွ ်အြခားလ�ပ်�ှားမ�များ�ငှ့ ်ြပငပ်ထစိပ်မ� လပ်ုငနး်များအား ေထာကပ့ံ်ေပး�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်ြဖစသ်ည။် အကယ၍် 

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�သည ်ဆိဒုက်ိ ုတစပ်တတ်စ�်ကမ်ိထကပုိ်၍ မလာေရာက�်ိငုပ်ါက အထူု းသြဖင့ ်၎ငး်တိုသ့ည ် 

အေရး�ကးီပါသည။် ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားသည ်ရပ်ရွာမှ ေခါငး်ေဆာငအ်ြဖစ ်သတမှ်တြ်ခငး်ခရံေသာ 

အမျိုးသမီးများ ြဖစသ်င့သ်ည။် (အမျိုးသမီးများသည ်ထိသုတူိုထ့မှံ အေထာကအ်ပ့ံ�ငှ့ ်အကအူညကီိ ုအ�မဲတမ်း 

ေတာငး်ခတံတသ်ည။်) သိုမ့ဟတု ်၎ငး်တိုသ့ည ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်အလပ်ုလပ်ုေသာ ေဒသခအံဖဲွ�အစညး်များ၏ 

ကိယုစ်ားလယှမ်ျား ြဖစသ်င့သ်ည။် ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျား၏ အခနး်က��ငှ့ ်တာဝနဝ်တ� ရားများ၊ ၎ငး်တုု ◌◌ိ�့ငှ့ ်

မညသ်ို ့ အလပ်ုလပ်ုေဆာငရ်မညက်ိ ု အပုိငး်(၃) ေဖာ်ြပ�ပီးြဖစသ်ည။် 

 

အေဝးမှ တံု ့ြပန်ဝန်ေဆာငမ်�ေပးရန် စဉ်းစားလ�င ်သတငး်အချကအ်လက ်ဆကသ်ယွေ်ရးနညး်ပညာ (ICT) ကိ ုအသံးုြပုကာ 

လကလ်မ်ှးမီရန် ေလလ့ာဆန်းစစပ်ါ။ (အထးူသြဖင့ ်ရညရွ်ယခ်ျကသ်ည ်�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်တစခ်အုေနြဖင့ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်လိလု�င)် ICT ရ�ှိ�ိငုမ်� ( ဥပမာ ဖုနး်များ၊ စမတဖု်နး်များ၊ တကဘ်လကမ်ျား၊ လကေ်တာပ့်များ 

စသညြ်ဖင့)်ကိ ုေလလ့ာဆနး်စစြ်ခငး်သည ်အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များ တညေ်ထာငမ်ည/်မတညေ်ထာငမ်ည�်ငှ့ ်ပတသ်က၍် 

ဆံးုြဖတရ်ာတငွ ်အေရးပါသည။် 



 
ICT ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်တငွ ်ေအာကပ်ါအချကမ်ျား ပါဝငသ်င့သ်ည။် 

 

• လထူမှု မညသ်ိုေ့သာ နညး်ပညာကိ ုရ�ိှေနသနညး်။ အများအားြဖင့ ်အမျိုးသားများ�ငှ ်  ေယာကျ◌င်္ာ◌းများထက ်

လကလ်မ်ှးမီ�ိငုမ်� ေလျာန့ညး်ေသာ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားအဖုိ ့ မုိဘိငုး်ဖုနး်များ�ငှ့ ်

အငတ်ာနကသ်ံးုစွ�ဲိငုြ်ခငး်၊ လကလ်မ်ှးမီမ�ကိ ုခွြဲခားေလလ့ာရန ်အေရး�ကးီသည။်13  ဥပမာ -  အမျိုးသမီးများသည ်

တစဦ်းချငး် သးီသန ့ ်ဖုနး်များကိ ုလကလ်မ်ှးမီမ� �ှိ/မ�ှိ  သိုမ့ဟတု ်မိသားစုဝငမ်ျား၊ ရပ်ရွာအဖဲွ�ဝငမ်ျား�ငှ့ ် 

အတေူဝမ�သံးုြခငး် �ှိ/မ�ှိ ဆနး်စစပ်ါ။  မညသ်ည့ ်လမူျိုးစုခွမဲျားသည ်GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုလကလ်မ်ှးမီြခငး် �ငှ့ ်ICT 

အသံးုြပုရာတငွ ်ထခိိကုခ်စံားလယွေ်နသညက်ိ ုသ�ိှိနားလညရ်နလ်ညး် အေရး�ကးီပါသည။် အဘယေ်�ကာင့ဆ်ိေုသာ် 

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်သည ်၎ငး်တိုအ့တကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များအား လကလ်မ်ှးမီ�ိငုမ်�ကိ ုပ့ံပုိးေပးြခငး် သိုမ့ဟတု ်

ချဲ�ထငွြ်ခငး်များ ြပုလပ်ုေပး�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်ြဖစသ်ည။် 
 

• လ�ပ်စစမီ်း ရ�ိှပါသလား။ မီးအား�ငမ်ိသလား။ 

• အငတ်ာနကလ်ိငုး် �ိှပါသလား။ လိငုး်တည�်ငမ်ိမ�◌�ှှိ�ပီး ဆွအဲားေကာငး်ပါသလား။ 
 

• မုိဘိငုး်ကန်ွယက ်�ိှပါသလား။ မညမ်�ေကာငး်သနညး်။ 

• အစိုးရမှ အတိငုး်အတာမညမ်�ထ ိပါဝငပူ်းေပါငး်မညန်ညး်။ အစိးုရမှ ဝငေ်ရာကလ်ပ်ုေဆာငက်ာ ေကာငး်ေသာ 

ပူးေပါငး်ြခငး်များြဖင့ ်လပ်ုေဆာငေ်နေသာ အေြခအေနတငွ ်အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များသည ်ြပညန်ယသ်ာမက 

�ိငုင်အံတိငုး်အတာထ ိများစွာေသာဆိဒုမ်ျားသို ့ ေရာက�်ှိ�ိငုဖုိ် ့ အလားအလာ�ှိပါသည။်  အကယ၍် အစိုးရမှ 

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်ကိ ုခငွ့ြ်ပုမိန ့မ်ေပးလ�င ်GBV  ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�များ ြဖန ့က်ျကထ်ားေသာ ေနရာ�ှိ 

အကျိုးခစံားခငွ့ရ်�ှိသမူျားအား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်စေသာ နယပ်ယတ်ငွ ်ကန ့သ်တမ်�များ ြဖစေ်စ�ိငုသ်ည။် 

 

 

 

 

အဆင့ ်၃။ ဆိဒု ်တစခ်ုစအီတကွ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာေ်ရး အစအီစဉ် ေရးဆွြဲခငး် �ငှ့ ်ေ�� �လျားတံု ့ြပန်မ� ပုံစြံပုြခငး် 
 
ေအာကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားေသာ အဓိကဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားအေပါ် အေြခခ�ံပီး  ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး် ြပုလပ်ုချိနအ်တငွး် ရ�ှိခဲေ့သာ 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားမှ အဖဲွ�အစညး်အား  ေ���လျားတံု ့ြပနမ်�ကိ ုပုံစြံပုေရးဆွေဲစသည။် ေနရာအ�ှံအ့ြပားတငွ ်တစလ်ညှ့စ် ီ

အလပ်ုလပ်ုေနေသာ  ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�များအား အဓိကဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားချရန�်ငှ့ ်ဆိဒုတ်စခ်ခုျငး်စအီတကွ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေရး အစအီစဉ်များ လပ်ုေဆာငရ်န ်စသည့ ်အချကမ်ျားကိ ုေဆးွေ�းွရနအ်တကွ ် အလပ်ု�ုံေဆးွေ�းွပဲွ    

လပ်ုေဆာငရ်န ်တနွး်အားေပးသည။် ထိကုဲသ့ိုေ့သာ အလပ်ု�ုံေဆးွေ�းွပဲွ လပ်ုေဆာင�်ိငုရ်နအ်တကွ ်လမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ ု 

ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၃ တငွ ်�ကည့ပ်ါ။ 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ဆိဒုတ်စ်ခုစီတငွ ်ြဖစ်ရပ်စီမံခန ့်ခဲွြခငး်အတကွ ်ကနဦးလပ်ုေဆာင ်ချကမ်ျားကိ ု

သတမှ်တပ်ါ။ ေအာက်တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ အြခားအချက်များအေပါ်တွင ်

ဆံုးြဖတ်ချက်များမချမီ ဆိုဒတ်စခ်ုစတီွင ် ြဖစရ်ပ်စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး် 

အတွက်ဆံုးြဖတ်ချက် အရငခ်ျရန ်လို◌အိပ်လိမ့်မည။် အပိငုး် ၃ တွင ်

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွဲြခငး် ကနဦးလုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၏ အစတိ်အပိငုး်များကို 

ေဖာ်ြပထားသည။် အေဝးမ ှတံု ့ြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�ေပးရန ်စဉ်းစားလ�င ်ICT 

ေလလ့ာအကဲြဖတ်ချက်တွင ်အေြခခံ�ပီး အေရးေပါ်ဖုနး်လိုငး်သည ်ြဖစ�်ိငုေ်ချ 

�ှိ/မ�ှိ �ငှ့ ်မညသ်ည့ ်အတိုငး်အတာထ ိအလုပ်ြဖစသ်ညက်ိ ု

ဆံုးြဖတ်သတ်မတှ်ရန ်လိုအပ်သည။် 

ဆိဒုတ်စ်ခုစီတငွ ် လိုအပ်ေသာ ဝန်ထမ်းများ �ငှ့ ် ကနဦးလပ်ုေဆာင ် ချကမ်ျားကို 

ေဖာ်ထတုပ်ါ။ ၎ငး်တို၏့ တာဝန်�ငှ့ ် ဝတ� ရားများကိ ု ေဖာ်ြပပါ။ 

ကနဦးလုပ်ေဆာငခ်ျက်၏ ေဖာ်ေဆာငထ်ားေသာ ပံုစအံရ လိုအပ်ေသာ ဝနထ်မ်း 

ဥပမာများမှာ ြဖစရ်ပ်ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်သူ၊ ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး် 

နယေ်ဝးကွငး်ဆငး်ဝနထ်မ်း (သိုမ့ဟုတ)် စညး်�ုံးလ�ံေဆာ်သူ၊ ဆယ်ေကျာ်သက် 

လူငယ်များ�ငှ့ ် အဓိကထားလုပ်ေဆာငရ်န ် ဝနထ်မ်း၊ 

ယာဉ်ေမာငး်/သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး ေအာ်ပေရတာ�ငှ့ ်

အြခားဝနထ်မ်းများြဖစသ်ည။် ဝနထ်မ်းရာထးူ�ငှ့ ် ဆက်စပ်၍ 

လမ်း��နခ်ျက်များကို (လို◌အ်ပ်ေသာ ကိုယ်ေရးရာဇာဝင၊် ေနာက်ခံအေ�ကာငး်၊ 

အခနး်က��ငှ့တ်ာဝနမ်ျား၊ အေရအတွက်)ကို အပိငုး် ၃ တွငေ်ဖာ်ြပထားသည။် 

အဖွဲ�အစညး်တွင ် �ှိ�ပီးသား ဝနထ်မ်းများမ ှ ဆွခဲန ့�်ိငုြ်ခငး်�ှိ/မ�ှိ  ( သိုမ့ဟုတ်)  

ဝနထ်မ်းအသစမ်ျားကိ ုစေုဆာငး်ဖိုလ့ိ/ုမလို ဆံုးြဖတ်ရနလ်ိုအပ်သည။် 

ြဖစ်�ိငုေ်ချ�ိှေသာ ေ�� �လျားဆိဒုမ်ျား�ငှ့ ်သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး နညး်လမ်း များကိ ု

ေြမပုံဆွပဲါ။   ဆိုဒမ်ျား�ကား အကွာအေဝးကို ဆနး်စစ်ပါ။ ဆိုဒမ်ှ 

အသွားအြပနအ်တွက ် (ဥပမာ ထရပ်ကားများ၊ ဗင၊် ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ်၊ 

ေလယာဉ်၊ စက်ေလှ) စေသာ အဖွဲ�များက အသံုးြပု�ိငုေ်သာ 

သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး နညး်လမ်းများကို ေဖာ်ထတု်ပါ။ 

 

 

 
 
အေရးေပါ်ဖုန်းလိငုး်သည ်ထပ်မံ ြဖည့စွ်ကထ်ားေသာ ပုံစံြပု 
ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျား လိအုပ်သည။် 
ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ် မညသ်ိုေ့သာ ပစ�ညး်များကိ ု အသံးုြပု�ပီး 

မညသ်ိုစ့မံီခန ့ခဲွ်မညန်ညး်။ (ဥပမာ မညသ်ို ့ အားသငွး်မညန်ညး်။ 

ညအချိနအ်ခါ မညသ်ည့ ် ေနရာများတွင ် ထနိး်သမ်ိးထားမညန်ညး်။ 

မညသ်ိုေ့သာ အက်ပလီေကး�ငှး်များ အသံးုမြပုခွင့�်ှိသနညး်။ အကယ၍် 

ပစ�ညး်များ ေပျာက်ဆံးု ၊ ခုိးယမူ�ြဖစလ်ာလ�င ်မညသ်ို ့ြဖစမ်ညန်ညး်။) 

• အေရးေပါ်ဖုနး်လိုငး်ကို မညသ်ိုေ့သာ ဆက ် သယွေ်ရး 

ကုမ�ဏမီျားက အေထာက်အပ့ံေပး မညန်ညး်။ 

• ဖုနး်ေခါ်သဆူိမုျားကိ ု ေငေွ�ကးြပနလ်ည ် ေပးြခငး် (သို)့ 

ဖုနး်အခမ့ဲ ေခါ်ဆိမု� လုပ်ေဆာင ် ြခငး်၊ ဖုနး်ေငြွဖည့က်ဒ�်ငှ့ ်

ဟာဒ့ဝဲ်အတကွ ်ဘတ်ဂျက်ေဝခဲွမ�မှာ အဘယန်ညး်။ 

အကယ၍် အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များ တပ်ဆငလ်�င ်

သက်ဆိငုရ်ာ ��နး်ပုိမ့� လမ်းေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာ မိတ်ဖက်များ၊ IT 

ဝနထ်မ်းများ (လိအုပ်ပါက)၊ အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်အတကွ် 

ေခါ်ယထူားေသာ ဝနထ်မ်းများ၊ မနေ်နဂျာများ ပါဝငေ်သာ 

စမံီကိနး်ေရးဆွြဲခငး် အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွ ကျငး်ပရန ်

အ�ကံြပုထားသည။် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး် 

အစအီစဉ်များသည ်လ�ပ်�ာှးမ�များ �ငှ့ ်တာဝနမ်ျား၊ အေရးေပါ် 

ဖုနး်လိုငး်၏ ြဖန ့က်ျက�်ိငုမ်�ဆိငုရ်ာ အချိနဇ်ယား၊ 

ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်မိတဖ်က်များအတွက်  သငတ်နး် 

အစအီစဉ်များ၊ သတငး်အချကအ်လက ်ြဖန ့ေ်ဝြခငး် �ငှ့ ်

ြပငပ်ထစိပ်မ� အစအီစဉ်များ �ငှ့ ်�ကီး�ကပ်မ�ေပးြခငး် 

အချိနဇ်ယား တိုက့ို ေဖာ်ြပသင့သ်ည။်. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အချိန်ကိခဲွုေဝသတမှ်တရ်န်။ ဆိုဒတ်စခ်ုစတီွင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရန�်ငှ့ ်

ြပငပ်ထိစပ်ြခငး် လ�ပ်�ှားမမူျား ြပုလုပ်ရန ်အချိနမ်ည်မ� လိုအပ်သညက်ို 

သတ်မတှ်ပါ။ အထက်တွင ်ဆံုးြဖတ်ချက်ချခဲ့ေသာ သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး 

နညး်လမ်းများကို အေြခခံ၍ ဆိုဒတ်စေ်နရာမ ှအသွားအြပနခ်ရီးအတွက် 

အချိနမ်ည်မ�ယူမညက်ို ဆံုးြဖတ်ပါ။ 

 

 

 
13 နညး်ပညာဆိငုရ်ာ လံြုခံု မ�အစအီမ ံေရးဆွြဲခငး်၊ လကဘ်�နွတ်ငွ ်ေနရပ်စနွ ့ခ်ာွ ေ���ေြပာငး်ေသာ အမျိုးသမးီများ�ငှ့ ်မနိး်ကေလးများအတကွ ်

သတငး်အချကအ်လက၊် �ငှ့ ်ဆကသ်ယွေ်ရး နညး်ပညာြဖင့ ်�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်များ၊ လသူားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ အေြခအေနများတငွ ်
အ��ရာယေ်လျာခ့ျေရး ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားချကမ်ျား၊ အြပညြ်ပညဆ်ိငုရ်ာ လသူားချငး်စာနာေထာကထ်ားမ� လပ်ုေဆာငခ်ျက ်မတှတ်မး်၊ မတလ် ၂၀၁၈

 



 
အလည့ှက်ျ အချိန်ဇယားကိ ုသတမှ်တပ်ါ။ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ� မှ ဆိဒုမ်ျားသို ့ မ�ကာခဏ လာေရာက�်ိငုမ်ည့ ်

အချိနဇ်ယားကိ ုသတမှ်တ�်ပီး ဆိဒုမ်ျား�ကားတငွ ်အလညှ့က်ျ လညှ့ပ်တအ်ချိနဇ်ယားသည ်မညသ်ို ့ြဖစမ်ညန်ညး်။ ဥပမာအားြဖင့ ်

ဆိဒုတ်စခ်ကုိ ုတစရ်ကသ်ာ လာရာကရ်နြ်ဖစ�်ိငုေ်သာ အေြခအေနတငွ ်အဖဲွ�တစခ်မှု တစပ်တအ်တငွး် ေ���လျားဆိဒုေ်လးခတုငွ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး�ိငုရ်န ်ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိသည။် ၎ငး်သည ်�ုံးမှ ဆိဒုမ်ျားသို ့ သာွးေရာကရ်န ် အကာွအေဝး (ဆိဒုမ်ျားသည ်�ုံးခနး်မှ ၁.၅ 

နာရီအကာွ သိုမ့ဟတု ်  ထိထုကပုိ်၍ ေဝးလပံါက တစရ်ကလ်�င ်တစေ်နရာသာ သာွးေရာက�်ိငုမ်ည။်) ေ���လျားဆိဒုမ်ျားအ�ကား 

အကာွအေဝးတငွ ်မူတညက်ာ ေြပာငး်လ�ဲိငုသ်ည။် အကယ၍် ေနစ့ဉ် �ုံးခနး်မှ သာွးေရာက ်တာဝနထ်မ်းေဆာငမ်ညဆ်ိပုါက 

တစပ်တလ်�င ်ေလးရကမ်� ြဖန ့က်ျကလ်ပ်ုေဆာငရ်န ်အ�ကြံပုထားသည။် ကျနေ်သာေနာကဆ်ံးုရကက်ိ ု�ုံးခနး်ထတဲငွ ်

အစအီစဉ်ေရးဆွြဲခငး်�ငှ့ ်�ကးီ�ကပ်ကပ်ွကြဲခငး် လပ်ုေဆာငရ်နအ်တကွ ်အသံးုြပုပါ။ 

ပစ�ညး်များစမံီခန ့်ခွမဲ� အစအီစဉ်ကိ ုေရးဆွပဲါ။ ေဒသအတငွး် ဝယယ်ရူ�ှိ�ိငုေ်သာ ေနစ့ဉ်လ�ပ်�ှားမ�များအတကွ ်လိအုပ်ေသာ 

(ဥပမာ ေကာ်ဖီ၊ သ�ကား)များ�ငှ့ ်�ကို တငဝ်ယယ်ထူားရန ်လိအုပ်ေသာ အေထာကအ်ပံ ံမ့ျားကိ ုေဖာ်ထတုပ်ါ။ ဆိဒုမ်ျားဆသီို ့ 

မညသ်ိုေ့သာ ပစ�ညး်များကိ ုပုိေ့ဆာငရ်န ် လိအုပ်သညက်ိ ုသတမှ်တက်ာ ၎ငး်တိုက့ိ ုမညသ်ို ့ ထနိး်သမ်ိးမညက်ိ ု ဆံးုြဖတပ်ါ။ 

(ဥပမာ ပစ�ညး်များသမ်ိးထားရန ်လံြုခံု ကာ ေသာခ့တထ်ား�ိငုေ်သာ ေနရာ�ှိသလား။) 

ဆယသ်ယွေ်ရးနညး်လမ်းများကိ ုသတမှ်တေ်ဖာထ်တုပ်ါ။ ေအာကပ်ါအချကမ်ျားကိ ုစဉ်းစား�ကည့ပ်ါ။ 

�ကးီ�ကပ်ကပ်ွကသဲမူျား�ငှ့ ်ဝနထ်မ်းများ�ကားတငွ ်အသံးုြပုမည့ ်ဆယသ်ယွေ်ရးနညး်လမ်းက မညသ်ညြ်ဖစမ်ညန်ညး်။ (ဥပမာ - 

GBV ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ငှသ်မူျား သိုမ့ဟတု ်ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားအတကွ ်အေဝးမှ  �ကးီ�ကပ်ကပ်ွကမဲ� ယ��ရား 

လိအုပ်ပါမညလ်ား။) လတတ်ေလာ အေြခအေနများ/အေရးေပါ်စစေ်ဆးမ�များကိ ုလကခ်သံ�ိ� ိ�ိငုရ်န ်

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ  ဝနထ်မ်းများသည ်လံြုခံု ေရးလပ်ုသားများ�ငှ့ ်မညသ်ိုဆ့ကသ်ယွမ်ညန်ညး်။ ဆိဒုထ်တဲငွ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�များ မ�ှိေနေသာအခါ အြခားေသာ အဖဲွ�အစညး်များသို ့ လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိမ့�များ 

မညသ်ိုလ့ပ်ုေဆာငမ်ညန်ညး်။  

အဖဲွ�လ�ပ်�ှားမ�များ၏ အတိငုး်အတာကိ ုဆံးုြဖတပ်ါ။ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားတငွ ် ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ� မှ 

မညသ်ိုေ့သာ လ�ပ်�ှားမ�များကိ ုတိကု�ုိ်က ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်မညက်ိ ုဆံးုြဖတပ်ါ။ သိုမ့ဟတု ်ထိမှုသာ 

အြခားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား�ငှ့ ်ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားမှ ထိကုဲသ့ိုေ့သာ လ�ပ်�ှားမ�များကိ ု

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်�ိငုရ်န ်မညသ်ိုေ့သာ  အေထာကအ်ပ့ံများလိ◌ုအ်ပ်သညက်ိ ုဆံးုြဖတပ်ါ။ 

ြပငပ်ထစိပ်မ� အစအီစဉ်ကိ ုေရးဆွပဲါ။ ဦးတညထ်ားေသာ လထူဆုသီို ့ ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များအေ�ကာငး် အသေိပးရန ်

ြပငပ်ထစိပ်မ� အစအီစဉ်များတငွ ်မညသ်ကူ တာဝန�်ှိသညက်ိ ုဆံးုြဖတပ်ါ။ အဘယေ်�ကာင့ဆ်ိေုသာ် ေ���လျားဆိဒုမ်ျား�ှိ 

ဦးတညလ်ထူသုည ်အမ်ိ�ှငရ်ပ်ရွာများ�ကားတငွ ်ဖုံးကယွေ်န�ိငုသ်ည။် ဦးတညထ်ားေသာ ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်ဝငမ်ျားတငွ ်

အြခားသမူျားကိ ုဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ပတသ်က၍် သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ြဖန ့ြ်ဖူးရန ်အကအူညေီတာငး်ခပံါ။ 

ြပငပ်ထစိပ်မ�များအတကွ ်အဓိကသတငး်စကားများကိ ုြပုစုပါ။ 



��န်းပုိမ့�လမ်းေ�ကာငး်ကိ ုတညေ်ဆာက�်ပီး ��န်းပုိမ့� ယ��ရားများကိ ုသတမှ်တေ်ဖာ်ထတုပ်ါ။ ထိေုဒသ၏  

ဝနေ်ဆာငမ်�ြပေြမပုံသည ်တကိျေသချာေသာ ဆိဒုက်ိ ုအေြခြပုေသာ ��နး်ပုိမ့�လမ်းေ�ကာငး် ဖံွ� �ဖိုးတိးုတကေ်ရးကိ ု

ဦးတညသ်ာွးေစသင့ပ်ါသည။် ��နး်ပုိမ့�လမ်းေ�ကာငး်တငွ ်ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမူ်များ၊ အမျိုးသမီးအဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်

လံြုခံု ေသာေနအမ်ိ၊ ရဲ၊ �ုိးရာလ�ူကးီများ၊ ရပ်ရွာလံြုခံု ေရး အာဏာပုိငမ်ျား၊ ဥပေဒေရးရာဝနေ်ဆာငမု်ူများ�ငှ့ ်ကေလးသငူယ ်

ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကေ်ရး ကဲသ့ိုေ့သာ သမာ�ုိးကျ GBV ဝနေ်ဆာငမူ်လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုထည့သ်ငွး်သင့သ်ည။် ၎ငး်တငွ ် 

မသနစွ်မ်း အဖဲွ�အစညး်များ၊ တိငုး်ရငး်သား�ငှ့ ်ဘာသာေရးအဖဲွ�များ၊  ရပ်ရွာလထူအုဖဲွ�များ�ငှ့ ်LGBTI အဖဲွ�အစညး်များ စသည့ ်

သမာ�ုိးကျမဟတုေ်သာ    ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာသမူျားလညး် ပါဝငသ်င့သ်ည။် ေ���လျားဝနေ်ဆာငမူ်ေပးေသာအဖဲွ�များသည ်

ဆိဒုမ်ျားတငွ ်အချိနြ်ပည့မ်�ှိ�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်အြခားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�များ�ငှ့ ်လကူိယုတ်ိငု ်ည��ိ�ငိး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

(သိုမ့ဟတု)် ဖုနး်ြဖင့�်�နး်ပုိ�့ိငုြ်ခငး် �ှိ/မ�ှိ အပါအဝင ်မညသ်ို ့ ��နး်ပုိ�့ိငုေ်�ကာငး်ကိ ုဆံးုြဖတရ်န ်အေရး�ကးီသည။် 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာသမူျားသို ့ သာွးေရာက�်ိငုေ်သာ လံြုခံု သည့ ်သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရးကိ ု

ခွြဲခားေဖာ်ထတုရ်န ်အေရး�ကးီသကဲသ့ို ့ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရးတိုအ့တကွ ်အဖုိးအခများေပးေချရန ်

သေဘာတညူမီ�များ ထား�ှိရန၊် အေရးေပါ် အေြခအေနတငွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရန ်အဆငသ်င့ြ်ဖစေ်နတတေ်သာ 

မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစညး်မှ အမျိုးသမီး GBV ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကက်ိ ုသတမှ်တထ်ားရနလ်ညး် အေရး�ကးီသည။် 

ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမှူ ��န်းပုိ ့ြခငး် မြပုလပ်ုမီ ဤကစိ�များကိ ုစစီဉ်ထားသင့သ်ည။် လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိ ့ြခငး်များ 

မြပုလပ်ုမီ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်မညသ်ိုေ့သာ သငတ်နး်များ လိအုပ်သည/်မလိအုပ်သညက်ိ ု

သ�ိှိထားရနလ်ညး် အေရး�ကးီပါသည။် 

အသကက်ယ ်ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာငမ်�ကိ ုရ�ိှရန် မညသ်ိုပံ့ ံ့ပုိးရမညက်ိ ုသတမှ်တပ်ါ။ လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�မှ    

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ်အသကက်ယက်ျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ ရ�ှိေအာင ် ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ� မှ 

မညသ်ို ့ ပ့ံပုိးေပးသညမှ်ာ အေရး�ကးီေသာ ဆံးုြဖတခ်ျကြ်ဖစသ်ည။် ထိုအ့ြပင ်၎ငး်သည ်ေ���လျား�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်တငွ ်

သသိာထင�်ှားေသာ စနိေ်ခါ်မ�တစခ်ြုဖစ�်ိငုသ်ည။်   အဘယေ်�ကာင့ဆ်ိေုသာ် ၎ငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု 

ေဝးလေံခါငဖ်ျားေနရာများတငွ ်အများအားြဖင့ ်ေဆာငရွ်ကေ်သာေ�ကာင့ ်ြဖစသ်ည။် အဆိပုါ ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်မှ 

အရညအ်ေသးွ�ှိေသာ CCSAS ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုေ���လျား ဆိဒု/်ေနရာတငွ ်ရ�ှိ�ိငုြ်ခငး် �ှိ/မ�ှိ  ေသချာစွာ  သ�ိှိ�ိငုသ်ည။် 

အကယ၍်  ဝနေ်ဆာငမ်�များမ�ှိပါက အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ်ထိကုဲသ့ိုေ့သာ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�ရ�ှိရန ်

မညသ်ိုအ့ေကာငး်ဆံးုပ့ံပုိးရမညက်ိ ုမြဖစမ်ေနဆံးုြဖတရ်ပါမည။် ေနာကစ်ာမျက�်ာှတငွပ်ါေသာ ဆံးုြဖတခ်ျကခ်ျြခငး်�ငှ့ ်

ဆိငုသ်ည့ ်သစပ်ငပုံ်ြဖင့ ် ေရွးချယစ်ရာ အဆံးုအြဖတမ်ျား�ငှ့ ်ချိနဆ်ြခငး်၊ လပ်ုငနး်စဉ်ကိ ုြပုလပ်ုေစ�ိငုက်ာ ဆံးုြဖတခ်ျက ်

ချမှတြ်ခငး်အတကွ ် အေထာကအ်က ူြဖစေ်စပါလမ့်ိမည။် 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ ကိယုထ်လိကေ်ရာကက်ျုးလန်ွခရံေသာ အသက�ှ်ငက်ျန်ရစသ်မူျားအတကွ ်ေဆးကသု မ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

ေစာင့ေ်�ှာကမ်� (CCSAS)/ လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကခ်ံရသမူျားအတကွ ်ေဆးကသုမ� ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်� (CMR) 

�ငှ့ ်ပတသ်က၍် ေ�� �လျားအဖဲွ�များအတကွ ်ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားမ�များ 
 
 
 
 
အရညအ်ေသးွြပည့မီ်ေသာ CMR ဝန်ေဆာငမ်�များ ရ�ိှ�ိငုပ်ါသလား။ (အစိုးရမှ တစ်ဆင့ြ်ဖစ်ေစ NGO သို ့ အြခား တစ်သးီပုဂ�လ ဝန်ေဆာငမ်�များမှ 

ြဖစ်ေစ) 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေြမပံတုစခ်စုအီတကွ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ မဝူါဒများ၊ အေထာကအ်ပံမ့ျား�ငှ့ ်ေဆးကသုမ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ှိြခငး်၊ ကျနး်မာေရးဝနထ်မး်များအား 

သငတ်နး်ေပးြခငး် 
 
 
 
 
�ိှသည။် အရညအ်ေသးွ�ိှေသာ CMR 

ဝန်ေဆာငမ်�များ ရ�ိှပါသည။် 
 
 
 

လက်လှမ်းမီရန ်အတားအဆီးများ 

�ှိပါသလား။ (သယယ်ူပို ့ ေဆာငေ်ရး၊ 

အခေ�ကးေငမွျား၊ ေနရပ်စွန ့ခ်ွာ လူဦးေရ၏  

ြဖစ်တည်မ�များ စသြဖင့)်  

 
 
 

�ိှသည။် အရညအ်ေသးွ 

အသင့အ်တင့�ိှ်ေသာ CMR 

န်ေဆာငမ်� များ ရ�ိှပါသည။် 
 
 
သငတ်နး်များ ပံ့ပိုးေပး�ိငုသ်လား။ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များသည ်အနမိ့်ဆံုး အရညအ်ေသွး 

သတမ်ှတ ်ချကမ်ျား�ငှ့ ်ြပည့မ်ပီါသလား။ 
 

 
 

 
မ�ိှပါ။  CMR ဝန်ေဆာငမ်�များ 

မရ�ိှပါ။ 
 
 
 
 
ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ ေ���လျားအဖွဲ�သည် 

အြခားေ���လျားအဖွဲ� �ငှ့ ်

အလုပ်အတူလုပ်�ိငုပ်ါသလား။ 
 

 
 
 
ဝနေ်ဆာငမ်�များ တညေ်ဆာက် ရန ်

အစုအဖဲွ� ခဲွအားတငြ်ပည��ိ �ငိး်ပါ။ 
 
 
 
 
 
GBV ေ���လျားအဖဲွ�တွင ်ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ ူပါဝင�်ိငုပ်ါသလား။ 

 

 
 

�ိှသည။် 

      မ�ိှပါ။                       �ိှသည။်                                                �ိှသည။်        မ�ိှပါ။  
 
 
 
 
 
 

မ�ိှပါ။   

 
 
 
�ိှသည။် မ�ိှပါ။  
 
 
 

 မ�ိှပါ။  

 
 
 

ထိအုတားအဆးီများအား   မတိဖ်ကအ်ဖွဲ� မ ှသြီခား�ှေိသာ   
ေနာကထ်ပ်လိအုပ်ေသာ 

အရငး်အြမစမ်ျားကိ ု  

အဖွဲ� မ ှလံြုခံု ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�သို ့   အေဆာကအ်အံတုငွ ်  လကလ်မှး်မမီ�၊ အလပ်ုတာဝနမ်ျား   

��နး်ဆိ�ုိငုပ်ါသလား။ (ဥပမာ ဆိုဒမ် ှ  ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးစဉ်တငွ ်သးီသန ့�်ှမိ�   သတမ်တှခ်ွြဲခားပါ။ ကျနး်မာေရး  

သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရးကိ ုလံြုခံု ေစြခငး်၊   လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုြဖည့ဆ်ညး်ေပးေသာ   ဝနထ်မး်မေှပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ (PEP,   

အကျိုးခစံားခွင့�်ှသိူအားလံးု   လံြုခံု ကာ သးီသန ့ ်ကျနး်မာေရး RH/GBV   ECP, STI ကသုမ�များ၊ misoprostol   

လက်လမှး်မီေစရန ်တငြ်ပအစီရငခ်ြံခငး်၊   ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည။် ြဖစရ်ပ်များအတကွ ်  စသြဖင့)်�ငှ့ ်�ကးီ�ကပ်မ� ပံစု။ံ ဆိဒုတ်ငွ ်  

��နး်ပို ့ြခငး် ကနုက်ျစရိတမ်ျားအား   ၇၂ နာရအီတငွး် အေရးေပါ်   အြခား လ�ပ်�ာှးမ�များအတကွ ်  
ေပးေချြခငး်)  အကအူညေီပး�ိငုရ်န ်တငြ်ပေဆးွေ�းွပါ။  လံေုလာကေ်သာ ေနရာများ�ှေိစရန၊်   

   

     

 
ဝနေ်ဆာငမ်�များသို ့ သင့ေ်လျာ်ေသာ  

      

      ကျနး်မာေရးအစအီစဉ်များ ေပါငး်စပ်ရန ်  
      ေသချာေစပါ။  



          

 
�ိှသည။်  

    ေဆးကုသမ��ငှ့ ်မဆိုငေ်သာ ဝနထ်မး်များမ ှECP ကိ ု 
     စမီ�ံိငုရ်န ်ဥပေဒမူေဘာငအ်ရ ခွင့ြ်ပုထားသလား။ 
      

          

         

       �ိှသည။်    
          

       
 

  
 
 
 
ေ���လျားအဖွဲ� မ ှဆိဒုတ်ငွ ်�ှိေနချိနြ်ဖစ်ေစ မ�ှေိနချိနြ်ဖစေ်စ  

ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ လက်လှမး်မီရနအ်တွက် ��နး်ပိုမ့� 

ဆိငုရ်ာ ကျင့ဝ်တ်စညး်မျဉ်းများ ေရးဆွဲပါ။ အကယ်၍ ေ���လျား 

အဖွဲ� မ ှကျနး်မာေရးဆိငုရ်ာ တိုက်�ိုက ်ြဖစ်ရပ်စမီံခန ့ခ်ွမဲ�များ 

 ြပုလုပ်�ိငုပ်ါက လုပ်ေဆာငပ်ါ

 
ေဆးကုသမ��ငှ့ ်မဆိုငေ်သာ ေ���လျားအဖွဲ�ဝငမ်ျားအား 

သငတ်နး်ရ�ှေိစရန ်�ငှ့ ်အေြခခံကျနး်မာေရး 

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�များ ြပလပ်ု�ိငုရ်န ်အေဝးမှ 

�ကးီ�ကပ်မ�ေပးရန ်ေသချာေစပါ။ (�ိငုင်၏ံ 

ကျင့ဝ်တ်စညး်မျဉ်းများအေပါ်မူတည်သည်)

 
 



 
ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငန်းဆံခုျကမ်ျားကိ ုသတမှ်တပ်ါ။ အကယ၍် ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားသည ်

ေ���လျားတံုံ ့ြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�၏ အစတိအ်ပုိငး်တစခ် ုြဖစလ်ာလ�င ်အဖဲွ� မှ ဆိဒုတ်စခ်စုတီငွ ်မညသ်ကူ ရပ်ရွာလထူ ု

လပ်ုငနး်ဆံခုျကက်ိ ု ချဉ်းကပ်မည၊် ေနာကအ်ဆင့မ်ျား အေန�ငှ့ ်၎ငး်တိုက့ိ ုေစတနာဝနထ်မ်းများ အြဖစ ်ပူးေပါငး်ပါဝငေ်စရန ်

မညက်ဲသ့ို ့ လပ်ုေဆာငရ်မညက်ိ ုခွြဲခားသတမှ်တရ်န ်အေရး�ကးီသည။် အချကအ်ချာကျေသာ ေနရာတစခ်တုငွ ်မတညူေီသာ 

ေ���လျားဆိဒုမ်ျားမှ ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားကိ ုေလက့ျင့သ်ငတ်နး် ေပးြခငး် သိုမ့ဟတု ်ဆိဒုတ်စခ်စုတီငွ ် 

သငတ်နး်များကိ ုတိကု�ုိ်◌က် ်ပုိခ့ျြခငး်သည ်အေရး�ကးီေသာ ပထမအဆင့ ်ေြခလမ်ှးြဖစသ် 

လ�တေ်ြမာကမ်� မဟာဗျူဟာ/အကးူအေြပာငး် အစအီစဉ်ကိ ုစဉ်းစားပါ။ ေအာကပ်ါတိုက့ိ ုစဉ်းစား�ကည့ပ်ါ။ ေ���လျားအဖဲွ� မှ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုအချိနမ်ညမ်�ထ ိေပး�ိငုမ်ညန်ညး်။ ထို ့ြပင ်ေဒသခမိံတဖ်ကအ်ဖဲွ�များ�ငှ့ ်ေရ�ှညလ်ကတ်ွ ဲလပ်ုေဆာင�်ိငုရ်န ်

ေရွးချယစ်ရာများ၊ ြဖစ�်ိငုလ်�င ်၎ငး်တိုအ့ား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးအပ်ြခငး်တိုက့ိ ုထည့သ်ငွး်စဉ်းစားပါ။ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အပုိငး် ၃။ GBV ကိအုေဝးမှ ေ��� လျားဝန်ေဆာငမ်� ေပးြခငး်အတကွ ်�ိှသင့ေ်သာ 

အနိမ့်ဆံးု စသံတမှ်တခ်ျကမ်ျား 

၃.၁။ GBV ြဖစရ်ပ် စမံီခန ့်ခွဲြခငး်၏ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား 
 
 
၃.၁.၁။ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွဲမ� အတကွ ်ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျက ်အမျိုးအစားများ 

 
အပုိငး် ၂ တငွ ်�ှငး်ြပခဲ�့ပီးသည့အ်တိငုး် ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�အတကွ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားသည ် GBV ကိ ု

အေဝးမှ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး် တညေ်ဆာကရ်နအ်တကွ ်အေရး�ကးီဆံးုေသာ ဆံးုြဖတခ်ျကပုံ်စ ံြဖစသ်ည။် 

အေြခကျေနေသာ GBV ဝနေ်ဆာငမ်ျားကဲသ့ိုပ့င ်GBV ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်၏ 

ထေိရာကမ်��ှိေသာ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားအတကွ ်အဓိကေသာခ့ျကသ်ည ်GBV ကိ ုဦးတညမ်ထားေသာ 

အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်အတပူူးတွတဲည�်ှိေနေသာ သးီသန ့ေ်နရာတငွ ်အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျားအား 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်ြဖစသ်ည။် ဤကဲသ့ိုေ့သာ ကနဦးလပ်ုေဆာငမ်�သည ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်သူည ်

အြခားေသာဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျက ်(သိုမ့ဟတု)် လ�ပ်�ှားမ�များတငွ ်ပါဝငြ်ခငး်ြဖင့ ်၎ငး်တို၏့ ြဖစတ်ညမ်�များ 

ေပါ်လငွလ်ာမညြ်ဖစေ်သာေ�ကာင့ ်ရပ်ရွာလထူအုဖဲွ�ဝငမ်ျားအား မိမိိသည ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ် ူြဖစေ်�ကာငး် 

အထးူေဖာ်ြပစရာမလိဘု ဲလ�◌◌ှ◌ိ◌ူဝှ့ကစွ်ာြဖင့ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုလကလ်မ်ှးမီခငွ့ြ်ပုေစသည။် 

 

 

 



 

 

ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ိှေသာ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားဟ ုဆိရုာတငွ ်

 
1. အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအတကွ ်ယာယလီံြုခံုေသာ 

ေနရာများ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖွဲ� မ ှစစီဉ်ေပးေသာ 

ဆိုဒမ်ျားတွင ်ယာယီလံုြခံုေသာေနရာများ ဖွင့လ်ှစေ်ပးြခငး်သည ်

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ် ူအမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ အတွက် 

အေကာငး်ဆံုးံေသာ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသာ အေလအ့ကျင့ ်ြဖစသ်ည။် 

အသက်�ှင ်ကျနရ်စသ် ူအမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များအတွက် 

လံုြခံုေသာ ေနရာများသည ်အေကာငး်ဆံုးေသာ 

ကနဦးလုပ်ေဆာငခ်ျက်များြဖစ်သညဟ်ု ေအာက်ပါ 

အေ�ကာငး်ြပချက်များြဖင့ ်သတ်မတှ်သည။် 
 

• လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုငရ်ာ အေြခအေနအများစတုွင ် ကျား၊မ 

ြဖစတ်ညမ်� စသံတ်မတှ်ချက်များ (သိုမ့ဟုတ)် အ��ရာယ်ြပု�ိငုေ်သာ 

အေ�ာှင့အ်ယှက်များ (သိုမ့ဟုတ)် အြခား ကျား/မ 

အေြခြပုအ�ကမ်းဖက်မ� ပံစုံများသည ်  အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များ၏ သွားလာေရးကို ကန ့သ်တ်မ�ကို ြဖစေ်စသည။် 

လံုြခံုေသာေနရာ ဆိုသညမ်ာှ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယ်များ 

စေုဝး�ိငုေ်သာ ေနရာြဖစသ်ည။် 

• လံုြခံုေသာေနရာများသည ် အများအားြဖင့ ် ြပစမ်�ကျူးလွနသ် ူ

(ေယဘုယျအားြဖင့ ်အမျိုးသားများ ြဖစတ်တ်သည)် ရနမ် ှအေဝးတွင ်

လံုြခံုစတိ်ချစာွ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်များ ြပုလုပ်�ိငုေ်စ�ိငုသ်ည။် 

• လံုြခံုေသာေနရာများတွင ် အြခားေသာ လ�ပ်�ှားမ�များကို 

ြပုလုပ်သကဲသ့ို ့ ထိေုနရာများတွင ် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအတွက်  အမညေ်ဖာ်ထတု်စရာမလိုဘ ဲ

(ထိုေ့�ကာင့ ် လ�ို� ဝကှ်ထနိး်သမ်ိးမ�ကိ ု ပိေုကာငး်ေစသည။်) 

အကူအညေီတာငး်ဆိုမ� ြပုလုပ်ရန ်ခွင့ေ်ပးသည။် 

• အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိုေသာ် ၎ငး်ေနရာများသည ် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များ အတူတကွ စေုဝး�ိငုက်ာ ၎ငး်တိုမ့ှ 

အကာအကွယ်ေပးေသာ လူမ�ကွနယ်က် တညေ်ဆာက်ရန ်

အခွင့အ်လမ်းေပးသည။် 

 

အမ်ိသို ့ သွားေရာက်ြခငး်ကို GBV ြဖစရ်ပ်စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး် 
ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရနအ်တွက် ကနဦးလုပ်ေဆာငခ်ျက် 
အြဖစအ်သံုးမြပုသင့ပ်ါ။ ေအဂျငစ်ီများဆိုငရ်ာ GBV 
ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွဲမ� လုပ်ငနး်လမ်း��နခ်ျက်များတွင ် 
အမ်ိသိုသ့ွားေရာက်ြခငး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်သည့ ်အ��ရာယ်များကိ ု
ေဖာ်ြပထား၍ GBV တံု ့ြပနမ်�အတွက် အသံုးမြပုရန ်
အ�ကံြပုထားသည။် သတငး်အချက်အလက်များ 
ပိမိုသု�ိှိလိုပါက စာမျက်�ာှ ၃၇-၃၈ တွင ်ေတွ� �ိငုသ်ည။်  
https:// 

gbvresponders.org/response/gbv-case-
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based 

ViolenceCaseManagementGuidelines 



  
2. (ေ�� �လျားေသာ (သိုမ့ဟတု)် အေြခကျ�ပီးြဖစေ်သာ) မညက်ဲသ့ိုေ့သာ ေရ� ◌လ့ျားဆိဒုတ်ငွြ်ဖစေ်စ  ေပးေသာ 

အြခားဝန်ေဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်�ပီး ၎ငး်တို�့ငှ ့ ်အတ ူပူးတွတဲည�ိှ်ေသာ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျက။် 

ဥပမာ -  အကယ၍် မညသ်မူဆိ ုလကလ်မ်ှးမီ�ိငုေ်သာ သတငး်အချကအ်လက ်(သိုမ့ဟတု)် ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေပးေသာ ကျနး်မာေရးေဆးေပးခနး် �ှိလ�င ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားကိ ုဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရနအ်တကွ ်သးီသန ့်အခန်း/ေနရာ 

ထား�ှိ�ိငုသ်ည။် (ေ���လျား ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�၊ ေ���လျား ကေလးသငူယ ်ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကမ်�၊ ေ���လျား ေရ�ငှ့ ်

တစက်ိယုေ်ရကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�)ကဲသ့ိုေ့သာ အြခားဝန်ေဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ချတိဆ်ကထ်ားေသာ 

သးီသန ့်အခန်း/ေနရာတငွ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ဆိငုရ်ာ အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုအြခားက�များ၏ 

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�များ�ငှ့ ်အတပူူးတွကဲာ ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်များလညး် ြဖစ�်ိငုသ်ည။် ရွကဖ်ျငတ် ဲ

(သိုမ့ဟတု)် �ကးီမားေသာ  ကနုး်လမ်းသာွးယာဉ်များ သိုမ့ဟတု ်ေ���◌လ့ျားဆိဒုမ်ျားတငွ ်လစုူေဝး�ိငုရ်န ်လိအုပ်ေသာ 

အေဆာကအ်အံုများြဖင့လ်ညး် ဝနေ်ဆာငမ်�များေပး�ိငုသ်ည။် ၎ငး် ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားသည ်ယာယ ီ

လံြုခံု ေသာေနရာများတငွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ရယရူန ်သကေ်တာင့သ်ကသ်ာ �ှိသညဟ် ုမခစံားရေသာ သိုမ့ဟတု ်

ဝနေ်ဆာငမ်�မရယ�ူိငုေ်သာ အမျိုးသား အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျား�ငှ့ ်အြခား အမျိုးသမီး အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ်

ေရွးချယစ်ရာများ ြဖစေ်စသည။်. 
 

3. အေရးေပါ်ဖုန်းလိငုး်များ။ 

အပုိငး်(၁)တငွ ်ေဖာ်ြပထားသကဲသ့ို ့ အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များသည ်အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျားအား ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု

အေဝးမှ လ�ိုဝှကစွ်ာ လကလ်မ်ှးမီေအာင ် ေဆာငရွ်ကေ်ပးေသာ အရာြဖစသ်ည။် အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များသည ်

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်အတကွ ်အေရးပါေသာ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား ြဖစသ်ကဲသ့ို ့ 

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�များပငလ်�င ်ေရာက�်ှိ�ိငုရ်န ်ခကခ်ေဲသာေနရာအြဖစ ်တည�်ှိေနေသာ ေနရာများတငွ ်

ေ���လျားတံုံ ့ြပနဝ်နေ်ဆာငမ်�၏ အစတိအ်ပုိငး်တစခ် ုအြဖစေ်သာ်လညး်ေကာငး် ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

သးီသန ့အ်ေြဖစေ်သာ်လညး်ေကာငး် အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် 
 
 

3.1.2  လ�ို� ဝှကထ်န်ိးသမ်ိးမ��ိှ�ပီး လံြုခံုေသာ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွဲမ� ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ ုတညေ်ဆာကြ်ခငး် 

လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ��ှိေစရန ်လပ်ုေဆာငေ်နစဉ် GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ်စတိဒ်ဏရ်ာ မြဖစေ်စေသာ 

ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကသ်ည ်အေဝးမှ ေရ� ◌လ့ျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်တငွ ်ထးူြခားမ�မ�ှိပါ။ မတည�်ငမ်ိေသာ  

အေြခအေနတငွ ် ၎ငး်တိုက့ိ ုလံြုခံု မ��ှိ၍ လ�◌◌ှ◌ိ◌ုဝှ့ကထ်နိး်သမ်ိးမ��ှိစွာ စတငလ်ပ်ုေဆာငက်ာ ထနိး်သမ်ိးြခငး်သည ်အလနွ ်

စနိေ်ခါ်မ� �ှိ�ိငုသ်ည။် ယာယအီေဆာကအ်အံုများ၊ ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်�ှိ ငာှးရမ်းထားေသာေနရာများကဲသ့ိုေ့သာ 

�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ အကန ့အ်သတ�်ှိေသာ ေနရာများတငွ ်လပ်ုေဆာငရ်ြခငး်ေ�ကာင့ ်လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ�ကိ ုေသချာေစရန ်

လပ်ုေဆာငရ်ာတငွ ်ထပ်ေလာငး် စဉ်းစားြခငး်များ လိအုပ်သည။်  ထို ့ြပင ်ေ���လျားဆိဒု/်ေနရာများ�ှိ အချိနက်ိ ု

အကန ့အ်သတြ်ဖင့သ်ာ ရ�ှိေသာ ဝနထ်မ်းများဟဆုိရုာတငွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေပးေသာေနရာများအေပါ်တငွ ်၎ငး်တိုမှ့ 

တစသ်မတတ်ညး် ထနိး်ချုပ်ြခငး် �ငှ့ ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� ြပုလပ်ု�ိငုမ်ညမ်ဟတုပ်ါ။ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျက ်တစခ်ခုျငး်စအီတကွ ်

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား၏ လ�ိ� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ� �ငှ့ ်လံြုခံု ေရးကိ ုေသချာေစရန ်�ှိသင့ေ်သာ အနမ့်ိဆံးုစခံျိနစ်�ွံနး်ကိ ု

ေအာကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားသည။် 



 

1. အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျား အတကွ ်ယာယလီံြုခံုေသာ ေနရာများ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်ယာယလီံြုခံု ေသာ ေနရာများကိ ုရပ်ရွာလထူ ုအေဆာကအ်အံုများ ြဖစေ်သာ 

ေကျာငး်များ၊ ခနး်မများ �ငှ့ ် စာ�ကည့တ်ိ◌ုက်မ်ျားတငွ ် ဖွင့လ်စှြ်ခငး်သည ် အေကာငး်ဆံးုြဖစသ်ည။် သိုမှ့သာ ေ���လျား 

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်�ပီးဆံးုသာွးလ�င ် ၎ငး်တိုသ့ည ် ေရ�ှညတ်ညတ်ံမ့��ှိေသာ လံြုခံု ေသာေနရာအြဖစ ် ကျန�်ှိ�ိငုမ်ည။် 

အကယ၍် ေနရာငာှးရမ်းြခငး်သည ် ေရွးချယစ်ရာ တစခ်ြုဖစခ်ဲလ့�င ် ရညတ်ိကုာလတငွသ်ာ ေနရာကိ ု

ထနိး်ချုုပ်�ိငုမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 
 
 

လံြုခံုေသာ ေနရာတငွ ်�ိှရမည့်အရာများ 

အခန်း�စှ်ခန်း (သိုမ့ဟတု)် �စှ်ခန်းထကပုိ်ေသာ အခန်းများ။ 

အုပ်စလုိုက်လ�ပ်�ှားမ�အတွက် လိုအပ်ေသာ အခနး်တစခ်နး် �ငှ့ ်

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွဲရန ်လိုအပ်ေသာ အခနး်တစခ်နး်။ အခနး်အပိုများကို 

သးီြခား လုပ်ေဆာငမ်�များ (ဥပမာ ကေလးသူငယ် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�၊ 

ဆယ်ေကျာ်သက် မိနး်ကေလးငယ်များ�ငှ့ ်အလုပ်လုပ်ရန ်စသြဖင့)် 

အတွက် ထား�ှိြခငး်သည် သာ၍ေကာငး်ပါသည။်အကယ်၍ 

အေြခခံ အေဆာက်အအံုများ လံုေလာက်မ�မ�ှိလ�င ်

အဖွဲ�အစညး်အေနြဖင့ ် ေြမေနရာအတွက ် ခွင့ြ်ပုချက်ယူ�ပီး 

ဝယ်ယူရန ် စစီဉ်�ပီး အခနး် �စှခ်နး် ထက်ပိပုါေသာ ေမာ်တာ 

ေနအမ်ိ/ယာဉ်တနး်/တဲများကို ေြမေနရာတွင ် အ�ပီးအပိုင ်

တညေ်ဆာက်ပါ။ (သိုမ့ဟုတ)် ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်� 

လုပ်ေဆာငေ်နစဉ် စေုဝး�ိငုမ်ည့ ် အေဆာက်အအံုကို 

ဝယ်ယူ�ိငုသ်ည။် 

ေ�� �လျားဝန်ေဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�  လည့ှပ်တအ်ချိန် 

ဇယားအတငွး် ဝန်ေဆာငမ်�များ ရ�ိှ�ိငုပ်ါေစ။ အကယ၍် 

ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး်မ ှေနရာကို အသံုးြပု◌ျေနလ�◌ငှ ်

မတူညေီသာအချိနမ်ျားတွင ်၎ငး်ကိ ုအြခားေသာ ရပ်ရွာလူထ၏ု 

လ�ပ်�ှားမ�များ (ေကျာငး်၊ ရပ်ရွာလူထ ုအစညး်အေဝးများ) 

အတွက်လညး် အသံုးြပု�ိငုသ်ည။် ေရ� ◌လ့ျားဝနေ်ဆာငမ်� 

ေပးေသာအဖွဲ�များ လာေရာက်ချိနတ်ွင ်၎ငး်ေနရာကို ရ�ှိေစ�ိငုဖိ်ု ့ 

ေသချာေစရန ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည။် (ေရ� ◌လ့ျားဝနေ်ဆာငမ်� 

ေပးေသာအဖွဲ�များ ဆိုဒတ်ွင�်ှိေနချိန ်(သိုမ့ဟုတ)် 

မ�ှိေသာအချိနမ်ျားတွင)် ရပ်ရွာလူထကုို ဦးေဆာငေ်သာ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ၏ 

လ�ပ်�ှားမ�များအတွက်သာ ေနရာရ�ှိချိန ်ပိမုျားေလ ရပ်ရွာလူထု၏ 

ပးူေပါငး်ပါဝငမ်� �ငှ့ ်ေရ�ှညတ်ညတ်ံခို◌င်�်မဲရနအ်တွက် သာ၍ 

ေကာငး်ေစသည။် 

 
 
လံြုခံု ေသာ ေနရာများ၏ ဥပမာများ 

အချို �ေနရာများတငွ ် အမျိုးသမးီများ �ငှ့ ် မနိး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ် 

လ�ပ်�ှားမ�များ ြပုလပ်ုေနချိနတ်ငွ ် အမျိုးသားများ မပါဝငက်ာ 

အြခားေနရာများ မ�ှိေနချိန ် လံြုခံု ေသာေနရာများကိ ု အမျိုးသမးီ 

ရပ်ရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျား (ထိသုမူျားသည ် အစအီစဉ်တငွ ်

ေစတနာဝ့နထ်မး်များ လညး်ြဖစသ်ည)် ၏ အမိမ်ျားတငွ ်

ထေူထာငထ်ားသည။် အမိ၏် အြခား သးီသန ့ေ်နရာတငွ ် အချို �ေသာ 

ြဖစရ်ပ်များအား စမီခံန ့ခ်ွမဲ� လုပ်ေဆာငရ်န ် ြဖစ�်ိငုေ်သာ်လညး် 

ဝနေ်ဆာငမ်�အား အုပ်စလုိကု ် စတိ-်လမူ� အေထာကအ်ပံ ့

လ�ပ်�ှားမ�များကိ ု ဦးတညထ်ားရာတငွလ်ညး် ၎ငး်အား 

လကခ်�ံိငုပ်ါသည။် 

အမျိုးသမီး ရပ်ရွာေခါငး်ေဆာင၏် အမိက်ိ ု လံြုခံု ေသာ ေနရာ အြဖစ ်

အသံးုြပုြခငး်သည ် လံြုခံု ေသာ ေနအမိ ် ပံစု�ံငှ့ ် မတကူွြဲပားသညက်ိ ု

သ�ိှထိားရန ် အေရး�ကးီသည။် အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားသည ်

အဖွဲ�လိကု ် လ�ပ်�ှားမ�များထကပိ်ုေသာ ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကမ်� 

အတကွ ် ေစတနာဝ့နထ်မး် သိုမ့ဟတု ် ဝနထ်မး်၏ အမိမ်ျားတငွ ်

မေနထိငုသ်င့ပ်ါ။ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအား 

ဝနထ်မး်/ေစတနာဝ့နထ်မး် ၏ ေနအမိတ်ငွ ် ေနထိငုေ်စြခငး်သည် 

ေဘးကငး်လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ အဓကိ စိးုရိမစ်ရာ ြဖစသ်ည။် 

အဘယေ်�ကာင့ဆ်ိေုသာ် ကျုးလနွသ်မူျား သိုမ့ဟုတ ်

ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်�ှိ အြခားသမူျားမ ှအမိ�်ှငအ်ား ပစမ်တှထ်ားမ�များ 

ြဖစလ်ာ�ိငုသ်ည။် 



အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိန်းကေလးငယမ်ျားအတကွ ်ယာယလီံြုခံုေသာေနရာများကိ ုဖွင့လ်စှရ်န်  ေအာကပ်ါအချကတ်ို ့ 

ကိေုဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကေလးငယမ်ျား�ငှ့အ်တ ူေနရာသတမှ်တေ်ဖာထ်တုပ်ါ။ လံြုခံု ေသာ ေနရာများ၊ 

အ��ရာယ�်ှိ�ိငုေ်သာေနရာများကိ ုေြမပုံဆွြဲခငး်အပါအဝင ်အမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကေလးငယမ်ျား�ငှ့အ်တ ူေဆးွေ�းွမ�ြဖင့ ်အစအီစဉ် 

အားလံးုကိ ုစတငလ်ိ◌ုက်ပ်ါ။ ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိသည့ ်လံြုခံု ေသာေနရာများ၊ လကလ်မ်ှးမီရန ်လမ်းေ�ကာငး်များ၊ လကလ်မ်ှးမီ�ိငုဖုိ် ့ 

အခကအ်ခြဲဖစေ်စေသာ အရာများကိ ုေြဖ�ငှး်ရန ်နညး်လမ်းများ၊ ေဘးကငး်လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ လပ်ုေဆာငေ်နသမူျား�ှိြခငး် �ငှ့ ်

ေဘးကငး်လံုု ြခံု မ� သေဘာထားအြမငအ်ေပါ် ၎ငး်တို၏့ သကေ်ရာကမ်�၊ ေနရာပုိငဆ်ိငုမ်� �ငှ့ ်ေနရာကိ ုအသံးုြပုရန ်လိ◌ုအ်ပ်ေသာ 

ည��ိ�ငိး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် စသညတ်ိုက့ိ ုသတမှ်တေ်ဖာ်ထတုပ်ါ။ (ဤ ြဖစစ်ဉ်ကိ ုအေထာကအ်က ူြဖစေ်စေသာ ပုံစတံစခ်အုား 

ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၁ တငွ ်�ကည့ပ်ါ။) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
ထိေုနရာသည် အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအတွက်သာ ြဖစေ်�ကာငး် 

ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်၏ သေဘာတူညမီ�များ �ငှ့ ်

လူထအုသအိမှတ်ြပုြခငး် ကို ရယူပါ။ လံုုြခံုေသာေနရာတွင ်

ေပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ ေဘးကငး်လံုြခံုမ�ကို  

အေပးအယူသေဘာြဖင့ ်မရယူရန ်ထိေုနရာများတွင ်

လုပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကခ်ျက်များ ြပုုလပ်ုေနစဉ်အတွငး် 

အမျိုးသမီးများသာ�ိှရန ်အဖဲွ�အစည်းအေနြဖင့ ်ရပ်ရွာ 

သေဘာတူညခီျကမ်ျားကို ရယူရန ်အ�ကံြပုပါသည်။ ဤ 

သေဘာတူညခီျကမ်ျားတွင ်ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် အေဆာက်အအံု 

ပိုင�ှ်ငမ်ျား၊ �ငှ့ ်လံုြခံုေသာေနရာအြဖစ ်

လုပ်ငနး်များေဆာငရွ်ကေ်သာ ေြမေနရာ၊  ရပ်ရွာလူ�ကီးများ၊ 

အမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကေလးငယ်များ �ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာေနရာ ပတ်ဝနး်ကျငတ်ွင ်ေနထိငုသ်မူျား 

ပါဝငသ်င့သ်ည်။ ထေိရာက်မ��ိှေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များသည ်

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များ၏ စည်းမျဉ်း၌သာ 

မ�တည်သည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်ြပစ်မ�ကျူးလွနေ်သာ 

အမျိုးသားများသည ်ထိသုိုေ့သာ ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူြခငး်အတွက် 

မဟန ့တ်ား�ိငုပ်ါ။ 

2. အြခား က�များ/ အဖဲွ�အစည်းများ၏ ဝန်ေဆာငမူ်များ �ငှ့ ်

ဆကစ်ပ်ေနကာ အတပူူးတွတဲည�ိှ်ေနေသာ 

ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား 

ေနရာ။  ဤသိုေ့သာ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျက်  

အမျုု◌◌ိးအစားများသည ်ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�  �ငှ့ ် 

ပူးေပါငး်လုပ်ေဆာငေ်နေသာ အြခားေသာ အဖဲွ�အစည်း 

(သိုမ့ဟုတ်) က�မှ ေပးေသာ အြခား ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

(သိုမ့ဟုတ်) လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်က်မ�များ�ငှ့ ် ပူးတွဲတည်�ိှေသာ 

သးီသန ့ေ်နရာအြဖစ် လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည့ ်အခနး်ပိတုစ်ခု 

လိုအပ်သည်။ ဥပမာ ကေလးေပျာ်ေနရာ သိုမ့ဟုတ် အစိုးရ�ုံး၊ 

အာဟာရပံပိ့ုးေသာစငတ်ာ၊ ကျနး်မာေရးေဆးခနး်တို�့ငှ့ ်

ချိတ်ဆက်ေနေသာ သးီသန ့အ်ခနး်လည်း ြဖစ်�ိငုသ်ည်။  

မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�အစည်း�ငှ့ ်ေပါငး်စပ်ည��ိ�ငိး်ြခငး်။ ဤသိုေ့သာ 

ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျက်များ  မလုပ်ေဆာငမီ် မိတ်ဖက်အဖဲွ�အစည်း 

�ငှ့ ်ေအာက်ပါအချက်များကို စီစဉ်ရနလ်ိုအပ်သည်။ ၁) 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရာတွင ်�ကားြဖတမ်�မ�ိှေစရန ်

သေဘာတူညခီျက်၊�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရန ်တွဲဖကအ်ခနး်ပိကုို 

အသံးုြပုမ�အတွက် အချိနဇ်ယား၊ ၂) 

ြဖစ်ရပ်ကိုငတ်ွယေ်ြဖ�ှငး်သ�ူငှ့ ်ြဖစ်�ိငုေ်ချ�ိှေသာ 

အသက်�ှငက်ျနရ်စ်သူူ များ၏ ြဖစ်တည်မ�ကို  ပံုမှနြ်ဖစေ်သာ 

နည်းလမ်း (ဥပမာ  GBV ြဖစ်ရပ်စီမံခန ့ခဲွ် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးလျက်�ိှေနစဉ် အြခားလ�ပ်�ှားမူများ 

လုပ်ေဆာငေ်နသည် သိုမ့ဟတု် အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ရ�ိှ�ိငုသ်ည်။) 

 

အြခား ေ�� �လျားအဖဲွ� မှတစ်ဆင့ ်ြဖစ်ရပ်စီမံခန ့်ခဲွမ� ကနဦး လပ်ုေဆာငခ်ျကက်ိ ု

ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး် 

အထက်တငွ ် ေဖာ်ြပ�ပီးသည့အ်တိုငး် ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခဲွ်မ� ကနဦး လုပ်ေဆာငခ်ျကက်ို အြခား 

ေ���လျားအဖဲွ� �ငှ့အ်တလူညး် ေဖာ်ေဆာင�်ိငုသ်ည။် ထိေုနရာတွင ် GBV ေ���လျားအဖဲွ�များသည ်

အြခားက�မှ ေ���လျားအဖဲွ�များ�ငှ့ ်ပူးေပါငး်ကာ လုပ်ေဆာငသ်ည။် ၎ငး်တွင ်ကျနး်မာေရး (ဥပမာ - 

မျိုးဆက်ပွား ကျနး်မာေရး၊ အာဟာရဆိငုရ်ာ၊ ေရ �ငှ့ ် တစက်ိုယေ်ရသန ့�်ှငး်ေရး (WASH)၊ �ငှ့ ်

ကာကွယေ်စာင့ေ်�ှာက်ေရး (ဥပမာ - ကေလးသငူယ ်ကာကွယေ်စာင့ေ်�ှာက်ေရး)) ပါဝငသ်ည။် 

ပူးေပါငး်လုပ်ေဆာငမ်�များကိ ုအေကာငအ်ထည ်ေဖာ�်ိငုရ်န ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါများ လိအုပ်သည။် 

• ြပည့စ်ံုေသာ GBV ေ���လျားအဖဲွ�ကို လက်ေတွ�အသံးု ချြခငး်သည ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် �ငှ့ ်

ြပငပ်ထစိပ်မ� ကို ြဖည့ဆ်ညး်ေပးေသာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ ကို ေသချာေစရန ် ြဖစသ်ည။် 

ဆိလုိုသညမှ်ာ ပူးေပါငး်လုပ် ေဆာငြ်ခငး်ကို အြခားက�၏ ေ���လျားအဖဲွ�ဝင ်ြဖစေ်သာ GBV 

အဖဲွ� ဝနထ်မ်း တစဦ်းတညး်ြဖင့သ်ာ မဖဲွ�စညး်သင့ေ်ပ။ 

• သးီသန ့ေ်နရာသည ် အြခား က� ေ���လျားအဖဲွ� ေပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်

လ�ပ်�ှားမ�များ လုပ်ေဆာငေ်သာ ေနရာတွငလ်ညး် GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ ် ခဲွမ� 

လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည။်  

• ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်မှ GBV ဝနထ်မ်း အြဖစ ် မသေိစရန ် အြခားေသာ ေ���လျားအဖဲွ�၏ 

ရပ်ရွာအသိငုး် အဝနး် ထစိပ်မ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ် လ�ပ်�ှားမ� များတွင ် GBV 

ဝနထ်မ်းအား ေပါငး်စပ် လုပ်ေဆာငေ်စ သည။် ထိမှုသာ အသက်�ငှက်ျနရ်စသ်မူျားအား 

မေဖာ ်ထတု်�ိငုေ်သာ နညး်လမ်းြဖင့ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခဲွ်မ�ကို လကလ်ှမ်းမီေစသည။် 

• ယံ�ုကညမ်� တညေ်ဆာကရ်န ် �ငှ့ ် အသက်�ငှက်ျနရ်စသ်မူျား၏ လိအုပ်ချက်များ 

ြဖည့ဆ်ညး်ရန ် အချိနယ်ရူမညက်ို က�အသးီသးီတငွ ် လုပ်ေဆာငေ်နသမူျား အားလံုး 

နားလညထ်ား�ပီးြဖစက်ာ တာဝနခဲွ်မ� အချိနဇ်ယားတငွ ်ထည့ဆ်ွထဲား�ပီးြဖစသ်ည။် (ဆိဒုတ်ငွ ်

လုပ်ေဆာငမ်ည့အ်ချိန၊် ဆိဒုတ်စခု်မှ တစခု်သို ့ သာွးေရာက်မည့ ်အချိန)် 

• ေ���လျားအဖဲွ�ဝင ် ဝနထ်မ်းများအားလံုးကို GBV အေြခခံစညး်မျဉ်းများ၊ GBV 

ြဖစရ်ပ်ထတု်ေဖာ်ေြပာဆိလုာမ�ကိ ု မညသ်ိုလ့က်ခံရမည၊် GBV ြဖစရ်ပ် 

ကိုငတ်ွယေ်ြဖ�ှငး်သမူျားထသံို ့ လံုြခံုကာ လ�ို� ဝှက်ထနိး်သမ်ိးမ� �ှိေသာ နညး်လမ်းြဖင့ ်

��နး်ပုိမ့�များ လုပ်ေဆာင�်ိငုပုံ် စသညမ်ျားကိ ုေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးမညြ်ဖစသ်ည။်  

• အြခားက�များ�ငှ့အ်တူ ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် ထစိပ်မ�လုပ်ငနး်များတွင ်

ပူးေပါငး်ပါဝင�်ိငုရ်န ် GBV ဝနထ်မ်းများအား အြခားက�များ၏ အေြခခံ 

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ�များဆိငုရ်ာတငွလ်ညး် ေလက့ျင့ေ်ပးမညြ်ဖစသ်ည။် 

• လူသားချငး်စာနာမ�ဆိငုရ်ာ အေြခအေနများတငွ ် GBVအား ကာကွယြ်ခငး် �ငှ့ ်

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်များအတကွ ် အြခားက�များကိလုညး် လူသားချငး်စာနာမ� 

အေြခအေနတွင ်ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖက်မ� �ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် အတကွ ် IASC 

လုပ်ငနး်လမ်း��နခ်ျက်များတွင ် ပါ�ှိသည့အ်တိငုး် က�တာဝနမ်ျား လပ်ုေဆာင�်ိငုရ်န ်

ေလက့ျင့ေ်ပးမညြ်ဖစသ်ည။်  

https:// gbvguidelines.org/en/home/ 

 





 
 

2. အေရးေပါ်ဖုန်းလိငုး်များ 

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်တစခ်အုား ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�၏ အစတိအ်ပုိငး်တစခ်အုြဖစ ်(သိုမ့ဟတု)် ၎ငး် တစခ်တုညး်အြဖစ ်

ေဖာ်ေဆာငသ်ညြ်ဖစေ်စ၊ မေဖာ်ေဆာငသ်ညြ်ဖစေ်စ ေအာကပ်ါအချကမ်ျား ေနရာတကျ အသင့�်ှိရနလ်ိအုပ်သည။် 

(အေရးေပါ်တယလ်ဖုီနး်လိငုး် တပ်ဆငြ်ခငး်�ငှ့ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်ဆိငုရ်ာ အေသးစတိလ်မ်း��နမ်�ကိ ုေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ(၅) 

တငွ ်ေတွ� �ိငုပ်ါသည။်) 

 

ေနရာ။  ေြမြပငအ်ေြခစိုက ်�ုံးခွ�ဲှိ သးီသန ့အ်ခနး်တငွ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� �ငှ့ ်အကျပ်အတညး်ကာလတငွ ်အထာကအ်ပ့ံေပးြခငး်ကိ ု

အေဝးမှ ပ့ံပုိးေပး�ိငုသ်ည။် ေနရာဆိရုာတငွ ်အရငး်အြမစ ်စုစညး်ချကမ်ျား၊ ဖုနး်လိငုး်များ/ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�၊ နရံံေပါ်မှ 

ပုိစတာများ ( ��နး်ပုိမ့�လမ်းေ�ကာငး်၊ ေဘးကငး်လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာေမးခနွး်များ၊ အဓိကသတငး်စကားများ စသြဖင့)် တို ့ြဖစသ်ည။် 

 

ညလီာခဆံင့ေ်ခါ်မ� လပ်ုေဆာငခ်ျက။်  ��နး်ပုိမ့�ဆိငုရ်ာ မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�များ�ငှ့ ်ချိတဆ်ကြ်ခငး်အတကွ ်(လိအုပ်ပါက) 

ဘာသာြပနေ်ပးရန ်လိအုပ်သည။် 

ဝန်ေဆာငမ်�ဆိငုရ်ာ လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ။  လံြုခံု �ပီး ကျင့ဝ်တ�်ငှ့ည်ေီသာ အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များ လပ်ုေဆာငြ်ခငး်အတကွ ်

လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များကိ ုေရးဆွရဲနလ်ိအုပ်သည။် အနမ့်ိဆံးု အေြခအေနအြဖစ ်၎ငး်တငွ ်လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ�ကိ ုေသချာေစြခငး်၊ 

ဝနထ်မ်းများမှ ဖုနး်ေခါ်ဆိမု�များကိ ုမညသ်ိုေ့ြဖဆိရုမည ်(ဥပမာ မိတဆ်ကြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ထတုြ်ပနခ်ျကမ်ျား၊ ေဘးကငး်လံြုခံု မ��ငှ့ ်

သေဘာတညူမီ�၊ ဖုနး်ေခါ်ဆိမု�များကိ ုမညသ်ိုပိ့တသ်မ်ိးရမည ်( ဥပမာ ဖုနး်ေခါ်ဆိမု��ပီးဆံးုလာချိနတ်ငွ ်မညသ်ိုေ့သာ 

အဓိကသတငး်စကားများ�ငှ့ ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုေဝမ�သင့သ်နညး်)၊ စသည့ ်အဓိကသတငး်စကားများ ၊ 

ချကခ်ျငး်ကျေရာက�်ိငုေ်သာ အ��ရာယအ်ေြခအေနတငွ ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်အူား  မညသ်ိုတ့ံြုပနရ်မည၊် 

ေသေ�ကာငး်�ကစံညရ်န ်အေတးွ�ှိေနေသာ ဖုနး်ေခါ်ဆိသုမူျားကိ ုမညသ်ိုတ့ံြုပနရ်မည၊် ေနာကေ်ြပာငက်ျီစယသ်ည့သ်ေဘာြဖင့ ်

ဖုနး်ေခါ်ဆိသုမူျားကိ ုမညသ်ိုက့ိငုတ်ယွရ်မည၊် အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များတငွ ်အလွသဲံးုစားြပုြခငး်�ငှ့ ်အေ�ာှင့အ်ယကှေ်ပးြခငး်၊ �ငှ့ ်

ဝနထ်မ်းများက မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်�ကးီ�ကပ်သထူမှံ အကအူညအီတကွ ်ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်မည ်စသည့ ်မူဝါဒများ�ငှ့ ်

လမ်း��နခ်ျကမ်ျား ပါဝငသ်င့သ်ည။် 

ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမူျား  ကိးုကားရန်အတကွ ်အရငး်အြမစမ်ျား။  အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်ဝနထ်မ်းများအတကွ ်

ဖုနး်ေြဖဆိေုနစဉ်အတငွး် ေအာကပ်ါအရငး်အြမစမ်ျားကိ ုလကလ်မ်ှးမီမ��ှိရန ်အေရး�ကးီသည။် သိုမှ့သာ လိအုပ်ေသာအချိနတ်ငွ ်

၎ငး်တိုမှ့ လယွက်စွူာ လဲ◌ဲ◌ွေှြပာငး်��နး်ပုိ�့ိငုမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

အရငး်အြမစလ်မ်း��န်။  အရငး်အြမစ ်လမ်း��နတ်စခ်တုငွ ်အများစု ြမငေ်တွ�ရေသာ GBV အမျိုးအစားများ၊ 

ဖုနး်ေခါ်ဆိသုမူျားမှ ေတာငး်ဆိ�ုိငုေ်ချ�ှိေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား၊ မ�ကာခဏေမးတတေ်သာ  ေမးခနွး်များ�ငှ့ ်

အြခားအရငး်အြမစမ်ျား�ငှ့ ်ပတသ်ကေ်သာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား အပါအဝင ်ေဒသအေြခအေန�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်ေသာ 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ပါဝငသ်ည။် ဤ လမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ ုေဒသအေြခအေန�ငှ့ ်လိကုေ်လျာညေီထမွ��ှိေအာင ်



ဘာသာြပနသ်င့သ်ညသ်ာမက  အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များမှ လကခ်ရံ�ှိ�ပီးေသာ ဖုနး်ေခါ်ဆိမု�များအရ 

အချိန�်ကာလာသည�်ငှ့အ်မ� အဆင့ြ်မင့တ်ငသ်င့သ်ည။် အရငး်အြမစ ်လမ်း��နတ်ငွ ်ထည့သ်ငွး်ရန ်

ကိးုကားရမည့အ်ရာများ ဥပမာအချို�တငွ ်

 
• လံြုခံု ေရးအစအီမံ 

• GBV အမျိုးအစားများ၊ ကွဲ ဲြပားြခားနားေသာ GBV အမျိုးအစားများအေပါ် အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်၏ူ 

ပုံမှနတ်ံြုပနမ်�များ၊ 

• ကေလးသငူယ ် အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်၏ူ အကိးုအကားစာရွကစ်ာတမ်း 

• ကျနး်မာေရးအချကအ်လကမ်ျား ( အေရးေပါ် သေ��တားေဆး ြပဿနာကိ ု��နး်ဆိြုခငး်၊ PEP၊ မြဖစမ်ေန 

အစရီငခ်ရံန ်လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ု�ှငး်လငး်ြပြခငး်) 

• အေြခခဥံပေဒ ဂုဏပု်ဒမ်ျား�ငှ့ ်ြဖစစ်ဉ်များ ( အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်အတကွ ်လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိ ့ြခငး်ဆိငုရ်ာ 

မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�များအြဖစ ်ေ�ှ�ေနတစဦ်း ထား�ှိြခငး်သည ်အေကာငး်ဆံးုြဖစသ်ည။်) 

• ေသေ�ကာငး်�ကစံညြ်ခငး်မှ ကာကယွရ်နအ်စအီစဉ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်ကူိ ုမညသ်ိုအ့ေထာကအ်ပ့ံေပးရန။် 

မိသားစုများ�ငှ့ ်သငူယခ်ျငး်များအတကွ ်စသညတ်ို ့ ပါဝငသ်ည။် 

 

ေအဂျငစ်မီျားဆိငုရ်ာ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျားတငွ ်အထကပ်ါေခါငး်စဉ်  အများစု 

ပါဝင�်ပီးြဖစသ်ည။် ေဒသခဘံာသာစကားြဖင့ ်   အြမနက်ိးုကား�ိငုရ်နအ်တကွ ်မိတ� ူများ 

အဆင့သ်င့ထ်ား�ှိြခငး်သည ်အကအူညြီဖစေ်စ�ိငုသ်ည။် 

 
��န်းပုိမ့�လမ်းေ�ကာငး်များ။  အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး် ဝနေ်ဆာငမ်�များ ရ�ှိ�ိငုေ်သာေနရာအြဖစ ်

သတမှ်တထ်ားေသာေနရာများ အပါအဝင ်အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်ဝနထ်မ်းများမှ နဂုိမူလ�ှိ�ငှ့ေ်န�ပီးေသာ 

��နး်ပုိမ့�လမ်းေ�ကာငး်များကိ ုေဖာ်ြပထားေသာ စာရွကစ်ာတမ်းကိ ုရ�ှိထားရန ်အေရး�ကးီသည။် 

အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျားတငွ ်အဖဲွ�အစညး်နာမည�်ငှ့ ်လပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျား၊ ဖုနး်နပံါတ၊် အးီေမးလပ်ိစာ၊ လက�်ှိ 

ေနရာလပ်ိစာ၊ ပ့ံပုိးေပးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ဝနေ်ဆာငမ်�၏ ကနုက်ျစရိတမ်ျား၊ ဝနေ်ဆာငမ်�ရယ�ူိငုေ်သာ အချိနမ်ျား၊ 

ပါဝငသ်ည။် လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိလ့ိကုသ်ည့ ်စာရငး်များကိ ုအနညး်ဆံးု ေြခာကလ်တစခ်ါ ပုံမှန ်မှတတ်မ်းတငသ်င့သ်ည။် 

အေရးေပါ်အေြခအေနများတငွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ လ�ငြ်မနစွ်ာေြပာငး်လေဲသာေ�ကာင့ ်လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိသ့ည့ ်စာရငး်များကိ ု

တစလ် မှ သံးုလအတငွး် လစဉ် မှတတ်မ်းတငသ်င့သ်ည။် 

ဘာသာြပန်ေပးသမူျား၏ တာဝန်အချ ိန်ဇယား။  များြပားစွာေသာ ဘာသာစကားများ ေြပာဆိေုသာေနရာများတငွ ် 

ဘာသာြပနသ်မူျား၏  တာဝနအ်ချိနဇ်ယား၊ ၎ငး်တိုက့ိ ုဆယသ်ယွရ်မည့ ် သတငး်အချကအ်လကမ်ျား �ှိေနေစရန ်

ေသချာေစပါ။ 



IEC ပစ�ညး်များ�ငှ့ ်ချဉ်းကပ်မ�များ။  အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်အတကွ ်အထးူသးီသန ့ြ်ဖစေ်သာ IEC ပစ�ညး်များကိ ုဖနတ်းီပါ။ 

အကအူညေီတာငး်ဆိမု�  ြမင့တ်ငေ်ပးကာ စတိဒ်ဏရ်ာမြဖစေ်စေသာ အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်ကိ ုအများြပညသ်သူ�ိှိေအာင ် 

မညသ်ိုလ့ပ်ုေဆာငရ်သည�်ငှ့ ်ပတသ်ကေ်သာ အေတးွအြမငမ်ျားကိ ုေပးသင့သ်ည။် လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိမ့�လမ်းေ�ကာငး်ဆိငုရ်ာ 

မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�များ ( မသနစွ်မ်းအသငး်အဖဲွ�များ၊ LGBTI အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်လနူညး်စုအတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား) 

အားလံးုထသံို ့ အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များကိ ုြမင့တ်ငပ်ါ။ ရပ်ရွာလထူ�ုငှ့ ်အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျားအား 

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်အေ�ကာငး် မညသ်ိုေ့ြပာဆိရုမည�်ငှ့ ်ပတသ်က၍် မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�များ�ငှ့ ်ရပ်ရွာလထူ ု

လပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားကိ ုေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးရန ်ေသချာေစပါ။

 



 
၃.၁.၃ အြခားထခိိုကလ်ယွေ်သာ လအူပ်ုစုအတကွ ်ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားစရာများ14 

 
ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအချကမ်ျားသည ်GBV ြဖစရ်န ်ထခိိ◌ုက်လ်ယွေ်သာ လအူုပ်စုခွမဲျားအတကွ ်အေဝးမှ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမူ်ေပးြခငး် 

ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ ုတညေ်ဆာကရ်နအ်တကွ ်အေရး�ကးီေသာ ထပ်ေလာငး် စဉ်းစားစရာအချကမ်ျားြဖစသ်ည။် 

ကေလးသငူယ ်အသက�်ှငက်ျန်ရစသ်မူျား 

အသက ်၁၂ �စှေ်အာက ်ကေလးသငူယ ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားသည ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်ထား�ှိေသာ 

လံြုခံု ေသာေနရာများတငွ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုရ�ှိ�ိငုသ်ည။် အဘယေ်�ကာင့ဆ်ိေုသာ် ကေလးများအားလံးုသည ်လံြုခံု ေသာေနရာများကိ ု

လကလ်မ်ှးမီခငွ့�်ှိေသာေ�ကာင့ ်ြဖစသ်ည။် အေထာကအ်ပ့ံများေပးရန ်“ကေလးသငူယ ်အသက�်ှငသ်နက်ျနရ်စသ်မူျားအတကွ ်

ြပုစုေစာင့ေ်�ှာကြ်ခငး်”တငွ ်သငတ်နး်ရယထူားေသာ ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ငှး်သမူျား �ှိရနအ်ေရး�ကးီသည။် ကေလးများအတကွ ်GBV 

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုကေလးသငူယ ်ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကေ်ရးက�မှတစဆ်င့လ်ညး် ေြပာငး်လစဲစီဉ်ေပး�ိငုသ်ည။် 

လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�မှ အသက�်ှငက်ျန်ရစသ် ူအမျိုးသားများ 

လငိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာအ�ကမ်းဖကမ်�မှ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ် ူအမျိုးသားများအတကွ ်ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရာတငွ ် ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ကိ ု

ေအာကပ်ါအချကမ်ျားမှ တစဆ်င့လ်ပ်ုေဆာငေ်ပး�ိငုသ်ည။်: 
 

1. ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာငမ်�များ။ ကျနး်မာေရးေဆးခနး်များ�ှိ GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များကို အမျိုးသားများမ ှ အစဉ်အ�မဲ 

လက်လှမ်းမီသင့သ်ည။် အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများအားလံုး�ငှ့ ်အလုပ်လုပ်�ိငုရ်န ်ဝနထ်မ်းများကိုလညး် လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာ 

ကိုယ်ထလိက်ေရာက်မ�အတွက်  ေဆးကုသမပိူုငး်ဆိုငရ်ာ  ေစာင့ေ်�ှာက်မမူျားကို ေလက့ျင့ ်သင�်ကားေပးသင့သ်ည။် 

2. အမျိုးသားများ�ငှ့ ်အလပ်ုလပ်ုေနေသာ အြခားက�မှ မိတဖ်ကအ်ဖဲွ�ကိ ုသတမှ်တေ်ဖာ်ထတုပ်ါ။ ေ���လျားအဖွဲ�များသည ်

အမျိုးသားများ�ငှ့ ်လုပ်ေဆာငေ်သာ လ�ပ်�ှားမ�များ (သိုမ့ဟုတ)် ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုအေကာငအ်ထည ် ေဖာ်ေဆာင�်ငှ့ေ်န�ပီးေသာ  

မိ◌တ််ဖက်အဖွဲ� �ငှ့ ်အလုပ်တွဲလုပ်�ိငု၍် ြဖစ်ရပ်ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်သူကို မိတ်ဖက်အဖွဲ�အစညး်သို ့ အလှည့က်ျ   

တာဝနထ်မ်းေဆာငေ်စပါ။ 

3. ရပ်ရွာအသိငုး်အဝန်းတငွ ်အေရးေပါ်အေြခအေနအတကွ ်သးီသန ့်ေနရာများ ေဖာ်ထတုြ်ခငး်။  ေဖာ်ြပထားခဲ့�ပီးသည့အ်တိုငး် 

လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုငရ်ာ အေြခအေနအများစတုွင ်အမျိုးသားများ�ငှ့ ် ေယာကျ◌င်္ာ◌းေလးများ၏ လ�ပ်�ှားမူများသည ်

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယ်များ၏ လ�ပ်�ှားမ�များကဲသ့ို ့ ကန ့သ်တ်မ�မ�ှိပါ။ �ပီးေနာက ်၎ငး်တိုသ့ည ်

ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး်ေနရာများကို ပိမိုလုက်လှမ်းမီ�ိငုသ်ည။်  ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး်တွင ်ေြပာဆိုရန ်

သးီသန ့ေ်နရာသတ်မတှ်ြခငး်သည ်ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိေသာ ေရွးချယ်စရာတစခ်ုြဖစသ်ည။် ေ���လျား GBV ကွငး်ဆငး်လုပ်သားများအား 

GBV ြဖစရ်ပ်စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး်ကို ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပး�ိငုသ်ည။် ထိမုသှာလ�င ်ကွငး်ဆငး်လုပ်ေဆာငေ်နစဉ်အတွငး် 

ထတု်ေဖာ်ေြပာဆိုမ�များ�ှိလာလ�င ်၎ငး်တိ ိုသ့ည ်အမျိုးသား အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများ�ငှ့ ်ထိေုနရာတွင ်ချက်ချငး်ေတွ�ဆံု�ိငုသ်ည။် 

(သိုမ့ဟုတ)် အချိနအ်နညး်ငယ်�ကာ�ပီးေနာက် ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး်မ ှသတ်မတှ်ထားေသာ သးီသန ့ေ်နရာများတွင ်ေတွ�ဆံု�ိငုသ်ည။် 

4. အေရးေပါ်ဖုန်းလိငုး်များ။ ေဖာ်ြပထားခဲ့◌�့ပီးသည့်အတိုငး် အေရးေပါ်ဖုနး်လိုငး်များ၏ ေကာငး်ကျိုးသည ်မညသ်ူမည်ဝါြဖစသ်ညက်ိ ု

မသ�ိှိ�ိ ိငုပ်ါ။ ထိုေ့�ကာင့ ်စတိ်ဒဏရ်ာေ�ကာင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုတစဦ်းချငး်ရယူရန ်ေတာငး်ခံြခငး် မြပုလုပ်လိုေသာ 

အမျိုုးသားများအတွက ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုလက်လှမ်းမီ�ိငုရ်န ်ပံပိ့းုေပး�ိငုသ်ည။် ထိုအ့ြပင ်လူသားချငး်စာနာမ�ဆိုငရ်ာ  



အေြခအေနအများစတုွင ်အမျိုးသားများသည ်ဖုနး်များကို လက်လှမ်းမီ�ိငုေ်ချပိမုျားသြဖင့ ်အေရးေပါ်ဖုနး်လိုငး်များမတှစဆ်င့ ်  

လ�ို� ဝကှ်ထိနး်သမ်ိးမ��ှိေသာ  အေထာက်အပံ့များကို ေတာငး်ခံ�ိငုသ်ည။် 

 

လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�မှ လွတ်ေြမာက်လာေသာ အမျိုးသား အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများအတွက် 

ရ�ှိ�ိငုေ်သာဝနေ်ဆာငမ်ူများ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ တိကျေသချာေသာ သတငး်အချက်အလက်ပစ�ညး်များ�ငှ့ ်၎ငး်တိုအ့ား 

ေ���လျားဆိုဒမ်ျားတွင ်မညသ်ိုလ့က်လှမ်းမီ�ိငုေ်�ကာငး်ကို ဖနတ်ီးေရးဆွကဲာ ြဖန ့ေ်ဝသင့သ်ည။် ၎ငး်တိုတ့ွင ် 

အမျိုးသားများအေပါ်လိငပိ်ုငး်ဆိုငရ်ာအ�ကမ်းဖက်မ�ကို ပေပျာက်ေစရနရ်ညရွ်ယ်ေသာ သတငး်စကားများ ပါဝငသ်င့သ်ည။် 

မသန်စွမ်း အသက�်ှငက်ျန်ရစသ်မူျား 

လံြုခံု ေသာေနရာများ သိုမ့ဟတု ်အြခား ဝနေ်ဆာငမ်�များ/လ�ပ်�ှားမ�များ�ငှ့အ်တ ူပူးတွတဲည�်ှိေသာ သးီသန ့အ်ခနး်များြဖစေ်စ 

အဖဲွ�အစညး်များအေနြဖင့ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ဆိငုရ်ာ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားအားလံးုကိ ုမသနစွ်မ်း 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားမှ လကလ်မ်ှးမီမ�ေသချာေစရန ်လပ်ုေဆာငသ်င့သ်ည။် ၎ငး်တငွ ်ထိေုနရာများသို ့ သာွးလာ�ိငုရ်န ်

သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး ပ့ံပုိးေပးြခငး်လညး် ပါဝငသ်ည။် ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်လပ်ု ် ်ငနး်ဆံခုျကမ်ျား�ငှ့ ်ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် 

ကငွး်ဆငး်လပ်ုသားများ/စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာ် သမူျားသည ်မသနစွ်မ်း အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားကိ ုဦးတညထ်ား�ပီး မသနစွ်မ်း 

အဖဲွ�အစညး်များကိ ု�ှာေဖွ၍ အလပ်ုလပ်ုရန၊် အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များကိ ုမသနစွ်မ်းသမူျား လကလ်မ်ှးမီ�ိငုဖုိ် ့ ေသချာေစပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LGBTI အြဖစခ်ံယထူားေသာ အသက�်ှငက်ျန်ရစသ်မူျား 

အြခားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်ြပငပ်ထစိပ်မ�အားေကာငး်ေသာ ကနွယ်ကမ်ျားမှတစဆ်င့ ်GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခနခ်ွြဲခငး် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအေ�ကာငး်ကိ ုLGBTI လအူုပ်စုများသို ့ ေရာက�်ှိ�ိငုေ်သာ လမ်းေ�ကာငး်တစခ်ကုိ ုေဖာ်ြပ�ိငုသ်ည။် 

ဤလအူုပ်စုအတကွ ်သမာ�ုိးကျမဟတုေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားအား ခွြဲခားသတမှ်တြ်ခငး်�ငှ့ ်၎ငး်တိုအ့တကွ ်

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး် လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုအေထာကအ်ကြူပုြခငး်ြဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုပုိ၍လကလ်မ်ှးမီေစလာ�ိငုရ်န ်

မိတဖဲွ်� ြခငး်ြဖစပ်ါသည။်  

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များမှ တစဆ်င့ ်LGBTI လအူုပ်စုကိ ုေထာကပ့ံ်ြခငး်သည ်နညး်လမ်းတစခ်ြုဖစသ်ည။် LGBTI အမျိုးသမီးများ�◌ှငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယမ်ျားလညး် လံြုခံု ေသာေနရာကိ ုလကလ်မ်ှးမီ�ိငုခ်ငွ့�်ှိသည။် LGBTI ဟသုတမှ်တခ်ယံထူားေသာ 

အမျိုးသားအသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျားသညလ်ညး် ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုလ◌ိင်အ်�ကမ်းဖကမ်�မှ အသက�်ငှက်ျနရ်စသ် ူ

အမျိုးသားများနညး်တ ူလကလ်မ်ှးမီခငွ့�်ှိသည။် 

 
 
 
 

ကငွး်အေြခအေနမှ။ 

 

ြမနမ်ာ�ိငုင်တံွင ်IRC ၏ ေ���လျား ြဖစရ်ပ်ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ေပးသူများမ ှအလငး်မီးအိမ် ေဒသခံ LGBTI အဖွဲ�အစညး်�ငှ့ ်

အလုပ်�ုံေဆွးေ�းွပွဲများ ြပုလုပ်ခဲ့သည။် LGBTI လူအုပ်စု�ငှ့ ်အလုပ်လုပ်ရန ်လိုအပ်ေသာစွမ်းရညမ်ျားဆိုငရ်ာ 

သတငး်အချက်အလက်များကို အလငး်မီးအမ်ိမ ှပံ ံ့ပိးုေပးသည။် IRC မလှညး်  GBV ြဖစရ်ပ်စီမံခန ့ခ်ွဲမ� ြခံုငံေုလလ့ာြခငး်ကို 

ပံ ံ ံပိ့းုေပးသည။် IRC အေရးေပါ်ဖုနး်လိုငး်မတှစဆ်င့ ်အြပနအ်လှန�်�နး်ပိုမ့�လုပ်ေဆာငရ်န ်

�စှဦ်း�စှဖ်က်သေဘာတူညခီဲ့�ကသည။် LGBTI များအတွက် ြဖစ်ရပ်စီမံခန ့ခ်ွဲမ� လုပ်ေဆာငရ်ာတွင ်IRC မ ှ

အလငး်မီးအမ်ိအဖွဲ�အား ကုနက်ျစရိတ်များကို ပံ ံ ံ့ပိးုေပးကာ အလငး်မီးအိမ်၏ GBV လုပ်ငနး်ဆံုချက်အား အေဝးမ ှ

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွဲြခငး် အေထာက်အပံ ံေ့ပးသည။် 

 

 
 

၃.၂။ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုအေဝးမှ ေ�� �လျားဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ ်ဝန်ထမ်းခန ့်ြခငး် 
 
 
 

အထးူသြဖင့ ်ေဘးကငး်လံြုခံု မ� မ�ှိေသာ သိုမ့ဟတု/်�ငှ့ ်ေဝးလေံခါငပ်ါးေသာ ေနရာများ�ှိ အေဝးမှ ေ���လျား 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်ျားကိ ု�ကးီ�ကပ်ြခငး် �ငှ့ ်ြပဿနာ ေြဖ�ှငး်ြခငး်၊ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်တိုအ့တကွ ်အား�ကးီေသာ GBV 

နညး်ပညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ စွမ်းရညမ်ျား လိအုပ်သည။် ဝနထ်မ်းသည ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ ေနရာများ၏ အေြခအေနများကိ ု

နားလညရ်နလ်ိအုပ်သည။် ထို ့ြပင ်ရံဖနရံ်ခါတငွ ်အလညှ့က်ျ အချိနဇ်ယား အစတိအ်ပုိငး်တစခ်အုြဖစ ်ေြမာကမ်ျားစွာေသာ 

ဆိဒုမ်ျားအ�ှံ ့ �ငှ့ ်ဆိဒုတ်စခ်စု၏ီ အေြခအေနအရ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ုထနိး်ည�ရိန၊် ထနိး်သမ်ိးရန ်�ငှ့ ်ပ့ံပုိးေပးရန ်မဟာဗျူဟာများ 

ေရးဆွရဲမည။် အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များသို ့ သင့ေ်လျာ်ေသာ ချိတဆ်ကမ်��ငှ့အ်တ ူဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွေ်နရာများ 

ထနိး်သမ်ိးထေူထာငထ်ားြခငး်၊ ြဖစရ်ပ် စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ကိ ုလ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးေသာ နညး်လမ်းများြဖင့ ်လကလ်မ်ှးမီရန၊် 



မတည�်ငမ်ိေသာ အေြခအေနများတငွ ်စနိေ်ခါ်မ�များကိ ု�ှာေဖွေြဖ�ှငး်ကာ ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာရန ်အဆင့ြ်မင့စွ်ာ 

ေလက့ျင့သ်င�်ကားထားေသာ ဝနထ်မ်း လိအုပ်သည။် 

 

ြဖစ�်ိငုပ်ါက အေဝးမှ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ ဝနထ်မ်းသည ်အေြခကျေနသည့ ်လံြုခံု မ��ှိေသာ ေနရာများတငွ ်GBV   

ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရာတငွ ်�ကို တင၍် အေတွ�အ�ကံု �ှိသင့သ်ည။် ေ���လျား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ�များမှ ြဖစရ်ပ် 

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမူျားအားလံးုသည ်ေအဂျငစ်မီျားဆိငုရ်ာ GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� လပ်ုငနး်လမ်း��နမ်ျားကိ ုအေြခခေံသာ 

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ဆိငုရ်ာ သငတ်နး် ေကာငး်မွနစွ်ာ ရ�ှိထားသင့သ်ည။် ထိုအ့ြပင ်GBVကိ ုအေရးေပါ်အေြခအေနတငွ ်

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး် �ငှ့ ်�ကို တငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် တငွလ်ညး်ေကာငး် ကေလးသငူယ ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအား 

ြပုစုေစာင့ေ်�ှာကြ်ခငး် ကိလုညး်ေကာငး် ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးရမည။် 

 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအပုိငး်တငွ ်GBVကိ ုအေဝးမှ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်ကိ ုေထာကပ့ံ်ရန ်�ငှ့ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်

လိအုပ်ေသာ ဝနထ်မ်းများ၏ ရာထးူများကိ ုေဖာ်ြပထားသည။် ေ���လျား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�၏ ပုံစအံရ ေနာကထ်ပ်တွဖဲက ်

ဝနထ်မ်းများလ ဲလိအုပ်�ိငုေ်�ကာငး်ကိလု ဲေအာကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားပါသည။် ေအာကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားေသာ လမ်း��နမ်ျားတငွ ်

ထပ်ေလာငး်ေဖာ်ြပရလ�င ်စစီစေ်လလ့ာြခငး်ကိေုဘးကငး်လံြုခံု ေသာ နညး်လမ်းြဖင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရန ်လိအုပ်ေသာ 

ဝနထ်မ်းများ၏ ပ�ုိဖုိငး်များကိ ုသတမှ်တေ်ဖာ်ထတု�်ိငုရ်န ်�ှိ�ပီးသား ေဒသခ ံဝနထ်မ်းများြဖင့ ်အ�မဲတမ်း လပ်ုေဆာငသ်င့သ်ည။် 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
၃.၂.၁။   GBV ေ�� �လျားအဖဲွ�များအတကွ ်ဝန်ထမ်းခန ့်ြခငး်   
     

  လိအုပ်ေသာ ပ�ုိဖုိငး်/ 

အဖဲွ�ဝင ်ဝန်ထမ်းများ၏ 

အခန်းက�များ 

အေရအတကွ်အေပါ် လမ်း��န်ချက ်ဝန်ထမ်း၏ ရာထးူ ေနာကေ်�ကာငး် �ငှ့ ်တာဝန်ဝတ� ရားများ 
   

ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်ကို အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်

လိုအပ်ေသာ ဝနထ်မ်း   
  

နညး်ပညာဆိငုရ်ာ     ��ပ်ေထးွေသာ ြဖစရ်ပ် စီမံခန ့ခ်ွဲမ� 

�ကးီ�ကပ်သ ူ(များ) 
စတိ်မှနး် ဇာတ်��နး်များကိ ု 

 သံုးသပ် ကိုငတ်ွယ်  

 ေြဖ�ှငး်�ိငုေ်သာ စွမ်းရည်များ �ငှ့ ် 

 

ေ���လျားဆိုဒ ်တစ်ခုစအီတွက် 

အသင့ေ်လျာ်ဆံုးေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်� ပံုစကံို စတိ်မနှး်ြဖင့ ်

ပံေုဖာ်သည။် 

 
ထိဝုနထ်မ်းများသည ်

ေ���လျားအဖွဲ�များ တာဝနက်ျေသာ 

�ုံးတွင ်�ှိသည။် 

တံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်�ကိစုတင ်

လပ်ုေဆာငစ်ဉ်တငွ ်

• ကနဦးတွင ်

ေ���လျားအဖွဲ�အား 

ဆိုဒအ်သစ်များသို ့ ြဖန ့က်ျက် 

တာဝနေ်ပးကာ ထိုေ့နာက် 

သင့ေ်လျာ်ေသာ အချိန ်

ဆိုဒထ်တဲွင ်

ေထာက်ပံေ့ပးရန ်

အလှည့က်ျ စနစြ်ဖင့ ်

ေ���လျားဆိုဒမ်ျားသို ့ 

သွားေရာက်ပါ။ 

• ြဖစရ်ပ် စမံီခန ့ခ်ွဲေသာ 

ေနရာများ ကို ေရွးချယ်ကာ 

အေြခအေနများကို 

ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာပါ။ 

(ေနရာများတွင ်

လ�ို� ဝကှ်ထိနး်သမ်ိးမ��ှိြခငး်၊ 

အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်

ပးူတွ ဲတည�်ှိကာ 

ချိတ်ဆက်မ� �ှိေစရန ်

ေသချာေစြခငး်) 
• အြခား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား၊ 

ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် 

အသငး်အဖွဲ�များ�ငှ့အ်တ ူ

��နး်ပိုမ့� လမး်ေ�ကာငး်များ �ငှ့ ်

အေရးေပါ် GBV 
လပ်ုထံးုလုပ်နညး်များ ေရးဆွပဲါ။ 

 

အေဝးမ ှေ���လျား 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်၏ 

လံုေလာက်ေသာ 

စမံီခန ့ခ်ွဲမ�အတွက် ြဖစရ်ပ် 

ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်သူများ �ငှ့ ်

အေရးေပါ် ဖုနး်လိုငး် 

လုပ်သားများ အေရအတွက် 

အလိုက် လံုေလာက်ေသာ 

အေရအတွက်�ှိသည့ ်

�ကီး�ကပ်သူများ။ (အကယ်၍ 

ေ���လျား 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်အား 

တစစ်တိတ်စပိ်ုငး် အြဖစ ်

လိုအပ်ပါက)



 
 
  

ဝန်ထမ်း၏ ရာထးူ 

လိအုပ်ေသာ ပ�ုိဖုိငး်/ 

ေနာကေ်�ကာငး် 

အဖဲွ�ဝင ်ဝန်ထမ်းများ၏ 

အခန်းက�များ �ငှ့ ်

တာဝန်ဝတ� ရားများ 

အေရအတကွအ်ေပါ် 

လမ်း��န်ချက ်

  ဆကလ်က ်�ကးီ�ကပ်ြခငး် -   

• �ုံး/ �ုံးခွဲမေှန၍ ေ���လျားဆိုဒ ်

အားလံုးသို ့ 

တာဝနယ်ူလုပ်ကိုငမ်�များ အား 

�ကီး�ကပ်ပါ။  

• ြဖစရ်ပ် စမံီခန ့ခ်ွဲမ�၏ 

အေရအေသွးကို ေစာင့�်ကည့ ်

ေလလ့ာပါ။  

• စတိ်-လူမ� 

အေထာက်အပံေ့ပးေသာ 

လ�ပ်�ှားမ�များကို �ကီး�ကပ်ပါ။ 

• လူကိုယ်တိုင/် ေ���လျားကာ 

�ကီး�ကပ်ြခငး် ြပုလုပ်ပါ။  

• မိတ်ဖက် အဖွဲ�များ�ငှ့ ်

ဝနထ်မ်းများအတွက် စမ်ွးရည ်

ြမ�င့တ်ငြ်ခငး် အစအီစဉ်များ �ငှ့ ်

သငတ်နး်များကို �ကီး�ကပ်ပါ။  

ဆကလ်က ်ေပါငး်စပ်ည��ိ�ငိး်ြခငး် -  

• အချိန�်ကာလာသည်�ငှ့အ်မ� 

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများအား 

အချိနမီ် 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပး�ိငုေ်သာ 

စမ်ွးရည၊် GBV ဆိုငရ်ာ 

ေပါငး်စပ်ည��ိ�ငိး်ြခငး်၊ 

��နး်ပို ့ြခငး်အား ခိုငမ်ာေစပါ။  

• GBV အစအုဖွဲ� ခွ/ဲလုပ်ငနး်အဖွဲ� 

အပါအဝင ်ေဒသခံ 

ေပါငး်စပ်ည��ိ�ငိး်ြခငး် 

ယ��ရားများ�ငှ့ ်ပံုမှန ်

သတငး်အချက်အလက်များ 

မ�ေဝပါ။ 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



ြဖစ်ရပ် ကိငုတ်ယွ ်

ေြဖ�ှငး်သမူျား  

မတှ်သားရန။် 

ဝနထ်မ်း၏ ရာထးူတွင ်

GBV သိုမ့ဟုတ ်SGBV 

ဆိုသည့ ်အသံုးအ��းံ 

မသံုးပါ�ငှ့။် 

ယခငက် သငတ်နး် �ငှ့ ်

အေတွ�အ�ကံုများသည ်GBV   ြဖစရ်ပ် 

စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ဆိုငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကို 

အေထာက်အကူြဖစေ်စသည။်   

အ�မဲတမ်း အမျိုးသမီးများအား ြဖစရ်ပ် 

ကိုငတ်ွယ် ေြဖ�ှငး်ေပးသူများ 

အြဖစခ်န ့အ်ပ်ပါ။ အမျိုးသမီးများ၊ 

အမျိုးသမီးများ ခွဲြခား ေဖာ်ထုတ်ေသာ 

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများ၊ အမျိုးသား 

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများသည်လညး် 

ရံဖနရံ်ခါ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

စကားေြပာတိုငပ်ငရ်န ်

လိုလား�ကသည။် 

အဘယ်ေ�ကာင့ဆ်ိုေသာ် 

ကျုးလွနသ်ူများသည ်အများအားြဖင့ ်

အမျိုးသားများ ြဖစေ်သာေ�ကာင့ ်

ြဖစသ်ည။် အမျိုးသမီး 

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူက 

ေတာငး်ဆိုမသှာလ�င ်အမျိုးသမီး 

ြဖစရ်ပ် ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်သူများသည ်

အမျိုးသမီး အသက်�ှငက်ျနရ်စ်သူများ 

�ငှ့ ်အလုပ်လုပ်သင့သ်ည။်  

ေဒသ အေြခအေနအရ 

ေ���လျားဆိုဒမ်ျားအ�ှံ ့ 

ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး် 

ထစိပ်လုပ်ေဆာငရ်န ်�ငှ့ ်ြဖစရ်ပ် 

စမံီခန ့ခ်ွဲြခငး်တွင ်ေလက့ျင့ထ်ားေသာ 

အမျိုးသား ဝနထ်မ်းများ ထား�ှိရန ်

သင့ေ်တာ်သည ်မသင့ေ်တာ်သညက်ို 

ဆနး်စစေ်လလ့ာပါ။ သိုေ့သာ် 

အမျိုးသား 

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများမ ှ

အမျိုးသား ြဖစရ်ပ် 

ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ေပးသူများ�ငှ့ ်

တိုငပ်ငခ်ျငလ်ိမ့်မည ်မဟုတ်ဟု 

မသတ်မတှ်ပါ�ငှ့။် 

 

• GBV ြဖစရ်ပ် စီမံခန ့ခ်ွဲမ� 

လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 

• အြခား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများသို ့ 

လံုြခံုကာ လ�ို� ဝကှ်ထနိး်သိမ်းမ� 

�ှိေသာ ��နး်ပိုမ့�ကို ပ◌့ပိံးုပါ။ 

• ��နး်ပိုမ့�လမ်းေ�ကာငး်ကို ပံမုှန ် 

ြပုြပငေ်ရးဆွဲမ� လုပ်ေဆာငက်ာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များအား ေပါငး်စပ် 

ည��ိ�ငိး်ပါ။ 

• အုပ်စလုိုက် စတိ်-လူမ� 

အေထာက်အပံ ့လ�ပ်�ှားမ�များ၊ 

လံုြခံုေသာ ေနရာများတွင ်

အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များ အတွက် 

သတငး်အချက်အလက် 

ြဖန ့ေ်ဝမ�များ ပံ့ပိးုေပးပါ။   

• တစဦ်းချငး် ပးူေပါငး်ပါဝငမ်�ကို 

ပံမုှနြ်ဖစေ်စရန ်

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများ 

မဟုတ်ေသာသူတိုအ့ား 

တစဦ်းချငး် စကားေြပာေပးပါ။  

• ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး် 

လုပ်ငနး်ဆံုချက်များ သိုမ့ဟုတ ်

မိတ်ဖက်အဖွဲ�များကို 

သငတ်နး်ေပးပါ။ 

ကနဦး လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၊ 

လုပ်ေဆာငမ်ည့ ်ဧရိယာ �ငှ့ ်လူဦးေရ၊ 

ဆိုဒထ်တဲွင ်လိုအပ်ေသာ အချိန ်�ငှ့ ်

ေြပာဆိုရမည့ ်ဘာသာစကားေပါ် 

မတူညက်ာ အေရအတွက် 

သတ်မတှ်ပါ။  

 



 

နယေ်ဝး 

ကငွး်ဆငး်ဝန်ထမ်း/

ရပ်ရွာအသိငုး်အဝန်း 

စညး်�ုံးလ�ေံဆာ်သူ

များ 

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ် ူဗဟိုြပုေသာ 

စတိ်ေနသေဘာထားများ ကို 

ထင�်ှားေစ�ိငုသ်ည။်  

အေြခခံလမ်း��နမ်ျား၊ GBV ြဖစရ်ပ် 

ထတု်ေဖာ်ေြပာဆိုမ�များ အား 

ကိုငတ်ွယ်ြခငး်၊ ြဖစရ်ပ် 

ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်သူများ ထသံို ့ 

��နး်ပိုေ့ပးြခငး်များ �ငှ့ ်အထးူသြဖင့ ်

ထခိိုက်လွယ် လူအုပ်စုများသို ့ 

ေရာက်�ှိရန ်ေယဘုယျအားြဖင့ ်

ြပငပ်ထိစပ်မ� မဟာဗျူဟာများ၊ 

၎ငး်ဝနထ်မ်းများအား သငတ်နး်ေပးရန ်

လိုအပ်သည။် 

အထက်တွင ်

ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိုငး် ေဒသ 

အေြခအေနအရ 

ေ���လျားဆိုဒမ်ျားအ�ှံ ့ 

ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး် 

ထစိပ်လုပ်ေဆာငရ်န ်�ငှ့ ်ြဖစရ်ပ် 

စမံီခန ့ခ်ွဲြခငး်တွင ်ေလက့ျင့ထ်ားေသာ 

အမျိုးသား ဝနထ်မ်းများ ထား�ှိရန ်

သင့ေ်တာ်သည ်မသင့ေ်တာ်သညက်ို 

ဆနး်စစေ်လလ့ာပါ။ 

   

ကနဦး ေလ့လာအကြဲဖတြ်ခငး် 

လပ်ုငန်းစဉ်၏ တစ်စိတတ်စ်ပုိငး် 

အြဖစ် 

• GBV ေလလ့ာအကဲြဖတ်မ�၏ 

တစစ်တိတ်စပိ်ုငး် အြဖစ ်ဦးတည ်

အုပ်စဖုွဲ � ေဆွးေ�းွြခငး် 

ေဆာငရွ်က်ပါ။   

• အမျိုးသမီးများ �ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များ အတွက် 

လံုြခံုေသာ ေနရာများ အြဖစ ်

အသံုးြပု�ိငုေ်သာ 

ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး်�ှိ 

ေနရာများကို သတ်မတှ် 

ေဖာ်ထတု်ရန ်

အြခားဝနထ်မ်းများ�ငှ့အ်တ ူ

လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 

• ��နး်ပိုမ့�လမ်းေ�ကာငး် �ငှ့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�လမ်း��န ်စာအုပ် 

ဖွံ � �ဖိုးတိုးတက်ေစရန ်ေဒသခံ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု

ေြမပံေုရးဆွဲပါ။   

• GBV အ��ရာယ် ေလျာခ့ျေရး 

ေလလ့ာအကဲြဖတ်မ�များ၊ 

ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး် 

ေဘးကငး်လံုြခံုမ� အစအီစဉ် 

ေရးဆွြဲခငး်ကို ပံ့ပိးုကူညီပါ 

သိုမ့ဟုတ ်ပးူတွဲ ပံ့ပိးုကူညီပါ။ 

ထိုအ့ြပင ်ေဒသတွငး် 

အ��ရာယ်များ ေလျာခ့ျမ�တွင ်

ထိသုူတို၏့ 

အေထာက်အပ◌့မံျားရ�ှိရန ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ၊ 

ရပ်ရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျား�ငှ့ ်

တငြ်ပအစရီငခ်ံပါ။  

 

 

 

 

ကနဦး လုပ်ေဆာငခ်ျက်များ၊ 

လုပ်ေဆာငမ်ည့ ်ဧရိယာ �ငှ့ ်လူဦးေရ၊ 

ဆိုဒထ်တဲွင ်လိုအပ်ေသာ အချိန ်�ငှ့ ်

ေြပာဆိုရမည့ ်ဘာသာစကားေပါ် 

မတူညက်ာ အေရအတွက် 

သတ်မတှ်ပါ။  

 

   



ဆကလ်က၍် 

• အနးီတဝိကု်�ှိ 

ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး်တွင ်

ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ 

သတငး်အချက်အလက်ကို 

ြဖန ့ေ်ဝရန ်ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် 

ထစိပ်မ�များ လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 

• ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး် အုပ်စုများ၊ 

အသငး်အဖွဲ�များ၊ အြခား 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများ�ငှ့ ်

အဓိကကျေသာ 

အဆက်အသွယ်များ 

တညေ်ဆာက်ပါ။  

• GBV   ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်

၎ငး်တို၏့ ပးူေပါငး်ပါဝငမ်� 

ြမ�ငတ်ငရ်န ်

ရပ်ရွာေခါငး်ေဆာငမ်ျား �ငှ့ ်အြခား 

အဓိကကျေသာ ဂိတ်ေစာင့မ်ျား 

အတွက် သငတ်နး်များေပးပါ။ 

• ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး် 

လုပ်ငနး်ဆံုချက်များအား 

သတ်မတှ်ေဖာ်ထတု်ကာ GBV 

အေြခခံသေဘာတရားများ၊ 

��နး်ပိုမ့�များ �ငှ့ ်

အေြခခံလမ်း��နမ်ျားကို 

သငတ်နး်ေပးပါ။   

• လိုအပ်သလို အြခားသငတ်နး်များ 

ေပးပါ။   

  

 
 

ယာဉ်ေမာငး်များ/သ

ယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး 

ေအာပ်ေရတာများ   

 

PSEA၊ လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ� 

စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ၊ 

ေဘးကငး်လံြုခံု မ� မူဝါဒများကိ ု

သငတ်နး်ေပးသင့သ်ည။်  

 

 

 

• ေ���လျားအဖွဲ�အတွက် 

သးီသန ့သ်တ်မတှ်ထားေသာ 

ယာဉ်ေမာငး်အြဖစ ်ြပုမပူါ။ 

• ဂဏုသ်ကိ�ာ ကာကွယ်ေပးေသာ 

ပစ�ညး်အစံ ုကဲသ့ိုေ့သာ 

ေထာက်ပံ့ပစ�ညး်များြဖင့ ်

အေထာက်အပံေ့ပးပါ။  

• အကယ်၍ လိုအပ်ပါက 

မိးုကာတဲများ သိုမ့ဟုတ ်အြခား 

သ�ာနမ်ျား တညေ်ဆာက်ရာတွင ်

ကူညပီါ။ 

ဝနထ်မ်း�ငှ့ ်အေထာက်အပံ ့

ပစ�ညး်များအပါအဝင ်ေ���လျား 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်အတွက် 

လိုအပ်ေသာ ယာဉ်များ အေရအတွက် 

ေပါ်မတူညက်ာ (တစခ်ါတစရံ်တွင ်

ေ���လျားဆိုဒတ်စခ်ုတွင ်

တစေ်ယာက်ထက်ပို၍ 

လိုအပ်�ိငုသ်ည)် 



 



                                                             

ဝန်ထမ်း၏ ရာထးူ 

လိအုပ်ေသာ ပ�ုိဖုိငး်/ 

အဖဲွ�ဝင ်ဝန်ထမ်းများ၏ 

အခန်းက�များ အေရအတကွအ်ေပါ် 

လမ်း��န်ချက ်ေနာကေ်�ကာငး် �ငှ့ ်တာဝန်ဝတ� ရားများ 

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ ဒဇုိီငး်အရ အြခားဝနထ်မ်းများလညး် လိအုပ်�ိငုသ်ည။်  
လငိပိ်ုငး်ဆိငုရ်ာ �ငှ့ ်

မျ ိုးဆကပ်ွား 

ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်း 

အကယ်၍ ြဖစ�်ိငုပ်ါက 

အေြခအေန�ငှ့ ်သင့ေ်လျာ်ရန ်

အမျိုးသမီးြဖစသ်င့သ်ည။် 

• အဓမ�ြပုကျင့ခ်ံရေသာ 

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများအတွ

က် ၇၂နာရီအတွငး် 

ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရန ်ချက်ချငး် 

တာဝနခ်ျပါ။  

• CCSAS တစခ်ုလံုးအား တိုက်�ုိက ်

ပ◌့ပိံးုရန ်သိုမ့ဟုတ ်

လက်လှမ်းမီရန ် ေသချာေစပါ။   

• အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများအား 

လံုြခံုစာွ သတ်မတှ်ေဖာ်ထတု်ြခငး် 

�ငှ့ ်��နး်ပိုမ့�ဆိုငရ်ာ 

လုပ်ထံးုလုပ်နညး်များအတွက် 

ကျနး်မာေရးလုပ်သားများကို 

ေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးသည။် 

• အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယ်များအား 

လံုြခံုေသာ ေနရာများတွင ်

မျိုးဆက်ပွား ကျနး်မာေရးဆိုငရ်ာ 

အစညး်အေဝးများ လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 

• အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများ 

အတွက် ကုသမ�ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ေပး�ိငုရ်န ်

�ှိေန�ပီးေသာ ဝနထ်မ်းများ၏ 

စမ်ွးရည ်�ငှ့ ်ကျနး်မာေရး 

ေထာက်ပံ့ပစ�ညး်များကို 

ဆနး်စစေ်လလ့ာပါ။ 

• ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

လက်လှမ်းမီ�ိငုရ်နအ်တွက် 

သတငး်အချက်အလက် 

ြဖန ့ေ်ဝြခငး် အစအီစဉ် �ငှ့ ်

အစညး်အေဝးများ ပံပိ့းုေပးပါ။ 

• GBV ဆိုငရ်ာ အသပိညာများ၊ 

ေ���လျားဆိုဒမ်ျားတွင ်

အရညအ်ေသွးမီေသာ ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ မ�ှိပါက ပိ၍ု 

ြပည့စ်ံုေသာ ေ���လျား 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် တွင ်ထည့သ်ွငး် 

လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည။် ၎ငး်သည ်

ေဒသအေြခအေန၊ ဥပေဒများ၊ �ငှ့ ်

မဝူါဒများအရ ြဖစ်�ိငုေ်ချ မ�ှိ၍ 

လိုအပ်ချက်တစခ် ုလညး်မဟုတ်ေပ။  

ဤရာထးူသည ်

ေ���လျားဆိုဒမ်ျားအ�ကား 

အတညတ်ကျ မ�ှိဘ ဲ

ခရီးသွားလာ�ိငုေ်သာ 

အလားအလာ�ှိသည။်  

 



အေြခခံ စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ၊ 

�ငှ့ ်��နး်ပိုမ့� လမ်းေ�ကာငး်များ 

�ှိေစရန ်ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး် 

ကျနး်မာေရး လုပ်ငနး် 

ဆံုချက်များ�ငှ့အ်တ ူ

လုပ်ေဆာငပ်ါ။  

     

အေရးေပါ် ဖုန်းလိငုး် 

ဝန်ထမ်း -  

ဤ ဝနထ်မ်းကိ ု

ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာင်

ရွက်ြခငး်၏ 

တစစ်တိတ်စပိ်ုငး် 

အြဖစ ်�ငှ့ ်၎ငး်အား 

သးီသန ့ ်အြဖစလ်ညး် 

အေရးေပါ် ဖုနး်လိုငး် 

အသံုးြပုသည။် 

(အထက်တွင ်ေဖာ်ြပထားေသာ ြဖစရ်ပ် 

ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်သူ၏ 

ေနာက်ေ�ကာငး်/ ပ�ုိဖိုငး်ကို �ကည့ပ်ါ။) 

 

• အေရးေပါ် ဖုနး်လိုငး်မတှစဆ်င့ ်

ြဖစရ်ပ် စမံီခန ့ခ်ွဲြခငး် �ငှ့ ်

အကျပ်အတညး် ကာလ 

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်မ� 

အေထာက်အပံေ့ပးပါ။  

• ြဖစရ်ပ်များအား ဖုနး်ြဖင့ ်

အေြခခံထားေသာ ��နး်ပိုမ့� 

လမ်းေ�ကာငး်များအရ ��နး်ပိုပ့ါ။  

• ��နး်ပိုမ့� လမ်းေ�ကာငး်ဆိုငရ်ာ 

ဆက်သွယ်မ�ကို ြမ�င့တ်ငပ်ါ။ 

• ဝနထ်မ်းများ ဆိုဒထ်တဲွင ်

မ�ှိေနချိနတ်ွင ်ေ���လျားဆိုဒမ်ျား�ှိ 

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများအား 

ေ���လျား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်မ�၏ 

တစစ်တိ်တစပိ်ုငး်အြဖစ ်

အေထာက်အပံေ့ပးသည။် 

အေရးေပါ် ဖုနး်လိုငး်လုပ်သားများ 

အေရအတွက်သည ်အစအီစဉ်အတွက် 

သင့ေ်လျာ်ေသာ လုပ်ငနး်ချိနတ်ွင ်

မတူညသ်ညဟ် ုယူဆရသည။် ဥပမာ - 

အကယ်၍ အေရးေပါ် ဖုနး်လိုငး်သည ်

၈နာရီဆိုငး်ြဖင့ ် ေနစ့ဉ် ၂၄ နာရီ 

လုပ်ငနး်လည်ပတ်သည ်ဆိုပါက 

ေနစ့ဉ် လုပ်ငနး် လညပ်တ်ရန ်

အေရးေပါ် ဖုနး်လိုငး် ဝနထ်မ်း၃ 

ေယာက် လိုအပ်လိမ့်မည။် 

ြဖစရ်ပ် ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်သူများ 

�ကား တာဝန ်အေြပာငး်အလဲ 

လုပ်မည့အ်စား အေရးေပါ် 

ဖုနး်လိုငး်အတွင ်သးီသန ့ ်

ဝနထ်မ်းထား�ှိရန ်

အ�ကံြပုထားသည။် 
      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ထို ့ြပင ်အဖဲွ�တာဝနက်ျေသာ �ုံးတငွ�်ှိေနသည့ ်လပ်ုငနး်လပ်ုေဆာငေ်နေသာ ဝန်ထမ်းများ၏ အချိန်စုစုေပါငး် ရာခိုင�် �န်းသညလ်ညး် 

လိအုပ်ပါသည။် အေဝးမှ ေ���လျား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်အတကွ ်ထိဝုနထ်မ်းများ�ငှ့ ်အ�ကြံပုထားေသာ ၎ငး်တို၏့ 

တာဝနဝ်တ� ရားများ �ငှ့ ်အခနး်က�များကိ ုေအာကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားသည။် 
 
 

ဝန်ထမ်း၏ရာထးူ အေဝးမှ ေ�� �လျား တံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကရ်န်အတကွ ်တာဝန်ဝတ� ရားများ�ငှ့ ်အခန်းက�များ 
  

လံြုခံုေရး မန်ေနဂျာ 

• ေ���လျားဆိဒု ်တစခ်ခုျငး်စအီတကွ ်အေရးေပါ် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�များ 

လပ်ုေဆာင�်ိငုရ်န ်ေဘးကငး်လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ အ��ရာယ ်

ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်ကိ ုလပ်ုေဆာငပ်ါ။ 

 

• သာွးမည/်မသာွးမည”် စသည့ ်ေဘးကငး်လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ 

ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားအတကွ ်ဆကလ်ကြ်ဖစပွ်ားေနေသာ ေဘးကငး်လံြုခံု မ� 

အစအီစဉ် ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာြခငး်ကိ ုလပ်ုေဆာငပ်ါ 

 
• ေဘးကငး်လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ သတငး်အချကအ်လကအ်တကွ ်အြခားေသာ 

အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်ည��ိ�ငိး်လပ်ုေဆာငပ်ါ။ 

 

• ေဘးကငး်လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ ေပါ်လစမီျား �ငှ့ ်အေရးေပါ်အစအီစဉ်များ ကိ ု

မှတတ်မ်းတငပ်ါ။ ဝနထ်မ်းများအား ေလက့ျင့ေ်ပးပါ။ 

 
• သင့ေ်လျာ်ေသာအချိနတ်ငွ ်ဆိဒုအ်တငွး် ပ့ံပုိးေပး�ိငုရ်န ်ေ���လျားဆိဒုမ်ျားသို ့ 

သာွးေရာကပ်ါ။ 
  

ကငွး်ဆငး် မန်ေနဂျာ 
• ေ���လျားဆိုဒမ်ျားသို ့ လံုြခံုစွာ လက်လှမ်းမီမ�အား ပံပိ့းုကူညရီန ်အာဏာပိုငမ်ျား�ငှ့ ်

ည��ိ�ငိး်လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 

 • ေ���လျားအဖွဲ�များအတွက ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရန ်ေနရာများ ေဖာ်ေဆာငပ်ါ 

 

• ေဒသခံ ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး်များ၊ အကျိုးခံစားခွင့�်ှိသူများ၊ ေဒသခံ အဖွဲ�အစညး်များ၊ 

ပဋပိက�တွင ်ပါဝငေ်သာ ပါတီများ �ငှ့ ်အြခား သက်ဆိုငရ်ာ အာဏာပိငုမ်ျားထမံ ှ

လက်ခံမ�ရ�ှိြခငး် �ငှ့ ်ထိနး်သမ်ိးြခငး် အတွက် မဟာဗျူဟာချမှတ်ပါ။ 

 
• နညး်ပညာပိငုး်ဆိုငရ်ာ �ကီး�ကပ်သူအား တငြ်ပအစရီငခ်ံကာ လုပ်�ှားမ�များအတွက် 

ေပါငး်စပ်ည��ိ�ငိး်ပါ။ 

 
• လံုြခံုေရး မနေ်နဂျာထံမ ှအစရီငခ်ံစာတွင ်အေြခခံေသာ ေဘးကငး်လံုြခံုမ�ဆိုငရ်ာ 

ဆံုးြဖတ်ချက်များ ချမတှ်ပါ။ 

 
• သင့ေ်လျာ်ေသာအချိနတ်ွင ်ဆိုဒအ်တွငး် ပံ့ပိးုေပး�ိငုရ်န ်ေ���လျားဆိုဒမ်ျားသို ့ 

သွားေရာက်ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

  



  

ပစ�ညး်ဝယယ်ေူရး၊ ဘ�ာေရး �ငှ့ ်HR၊ 

IT အဖဲွ�ကိလုညး် ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားပါ။    

• ဆကလ်ကေ်ပးအပ်ေနေသာ အေထာကအ်ပ့◌အံတကွ ်လိအုပ်ေသာ ေနစ့ဉ် 

လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ ု�ကးီ�ကပ်ပါ။  

• အစအီစဉ်အတကွ ်ဂုဏသ်ကိ�ာ ကာကယွေ်ပးေသာ ပစ�ညး်အစံုများ ကဲသ့ိုေ့သာ 

အေထာကအ်ပ့◌ပံစ�ညး်များ ဝယယ်ပူါ။ 

 • ကနုသ်ငွး်သမူျား�ငှ့ ်စာချုပ်ချုပ်ဆိပုါ။ 

 • ငာှးရမ်းေသာ လပ်ုငနး်စဉ်များ �ငှ့ ်စာချုပ်ချုပ်ဆိရုာတငွ ်ပ့ံပုိးပါ။ 

 
• သင့ေ်လျာ်ေသာအချိနတ်ငွ ်ဆိဒုအ်တငွး် ပ့ံပုိးေပး�ိငုရ်န ်ေ���လျားဆိဒုမ်ျားသို ့ 

သာွးေရာကပ်ါ။ 
  

 
 
 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အချကမ်ျား အပါအဝင ်ေလလ့ာအကြဲဖတမ်�တစေ်လ�ာကတ်ငွ ်လိအုပ်ချကအ်ရ အြခားဝနထ်မ်းများကိလုညး် 

သတမှ်တတ်ာဝနေ်ပး�ိငုသ်ည။် 
 

• ဝနေ်ဆာငမ်�များသို ့ အဓိပ�ါယြ်ပည့ဝ်ေသာ လကလ်မ်ှးမီမ� ြမ�င့တ်ငရ်နအ်တကွ ်အထးူသြဖင့ ်ထခိိကုလ်ယွအ်ုပ်စုများအား 

ပ့ံပုိးေပး�ိငုေ်သာ ဝနထ်မ်း  

• လပ်ု�ှားမ�များ ပ့ံပုိးေပးရန ်ေ���လျားဆိဒု�်ှိ ဝနထ်မ်း ဥပမာ - ဆရာမများ၊ အကယ၍် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားမှ 

စာတတေ်ြမာကမ်�ဆိငုရ်ာ လပ်ု�ှားမ�များ သိုမ့ဟတု ်လကမ်�ပစ�ညး် ဒဇုိီငန်ာများ စသညြ်ဖင့ ်

• ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် ကျနး်မာေရး လပ်ုသားများ 

• ကေလးသငူယ ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်� လပ်ုသားများ 

• ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ တညေ်နရာများအတကွ ်အေစာင့မ်ျား�ငှ့ ်သန ့�်ှငး်ေရးလပ်ုသားများ 

• ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ ေနရာများသို ့ လကလ်မ်ှးမီမ�ကိ ုပ့ံပုိးရန ်သိုမ့ဟတု ်��နး်ပုိမ့�များအတကွ ်

သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး ေအာ်ပေရတာများ (ဥပမာ - မသနစွ်မ်း သငတ်နး်သားများ သိုမ့ဟတု ်အေဝးတငွ ်ေနထိငုသ်မူျား) 

 
၃.၃။ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုအေဝးမှ ေ�� �လျားဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်အား 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန် ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငန်းဆံခုျကမ်ျား�ငှ့ ်အတတူကလွပ်ုေဆာငြ်ခငး် 
 
 
အေ�ှ�တငွေ်ဖာ်ြပခဲသ့ည�်ငှ့အ်ည ီေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ�ဝနထ်မ်းများအြပင ်ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားသည ်

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ကိ ုအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်အလနွအ်ေရးပါေသာ အစတိအ်ပုိငး် တစခ်ြုဖစသ်ည။် 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအပုိငး်များတငွ ်၎ငး်တို၏့ တာဝန�်ငှ့ ်ဝတ� ရာများကိ ုေဖာ်ြပထား�ပီး ရပ်ရွာတငွ ်လပ်ုေဆာငေ်သာ ၎ငး်တို၏့ 

အလပ်ုများ လံြုခံု ၍ ထေိရာကမ်��ှိေစရန ်လမ်း��နခ်ျကမ်ျား ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

 
 

 

 

 

 

 
 



၃.၃.၁။ ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငန်းဆံခုျကမ်ျား၏ တာဝန်�ငှ့ ်ဝတ� ရားများ 

ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားသည ်အသငး်အဖဲွ�လ�ပ်�ာှးမ�များ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ လကခ်ရံ�ှိ�ိငုရ်န ်ရပ်ရွာများတငွ ်

သတေိပး��းိေဆာ်မ�များ ြပုလပ်ု�ိငု�်ပီး ၎ငး်သည ်ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�၏ အစတိအ်ပုိငး်တစခ်လုညး် ြဖစသ်ည။် အကယ၍် 

ေ���လျားအဖဲွ�သည ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�၏ ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားအြဖစ ်ယာယ ီလံြုခံု ေသာေနရာများ စတငလ်ပ်ုေဆာငလ်�င ်ထိ ု

ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားသည ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်စတိ-်လမူ�ပုိ◌င်း်ဆိငုရ်ာ လ�ပ်�ှားမ�များ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရနလ်ညး် ပ့ံပုိးေပး�ိငုသ်ည။် ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားသည ်အဓိကေသာခ့ျကမ်ျား ြဖစသ်ည။် 

အဘယ့ေ်�ကာင့ဆ်ိေုသာ် ၎ငး်တိုသ့ည ်ေ���လျားအဖဲွ�များကိ ုေဒသ၏ ယဉ်ေကျးမ� ဓေလထ့ံးုတမ်း၊ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား၊ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျား၏ မသမိသာ ကွြဲပားေသာ လိအုပ်ချကမ်ျား၊ ကိ ုြခံု ငံနုားလညေ်စ�ိငုရ်န ်

ေထာကက်ေူပး�ိငုသ်ည။် 

၎ငး်အစအီစဉ်များ�ငှ့ ်ထေိတွ�ဆကဆ်မံ�များတငွ ်အကယ၍် ေဒသအေြခအေန�ငှ့ ်သင့ေ်လျာ်�ပီး လံြုခံု သညဟ် ုယဆူလ�င ်၎ငး် 

ဆံခုျကမ်ျားကိ ုGBV ြဖစရ်ပ် ထတုေ်ဖာ်ေြပာဆိမု�များကိ ုေဝဖနမ်�မ�ှိေသာ၊ ကိယုခ်ျငး်စာနာေထာကထ်ားေသာ အြပုအမူ�ငှ့ ်

လံြုခံု ေသာေနရာတငွ ်မညက်ဲသ့ို ့ တံု ့ြပနရ်မည၊် ေ���လျား အဖဲွ�၏ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု

လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ��ှိကာ လံြုခံု မ��ှိေသာ ��နး်ပုိမ့�များ မညက်ဲသ့ို ့ ြပုလပ်ုရမည�်ငှ့ ်ပတသ်က၍် သငတ်နး်ေပးထားရမည။် 

အကယ၍် ထတုေ်ဖာ်ေြပာဆိမု�တစခ်ကုိ ုလကခ်ရံ�ှိလ�င ်၎ငး်ဆံခုျကမ်ျားမှ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်အူား          

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ�သည ်သကဆ်ိငုရ်ာေနရာများသို ့ မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်ေရာက�်ှိမည့အ်ေ�ကာငး် 

သတငး်အချကအ်လကက်ိ ုေပးပုိ�့ိငုယ်ံသုာမက ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ငှး်သမူျား ဆိဒုတ်ငွ�်ှိေနစဉ် လကူိယုတ်ိငု ်၎ငး်တိုက့ိ ု

ေတွ�ဆံ�ုိငုရ်န ်ေဆာငရွ်ကေ်ပး�ိငုသ်ည။် ထိုအ့ြပင ်အကယ၍် အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များ တပ်ဆငထ်ားလ�င ်ဆံခုျကမ်ျား (မုိဘိငုး်ဖုနး်�ငှ့ ်

ဖုနး်ေငြွဖည့က်ဒြ်ဖင့ ်ပံ ံပုိ့းေပးထားသင့သ်မူျား)သည ်ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�  ဆိဒုတ်ငွ ်မ�ှိေနေသာအခါတငွ ်

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်ြဖင့ ်ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ငှး်သ�ူငှ့ ်အလ�ငအ်ြမန ်ေတွ�ဆံ�ုိငုရ်န ်ပ့ံပုိးေပး�ိငုသ်ည။် 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ လမ်း��နခ်ျကသ်ည ်ဆံခုျကမ်ျား မြပုလပ်ုသင့ေ်သာအရာများအပါအဝင ်၎ငး်တို၏့ ကိယုေ်ရးအကျဉ်း၊ တာဝန ်�ငှ့ ်

ဝတ� ရားများ၊ GBV ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�အတကွ ်လိအုပ်ေသာ ဆံခုျကမ်ျား အေရအတကွ ်ကိ ုေဖာ်ြပထားသည ်

 

 

 

 

 



လိအုပ်ေသာ ကိယုေ်ရးရာဇဝင ်�ငှ့ ်ေနာကေ်�ကာငး် တာဝန်�ငှ့ ်ဝတ� ရားများ အေရအတကွ ်ဆိငုရ်ာ 

လမ်း��န်ချကမ်ျား 

အတိုငး်အတာ တစခ်ုအထ ိြဖစ်�ိငုေ်သာ ေဒသတွငး် 

အမျိုးသမီး အဖွဲ�အစညး်များ၏ အဖွဲ�ဝင ်အေရအတွက် 

တိုးချဲ�ပါ။  

ေနရာ/ဆိုဒတ်ွင ်တိုငး်ရငး်သားမျိုး�ယွ်စုအားလံုးကို 

ကိုယ်စားြပုပါ။ သိုေ့သာ် အစအီစဉ်တွင ်

ပါဝငသ်ည့လ်ုပ်ငနး်ဆိုငရ်ာ ဘာသာစကားကိ ုေြပာဆိုပါ။ 

သင့ေ်လျာ်၍ အေထာက်အပံြ့ဖစေ်စေသာ 

စတိ်ေနသေဘာထား အမအူကျင့မ်ျားြဖင့ ်

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများအား ြပုမဆူက်ဆေံ�ကာငး်ကို 

စာတတ်ေြမာက်မ�အဆင့ ်အေပါ်မတူည၍် 

ေဒသခံဘာသာစကားြဖင့ ်

ေရးသားြခငး် (သိုမ့ဟုတ)် ��တ်အားြဖင့ေ်သာ် 

လညး်ေကာငး် ဆနး်စစ၍်ရပါသည။် 

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများအားဗဟိုြပုေသာ 

စတိေ်နသေဘာထား များကို 

ေလလ့ာအကဲြဖတ်ြခငး်ကို�ကည့်ပါ။ 

အစအီစဉ်မ ှ၎ငး်တိုက့ိုေပးအပ်ထားေသာ ဖုနး်များကို 

လံုြခံုလ�ို� ဝကှ်စာွ ထိ◌န်း်သိမ်း�ိငုစ်ွမ်း�� ိြခငး် 

၎ငး်တိုအ့ား သငတ်နး်ပိုခ့ျ�ပီးေနာက် GBV 

အေြခခံစညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများတွင ်ပါဝငေ်သာ 

ကျင့ဝ်တ်များကို လက်မတှ်ေရးထိးုရမည။် 

 

 

 

• ဝနေ်ဆာငမ်�များ အေ�ကာငး်ကို ရပ်ရွာလူထသုို ့ 

ေရာက်�ှိေအာင ်ေဆာငရွ်က်ြခငး် 

• ဆိုဒတ်ွင ်ေ��� လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ 

အဖွဲ�မ�ှိချိနတ်ွင ်GBV မသက်ဆိုငေ်သာ ကိစ�ရပ် 

များကို ဦးတညသ်ည့ ်ယာယီလံုြခံုေသာေနရာ 

များတွင ်အုပ်စလုိုက်လ�ပ်�ှားမ�များ  အေကာငအ် 

ထညေ်ဖာ်ြခငး် �ငှ့ေ်ပါငး် စပ်ည�ိ��ငိး်ြခငး် 

အပါအဝင ်(စတိ်အပနး်ေြဖလ�ပ်�ှားမ�များ) ကဲသ့ို ့ 

ေသာ စတိ်လူမ�ပိငုး်ဆိုငရ်ာ ေထာက်ပံ ံမ့� အစ ီ

အစဉ် များကို လုပ်ေဆာငရ်န ်ေ��� 

လျားဝနေ်ဆာငမ်ူေပးေသာအဖွဲ�ကို ကူညပီါ။ 

• မသနစ်မ်ွးေသာသူများ၊ LGBTIဟုခံယူထား 

ေသာသူများ၊ တိုငး်ရငး်သားလူနညး်စုစေသာ 

ထခိိုက်လွယ်ေသာ လူအုပ်စခုွဲများကို သတ်မတှ် 

ခွဲြခားရာတွင ်ေ��� လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပး 

ေသာအဖွဲ�ကို အေထာက်အပံ ံ ံေ့ပးရန�်ငှ့ ်၎ငး်တို ့ ၏ 

အုပ်စလုိုက်လ�ပ်�ှားမ�များကို လက်လှမ်း 

မီ�ိ◌ုင်ဖိ်ုရ့နအ်တွက ်ပံ ံ့ပိးုေပးြခငး်။ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ၎ငး်တိုအ့ပ်ုစ ု

များတွင�်ှိေသာ မညသ်ည့အ်ခက်အခမဲဆို ေ��� 

လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖွဲ� ကို ဆက်သွယ် 

ေြပာဆိုပါ။  

• ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖွဲ�၏ အချိန ်

ဇယား(သိုမ့ဟုတ်) ပံုမနှ ်အုပ်စုလိုက် လုပ်ေဆာင ်

ချက်များတွင ်အေြပာငး်အလဲများ �ှိပါက ရပ်ရွာ 

အသိုငး်အဝနး်သို ့ ဆက်သွယ်အေ�ကာငး် 

�ကားေပးပါ။  

• သင့ေ်လ�ာ်�ပီး လံုြခံုသညဟ်ု ယူဆလ�င ်GBV  

ထတု်ေဖာ်ေြပာဆိုမ�များကို  တံု ့ြပနေ်ဆာင ်ရွက်�ပီး   

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖွဲ� ၏ 

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွဲြခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�များသို ့  

လ�ဲေြပာငး်��နး်ပိုပ့ါ။  

• �ကီး�ကပ်ကွပ်ကဲြခငး်၊ စဉ်ဆက်မြပတ်ဆက ်

သွယ်ေပးေရး ရညရွ်ယ်ချက်များအတွက် 

မိဘုိုငး်ဖုနး်များ မတှဆင့ ်ေ���လျားအဖွဲ�များကို 

ပံမုှန ်ဆက်သွယ်ေပးပါ။ အကယ်၍ 

အေရးေပါ်ဖုနး်လိုငး်သည ်ေ���လျား တံု ့ြပနမ်�၏ 

ေ���လျားေနရာ တစခ်ုတွင ်

အနညး်ဆံုး အမျိုးသမီး 

ရပ်ရွာလူထ ုဆံုချက် 

�စှဦ်းထား�ှိြခငး်။ 



  

တစစ်တိတ်စပိ်ုငး်ြဖစလ်�င ်၎ငး်ကိ ုအသက်�ှင ်

ကျနရ်စသ်ူများမ ှလက်လှမ်းမီေစရန ်ပံပိ့းုေပးပါ။ 

• အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်၏ူ ေတာငး်ဆိုမ�အေပါ် 

မတူညက်ာ သူမ�ငှ့အ်တ ူဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ေဆာငရွ်က်ရာတွင ်အေဖာ်အြဖစ�်ှိေနပါ။ 

ရပ်ရွာလထူဆုံခုျက်များသည ်-  

• ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွဲမ�ကို ၎ငး်တို ့ ကိုယ်တိုင ်

မလုပ်ေဆာငသ်င့ပ်ါ (တာဝနမ်ျား လ�ဲအပ်မည့ ်

အစအီစဉ်သေဘာတူညီမ�၏ တစစ်တိ်တစပိ်ငုး် 

ြဖစက်ာ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖွဲ� မ ှ

၎ငး်တိုက့ို ေလက့ျင့သ်င�်ကားထားေပးမ ှသာလ�င ်

လုပ်ေဆာငသ်င့သ်ည။်)  

• ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး်တွင ်

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများကို တက်�က စာွ 

ေဖာ်ထတု်ြခငး် မလုပ်သင့ပ်ါ။ 

• အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများ၏ ြဖစရ်ပ်များကို 

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး် (သိုမ့ဟုတ)် 

စံစုမ်းစစေ်ဆးြခငး် မြပုရ။  

• ြပဿနာများကိ ု�ကားဝငဖ်ျနေ်ြဖြခငး် (သိုမ့ဟုတ)် 

ြပစ်မ�ကျူးလွနသ်ူများ�ငှ့ ်စကားေြပာဆိုြခငး်များ 

မြပုရ။ 

• အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများ၏ အိမ်များသို ့ 

မသွားရ။ အဖွဲ� မ ှြပငပ်ထစိပ်မ� လုပ်ငနး်များ 

လုပ်ေဆာငရ်ာတွင ်ထိအုိမ်များသည ်ကွငး်ဆငး် 

အစအီစဉ်၏ တစ်စတိ်တစ်ပိုငး်အြဖစ ်

ပါဝငမ်ှသာလ�င ်ထိအုိမ်များသို ့ သွားေရာက်ပါ။ 

• အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများကို ၎ငး်တိုအ့မ်ိတွငသ်ာ 

ေနထိငုေ်စြခငး် မြပုရ။  

• အသက်�ှငက်ျနရ်စသ် ူေတာငး်ဆိုမ�မ�ှိပဲ ထိသုူ၏ 

ြဖစရ်ပ်ကိ ုအြခားမညသ်ူ�ငှ့မ်� မေြပာဆိုပါ�ငှ့။် 



  
 
�ကးီ�ကပ်ကပ်ွကြဲခငး် �ငှ့ ်သငတ်န်းေပးြခငး်။ လပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားသည ်၎ငး်တို၏့ တာဝနမ်ျားကိ ုစတငမ်ထမ်းေဆာငမီ် 

ေအာကပ်ါတို�့ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး ၎ငး်တိုက့ိ ုေလက့ျင့သ်င�်ကားေပးသင့သ်ည။် (အတပူူးတွပဲါ�ှိေသာ လင့ခ်တ်ငွ ်ထိသုိုေ့သာ 

သငတ်နး်အတကွ ်အေထာကအ်ကြူပုရန ်အ�ကြံပုထားေသာ သငေ်ထာကက်မူျားကိ ုေတွ� �ှိ�ိငုသ်ည)် 

 
• GBV အေြခခစံညး်မျဉ်းစည်းကမး်များ�ငှ့ ်GBV အေြခခ ံသေဘာတရားများ   

https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/#InteragencyGender-

basedViolenceCaseManagementTrainingMaterials 

• GBV ြဖစရ်ပ် ထတုေ်ဖာ်မ�တစခ်ကုိ ုတံု ့ြပနရ်နအ်တကွ ်အေြခခတံံု ့ြပနခ်ျကမ်ျား (ဥပမာ - အေထာကအ်ထားခိငုလ်ံစုာွ ေဝဖနမ်�မ�ှိဘ ဲ

စာနာေထာကထ်ားမ�ကိ ုေဖာ်ြပေသာ တရားဝငထ်တုြ်ပနခ်ျကမ်ျား၊) 

• ေ�ှာငရ်န ်ေဆာငရ်န ်�ငှ့ ်မညသ်ိုေ့ြပာဆိရုန ်အပိငုး် ၉တငွ1်6 https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/ 

GBV_PocketGuide021718.pdf 

• ေ���လျားအဖွဲ�သို ့ လ�ို � ဝကှလ်ံြုခံု စာွ လ�ေဲြပာငး်��နး်ပိုမ့�များ ြပုလပ်ုြခငး် 

• ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် ြပငပ်ထစိပ်မ�လပ်ုငနး် မဟာဗျူဟာများ 

• အငအ်ားအာဏာ�ငှ့ ်ထခိိကုလ်ယွမ်� သေဘာတရား၊ ထခိိကုလ်ယွ ်လအူုပ်စမုျားမ ှ(ဥပမာ-မသနစ်မွး်အပါအဝင)် အဓပိ�ာယြ်ပည့ဝ်ေသာဝနေ်ဆာင်မ်�ကိ ု

လကလ်မှး်မေီအာင ်မညသ်ိုပံ့ပိ့ုးေပးမညန်ညး်။ https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/#InteragencyGender-basedVi 

olenceCaseManagementTrainingMaterials and http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_ 

mainstreaming/IRC_Protection_Mainstreaming_Training%20_Facilitators_Guide_March_2013_EN.pdf p30-38 
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• ေဘးကငး်လံုု ◌ြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ စစေ်ဆးမ�များ လပ်ုေဆာငြ်ခငး် https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-

response-assessment/ 
 

• ေယဘယုျ လံြုခံု ေရးအစအီမ ံ(ဥပမာ တစဦ်းချငး်မ ှGBV ကိေုတွ� �ကံု ခစံားမ�များသည ်သတစမ်တတ်ညး်မ�ှိပါ။ ေနာကထ်ပ်လမး်��နမ်ျားအတကွ ်အပိငုး်၅ 
တငွ�်ကည့ပ်ါ။ 

 

 

 

 

 

 

 



 

၃.၃.၃။ လပ်ုငန်းဆံခုျကမ်ျားသို ့ လပ်ုငန်းစဉ်များ လ�ေဲြပာငး်ေပးြခငး် 

 
အပုိငး်(၂) တငွ ်ေဖာ်ြပထားသကဲသ့ို ့ အဖဲွ�အစညး်များသည ်အစအီစဉ်စတငသ်ညမှ်စ၍ ေရ�ှညတ်ညတ်ံရ့နအ်တကွ ်အစအီစဉ်များကိ ု

ေရးဆွသဲင့သ်ည။် အကယ၍် ၎ငး်တိုသ့ည ်ေဒသအဖဲွ�အစညး်များ၏ အစတိအ်ပုိငး်တစခ်ြုဖစလ်�င ်လပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားဆသီို ့ 

ေ���လျားတံု ့ြပနမ်�များ၏ အယအူဆအချို� ြဖင့ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်အား ြဖညး်ြဖညး်ချငး် လ�ေဲြပာငး်ေပးြခငး်သည ်

ေ���လျားတံု ့ြပနမ်�များ �ပီးဆံးုသာွးချိနတ်ငွ ်ေရ�ှညတ်ညတ်ံေ့အာင ်ြပုလပ်ုြခငး်ြဖစသ်ည။်  ၎ငး်တိုတ့ငွ ်

• ဆိဒုတ်ငွ ်ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�များ မေရာက�်ှိ�ိငုခ်ျိနတ်ငွ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် 

မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်ယာယလီံြုခံု ေသာေနရာတငွ ်အုပ်စုလိကုလ်�ပ်�ှားမ�များကိ ုဦးေဆာင�်ိငုရ်န�်ငှ့ ်

စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာင�်ိငုရ်န ်၎ငး်တိုက့ိ ုအရငး်အြမစများ၊ နညး်ပညာက�မ်းကျငမ်�များကိ ုပ့ံပုိးေပးရမည။် 

• ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ဆိငုရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များေပးရန ်လပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျား၏ စွမ်းရညက်ိတုိးုြမ�င့ေ်ပးြခငး် (သိုမ့ဟတု ်

လပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားသို ့ အထးူတာဝနမ်ျားကိ ုြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�လပ်ုေဆာငေ်န စဉ်အတငွး်လ�ေဲြပာငး်ြခငး်)။ အကယ၍်  

ဤေရွးချယမ်�ကိြုပုလပ်ုရန ်ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားထားလ�င ် စွမ်းရညြ်မ�င့တ်ငေ်ရး အစအီစဉ်များကိ ုေကာငး်မွနစွ်ာ 

ေရးဆွထဲား�ှိရန ်�ငှ့ ်လပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျား၏ အရညအ်ချငး် အဆင့မ်ျားကိ ုေလလ့ာအကြဲဖတရ်နအ်တကွ ်

လပ်ုငနး်စဉ်များထား�ှိရန ်အေရး�ကးီလပှါသည။် ဝနထ်မ်းခန ့အ်ပ်ြခငး်�ငှ့ ်အရညအ်ချငး်အဆင့မ်ျားအြပင ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်အား အလံးုစံုလ�ေဲြပာငး်ေပးရာတငွ ်၎ငး်ဝနေ်ဆာငမ်�ကိ ုပ့ံပုိးေပးရန၊် လိအုပ်ေသာ 

အေြခခအံေဆာကအ်အံု၊ အရငး်အြမစမ်ျားကိ ုြဖည့ဆ်ညး်ေပး�ိငုရ်န ် တကိျေသာ သတမှ်တခ်ျကမ်ျား လိအုပ်သည။် 

လပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျား  �ငှ့ ်လကေ်တွ�အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေသာ အဖဲွ�အစညး်များအား နညး်ပညာပုိငး်ဆိငုရ်ာ 

အေထာကအ်ပ့ံေပးရန�်ငှ့ ်၎ငး်အား ဆိဒုတ်ငွး်တငွြ်ဖစေ်စ၊ အေဝးမှ �ကးီ�ကပ်ကပ်ွကသဲည ်ြဖစေ်စ ြဖညး်ြဖညး်ချငး် 

လ�ေဲြပာငး်ေပးမ�ြဖစစ်ဉ်၏ အစတိအ်ပုိငး်တစခ် ုအြဖစလ်ိအုပ်သည။် 

 

၃.၄။ ကျား၊မ အေြခြပုအ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုအေဝးမှ ေ�� �လျား ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ ်လံြုခံုေရးဆိငုရ်ာ 

လိအုပ်ချကမ်ျား 

 
အေဝးမှ GBV ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးချိနတ်ငွ ်အကျိုးခစံားခငွ့�်ှိသ�ူငှ့ ်ဝနထ်မ်းများ၏ လံြုခံု ေရးကိ ုေသချာေစရန ်  

ေ���လျားတံု ့ြပနမ်�များမြပုလပ်ုမီ ေအာကပ်ါလံြုခံု ေရးမူဝါဒများ၊ လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ �ငှ့ ်တနဆ်ာပလာများ အဆငသ်င့ထ်ား�ှိရမည ်

ြဖစသ်ည။်  

• တကိျေသချာ၍ ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ အဖဲွ�အစညး်ဆိငုရ်ာ လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာမူဝါဒများ     အစအီစဉ်�ငှ့ ်

လပ်ုထံးုလပ်ုနညး်များ အဆငသ်င့�်ှိရမည။် ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်ရပ်ရွာအေြခြပု မိတဖ်က ်အဖဲွ�များကိ ု၎ငး်တို�့ငှ့ပ်တသ်က�်ပီး 

သငတ်နး်များပုိခ့ျရပါမည။်  



• “ြပနလ်ည�ု်ပ်သမ်ိးခငွ့”် မူဝါဒသည ်�ိငုင်သံား၊ �ိငုင်ြံခားသား�ငှ့ ်မိတဖ်က ်ဝနထ်မ်းများအား ခငွ့ြ်ပုချကေ်ပး�ပီး 

ြပနလ်ညလ်ကတ်ံု ့ြပနြ်ခငး် အေလအ့ကျင့မ်�ှိေစဘ ဲ၎ငး်တို၏့ ကိယုပုိ်ငလ်ံြုခံု ေရးအတကွ ်ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ျားချရာတငွ ်

အေထာကအ်ကေူပးသည။် ၎ငး်မူဝါဒသည ်သကဆ်ိငုသ်မူျားအားလံးုအေပါ် သကေ်ရာကသ်င့ပ်ါသည။် 

• ဆကသ်ယွေ်ရးဆိငုရ်ာ နညး်ဥပေဒသများ၊ ခရီးသာွးလမ်း��နမ်ျား၊ စုေဝးဖုိေ့နရာများ၊ ေဆာငး်တငွး်အစအီစဉ် (ဥပမာ-

ဆိဒုအ်တငွး် အဖဲွ�များ ေဆာငး်ခိရုနအ်တကွ ်လံြုခံု ေသာေနရာများ၊ ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးအတကွ ်လံြုခံု ေသာေနရာများ၊ 

ေဘးကငး်ရာသို ့ ေ���ေြပာငး်ေရးအစအီစဉ် (ဥပမာ- အြပနလ်မ်းတငွ ်တားဆးီမ�များ�ှိေသာအခါ လမ်းခလုပ်တငွ ်

နားေန�ိငုေ်သာေနရာများ) �ငှ့ ်ေဘးကငး်ရာသို ့ ေ���ေြပာငး်ေရးလမ်းေ�ကာငး်များ အပါအဝင ်ဆိဒုအ်တငွး် တကိျေသချာေသာ 

လံြုခံု ေရး စမံီခန ့ခ်ွမဲ�အစအီစဉ်/နညး်ဥပေဒများ ထား�ှိရမည။် 

• ေနစ့ဉ် ေဘးကငး်လံြုခံု ေရး ေလလ့ာအကြဲဖတမ်�များ၊ မနကပုိ်ငး်တငွ ်အေသးစတိ�်�န�်ကားြခငး်�ငှ့ ်ညေနပုိငး်တငွ ်

ြပနလ်ညအ်စရီငခ်ေံစြခငး်၊ ြဖန ့က်ျကတ်ာဝနထ်မ်းေဆာငြ်ခငး်အတကွ ်“သာွးမယ/်မသာွးဘးူ”   ဆံးုြဖတခ်ျကခ်ျရန ်အဆင့မ်ျား 

သတမှ်တရ်မည။် 

 

• မညသ်ည့သ်ာွးလာမ�မျိုးမဆိ ုအာဏာပုိငမ်ျားထမှံ လမ်းခရီးအတကွ ်ခငွ့ြ်ပုချက�်ငှ့ ်စာရွကစ်ာတမ်းများကိ ု

�ကို တငြ်ပငဆ်ငထ်ားရမည။် တတ�်ိငုသ်ည့ ်အတိငုး်အတာထ ိဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်ရပ်ရွာလထူမုျားကိ ု 

မညသ်ည့လ်ကန်ကက်ိငုအ်ဖဲွ�များမှ ပစမှ်တထ်ားမ�မ�ှိေစရန ်ေသချာေစြခငး်တို ့ ပါဝငသ်င့သ်ည။် 

• မလံြုခံု ေသာ ေနရာများသို ့ ယာဉ်တနး်များြဖင့ ်သာွးလာြခငး်အတကွ ်စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ 

• ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�၏ သာွးလာမ�ကိ ုလိကုလ်စံစေ်ဆးရန ်ယ��ရားများ။ 

• အဖဲွ�တစစု်စအီား ဆကသ်ယွေ်ရးနညး်လမ်းများ (ဖုနး်၊ ေရဒယီိ ု(သို ့) လိအုပ်လ�င ်�ဂိုလတ်ဖုုနး်) စေသာ  

အြခားေသာနညး်လမ်းများြဖင့ ်ပ့ံပုိးေပးပါ။  အေရးေပါ်အေြခအေနအတကွ ်လပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျား သတမှ်တထ်ားကာ 

ဝနထ်မ်းအားလံးုကိ ုထိလုပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျား၏ အေရးေပါ် ဆကသ်ယွေ်ရးကတမ်ျားကိ ုေဝမ�ထားရမညြ်ဖစသ်ည။် 

ထိကုဒမ်ျားကိ ုမညသ်ိုအ့သံးုြပုရသည�်ငှ့ ်ပတသ်က၍် �ှငး်လငး်စွာ ��န�်ကားေဖာ်ြပထားေသာ ဆကသ်ယွေ်ရးသစပ်င ်

�ှိရပါမည။် ယာဉ်တစခ်စုအီတကွ ်လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ လပ်ုငနး်ဆံခုျကတ်စေ်ယာကစ် ီခွြဲခားသတမှ်တထ်ားရမည။် 

• ဆကသ်ယွေ်ရး ပစ�ညး်ကရိိယာများ(ဖုနး်၊ ေရဒယီိ၊ု �ဂိုလတ်ဖုုနး်)စသညတ်ိုက့ိ ုပုံမှနစ်စေ်ဆး၍ အဖဲွ�များအားလံးုကိ ု  

ေပးထားရပါမည။် ဝနထ်မ်းများအား ၎ငး်တိုက့ိမုညက်ဲသ့ိုအ့သံးုြပုရမညက်ိ ုသငတ်နး်ေပးထားသည။် 

• ေဆာငး်တငွး်အတကွ ်လိအုပ်ေသာပစ�ညး်အစံုတငွ ်အစားအစာ၊ ေရ/ ေရသန ့စ်ငေ်ပးေသာ ေဆးြပား၊ ပုိကဆ်၊ံ 

ေနရာထိငုခ်ငး်အတကွ ်လိအုပ်ေသာပစ�ညး်များ၊  ယာဉ်များထ�ဲှိ ေ�ှးဦးသနူာြပု ပစ�ညး်အစံုများ၊ အေ�ုး�ကးီပစ�ညး်များ 

ထည့ထ်ား�ပီး ဝနထ်မ်းများ အလယွတ်ကေူကာကယ်�ူိငုေ်သာ အတိမ်ျား၊  ရာသဦတဆုိငုရ်ာပစ�ညး်များပါဝငသ်ည။် 

 



 

၃.၅။ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုအေဝးမှ ေ�� �လျား ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ ်လိအုပ်ေသာ 

ေငေွ�ကးအရငး်အြမစမ်ျား 

 
အကယ၍် ၎ငး်သည ်�ကားဝငဖ်ျနေ်ြဖြခငး်၏ အစတိအ်ပုိငး်တစခ်ြုဖစလ်�င ်အေဝးမှ တံြုပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�တငွ ်လိအုပ်သကဲသ့ို ့ 

ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်� ေဖာ်ေဆာင�်ိငုရ်န ်ေအာကပ်ါ ေငေွ�ကးအမျိုးအစားများကိ ုလိအုပ်ပါသည။် ၎ငး်အမျိုးအစားများကိ ု

အေဝးမှ/ေ���လျားတံု ့ြပနမ်�ပုံစ ံဒဇုိီငး်ေရးဆွေဲနစဉ်အတငွး် ထည့သ်ငွး် စဉ်းစားသင့သ်ည။် ဘတဂ်ျကမ်ျားကိ ု

စတငအ်ေကာငအ်ထညေ်ဖာ်သည�်ငှ့ ်လိအုပ်သလိ ုြပနလ်ညည်��ိ �ငိး်�ိငုသ်ည။်  

 
• လပုူဂ�ိုလမ်ျား�ငှ့ဆ်ိငုေ်သာ။ ၎ငး်သည ်အစအီစဉ်၏ ေရာက�်ှိ�ိငုမ်��ငှ့ ်အရွယအ်စားအရ ကွြဲပားမ��ှိသည။် သိုေ့သာ် 

အပုိငး်(၃)တငွ ်စာရငး်ြပုစုထားေသာ ဝနထ်မ်းများလညး် ပါဝငသ်င့သ်ည။် ၎ငး်တိုတ့ငွ ်နညး်ပညာဆိငုရ်ာဝနထ်မ်း 

(ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမူျား၊ �ကးီ�ကပ်ကပ်ွကသဲမူျား၊ ရပ်ရွာနယေ်ဝးကငွး်ဆငး်ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်ဆိငုရ်ာဝနထ်မ်းများ အပါအဝင)်၊ ယာဉ်ေမာငး်များ၊ လံြုခံု ေရးဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်စမံီခန ့ခ်ွသဲမူျားတို ့ 

ပါဝငသ်ည။် အကယ၍် ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျား�ငှ့ ်အလပ်ုလပ်ုလ�င ်ေစတနာေ�ကး အဖုိးအခများ 

ေပးရနအ်တကွလ်ညး် အစအီစဉ်ဆွပဲါ။   

• ဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်အတကွ ်အေြခခအံေဆာကအ်အံ/ုလံြုခံုေသာေနရာများ။ ၎ငး်သည ်

လိအုပ်သလိြုပုြပငေ်ရးသား�ိငုေ်သာ အလ��ှင၏်သေဘာတညူမီ�များ လိအုပ်ပါသည။် သိုမှ့သာလ�င ်ေ���လျား ဆိဒုမ်ျား�ှိ 

ေရွးချယစ်ရာ ေနရာများအတိငုး် အေြခခအံရငး်အြမစမ်ျားကိ ုအသံးုြပု�ိငုမ်ည။်  (ဥပမာ- အစအီစဉ်မှ ငာှးရမ်းခများ 

အသံးုြပုရန ်လိအုပ်�ိငုသ်ည။် အေဆာကအ်အံပုစ�ညး်များ (သို ့) လံြုခံု မ�ြမ�င့တ်ငရ်န ်အေြခခအံေဆာကအ်အံုများ 

တိးုြမ�င့ြ်ခငး်) 

• ေ�� �လျားအဖဲွ� များအတကွ ်သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး။ ေ���လျားအဖဲွ�များသည ်မိမိနညး်လမ်းြဖင့ ်

သာွးလာမ�များလိအုပ်ပါသည။် အဖဲွ�အစညး်များအ�ကား ယာဉ်များ ကနုက်ျစရိတ ်မ�ေဝြခငး်များမြပုလပ်ုသင့ပ်ါ။ 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား၏ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� လိအုပ်ချကမ်ျားအရ ၎ငး်အဖဲွ�တို၏့ အချိနက်ိ ု

လတွလ်ပ်စွာစမံီမ��ှိရမညြ်ဖစသ်ည။်လပ်ုငနး်ဆိငုရ်ာယာဉ်အမျိုးအစား၊ ယာဉ်အေရအတကွ၊် ယာဉ်အရွယအ်စားများ 

စသညတ်ိုက့ိ ုေဒသအေြခအေနအရ သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုသချာစွာစဉ်းစားသင့ပ်ါသည။် ဥပမာ-ပုံမှန ်

NGO ယာဉ်တငွ ်ယာဉ်ေမာငး်ခံအုပါအဝင ်ခံ(ု၄)ခံသုာပါ�ှိသည။် GBV ေ���လျားဝနထ်မ်းများအတကွ ်လံေုလာကေ်သာ 

ခံအုေရအတကွပ်ါသည့ ်ယာဉ်တစစ်းီ ပုိ၍ လိအုပ်�ိငုေ်ချ�ှိသည။် အလံပိုတက်ား(ဗနက်ား) တစစ်းီတငွ ်ဆံေ့သာ်လညး် 

၎ငး်သည ်လမ်း�ကမ်းခရီးတငွ ်မသင့ေ်လျာ်ေပ။ 

 



• ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွဲမ�ဆိငုရ်ာ အေထာကအ်ပ့◌မံျား။ ၎ငး်တငွ ်လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိမ့�အတကွ ်ေငေွ�ကး (အကယ၍် 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအား လ�ေဲြပာငး်ရာတငွ ်အဖုိးအခေပးရလ�င)် သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး၊ ေနရာထိငုခ်ငး်�ငှ့ ်

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်၏ူ အေြခခလံိအုပ်ချကမ်ျား။ အသက�်ှငက်ျနရ်စေ်သာ ကေလးများ�ငှ့ ်ဆယေ်ကျာ်သက ်

မိနး်ကေလးများ�ငှ့အ်တ ူအလပ်ုလပ်ုြခငး်အတကွ ်အေထာကအ်ပံ့များ၊ အထးူ လိအုပ်ချကမ်ျား�ှိေနေသာ 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား (ဥပမာ မသနစွ်မ်း အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား)အား ပါဝငေ်စရန�်ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု၎ငး်တိုမှ့ 

လကလ်မ်ှးမီမ� ြမ�င့တ်ငရ်န ်လိအုပ်�ိငုေ်ချ�ှိေသာ ဘတဂ်ျက။် 

• ဂုဏ်သကိ�ာ ကာကယွေ်ပးေသာ ပစ�ညး်အစံ�ုငှ့ ်အ��ရာယေ်လျာခ့ျေရး အေထာအပ့ံများ။ ၎ငး်တငွ ်အမျိုးသမီးလစဉ်သံးု 

ပစ�ညး်များ၊ သင့ေ်လျာ်ေသာ ဝတစ်ံု၊ ဓာတမီ်း၊ ေသာမ့ျား၊ ေငေွ�ကး စသညတ်ိုပ့ါဝင ်သည။် 

• အဖဲွ�လိကုလ်�ပ်�ှားမ�များ။ ြဖစ�်ိငုလ်�င ်ေ���လျားဆိဒုတ်စခ်စုတီငွ ် အပတစ်ဉ် ြပုလပ်ုရမည့အ်စအီစဉ် အတကွ ်

ေငေွ�ကးအပါအဝင ်ပစ�ညး်များအတကွ ်အစအီစဉ်ေရးဆွပဲါ။  

• နညး်ပညာ။  ေအာကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားေသာ တံု ့ြပနမ်�ပုံစအံရ တကဘ်လကမ်ျား၊ စမတဖု်နး်များ၊ မုိဘိငုး်ဖုနး်များကိ ု

ဝယယ်ြူခငး်�ငှ့ ်အသံးုြပုမ�အတကွ ်ကနုက်ျစရိတမ်ျားလညး်ပါဝငသ်ည။် 

»» အကယ၍် ရပ်ရွာလထူလုပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျား�ငှ့အ်တ ူအလပ်ုလပ်ုလ�င ်ေနရာတစေ်နရာအတကွ ်ရပ်ရွာလထူ ု

လပ်ုငနး်ဆံခုျက ်အနညး်ဆံးု�စှေ်ယာကအ်တကွ ်လကက်ိ ိငုဖု်နး် �ငှ့ေ်င�ွကးတိုက့ိ ုလိအုပ်ပါသည။် 

»» အကယ၍် ဖုနး်အကပ်လေီကး�ငှး်များကိ ုအသံးုြပု�ပီး တံု ့ြပနမ်�များကိ ုေထာကပ့ံ်မညဆ်ိလု�င ်(Primero- အပုိငး် ၄ 

တငွေ်ဖာ်ြပထားသကဲသ့ို ့) ဝနထ်မ်းများသည ်တကဘ်လကမ်ျားကိ ုလိအုပ်လမ့်ိမည။် 

အကပ်လေီကး�ငှး်အေပါ်မ�တည�်ပီး ၎ငး်ကိ ုေဒသဘာသာစကားသို ့ ဘာသာြပနြ်ခငး်အတကွ ်

ကနုက်ျစရိတမ်ျား�ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

»» အကယ၍်  အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်ကိ ု  ေ���လျားတံု ့ြပနမ်�၏ အစတိအ်ပုိငး်တစခ်အုြဖစ ်(သိုမ့ဟတု)် ၎ငး်တစခ်လုံးုကိ ု

သးီသန ့ ် အသံးုြပုလ�င ်  ဟတဝဲ်အတကွ ်ေငေွ�ကး �ငှ့ ် အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး် ဆကသ်ယွမ်�ကနုက်ျစရိတတ်ို ့ 

ပါဝငလ်မိ့်မည။် ၎ငး်တငွ ်ခန ့မှ်နး်ေချေခါ်ဆိမု�များ/ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရာတငွ ်ြဖတေ်တာကခ်ရံြခငး် မ�ှိေစရန ်

လစဉ်ဆကသ်ယွမ်�စရိတမ်ျား ပါဝငသ်ည။် 

»» အကယ၍် အေဝးမှ �ကးီ�ကပ်ကပ်ွကမဲ�အတကွ ်နညး်ပညာ အသံးုြပုမညဆ်ိပုါက  လိအုပ်ေသာပစ�ညး်များ၊ 

အကပ်လေီကး�ငှး် ဘာသာြပနဆ်ိြုခငး်အတကွ ်ေငေွ�ကးများလိအုပ်ပါ သည။် (နညး်ပညာအသံးုြပုမ��ငှ့ ်အေဝးမှ 

�ကးီ�ကပ်ကပ်ွကမဲ�ဆိငုရ်ာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုအပုိငး် ၅ တငွ ်ပုိ၍ေဖာ်ြပထားသည။် 

 

 



 
• သငတ်န်းေပးြခငး်။  ေနရာ၊ ေနရာထိငုခ်ငး်၊ သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရး �ငှ့ ်ေနစ့ားစရိတ ်စသြဖင့။် 

• ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငန်းဆံခုျကမ်ျားအတကွ ်အေထာကအ်ပ့◌မံျား။ ေငေွ�ကးဆိငုရ်ာေထာကပ့ံ်မ� �ငှ့ ်ပစ�ညး် (စကဘ်းီများ၊ 

အကျႌများ၊ လယွအ်တိမ်ျား) 

• ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်ြခငး်ဆိငုရ်ာ ေငေွ�ကး။ လစဉ် ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်ဆိငုရ်ာ အစညး်အေဝးများအတကွ ်အစညး်အေဝးဆိငုရ်ာ 

အေထာကအ်ပံ ံ့များ�ငှ့ ်သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရးစရိတမ်ျား ပါဝငသ်င့သ်ည။်  အကယ၍် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားသည ်သငတ်နး် 

သိုမ့ဟတု ်အစညး်အေဝးသို ့ သာွးလာ�ိငုလ်�င ်၎ငး်တို၏့ ကနုက်ျစရိတမ်ျား ပါဝငေ်စပါ။ 

• နယေ်ဝးကငွး်ဆငး်ြခငး်အတကွ ်ေငေွ�ကးများ။ သတငး်အချကအ်လက၊် ပညာေရး�ငှ့ ်ဆကသ်ယွမ်�ဆိငုရ်ာ ပစ�ညး်များ�ငှ့ ်

ဘာသာြပနဆ်ိြုခငး်အတကွ ်ပါဝငသ်ည။် 

• လံြုခံုေရး။ လံြုခံု ေရး အလညှ့က်ျ ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်�ငှ့ ် ဝနထ်မ်း�ငှ့ ်အေြခခအံေဆာကအ်အံ ုလံြုခံု မ�ထနိး်သမ်ိးေရး 

ကနုက်ျစရိတမ်ျား (ဥပမာ ေဆာငး်တငွး်ပစ�ညး်များ၊ IDs ၊ သင့ေ်လျာ်ပါက ြမင�်ိငုေ်သာပစ�ညး်များ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အပုိငး် ၄။ ကျား၊မ အေြခြပု အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုအေဝးမှ ေ���လျား ဝန်ေဆာငမ်�တငွ ်ြဖစရ်ပ်စမံီ 

ခန ့်ခွဲေပးြခငး် �ငှ့ ်အဖဲွ�လိကု ်စတိ-်လမူ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ အေထာကအ်ပ့ံေပးြခငး် 

၄.၁။ အ�ကပ်အတည်း�ကားတငွ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခဲွြခငး် 

 
အပုိငး်(၃)တငွ ်ပါဝငသ်ည့ ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်�၊ ကိယုခ်ျငး်စာတတမ်��ငှ့ပ်တသ်က�်ပီး GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ကိ ု

ေရွ�လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရာ၌ လံြုခံု စတိခ်ျမ��ှိ�ပီး ထေိရာကေ်သာနညး်လမ်းများြဖင့ ်ပုံစြံပုေရးဆွရဲနလ်ိအုပ်ေ�ကာငး်ကိ ု

ေဆးွေ�းွခဲ�့ပီးြဖစပ်ါသည။် ေအဂျငစ်မီျားဆိငုရ်ာ GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျားတငွ ်GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� 

ြဖစစ်ဉ်ကိ ုအကျဉ်း ချုပ်ေဖာ်ြပထား�ပီးြဖစသ်ည။် ေ���လျားဆိဒုမ်ျား�ှိ ဝနထ်မ်းများအေနြဖင့ ်အချိနအ်ကန ့အ်သတအ်တငွး် 

ေဆာငရွ်ကရ်သည့အ်တကွ ်GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ြဖစစ်ဉ် စ�ံ�နး်�ငှ့အ်ည ီ လိကုေ်လျာညေီထ�ွှိေအာငေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်လိအုပ်လမ့်ိမည။် 



အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်တူစဦ်းအား တစ�်ကမ်ိတစခ်ါသာ ေတွ� �ိငုသ်ည့ေ်နရာ သိုမ့ဟတု ်ေတွ�ဆံရုန ်

အချိနအ်နညး်ငယသ်ာ�ှိသည့ေ်နရာမျိုး အစ�ှိသည့ ်အေြခအေနတငွ ်ေပးရမည့ ်ဝနေ်ဆာ ငမ်�များအတကွ ်ဝနထ်မ်းများကိ ု

�ကို တငြ်ပငဆ်ငေ်ပးထားရမညြ်ဖစသ်ည။် 

GBV ေ���လျားတံု ့ြပနမ်�တငွပ်ါဝငသ်ည့ ်ြဖစရ်ပ် ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမူျားသည ်အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်၏ူ 

အေြခအေန�ငှ့လ်ိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုေလလ့ာအကြဲဖတရ်မညြ်ဖစ�်ပီး၊ ၎ငး်တို၏့ အဓိကစိုးရိမ်ပူူပနမ်�အေပါ်မူတည�်ပီး 

တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က�်ိငုရ်န ်ြပငဆ်ငထ်ားရမညြ်ဖစသ်ည။် အေရးေပါ်လံြုခံု မ��ငှ့ ်ကျနး်မာေရးလိအုပ်ချကမ်ျားကိ ု

(အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်၏ူသေဘာတညူခီျကြ်ဖင့)် အဓိကထားဦးစားေပးေဆာငရွ်ကသ်ာွးရမညြ်ဖစသ်ည။် 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ပုံ�ငှ့ဇ်ယားသည ်အေဝးမှေရွ�လျားဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်�များအပါအဝင ်စြံပုထားသည့ ်

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ြဖစစ်ဉ် �ငှ့ ် အေရးေပါ်အေြခအေနတစခ်အုတကွ ်အေြပာငး်အလတဲစခ်အုား လိကုန်ာ ကျင့သ်ံးုမ�တိုအ့�ကား 

ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိေသာ ကွြဲပားြခားနားချကမ်ျားကိ ုအဓိကေဖာ်ြပထားပါသည။် 



 
ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွဲမ�ြဖစစ်ဉ် စ�ံ�န်း 

 
          

ြဖစရ်ပ် ပိတသ်မိး်ြခငး်  

        

ြဖစရ်ပ် ေစာင့�်ကည့ ်

ေလလ့ာြခငး် 

 

      

အစအီစဉ် 

  
    

ြဖစရ်ပ် အစအီစဉ်  

 

    

        
   

  

အေကာငအ်ထည ်
    

       

မတိဆ်ကြ်ခငး်�ငှ့ ်ရငး်�ှးီ 

က�မး်ဝငမ်� 

တညေ်ဆာကြ်ခငး် 

 

ေလလ့ာအက ဲြဖတြ်ခငး် 

 

 ေရးဆွြဲခငး် 

 
 ေဖာ်ြခငး်     

        

         

           
          

           

           
 
 

အ�ကပ်အတညး်�ကားတငွ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွဲြခငး် 

  
       

အရငး်အြမစမ်ျား �ငှ့ ်

အဓကိ  
   

 လံုြခံုေရး အစအီမံ ေရးဆွြဲခငး်၊  
  

     
   

 
အေရးေပါ် ကျနး်မာေရး �ငှ့ ် 

 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး် သတငး်စကားများ     

အတိခုျံုး  
 

�ုတတ်ရက ် 
 လံုြခံုေရး     

  

လိုအပ်ချက်များ၊ဝနေ်ဆာငမ်�များ 
   

မတိဆ်ကြ်ခငး် �ငှ့ ် 

 စိးုရိမပ်ပူနမ်�ကိ ု

အကြဲဖတြ်ခငး် 

    

  
အေပါ် သံးုသပ်ြခငး်    

ရငး်�ှးီ က�မး်ဝငမ်� 
      

       

        

        

 
 
 
 
 
 

GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွမဲ� စ�ံ�န်း - အဆင့မ်ျား�ငှ့ ်တာဝန်များ 

အကျပ်အတညး်�ကားတငွ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွမဲ�ဆိငုရ်ာ ြပုြပငေ်ြပာငး်လြဲခငး်   
(ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အ�ကမိ ်အေရအတကွမ်ျားသည ်အနးီစပ်ဆံးုခန ့မ်နှး်ချက ်

ြဖစသ်ည)် 
   

အဆင့ ်၁- မိတ်ဆက်ြခငး်�ငှ့ ်ရငး်�ှးီက�မ်းဝငမ်� တညေ်ဆာက်ြခငး် အဆင့ ်၁- အတိုချံုး မိတ်ဆက်ြခငး်�ငှ့ ်ရငး်�ှးီက�မ်းဝငမ်� 

တညေ်ဆာက်ြခငး် (၅ မိနစ)် 

  ��တ်ဆက်ြခငး်�ငှ့ ်သက်ေတာင့သ်က်သာြဖစေ်စြခငး်  

  

  သင့က်ိုယ်ကို�ငှ့ ်လုပ်ကိုငရ်သည့အ်ခနး်က�ကို မိတ်ဆက်ပါ။   ��တ်ဆက်ြခငး်�ငှ့ ်သက်ေတာင့သ်က်သာြဖစေ်စြခငး် 

 



  အသေိပးသေဘာတူညခီျက်�ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး 

��ေထာင့ေ်ပါငး်စံုမေှဆွးေ�းွြခငး် (လ�ို� ဝကှ်ထိနး်သမ်ိးြခငး်၊ 

မြဖစ်မေန လုပ်ရေသာ အစရီငခ်ံတငြ်ပြခငး်) 

  စာတစေ်�ကာငး်စာ မိမိကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ြခငး် 

     က�နေ်တာ်/မ နာမည ်______၊ က�နေ်တာ်/မကေတာ ့

အ�ကမ်းဖက်ခံရသူ/ ေဘးဒကု�အ��ရာယ်နဲ ့ 

�ကံုေတွ� ခဲ့ရသူေတွကို ကူညေီထာက်ပံေ့ပးဖိုအ့တွက် 

_________ မာှ လုပ်ကိုငေ်နတာြဖစပ်ါတယ်။ 

  ေမးခွနး်များကိုေြဖဆိြုခငး် 

 

  

  ဆက်လက်ေဆာငရွ်က်ရနခ်ွင့ြ်ပုချက်ရယူြခငး်   သငတ်ိုက့ို အကူအညေီပးရနအ်တွက် သငတ်ို၏့ 

ပဂု�ိုလ်ေရးရာအချက်အလက်များကို  

    ထနိး်သမ်ိးထားမှာြဖစ်ပါသည။် သင့လ်ံုြခံုေရးအတွက် 

သင�်ကံုေတွ� ခဲ့ရေသာ အ�ကမ်းဖက်ခံရမ� အေတွ�အ�ကံုများ  

    အေ�ကာငး်ကို မညသ်ူက့ို ေြပာြပမညန်ညး်၊ ေြပာမလား/  

    မေြပာဘူးလား �ငှ့ ်ပတ်သက်၍ သင�်ငှ့က်��်ပ်ုအတူတ ူ

ဆံုးြဖတ်�ကမညြ်ဖစသ်ည။် 

     သင၏် အေရးအ�ကီးဆံုး စိးုရိမ်ပပူနမ်�က ဘာများလဲဆိုတာ 

က��်ပ်ုကိ ုဒေီန ့ ေြပာြပေပး�ိငုမ်လား။ 
   

အဆင့ ်၂- အကဲြဖတ်ြခငး်  အဆင့ ်၂- အကဲြဖတ်ြခငး် (၁၅-၂၀ မိနစ)် 

 

  အြခားေြဖဆိုသူပါဝငြ်ခငး်�ှိမ�ှိဆနး်စစပ်ါ   နားေထာငပ်ါ(အသက်�ှငက်ျနရ်စသ် ူေြပာြပသည့ ်

အေ�ကာငး် အရာများကို နားေထာငေ်နေ�ကာငး် 

ေသချာေစရန ်အချိနသ်းီသန ့ေ်ပးပါ) 

  မညသ်ူကအသက်�ှငက်ျနရ်စ်သူ ြဖစသ်ညက်ို နားလညပ်ါ။   

  ြဖစပ်ျက်ခဲ့သည့အ်ရာများကိုေြပာြပရန ်

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူအား ေခါ် ဖိတ်ပါ။ 

  လံုြခံုေရးဆိုငရ်ာ စိးုရိမ်ပူပနမ်�များကို အကဲြဖတ် 

သံုးသပ်ြခငး်၊ လက်လှမ်းမီ�ိငုေ်သာ လူမ�ကွနယ်က်များ၊  

  ေကာငး်မွနစ်ွာနားေထာငေ်ပးပါ။ 

 

 

 

 စတိ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာအေြခအေန �ငှ့ ်လိုအပ်ချက်များ။ 

တတ်�ိငုသ်မ� များများနားေထာငေ်ပးရန�်ငှ့ ်အသက ်

�ှငက်ျနရ်စသ်ူေြပာေသာ အေ�ကာငး်အရာကို �ကားြဖတ် 

မေြပာပါ�ငှ့။် 



  အတညြ်ပုေထာက်ခံြခငး်၊ စာနာနားလညေ်ပးြခငး်၊�ငှ့ ်

အချက်အလက်ရယူြခငး် အစ�ှိသည့အ်ြပုအမြူဖင့ ်တံု ့ြပနပ်ါ။ 

  

  အတညြ်ပုေထာက်ခံြခငး်၊စာနာနားလညေ်ပးြခငး်၊ အချက ်

အလက်ရယူြခငး် အစ�ှိသည့အ်ြပုအမြူဖင့ ်တံု ့ြပနပ်ါ။    အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူ၏စိးုရိမ်ပူပနမ်�များ၊ 

အဓိကလိုအပ်ချက်များကို ခွဲြခားသတ်မတှ်ပါ။ 
  အကယ်၍ ေဘးကငး်လံုြခုေရးဆိုငရ်ာ အေ�ကာငး်အရငး် 

များေ�ကာင့ ်ေနာက်ဆက်တွဲ ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာမ�များ    ေဖာငပံ်ုစတံွငပ်ါ�ှိသည့ ်သတငး်အချက်အလက်�ငှ့ ်

သက်ဆိုငေ်သာ စာရွက်စာတမ်း သိုမ့ဟုတ ်မတှ်စုများကို 

လံုြခံုစာွ မတှ်တမ်းတငထ်ားြခငး်�ငှ့ ်

စနစတ်ကျသိမ်းဆညး်ြခငး် 

 မြပုလုပ်�ိငုပ်ါက ေဖာငေ်ပါ် �ှိအချက်အလက်များကို 

မတှ်တမ်းတငထ်ားြခငး်မြပုရ၊ သိုမ့ဟုတ ်လိုရမယ်ရ 

မတှ်စခုျနထ်ားြခငး်မြပုရ။ 
   
     

     
 

17 လ�ို � ဝကှထ်နိး်သမိ်းမ�အတကွ ်ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား �ှိေနပါက ေအဂျငစ်ြီဖင့ ်သိုမ့ဟတု ်ေဒသအေြခအေနြဖင့ ်ကိကုည်ေီစပါ။ လပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကမ်�များ 

မြပုလပ်ုမ ီ၎ငး်ကိ ု�ှငး်လငး်တငြ်ပသင့သ်ည။်  



 

GBV ြဖစ်ရပ်စီမံခန ့်ခဲွမ� စံ��န်း- အဆင့မ်ျား�ငှ့ ်တာဝန်များ 

 

အကျပ်အတညး်�ကားတငွ ်ြဖစ်ရပ်စီမံခန ့်ခဲွမ�ဆိငုရ်ာ 

ြပုြပငေ်ြပာငး်လြဲခငး်  

(ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အ�ကိမ် အေရအတွက်များသည ်အနးီစပ်ဆံုး 

ခန ့မ်ှနး်ချက်ြဖစသ်ည။်) 

အဆင့ ်၃- ြဖစရ်ပ် အစအီစဉ်ေရးဆွြဲခငး် အဆင့ ်၃- လံုြခံုေရး အစီအမံ ေရးဆွြဲခငး်�ငှ့ ်အေရးေပါ်ကျနး်မာေရး၊ 

လံုြခံုေရးလိုအပ်ချက်များ၊ ရ�ှိ�ိငုေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကို 

ြခံုငံသုံုးသပ်ြခငး် (၁၅-၂၀ မိနစ)် 

 
 

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို သင ်

နားလညထ်ားသည့အ်တိုငး် အ�စှခ်ျုပ်ေဖာ်ြပပါ 

 

 

 
 

ရ�ှိ�ိငုသ်ည့ဝ်နေ်ဆာငမ်��ငှ့ ်အေထာက်အပံ့များအေ�ကာငး်၊ 

၎ငး်တိုေ့မ�ာ်လင့�်ိငုသ်ည့အ်ရာများ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့ ်

သတငး်အချက်အလက်များေပးပါ။ 

 
 

လံုြခံုေရးအစီအမံ 

   
 

မညသ်ိုေ့သာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်အေထာက်အပံ့များ 

ရ�ှိ�ိငုသ်ညက်ိ ုသတငး်အချက်အလက်ေပးပါ။ 

 
 

လိုအပ်ချက်များမညက်ဲသ့ို ့ြပည့်မှီေအာငလ်ုပ်ေဆာငရ်န၊် 

ပနး်တိုငမ်ျားချမတှ်ရန၊် �ငှ့ ်

ေနာငတ်ွငြ်ဖစလ်ာမည့အ်ရာများအတွက ်

ဆံုးြဖတ်ချက်များချမတှ်လုပ်ေဆာငရ်န ်အစ�ှိသညမ်ျားကို 

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်�ူငှ့ ်အတူအစအီစဉ်ေရးဆွဲပါ။ 

  

 
 

ြဖစရ်ပ် အစအီစဉ်ေရးဆွကဲာ မှတ်တမ်းထား�ှိပါ။   

 
 

သင့ ်စိးုရိမ်ပူပနမ်�များကို �ကီး�ကပ်သူ�ငှ့ ်ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငပ်ါ။   

 
 

ေနာက်ဆက်တွဲလုပ်ငနး်များအတွက် ေရွးချယ်စရာ 

နညး်လမ်းများေဆွးေ�းွပါ။ 

  

  

အဆင့ ်၄- ြဖစရ်ပ်အစအီစဉ် အေကာငအ် 

ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် (၁၅-၂၀ မိနစ)် 

 
 

လ�ေဲြပာငး်��နး်ပိုမ့�များ လပ်ုေဆာငပ်ါ။  
 

ချကခ်ျငး်ြဖစေ်ပါ်လာသည့ ်စိးုရိမပ်ူပနမ်�များ အတကွ ်

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်အူား ��နး်ပိုမ့�ဆိငုရ်ာ ေရွးချယစ်ရာများကိ ု

အသေိပးပါ။ 

 
 

ဝနေ်ဆာငမ်�များ လကလ်မှး်မရီန ် အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားကိ ု

ေထာကပံ်ေ့ပးကာ  စညး်�ံု းလ�ေံဆာ်ပါ။ 
  

 
  

 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်၏ူ သေဘာတညူခီျကြ်ဖင့ ်လ�ေဲြပာငး်��နး်ပို ့ 

မ� ြပုပါ။ 



               

 
 

ြဖစရ်ပ်ဆိငုရ်ာ ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်ပါ။  
 

အရငး်အြမစမ်ျား ပံပိ့းုေပးြခငး် (ပစ�ညး်ေထာကပံ်ြ့ခငး်၊ 

အရငး်အြမစမ်ျား၊ အေရးေပါ် ဆကသ်ယွရ်မည့ဖ်ုနး်နပံါတ၊် 

 
 သင့ေ်လျာ်ပါက တိကု�်ိုကဝ်နေ်ဆာငမ်�များေပးပါ။  

ဆကသ်ယွ၍်ရ�ိငုပ်ါက ခရီးဆံးုအရပ်ေဒသ�ှိ လသူားချငး်စာနာမ� 

လပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကေ်နသမူျားကိ ု

   ဆကသ်ယွ�်ိငုသ်ည့ဖ်ုနး်နပံါတ၊် အဆကအ်သယွမ်ြပတေ်စရန ်

   တိကုတ်နွး်အားေပးြခငး်) 

  
 

 

အဓကိသတငး်စကားများ မ�ေဝြခငး်- အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်သူည ်

တစေ်ယာကတ်ညး် မဟတု၊် ၎ငး်၏အမာှးလညး်မဟတု၊် 

   

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်၏ူခစံားချကမ်ျားကိအုသအိမတှြ်ပုလကခ်ေံပး

ပါ။ စတိဒ်ဏရ်ာအေြခအေနပိမုိဆုိးုရွားမလာေစဘ ဲ

သင�်ငှ့အ်တ�ူှိေနေစရနအ်တကွ ်မနိစအ်နညး်ငယအ်တငွး် 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်ကူိ ုစတိတ်ည�်ငမိမ်��ှိေအာငလ်ပ်ုေပးရမည။် 

(ကျန�်ှိေသာေနရ့ကမ်ျားအတကွအ်စအီစဉ်ချမတှက်ာ 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်ကူိ ုလက�်ှိပစ�ု ပနတ်ငွသ်ာေနထိငုရ်န ်

တိကုတ်နွး်အားေပးရမည။်)  

   

အဆင့ ်၅- ြဖစရ်ပ်ကိ ုေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာြခငး် 
X  

 
 

သေဘာတူညမီ�ရ�ှိထား�ပီးသည့်အတိုငး် 

အသက်�ှငက်ျနရ်စသ်ူ�ငှ့ေ်တွ�ဆံုဆက်သွယ်ပါ။   

 
 လံုြခံုေရးကို ြပနလ်ည ်ေလလ့ာအကဲြဖတ်ပါ။   

 
 ြဖစရ်ပ်အစအီစဉ်ကိ ုြပနလ်ည်သံုးသပ်ြပငဆ်ငပ်ါ။   

 
 

ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ အစအီစဉ်ကို 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်က်ပါ။   

   

ြဖစရ်ပ်ပိတသ်မ်ိးြခငး် 
X  

 
 

ြဖစရ်ပ်တစခ်ုကို မညသ်ည့အ်ချိနတ်ွင ်ပိတ်သမ်ိးသင့�်ပီဟု 

ဆံုးြဖတ်သတ်မတှ်ပါ။   

 
 ြဖစရ်ပ်ပိတ်သမ်ိးြခငး်ကို မတှ်တမ်းတငပ်ါ။   

 
 

ြဖစ�်ိငုလ်�င ်အမ�ကိစ��ငှ့ပ်တ်သတ်သူ၏ တံု ့ြပနမ်� စစတ်မ်းကိ ု

စမံီခန ့ခ်ွဲပါ။ 
  

 
 

ပိတ်သမ်ိးသည့အ်မ�ဖိုငမ်ျားကို လံုြခံုစာွသိမ်းဆညး်ပါ။ 

(ပိတ်သမ်ိးသည့ဖိ်ုငမ်ျားကို    

 ဗီ�ုိအသစထ်တဲွငေ်���ေြပာငး်ထား�ှိပါ။)   

    



 

၄.၂။ အဖဲွ�လိကု ်စတိ-်လမူ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ အေထာကအ်ပ့ံေပးြခငး် 

 

 

၄.၂.၁။ ယာယ ီ လံြုခံုစတိခ်ျရေသာ ေနရာများတငွ ် စတိအ်ပန်းေြဖေရး�ငှ့ ် က�မ်းကျငမ်�စွမ်းရည ်

တညေ်ဆာကေ်ရးဆိငုရ်ာ လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်ကမ်�များ  

 
အကယ၍် သင့အ်ဖဲွ�အစညး်သည ် ေ���လျား တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�၏ လပ်ုငနး်အစတိအ်ပုိငး်တစခ်အုေနြဖင့ ် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယေ်လးများအတကွ ် ယာယ ီ လံြုခံု စတိခ်ျရေသာေနရာတစခ် ု ဖွင့လ်စှထ်ား�ှိသညဆ်ိပုါက အဆိပုါေနရာကိ ု

စတိအ်ပနး်ေြဖေရး သိုမ့ဟတု ် က�မ်းကျငမ်�စွမ်းရည ် တညေ်ဆာကေ်ရးဆိငုရ်ာလ�ပ်�ှားမ�များ ြပုလပ်ုရာေနရာအြဖစ ်

ထား�ှိသင့ပ်ါသည။် ထိသုိုေ့သာ  လပ်ုငနး်ေဆာငရွ်ကမ်� အစအီစဉ်များကိ ု ရပ်ရွာလထူ ု လပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားမှ စညး်�ုံးလ�ေံဆာငက်ာ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်က�်ိငုသ်လိ၊ု အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးများသညလ်ညး် ၎ငး်တို ့ ကိယုတ်ိငုက်ိယုက်ျ 

လပ်ုေဆာင�်ိငုပ်ါသည။် ထိကုဲသ့ို ့ လပ်ုေဆာငြ်ခငး်အားြဖင့ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်  မိနး်ကေလးငယမ်ျားကိ ုလပ်ုပုိငခ်ငွ့ ်အာဏာ�ှိေစကာ 

အလပ်ုခငွသ်ိုေ့ရာက�်ှိေနေသာ  ေ���လျား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ�သညလ်ညး် ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ဆိငုရ်ာ ကညူေီထာကပ့ံ်ေပးမ�အေပါ် 

အဓိက ထားလပ်ုေဆာင�်ိငုခ်ငွ့ရ်မညြ်ဖစသ်ည။် ထိုအ့ြပင ် ေ���လျား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ� �ှိမေနသည့အ်ခါမျိုးတငွလ်ညး် 

အဆိပုါလ�ပ်�ှားေဆာငရွ်ကမ်�များကိ ု ဆကလ်ကလ်ပ်ုေဆာငခ်ငွ့ရ်မညြ်ဖစသ်ည။် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျားအတကွ ်

သးီြခားစ ီ အခံငွဝ်ငက်ျြဖစေ်စရန ် စမံီေဆာငရွ်ကသ်င့ပ်ါသည။် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင�်ိငုသ်ည့ ် လပ်ုငနး် �ငှ့ ် ပတသ်တသ်ည့ ်

ဥပမာများမှာ 
 

• အားကစား၊ အက၊ ြပဇာတ၊် အ�ပုညာ�ငှ့လ်ကမ်�ပညာ၊ သိုမ့ဟတု ်ပုံေြပာြခငး် အစ�ှိသည့ ်စတိအ်ပနး်ေြပေစသည့ ်

အစအီစဉ်များ 

• စာေပ�ငှ့ ်ကနိး်ဂဏာနး်ဆိငုရ်ာ ပညာရပ်အပါအဝင ်က�မ်းကျငမ်��ငှ့ ်ဗဟသုတုရ�ှိေစသည့ ်အစအီစဉ်များ၊ 

ကျနး်မာေရးပညာေပး �ငှ့ ်စကခ်ျုပ်သငတ်နး်များ 

• ထံးုတမ်းစဉ်လာ မဟတုေ်သာ အချိနမ်ျား၊ လဘကရ်ညေ်သာကန်ားချိန ်

• ကေလးများအတကွအ်စအီစဉ်များ (သကဆ်ိငုေ်သာေထာကက်ပူစ�ညး်များ) ထည့သ်ငွး်ထားြခငး်အားြဖင့ ်

အမျိုးသမီးများအေနြဖင့ ်အပ်ုစုဖဲွ�လ�ပ်�ှားမ�အစအီစဉ်များတငွ ်ပါဝငေ်နစဉ်  ၎ငး်တို၏့ကေလးများကိပုါ 

တစပ်ါတညး်ေခါ်ေဆာငလ်ာ�ိငုမ်ည။်  

တစဦ်း�ငှ့တ်စဦ်းေလးစားမ��ှိရန�်ငှ့ ် ကညူေီထာကပ့ံ်ေပးရနအ်တကွ ် အဖဲွ�လိကု ် လိကုန်ာရမည့သ်ေဘာတညူမီ� များ သတမှ်တရ်န ်

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယမ်ျားကိ ုတိကုတ်နွး်အားေပးရမညြ်ဖစ�်ပီး ၎ငး်တိုအ့တကွသ်းီသန ့ေ်နရာတစခ်ထုား�ှိေပးရမည။် 

 

 



၄.၂.၂။ အဖဲွ�လိကု ် စတိ-် လမူ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ အေထာကအ်ပ့ံေပးြခငး် �ငှ့ ် သတငး်အချကအ်လကေ်ပးြခငး် 

အစအီစဉ်များ 

ေ���လျား ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�များအေနြဖင့ ် တစဦ်းချငး် GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ဆိ◌ုင်ရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု

အချိနအ်ကန ့အ်သတအ်တငွး်ေပးရသည့အ်တကွ ် အုပ်စုလိကု ် အစအီစဉ်များ လပ်ုေဆာငေ်နစဉ်  အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား�ငှ့ ်

တစဦ်းချငး်သးီသန ့ ် ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� ြပုရသည့အ်ခါမျိုးတငွ ် စတိ-်လမူ� အေထာကအ်ပ့ံဆိငုရ်ာ ပညာေပးရသည့ ်

အချို�ေသာအပုိငး်များတငွ ် အဖဲွ�အစညး်များအေနြဖင့ ် အေြပာငး်အလ ဲ ြဖစ�်ိငုေ်�ကာငး်ကိ ု စဉ်းစားေကာငး် စဉ်းစားထား�ိငုသ်ည။် 

အဆိပုါ အုပ်စုလိကု ် အစအီစဉ်များကိ ု ေ���လျားအဖဲွ�ဝင ် ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမူျားက  ဦးစးီလပ်ုေဆာငရ်မည။်  

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ အချကမ်ျားအားလံးုသည ် အုပ်စုဖဲွ�အစအီစဉ်ြပုလပ်ုေပးသည့ ် ဦးေဆာငပ့ံ်ပုိးေပးသမူျားမှ အပ်ုစုတငွး် GBV 

ြဖစရ်ပ်ကိ ု တစစ်ံုတစဦ်းက ထတုေ်ဖာ်ေြပာဆိလုာ�ိငုေ်ချ�ှိသည့ ် အေြခအေနကိေုလျာခ့ျ�ိငုရ်န ် အေြခခ ံ စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများကိ ု

ထား�ှိရန ်အေရး�ကးီပါသည။် ဦးေဆာငပ့ံ်ပုိးေပးသမူျားသညလ်ညး် အဆိပုါ ထတုေ်ဖာ်ေြပာဆိမု�များကိ ုလံြုခံု စွာ ထနိး်သမ်ိထားြခငး်၊ 

စာနာေထာကထ်ားေသာ အြပုအမူြဖင့ ် လိကုန်ာေဆာငရွ်ကရ်နအ်တကွ ်စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းတစခ် ု�ှိသင့သ်ည။် ဥပမာအားြဖင့ ်

 
• ေဘးကငး်လံြုခံုမ�ဆိငုရ် ေြမပုံေရးဆွြဲခငး်�ငှ့ ် အ��ရာယေ်လျာခ့ျြခငး်။ ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်�ှိ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယမ်ျား�ငှ့အ်တ ူ လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ အ��ရာယမ်ျား အေ�ကာငး်ေဆးွေ�းွရနအ်တကွ ် အဖဲွ�လိကုလ်�ပ်�ှားမ�များ 

လပ်ုေဆာငေ်နစဉ် ေလလ့ာအကြဲဖတမ်� ြဖစစ်ဉ်တစေ်လျာက ် ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် ေြမပုံဆွြဲခငး်ပုံစကံိ ု

ကိးုကားအသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။် ေဘးကငး်လံြုခံု မ� စစေ်ဆးချကဆ်ိငုရ်ာ ေစာင့�်ကည့စ်ာရငး်အား အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယမ်ျားကိ ု မိတဆ်ကအ်သေိပး�ိငု�်ပီး ဝနေ်ဆာငမ်� အေထာကအ်ပံ ံ့ေပးြခငး်၊ �ငှ့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား၏ 

တာဝနဝ်တ� ရားများကိ ုIASC GBV လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျားအရ မညသ်ိုေ့သာ ေထာကပ့ံ်မ�များကိ ုေမ�ာ်လင့�်ိငုေ်�ကာငး် 

အသေိပးေြပာ�ကား�ိငုသ်ည။် ြဖစရ်ပ်ေလလ့ာမ� ဥပမာများအရ လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ နညး်ဗျုဟာများ (ဥပမာ-  

ထငး်ေခေွသာေနရာများတငွ ် ကငး်ေထာကထ်ား�ှိြခငး်၊  ေကျာငး်လမ်းေလ�ာကပဲွ်များတငွ ် ပါဝငြ်ခငး်၊ 

ေရယကတ်ငွး်ေနရာများကိ ု ေဖာ်ထတုရ်ာ၌ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျား ပါဝငလ်�ပ်�ာှးမ�သည ်

အေရး�ကးီေသာ အခနး်တငွပ်ါဝငေ်နြခငး်၊ လံြုခံု ေရးအတကွ ် မီးအသံးုြပုပုံ၊ ေရအမ်ိ�ငှ့ ် ေရချိုးခနး်တငွ ်

တခံါးေသာအ့သံးုြပုပုံ၊ အစ�ှိသည)် ကိ ု စတငမိ်တဆ်ကေ်ပး�ိငုသ်ည။် ၎ငး်တို ့�ကံု ေတွ�ရသည့ ် အေြခအေနများအရ 

အ��ရာယက်ိ ု မညက်ဲသ့ိုေ့လျာခ့ျရန၊် အဆိပုါအ��ရာယမ်ျားကိ ု ေြဖ�ငှး်ရန ် လပ်ုေဆာင�်ိငုသ်ည့အ်ရာများ၊ 

အ��ရာယမ်ျားကိြုဖစေ်ပါ်ေစ�ိငုသ်ည့ ် အေ�ကာငး်အရငး် အေြခအေနများကိ ု ၎ငး်တို ့ ရပ်ရွာအတငွး်�ှိ 

တံု ့ြပနေ်ြဖ�ငှး်�ိငုစွ်မ်း�ှိသမူျား၊ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျား၏ လံြုခံု မ�အတကွ ်

လ�ံ�ေဆာ်ေထာကခ်မံ�ရ�ှိေအာင ် လပ်ုေဆာငေ်ပး�ိငုသ်ည့ ် အသငး်အဖဲွ�များ၊ အစ�ှိသည့က်စိ�ရပ်များ�ငှ့ ် ပတသ်က၍် 

ပါဝငတ်ကေ်ရာကသ်မူျားထမှံ အေတးွအြမငမ်ျားကိ ုမ�ေဝရန ်ေတာငး်ဆိရုမည။် 

 



• အကျပ်အတညး်အေြခအေနများအတကွ ် အေထေွထ ွ လံြုခံုေရးအစအီမံများ။ ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ ု

ပဋပိက�အေြခအေန သိုမ့ဟတု ်သဘာဝေဘးအ��ရာယ�်ငှ့ ်အကျပ်အတညး်အေြခအေနေ�ကာင့ ်ေနရပ်စွန ့ခ်ာွေ���ေြပာငး်မ� 

ကဲသ့ိုေ့သာ အေြခအေနမျိုး �ငှ့ ် �ကံု ေတွ� ခဲ�့ပီးေသာ သိုမ့ဟတု ် �ကံု ေတွ�ေနေသးေသာ  အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်

မိနး်ကေလးငယမ်ျားြဖင့ ်  ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ ု အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်�ပီးြဖစသ်ည။် ၎ငး်သည ်

ဒကု�ေရာကေ်နေသာသမူျား�ငှ့ ် ၎ငး်တို၏့ မိသားစုဝငမ်ျားလံြုခံု ေရးအတကွ ် ေထာကပ့ံ်ကညူေီပးရန ် လိအုပ်ေသာ 

လအူေရအတကွ၊် ေနရာများ�ငှ့ ် အရငး်အြမစမ်ျားကိ ု စစိစသ်တမှ်တ၍် လံြုခံု ေရးအစအီမံကိ ု အပ်ုစု အစအီစဉ်များ 

ချမှတေ်ဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် အေထာကအ်က ူ ြဖစေ်စ�ိငုသ်ည။် �ုတခ်ျညး်ေပါ်လာေသာအေတးွများကိ ု

ေမးခနွး်ထတုရ်ာတငွ၊် ဥပမာအားြဖင့ ် သဘာဝေဘးအ��ရာယတ်စခ်ခုေု�ကာင့ြ်ဖစေ်စ၊ သိုမ့ဟတု ် သင့အ်မ်ိထသဲို ့ 

ကျုးေကျာ်ဝငေ်ရာကသ်တူစဦ်းဦးေ�ကာင့ြ်ဖစေ်စ သင့အ်မ်ိမှ အလျငအ်ြမနထ်ကွခ်ာွရန ် လိအုပ်လာပါက၊ အမ်ိမှ 

သငမ်ညက်ဲသ့ိုထ့ကွခ်ာွမညန်ညး်။ မညသ်ည့ေ်နရာသိုသ့ာွး၍ မညသ်ည့အ်ရာများကိ ု သင�်ငှ့အ်တ ူ

တစပ်ါတညး်ယေူဆာငသ်ာွးမညန်ညး်။ ထိအုရာကိမုညက်ဲသ့ို ့ ရေအာငယ်သူာွးမညန်ညး်။ 

မညသ်ူက့ိသုငဆ်ကသ်ယွလ်ိသုနညး်။ သင့အ်ေနြဖင့ ်မညသ်ူက့ိ ုလံြုခံု မ��ှိေစလိသုနညး်။ 

• IPV တငွ ်မပါဝငေ်သာသမူျားအတကွ ်လံြုခံုမ�အစအီမံ။ အမျိုးသမီးများေတွ� �ကံု ရေလ�့ှိသည့ ်ခငမ်ငက်�မ်းဝငသ်မှူ 

အ�ကမ်းဖကြ်ခငး်အေ�ကာငး်ကိ ုစတိက်းူြဖင့ ်ဖနတ်းီထားေသာ ြဖစရ်ပ်ေလလ့ာမ�များကိ ုအသံးုြပု�ပီး လံြုခံု မ�အစအီမံ 

ချမှတေ်ရး သေဘာတရားကိ ုအုပ်စုလိကု ်အစအီစဉ်များတငွ ်စတငမိ်တဆ်က�်ိငုပ်ါသည။် 

ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမူျားသည ် ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိသည့ ်�ခမ်ိးေြခာကမ်�များ သိုမ့ဟတု ်မေတာ်တဆြဖစရ်ပ်များကိ ု

အ�ကမ်းဖကမ်�ကျုးလနွသ်၏ူ အြပုအမူ၊ အ�ကမ်းဖကမ်�ြဖစေ်ပါ်ေစေအာင ်

အားေပးသည့ပ်တဝ်နး်ကျငအ်ေြခအေနများြဖင့ ်သတမှ်တေ်ဖာ်ထတုက်ာ �ကို တငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး်ြဖင့ ်လကဦ်းမ�ရယရူန ်

အကအူညေီပးရာတငွ ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား�ငှ့အ်တ ူလံြုခံု မ�အစအီမံေရးဆွသဲည။် အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်အူား 

၎ငး်တို�့ငှ့ ်(၎ငး်တို ့ ကေလးများ၏) လံြုခံု မ�ကိ ုအေထာကအ်ကေူပး�ိငုသ်ည့ ်လ၊ူ ေနရာေဒသ�ငှ့ ်

အရငး်အြမစမ်ျားအေ�ကာငး်ကိ ု ေတးွေတာေစြခငး်အားြဖင့ ်ေထာကပ့ံ်ကညူေီပးရမညြ်ဖစသ်ည။် အုပ်စုတငွး် 

စတိက်းူယဉ်ြဖစရ်ပ်ေလလ့ာမ��ငှ့အ်တ ူလံြုခံု ေရးအစအီမံေရးဆွြဲခငး်အားြဖင့ ်အမျိုးသမီးများအား ၎ငး်တို၏့ 

ကိယုပုိ်ငအ်စွမ်းအစကိ ုလိအုပ်သလိအုသံးုြပု�ိငုသ်ည့ ်စွမ်းရည�်ှိသည ်ဆိေုသာအချကက်ိ ုသင�်ကားြပသ�ိငုသ်ည။်  

ေအဂျငစ်မီျားဆိငုရ်ာ GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျားတငွ ်IPV �ငှ့ ်သကဆ်ိငုသ်ည့ ်

လံြုခံု မ�အစအီမံဆိငုရ်ာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုထပ်မံ�ှာေဖွ�ကည့�်��ိငုပ်ါ။ 



  
• စတိခ်ံစားမ�ဆိငုရ်ာ အေထာကအ်ပ့ံေပးြခငး် အေြခခံစညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ။ တစဦ်း�ငှ့တ်စဦ်း စတိခ်စံားမ�ဆိငုရ်ာ 

အေထာကအ်ပ့ံေပးြခငး်တငွ ်လိကုန်ာရမည့ ်အေြခခစံညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများကိ ုအပ်ုစုလိကု ်အစအီစဉ် 

လပ်ုေဆာငြ်ခငး်များတငွ ်မိတဆ်ကေ်ပးကာ လကေ်တွ� အသံးုချ�ိငုသ်ည။် 
 

• အြပုသေဘာေဆာငသ်ည့ ်ေြဖ�ှငး်�ိငုမ်�စွမ်းရည။် တစစ်ံတုစဦ်းစတိခ်စံားမ�အဆငမ်ေြပြဖစေ်နသည့အ်ခါမျိုးတငွ ်

ထိသု၏ူခစံားချကက်ိ ုေပျာ်ရ�ငမ်�၊ စတိအ် ပနး်ေြပေစရန၊် သကေ်တာင့သ်ကသ်ာ�ှိလာေစရန ်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရာ၌ 

ဘဝအတကွလ်ိအုပ်သည့ ်အ ရငး်အြမစမ်ျား (လ၊ူ အရာဝတ� ု၊ လ�ပ်�ှားမ�များ) ကိ ု

ေဖာ်ထတုသ်တမှ်တြ်ပ�ိငုသ်ည့စွ်မ်းရညက်ိ ုအေြခအေန�ငှ ်◌အ့ညလီိကုေ်လျာညေီထမွ��ှိေအာင ်

ေြဖ�ှငး်�ိငုသ်ည့စွ်မ်းရညဟ် ုသတမှ်တသ်ည။် တစဦ်းတစေ်ယာကက်ိ ုကျနး်မာေပျာ်ရ�ငြ်ခငး် �ငှ့ ်

အေထာကအ်ကြူဖစေ်စသညဟ် ုခစံားလာေစရန ်အြပုသေဘာေဆာငသ်ည့ ်လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်ကမ်� 

အစအီစဉ်များြဖစသ်ည့ ်ေပျာ်စရာများကိေုဝငြှခငး်၊ လအူများ�ငှ့ဆ်ကဆ်ေံပါငး်သငး်ြခငး်၊ စတိဝ်ငစ်ားသည့အ်ရာများကိ ု

လိကုစ်ားြခငး်၊ စတိဓ်ာတခ်နွအ်ားြမ�င့တ်ငြ်ခငး်တိုတ့ငွ ်ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်အစအီစဉ်တစခ်ေုရးဆွရဲာတငွ ်ဥပမာများကိ ု

ထည့သ်ငွး်ေရးဆွရဲမည။် အဖဲွ�လိကုေ်နရာချ၍ မညသ်ိုေ့ဆာငရွ်ကရ်မညဆ်ိေုသာ ေနာကထ်ပ် လမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ ု

ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲအပုိငး်၆ တငွ ်ေတွ� �ိငုပ်ါသည။် 

 

၄.၃။ လံြုခံုမ��ိှ၍ လ�ို � ဝှကထ်န်ိးသမ်ိးမ��ိှေသာ သတငး်အချကအ်လက�်ငှ့ ်ေဒတာ 

စမံီခန ့်ခဲွမ� 
 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်၏ူ လံြုခံု ေရး�ငှ့ ် မညသ်မူညဝ်ါြဖစေ်�ကာငး်ကိ ု ကာကယွရ်န ် အလိုင့ာှ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� 

အချကအ်လကမ်ျားအားလံးုကိ ု စတိခ်ျရေသာနညး်ြဖင့ ် ထနိး်သမ်ိးကာကယွထ်ားရန ် ေအဂျငစ်မီျားဆိငုရ်ာ GBV 

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� လပ်ုငနး်လမ်း��နမ်ျားတငွ ်အဓိကေဖာ်ြပထားပါသည။်18 

GBV ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�ကစိ�ရပ်များတငွ ် GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ေဒတာများကိ ု စာရွကစ်ာတမ်းဖုိငမ်ျား 

အသံးုြပုြခငး်ေ�ကာင့ ် ပျကစ်းီေပျာကဆ်ံးု�ိငုသ်ည့ ် အခငွ့အ်လမ်း�ှိေ�ကာငး်၊ ထိုအ့တကွေ်�ကာင့ ် လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ�ကိ ု

ေသချာေစေသာ ဝနထ်မ်းများ၏ စွမ်းေဆာငရ်ညမ်ျား တစတစ ယိယုငွး်လာ�ိငုသ်ည့အ်တကွ ်ေ���လျားအဖဲွ�များအေနြဖင့ ်GBV 

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ကိ ု မှတတ်မ်းတငထ်ားသည့ ် စာရွကစ်ာတမ်းများြဖင့ ် ခရီးသာွးလာြခငး်မြပုသင့ေ်ပ။ GBV ြဖစရ်ပ်ဆိငုရ်ာ 

သေဘာတညူမီ� ေပးထားေသာ စာရွကစ်ာတမ်း သိုမ့ဟတု ် ေလလ့ာဆနး်စစမ်�မူရငး်ေဖာငပုံ်စမံျားကိ ု သယယ်ပုိူေ့ဆာငြ်ခငး် 

မြပုသင့�ုံ်သာမ ေ���လျားအဖဲွ�များအေနြဖင့လ်ညး် မှတစု်ယထူားြခငး်မြပုသင့ပ်ါ။ လံြုခံု မ�မ�ှိသည့ ်

အြမင့ဆ်ံးုအေြခအေနများတငွ ် 

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�အတကွြ်ဖစေ်စ၊ လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိမ့�အတကွြ်ဖစေ်စ GBVIMS ကိအုသံးုြပု၍ အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

မှတတ်မ်းတငထ်ားရနအ်တကွြ်ဖစေ်စ သေဘာတညူခီျကက်ိ ု ��တအ်ားြဖင့ရ်ယ ူ ထားသင့သ်ည။် GBV 

ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမူျားသည ် မိမိတို၏့�ုံးသို ့ ြပနေ်ရာကသ်ည�်ငှ့ ်  ေလလ့ာဆနး်စစမ်�ေဖာငပုံ်စမံျားကိ ု ြပည့စ်ံုေအာင ်



ြဖည့စွ်ကသ်င့က်ာ အချကအ်လကမ်ျား လံြုခံု စွာထနိး်သမ်ိး�ိငုသ်ည့ ် ေနရာတငွထ်နိး်သမ်ိးထားသင့သ်ည။် 

စာရွကစ်ာတမ်းများအားလံးုကိ ု �ုံးတငွး်�ှိ ေသာခ့တထ်ား�ိငုေ်သာ ဖုိငမ်ျားသမ်ိးဆညး်ထား�ိငုသ်ည့ ် ဗီ�ုိအတငွး် 

သမ်ိးဆညး်ထားရမညြ်ဖစ�်ပီး  ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွသဲမှူ တာဝနေ်ပးထားသသူာလ�င ် ထိစုာရွကစ်ာတမ်းများကိ ု

လကခ်သံမ်ိးဆညး်ထားရမညြ်ဖစသ်ည။် စာရွကစ်ာတမ်းများ�ငှ့ ် အလီကထ်ေရာနစ ် သတငး်အချကအ်လကမ်ျား 

ထား�ှရိာအခနး်ကိ ု ဝနထ်မ်းထကွခ်ာွမညဆ်ိပုါက အခနး်တခံါးကိ ု လံြုခံု မ��ှိေအာင ် ေသာခ့တသ်ာွးရမည။် အကယ၍် 

�ုံးတညေ်နရာသည ် လံြုခံု မ�မ�ှိြဖစလ်ာပါက စာရွကစ်ာတမ်းဖုိငမ်ျားကိ ု ဖျကဆ်းီပစရ်မည။် ကနွပ်ျူတာဖုိငြ်ဖင့ ်

သမ်ိးဆညး်ထားေသာ မညသ်ည့ဖုိ်ငမ်ျားကိမုဆိ ုလ�ို� ဝှကန်ပံါတြ်ဖင့ ်ကာကယွထ်ားသင့သ်ည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Primero/GBVIMS+မုိဘိငုး်ဖုန်းအကပ်လီေကး�ှငး် 

GBV ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးစဉ် ေကာကယ်ထူားေသာ 

အချကအ်လကမ်ျားကိ ု လ�ို � ဝကှလ်ံြုခံု စာွ ထား�ှိရနအ်တကွ် 

နညး်ပညာအသစမ်ျား �ှိေန�ပီးြဖစရ်ာ စာရွကစ်ာတမး်များကိ ု ေ���ေြပာငး်ရန ်

သိုမ့ဟတု ် လံြုခံု စာွ သမိး်ဆညး်ရန ် အခကအ်ခမဲ�ှိေတာေ့ပ။ 

ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကမ်�ဆိငုရ်ာ သတငး်အချကအ်လက ် စမီခံန ့ခ်ွြဲခငး် 

စနစြ်ဖစသ်ည့ ် Primero �ငှ့ ် GBVIMS+ တငွပ်ါဝငေ်သာ ေမာ်ဂျူးတိုသ့ည ်

ေနာကဆ်ံးုေပါ် GBVIMS ေဒတာေဘစ့ြ်ဖစ�်ပီး အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

ထပ်ခါထပ်ခါ သိမုှးီထား�ိငုသ်ည။် GBVIMS+ သည ် ကနွယ်ကခ်ျတိဆ်က ်

အသံးုြပု�ိငုသ်ည့ ် အကပ်လေီကး�ှငး်တစခ်ြုဖစ�်ပီး GBV ဆိငုရ်ာ 

လသူားချငး်စာနာ ေထာကထ်ားမ�အဖွဲ�များ အေနြဖင့ ် ြဖစရ်ပ် စမီခံန ့ခ်ွမဲ� �ငှ့ ်

ြဖစရ်ပ် ေစာင့�်ကည့ေ်ရး ကစိ�များအတကွ ် အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

ေကာကယ်ြူခငး်၊ သမိး်ဆညး်ြခငး်၊ စမီေံဆာငရွ်ကြ်ခငး် �ငှ့ ် မ�ေဝြခငး် တိုက့ိ ု

လံြုခံု စာွ ြပုလပ်ု�ိငုရ်န ် တညေ်ဆာကထ်ားေသာ အကပ်လေီကး�ှငး် 

ြဖစသ်ည။် ၎ငး်တငွ ် မိဘုိငုး် အကပ်လေီကး�ှငး်တစခ်ုပါဝင�်ပီး GBV 

ြဖစရ်ပ်များ�ငှ့ ် ြဖစရ်ပ်စမီခံန ့ခ်ွြဲခငး် ဝနေ်ဆာငမ်�ရ�ှိထား�ကသည့် 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား၏ တစဦ်းချငး် 

အေြခအေနတိးုတကမ်�ြဖစစ်ဉ်များကိ ု ေ�ှ �တနး်မ ှ လပ်ုကိငုေ်န�ကေသာ 

ဝနထ်မး်များ လံြုခံု စာွြဖင့ ် ေြခရာေကာက�်ိငုရ်န ် အသံးုြပုခငွ့ေ်ပးထားသည။် 

ပိ၍ု တကိျစာွြဖင့ ် Primero/ GBVIMS+ တိုသ့ည ် မိဘုိငုး် 

အကပ်လေီကး�ှငး်ြဖစ�်ပီး တကဘ်လကြ်ဖင့ ် ဝနထ်မး်များအသံးုြပုရန ်

ရညရွ်ယတ်ညေ်ဆာကထ်ားသည။် ဝနထ်မး်များသည ် ေ���လျားဆိဒုမ်ျားသို ့ 

တကဘ်လကြ်ဖင့ ် ခရီးသာွးလာ�ိငုသ်ည။် သိုမ့သှာ တာဝနထ်မး်ေဆာငေ်နစဉ် 

စတိခ်ျရေသာဆာဗာမတှဆင့ ် အဆိပုါ အကပ်လေီကး�ှငး်ကိအုသံးုြပု၍ 

ြဖစရ်ပ်များကိမုတှတ်မ်းတငြ်ခငး် �ငှ့ ် ဖိုငမ်ျားကိ ု

တငသ်ငွး်ြခငး်များြပုလပ်ု�ိငုပ်ါသည။်  ၎ငး်သည ် ဝနထ်မး်များအား 

ေ���လျားဆိဒုတ်ငွပ်င ်  ြဖစရ်ပ်စမီခံန ့ခ်ွမဲ� အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

ြမနဆ်နစ်ာွဝငေ်ရာကအ်သံးုြပု�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ် ၎ငး်တိုမ့တှဉ်ာဏြ်ဖင့ ်

မတှသ်ားထားစရာ မလိအုပ်ေတာေ့ပ။ ထိုအ့ြပင ် အကယ၍် 

တကဘ်လကအ်ခိးုခရံပါက ြဖစရ်ပ်စမီခံန ့ခ်ွမဲ� အချကအ်လက်များကိ ု

မညသ်ည့ြ်ပငပ်အဖွဲ�အစညး်မ ှ ြပနလ်ညထ်တုယ် ူ အသံးုမြပု�ိငုေ်စရန ်

မိဘုိ◌ုင်း်ဖုနး် အပလေီကး�ှငး် Primero/ GBVIMS+ကိ ု

ဒဇုိီငး်ေရးဆွထဲားပါသည။် 

 

 
အေရးေပါ်ဖုန်းလိငုး်များအတကွ ်အချကအ်လကစ်မံီခန ့်ခွမဲ�  

အေရးေပါ် ဖုနး်လိငုး်များတငွ ် ြဖစတ်တသ်ည့ ် အကျပ်အတညး် 

သေဘာသဘာဝအရ အဖွဲ�အစညး်များအေနြဖင့ ်ဖုနး်ေခါ်ဆိသုမူျားထမံ ှ

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု စစုညး်ေကာကယ်ထူားရန ်

ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိမ�ှိ�ငှ့ ် အချကအ်လကေ်ကာကယ်ထူားရနလ်ိမုလိ ု

(ဆိလုိသုညမ်ာှ မညသ်ည့ရ်ညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင့ ် ေဆာငရွ်ကသ်နညး်။) 

စသညတ်ိုက့ိ ုထည့သ်ငွး်စဉ်းစားထားရနလ်ိအုပ်သည။် 

ဖုနး်ေခါ်သမူျားထမံ ှ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု စေုဆာငး်မည ်

ဆိပုါက ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအချကမ်ျားကိ ု ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားထား 

ရမည။် 

 
• မညသ်ည့ ်သတငး်အချကအ်လကက်ိ ုစေုဆာငး်မညန်ညး်။ 
 
• လံြုခံု မ��ငှ့ ်လ�ို � ဝကှထ်နိး်သမိး်မ�ကိ ုအာမခခံျကေ်ပး�ိငုေ်အာင ် 

၎ငး်ကိ ုမညက်သဲိုသ့မိ်းဆညး်မညန်ညး်။  

• အချကအ်လကမ်ျားကိ ု မညသ်ိုအ့သံးုြပုမညန်ညး်။အချက ်

အလကမ်ျားကိ ုေကငး်စာွအသံးုြပုရနအ်တကွ ်အခက်အ်လက ်

ခွြဲခမး်စတိြ်ဖာမ�ကိ ုေစာစးီစာွြပငဆ်ငထ်ားရမည။် 

• ဖုနး်ေခါ်ဆိသု�ူငှ့ ် အချကအ်လကမ်ျားေကာကခ်ယံမူ�ကိ ု

မညက်ဲသ့ို ့ ေဆးွေ�းွ၍ သေဘတညူခီျကက်ိ ု

မညက်ဲသ့ိုရ့ယရူမညန်ညး်။  
• အချကအ်လကေ်ကာကယ်မူ�သည ် အေရးမ�ကးီဘ ဲ

အသက�်ှင ် ကျနရ်စသ်အူား ကညူေီထာကပံ်ေ့ပးေရးအတွက် 

၎ငး်ကိဦုးစားမေပး သင့ေ်�ကာငး် ဝနထ်မး်များ�ငှ့ ်

သေဘာတညူခီျကမ်�ူကမ်းကိ ု�ှငး်လငး်စာွ ထားရမည။် 

. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အပုိငး် ၅။ အေဝးမှ ေ���လျားဝန်ေဆာငမ်�ေပးြခငး်အား 

�ကးီ�ကပ်ေစာင့�်ကည့ြ်ခငး် 

ဝနထ်မ်း ခန ့ထ်ားြခငး်အပုိငး်တငွ ် ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိငုး် အေဝးမှ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်ကိ ု ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာရန ် �ငှ့ ်

ြပဿနာများကိ ု�ှာေဖွေြဖ�ငှး်ရနအ်တကွ ်�ကးီ�ကပ်သမူျားသည ်အလနွအ်မငး် က�မ်းကျငေ်နရန ်လိအုပ်သည။် 

၅.၁။ ဝန်ေဆာငမ်�ေပးေသာ ေနရာများအား ေစာင့�်ကည့ေ်လ့လာြခငး် 

 
�ကးီ�ကပ်သမူျားသည ် ဝနထ်မ်းစတငြ်ဖန ့က်ျကထ်ားသည့ ် အချိနမှ်စ၍ ဆိဒုတ်စခ်ခုျငး်စတီိငုး်သို ့ သာွးေရာကလ်ညပ်တသ်င့သ်ည။် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့အ်ေြခအေန၊ တညေ်နရာများကိ ု  ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာသင့�်ပီး အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျားအြပင ်

အြခားသမူျားကိ ု ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ကိ ု သင့ေ်လျာ်ေသာ လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးြခငး်နညး်လမ်းြဖင့ ် လပ်ုေဆာငရ်န ် ေသချာေစရမည။် 

(ဥပမာ- သးီြခားြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ��ငှ့အ်တ ူ လ�ပ်�ှားမ�များ လပ်ုေဆာင�်ိငုရ်န ် လံြုခံု ေသာ ေနရာများ)။ �ကးီ�ကပ်သသူည ်

လပ်ုငနး်ခငွတ်ငွ�်ှိမေနသည့အ်ခါမျိုး၌ ဝနထ်မ်းမှ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�ြပုရာအခနး်၊ �ငှ့ ်လ�ပ်�ှားမ�ဓါတပုံ်များကိ ုေပးပုိ�့ိငု�်ပီး လိအုပ်ပါက 

ေဘးကငး်လံြုခံု မ� �ငှ့ ် လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးထားမ�ကိ ု ြမ�င့တ်ငရ်န ် အစအီစဉ်များကိ ု ေဆးွေ�းွအ�ကြံပု�ိငုသ်ည။် 

လစဉ်အစရီငခ်စံာများမှတစဆ်င့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့ေ်နရာများ�ှိ မညသ်ည့က်စိ�ရပ်များ (လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ စနိေ်ခါ်မ�များ၊ 

ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်�ငှ့သ်ေဘာတညူမီ�များ အေြပာငး်အလြဲဖစြ်ခငး်၊ အြခားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားက ေနရာဝငယ်သူံးုြခငး်၊ 

အများလကခ်ေံအာင ် စညး်�ုံးတငြ်ပမ� လိအုပ်ြခငး်၊ အေြခခအံေဆာကအ်အံုများ ေထာကပ့ံ်ေပးရန ် အဆိြုပုချက�်ငှ့ ်

ရနပုံ်ေငလွိအုပ်ြခငး်)ကိမုဆိ ု အေသးစတိေ်ရးသား တငြ်ပသင့သ်ည။်  ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမူျားသည ်



ဆိဒုတ်စခ်ခုျငး်စတီိငုး်တငွ ် လပ်ုေဆာငေ်သာ လ�ပ်�ှားမ�များကိ ု ေဖာ်ြပသကဲသ့ို ့ အကျိုးခစံားခငွ့�်ှိသမူျား�ငှ့ ် တစဦ်းချငး်မျက�်ာှဆိငု ်

ေဆးွေ�းွမ�များကိ ုပုံမှနြ်ဖစေ်စေသာ နညး်လမ်းများ ေဖာ်ထတုသ်င့သ်ည။် 

 

၅.၂။ ဝန်ထမ်းကိယုတ်ိငု ်လာေရာက ်�ကးီ�ကပ်ြခငး် 
 
 
အကယ၍် ေ���လျားအဖဲွ�များသည ် �ုံးသိုေ့နစ့ဉ်ြပနလ်ာ�ိငုပ်ါက �ကးီ�ကပ်သ�ူငှ့ ် ေ���လျားအဖဲွ�ဝငမ်ျားအ�ကား အနညး်ဆံးု 

တစပ်တလ်�ငတ်စရ်ကအ်ား �ကးီ�ကပ်မ�ဆိငုရ်ာ လပ်ုငနး်များအတကွ ် အချိနေ်ပးသင့သ်ည။် ေအဂျငစ်မီျားဆိငုရ်ာ GBV 

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� လပ်ုငနး်လမ်း��နမ်ျား တငွေ်ဖာ်ြပထားသည့ ်�ကးီ�ကပ်ကပ်ွကမဲ�လမ်း��နက်ိ ုကိးုကား�ိငုသ်ည။် 
19 

 
 
19 အပိငုး် ၅၊ အခနး် ၂၊ စာမျက�်ာှ ၁၁၅-၁၆၄  https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/#InteragencyGender-

basedViolenceCaseMa nagementGuidelines 

 
 



ထိုအ့ြပင ်အေရးေပါ်ဖုန်းလိငုး်များကိ ုလကူိယုတ်ိငု�်ကးီ�ကပ်ရာတငွ ်�ကးီ�ကပ်မည့သ်မူျားတငွ ်�ှိထားရမည့ ်လိအုပ်ချကမ်ျား 

 
• အေရးေပါ်ကစိ�များအတကွ ်အရနလ်အူြဖစ ်အ�မဲအသင့�်ှိပါ။ 

• ဖုနး်ြဖင့ ်အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး် ဝနထ်မ်းများအား လပ်ုေဆာငရ်မည့ ်တာဝနမ်ျားကိ ုြပနလ်ညေ်ြပာြပပါ။ 

• ဝနထ်မ်း�ငှ့ ်�ကးီ�ကပ်သမူျားကိ ုစစေ်ဆးေတွ�ဆံရုန ်အပတစ်ဉ်တိငုး် ပုံမှန�်ကးီ�ကပ်ေတွ�ဆံခုျိနထ်ား�ှိပါ။ 

• ပုံမှနသ်ငတ်နး်များေပးကာ၊ “မရညရွ်ယပဲ်မှားယငွး်ေခါ်ဆိသုည့ ် အဝငဖု်နး်များ” �ငှ့/် သိုမ့ဟတု ် တိကု ်

�ုိကေ်စာင့�်ကည့ေ်ခါ်ဆိမု�များ (ဝနထ်မ်းေဘးတငွထ်ိငုက်ာ) ြပုလပ်ုပါ။ 

• ဖုနး်ေခါ်ဆိမု�များ၏ သေဘာသဘာဝကိ ုဘဝငမ်ကျြဖစလ်ာ�ိငုသ်ည့ ်ဝနထ်မ်းများအား စတိပုိ်ငး်ဆိငုရ်ာ အေထာကအ်ပ့ံေပးပါ။ 

၎ငး်သည ်အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်တငွ ်ပုံမှန�်ကးီ�ကပ်ကပ်ွကမဲ� လပ်ုငနး်စဉ်များ၊ �ငှ့ ်အလပ်ုတငွ ်ယာယ ီအေြပာငး်အေ���လပ်ုြခငး်၊ 

�ငှ့/်သိုမ့ဟတု ် တစဦ်းချငး်စတီိငုး်အား စတိ-်လမူ� အေထာကအ်ပ့ံေပးြခငး်ြဖင့ ် အလပ်ုဖိစးီမ�ေ�ကာင့ ်

ဖိအားများမြဖစေ်ပါ်ေအာငက်ာကယွြ်ခငး် စသည့ ်တိေုတာငး်ေသာ အလညှ့အ်ေြပာငး်ပုံစမံျား ြဖစေ်စ�ိငုသ်ည။် 

 

၅.၃။ ဝန်ထမ်းများအား အေဝးမှ �ကးီ�ကပ်ြခငး် 
 
 

ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့ ် အဖဲွ�များသည ် ေဘးကငး်လံြုခံု မ�၊ လကလ်မ်ှးမီ�ိငုမ်�ဆိငုရ်ာ အခကအ်ခမဲျားေ�ကာင့ ်

�ကးီ�ကပ်သမူျား�ငှ့ ် ခွကဲာသးီသန ့တ်ာဝနခ်ျထားခရံ�ိငုသ်ည။် ပဋပိက�ြဖစရ်ာေနရာများတငွ ် ဦးတညပ်စမှ်တထ်ားရာေဒသများ�ှိ 

လဦူးေရကိ ု ကိယုစ်ားြပုေသာ ဝနထ်မ်းတစဦ်းကသာလ�င ် ေ���လျားဆိဒုမ်ျား�ှိရာသို ့ လံြုခံု စွာ ဝငေ်ရာက�်ိငုခ်ငွ့�်ှိသည။် 

ထိကုဲသ့ိုေ့သာ ြဖစရ်ပ်များတငွ ်အေဝးမှ �ကးီ�ကပ်ကပ်ွကြဲခငး်မျိုး မြဖစမ်ေနလိအုပ်သည။် အေဝးမှ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည့ပုံ်စသံည ်

ပငက်ိအုားြဖင့ ် �ကးီ�ကပ်ကပ်ွကမဲ�ြပုရန ် ပုိ၍ခကခ်သဲညက်ိ ု သတြိပုမှတသ်ားရန ် အေရး�ကးီသည။် ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�၊ သိုမ့ဟတု ်

အထးူ�ကပ်မတေ်ပးေသာ စွမ်းရညတ်ညေ်ဆာကမ်�သငတ်နး်၊ လိအုပ်ကာ နညး်ပညာ ြမင့လ်နွး်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�များသည ်

အ�ကးီတနး်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�အဖဲွ�၏ အထးူ�ကပ်မတ ် ကပ်ွကမဲ�လိအုပ်သကဲသ့ို ့ ေဒသခဝံနထ်မ်းများ၏ ြမ�င့မ်ားေသာ 

စွမ်းေဆာငရ်ညမ်ျားလညး် လိအုပ်ပါသည။် ကိယုတ်ိငုက်ိယုက်ျ �ကးီ�ကပ်ကပ်ွကမဲ�တငွ ် အနမ့်ိဆံးုအဆင့ ် �ှိေနသည့အ်ခါမျိုး�ငှ့ ်

�ှိထား�ငှ့�်ပီးေသာ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� စွမ်းရညမ်�ှိပါက GBV ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ အဖဲွ�ကိ ု ချကခ်ျငး်ေစလ�တရ်န ်

မသင့ေ်တာ်ေပ။ 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ နညး်ဗျုဟာများသည ်အေဝးမှ �ကးီ�ကပ်ကပ်ွကမဲ�ေပးြခငး်ကိ ုအေထာကအ်ကြူဖစေ်စ�ိငုသ်ည။် 
 

ဆကသ်ယွေ်ရးအတကွ ်နညး်ပညာကိအုသံးုြပုပါ။  

အေဝးမှ ဝနထ်မ်း�ငှ့ ်�ကးီ�ကပ်သတူိုအ့�ကား လကူိယုတ်ိငုေ်တွ�ဆံြုခငး်တငွ ်အကန ့အ်သတ�်ှိေနေသာေ�ကာင့ ်အများအားြဖင့ ်

Skype, Viber �ငှ့ ်Whatsapp ကဲသ့ိုေ့သာ နညး်ပညာများ �ငှ့ ်မုိဘိငုး်ဖုနး်များမှတစဆ်င့ ်အြပနအ်လနှဆ်ကသ်ယွမ်�ြပုရနအ်တကွ ်

အသံးုြပုရေလ�့ှိသည။် ေ���လျားအဖဲွ�ဝနထ်မ်းများအားလံးုအတကွ ်�ကးီ�ကပ်သမူျား�ငှ့ ်ဆကသ်ယွမ်�ြပု�ိငုရ်န ်အဖဲွ�အစညး်ဖုနး်ကိ ု

ထတုေ်ပးထားသင့သ်ည။် �ကးီ�ကပ်သမူျားသည ်အနမ့်ိဆံးုေပး�ိငုသ်ည့ ်အကအူညေီထာကပ့ံ်မ��ငှ့ ်လမ်း��နခ်ျကမ်ျားေပး�ိငုရ်န ်

အပတစ်ဉ် အေဝးမှ တိကု�ုိ်က ်လမ်ှးပုိေ့သာ အစရီငခ်စံာများကိ ုစစီစသ်ံးုသပ်သင့သ်ည။် အကယ၍် ြဖစရ်ပ်များကိ ုဖုနး်ြဖင့ ်



ေဆးွေ�းွြခငး် ြပုလပ်ုပါက ဝနထ်မ်း�ငှ့ ်�ကးီ�ကပ်သမူျားသည ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မှူ ေပးေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

မ�ေဝြခငး်မြပုရေ�ကာငး် �ငှး်လငး်စွာသထိားသင့သ်ည။် 

 

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွဲမ�ဖုိင(်အမ�တွ)ဲများကိ ုြပန်လညသ်ံးုသပ်ရန် အနွ်လိငုး် ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွမဲ� စနစက်ိ ုအသံးုြပုပါ။  

ြဖစရ်ပ်ဖုိငမ်ျားကိ ု ပုံမှန ် ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ြခငး်ြဖင့ ် ေဖာငမ်ျားကိ ု အသံးုြပုထားြခငး်�ှိမ�ှိ�ငှ့ ် ြပည့စ်ံုမှနက်နစွ်ာ ြဖည့စွ်ကထ်ားြခငး် 

�ှိမ�ှိ ဆနး်စစရ်ာတငွ ် အကအူညြီဖစေ်စ�ုံသာမက ေထာကပံ်ထား�ပီးြဖစသ်ည့ ် ဝနေ်ဆာငမ်�အရညအ်ေသးွကိလုညး် 

ေလလ့ာအကြဲဖတရ်ာတငွ ် လယွက်ေူစမညြ်ဖစသ်ည။် Primero ကဲသ့ိုေ့သာ အွနလ်ိငုး် သတငး်အချကအ်လကစ်နစက်ိ ု

အသံးုြပုြခငး်အားြဖင့ ် လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ�အတကွ ် သင့ေ်လျာ်ေသာ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား�ငှ့အ်တ ူ �ကးီ�ကပ်သအူတကွ ်

ြဖစရ်ပ်ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်မ�ြပုရာတငွ ် အေထာကအ်က ူ ြဖစေ်စ�ပီး ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� လပ်ုငနး်စဉ်ကိလုညး် အေဝးမှ 

ေလလ့ာဆနး်စစခ်ငွ့ရ်မညြ်ဖစသ်ည။် ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သအူချို� သိုမ့ဟတု ် တစဦ်းချငး်စ၏ီ အမ�ဖုိငမ်ျားထမှဲ 

ြဖစရ်ပ်တစခ်ကုိ ု သံးုသပ်ရနအ်တကွ ် ကျပနး်ေရွးချယြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ် တစပ်တလ်�င ် ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွသ်တူစဦ်း၏ ဖုိင�်စှခ်ကုိ ု

သံးုသပ်ေလလ့ာြခငး်ြပုရန ် �ကးီ�ကပ်သမူျားက အချိနဇ်ယားေရးဆွရဲမည။် �ကးီ�ကပ်သမူျားသည ် ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမှူ 

ြဖစရ်ပ်မှတတ်မ်းတငရ်ာတငွ ် �ကံု ေတွ�ရသည့အ်ခကအ်ခမဲျား သိုမ့ဟတု ် အဖဲွ�အတငွး် ဖုိငမ်ျားသမ်ိးဆညး်မ��ငှ့ ် ပတသ်က၍် 

ြဖစေ်လ�့ှိသည့ ် စနိေ်ခါ်မ�များကိ ု မှတသ်ားထားသင့သ်ည။် ြဖစရ်ပ်ဖုိငမ်ျား သံးုသပ်ြခငး်�ငှ့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် တံု ့ြပနခ်ျကမ်ျားကိ ု

ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမူျား�ငှ့ ် ပုံမှနမ်�ေဝရမည။် �ကးီ�ကပ်သမူျား�ငှ့ ် ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ငှး်သ ူ ဝနထ်မ်းများသည ်

တံု ့ြပနမ်�မှတခ်ျကမ်ျားအေ�ကာငး် ေဆးွေ�းွရန ် ေဆာဝဲ့မှတခ်ျကေ်ပးစနစမ်ျားကိ ု အသံးုြပု�ပီး တစဦ်းချငး်သးီသန ့ေ်ဆးွေ�းွမ�များ၊ 

အုပ်စုလိကုဖု်နး်ေခါ်ဆိမု�များ ြပုလပ်ုသင့သ်ည။် 

ြဖစရ်ပ် ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ချကမ်ျားသည ်�ကးီ�ကပ်ကပ်ွကမဲ�တငွ ်တစစ်တိတ်စပုိ်ငး်ပါဝင�်ပီး အြခား�ကးီ�ကပ်ကပ်ွ 

ကမဲ�နညး်လမ်းများကိလုညး် ြဖည့စွ်ကအ်သံးုြပု�ိငုသ်ည။် 

 
စွမ်းရညြ်မ�င့တ်ငမ်�ကိ ုအေဝးမှ ေထာာကပံ့်ေပး�ိငုရ်န် နညး်ပညာ အသံးုြပုြခငး် 

အေဝးမှ စွမ်းရညြ်မင့တ်ငေ်ရးအတကွ ် စာြဖင့ေ်ရးသား၍ြဖစေ်စ၊ �ုပ်ပုံကားချပ်များကိအုသံးုြပု၍ြဖစေ်စ၊ အသြံဖင့ြ်ဖစေ်စ 

၎ငး်တိ ိုက့ိ ု စွမ်းရညြ်မ�င့အ်ေထာကအ်ကြူပုပစ�ညး်များအြဖစ ် ထည့သ်ငွး်စဉ်းစား�ိငုသ်ည။် စွမ်းရညြ်မ�င့တ်ငေ်ရးအတကွ ်

မုိဘိငုး်အကပ်လေီကး�ှငး်များကိ ု ေအာဖ့်လိငုး်(အငတ်ာနကြ်ဖင့မ်ချိတဆ်ကဘ်)ဲ အသံးုြပု�ိငုရ်န ် ေရးဆွသဲင့သ်ည။် 

ေ���လျားအဖဲွ�များသည ် ၎ငး်တိုေ့ရာက�်ှိရာ ခရီးတစေ်ထာကန်ားသည့ ်  ေနရာတငွ ် အချိနအ်တိငုး်အတာတစခ်ထုေိနရစဉ်  

အဆိပုါေအာဖ့်လိငုး်ပုံစမံျိုးကိ ုအသံးုြပု၍ စွမ်းရညြ်မ�င့တ်ငမ်�ကိ ုအေဝးမှ အသံးုြပု�ိငုသ်ည။် 

 
 
 
  

 

 



 

 

 

စွမ်းရညတ်ညေ်ဆာကြ်ခငး်အတကွ ်အေဝးမှ�ကးီ�ကပ်စနစပ်ါေသာ အကပ်လေီကး�ငှး် (ROSA)20 သည ် ေ�ှ�တနး်မှ 

လပ်ုေဆာငေ်န�ကေသာ ဝနထ်မ်းများအတကွ ်က�မ်းကျငမ်�အကြဲဖတြ်ခငး်�ငှ့ ်စွမ်းရညတ်ညေ်ဆာက ်ြမ�င့တ်ငေ်ရးေဆာငရွ်ကရ်န၊် 

သကတ်ရွူယတ် ူသငယ်မူ�အတကွ ်အသိငုး်အဝနး်တငွ ်ေနရာတစခ် ုဖနတ်းီေပး�ိငုရ်န�်ငှ့ ်လမ်း��နမ်�ေပးရန ်IRC မှ 

တညေ်ဆာကထ်ားသည။်  ေအဂျငစ်မီျားဆိငုရ်ာ GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� လပ်ုငနး်လမ်း��နခ်ျကမ်ျား တငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်

ဗဟသုတု�ငှ့ ်က�မ်းကျငမ်�ေလလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်တငွ ်အဆိပုါအကပ်လေီကး�ှငး်ကိ ုအသံးုြပုထားပါသည။်21 

ယငး်အကပ်လေီကး�ငှး်သည ်ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ငှး်ေပးသမူျား�ငှ့ ်ရပ်ရွာလထူ ုလပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျားကိ ုGBV �ငှ့ ်

ပတသ်ကသ်ည့ ်ဗဟသုတုများေပး�ိငု�်ပီး၊ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�၊ ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိမု�၊ အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်အူား ဗဟိြုပုသည့ ်

အမူအကျင့သ်ေဘာထား များ�ငှ့ ်က�မ်းကျငမ်�စွမ်းရညမ်ျားကိ ုပုိမုိအားေကာငး်လာေစ�ိငုသ်ည။် ၎ငး်အကပ်လေီကး�ှငး်ကိ ု

မုိဘိငုး်ဖုနး်ြဖင့ ်(tablet, smartphone) တငွ ်�ကို တင ်ထည့သ်ငွး်ထားြခငး်အားြဖင့ ်အသံးုြပုသသူည ်ဆကသ်ယွေ်ရး 

ချိတဆ်ကမ်�အားနညး်ေသာ သိုမ့ဟတု ်မ�ှိေသာေနရာများတငွ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုရယလူကလ်မ်ှးမီ�ိငုမ်ည ်ြဖစသ်ည။် 
 
 
အေဝးမှ �ကးီ�ကပ်ကပ်ွကြဲခငး်၏ ေနာကထ်ပ်ဥပမာများ 

 
• အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များသည ်ေြမြပငတ်ငွ ်လပ်ုကိငုေ်နေသာ ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ေပးသမူျားကိ ု

ချကခ်ျငး်အကအူညေီပး�ိငုရ်န ်�ငှ့ ်ြပဿနာများေြဖ�ငှး်ရနအ်တကွ ်အကအူညြီဖစေ်စသည။် 

• �ကးီ�ကပ်သမူျားသည ်အရညအ်ေသးွထနိး်ချုပ်စစေ်ဆးမ� ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်စာရငး်များကိြုပနလ်ညသ်ံးု သပ်ြခငး်၊ 

ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိသည့ ်ဇာတ�်�နး်များအေပါ် အေြခခထံားသည့ ်သ�ုပ်ေဖာ်သငတ်နး်ေပးြခငး် �ငှ့ ်မညသ်ည့ ်

စိုးရိမ်ပူပနမ်�များကိမုဆိ ုစစေ်ဆးြခငး်၊ �ငှ့ ်အေရး�ကးီေသာအေ�ကာငး်အရာများကိ ုေ���လျား အဖဲွ�ဝနထ်မ်းများ�ငှ့ ်

ဖုနး်ြဖင့ဆ်ကသ်ယွေ်ဆးွေ�းွရန ်အစအီစဉ်ေရးဆွ�ဲိငုရ်မည။် 

 
 
20 ROSA is available on iTunes and the Google Play store. iOS: https://itunes.apple.com/us/app/rosa/id1303840802?mt=8 
 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rescue.rosa&hl=en_US 
 
21 pg193-218 https://gbvresponders.org/response/gbv-case-management/#InteragencyGender-basedViolenceCaseManagementGuidelines 





 
ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၁။ အေရးေပါ် တံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်�များအတကွ ်လံြုခံုေရးအ��ရာယေ်လလ့ာအကြဲဖတြ်ခငး်22 

 
ြဖန ့က်ျကခ်ျထားြခငး်မြပုမီ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအချကမ်ျားကိ ုလံြုခံု ေရးအ��ရာယအ်ကြဲဖတဆ်နး်စစမ်�ြပုရာတငွ ်ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားပါ။ 

 
• ေယဘယုျ အေြခအေန (လဦူးေရး တိးုပွားကွြဲပား��နး်၊ လသူားချငး်စာနာ ေထာကထ်ားမ�ေပးသည့ ်

အဖဲွ�အစညး်များေပါ်ထား�ှိသည့ ်ေဒသခတံို၏့သေဘာထားအြမငမ်ျား၊ ေဒသခရဲံများ) 

• �ခမ်ိးေြခာကမ်�များ- သကေ်ရာကမ်�၊ ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိမ�၊ �ငှ့ ်အ��ရာယေ်လျာခ့ျေရး တိငုး်တာမ�များ 

»» �ခမ်ိးေြခာကမ်�များ၏ သမုိငး်ေ�ကာငး်ြဖစရ်ပ်၊ မညသ်ည့ေ်နရာမှလာသနညး်။ ၎ငး်တို�့ငှ့ ် ပတသ်ကေ်သာ 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုမညက်ဲသ့ိုရ့ယရူမညန်ညး်။ 

»» အဖဲွ�အစညး်အေနြဖင့ ် ၎ငး်၏ ြဖစတ်ညမ်�ကိ ု လသူနိညး်၊ ထငေ်ပါ်မ�သပ်ိမ�ှိ၊ ထငေ်ပါ်ေကျာ်�ကားရန ် အစ�ှိသြဖင့ ်

အဖဲွ�၏နာမညက်ိ ု ထနိး်သမ်ိးသင့ပ်ါသလား။ ဥပမာအားြဖင့ ် အချို�ေသာ အေြခအေနများတငွ ် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

အမျိုးအစားသည ်အကာအကယွြ်ဖစေ်စကာ အြခားေသာ အေြခအေနများတငွ ်အ��ရာယ�်ှိေစသည။် 

• လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်ကမ်��ငှ့ ်လကလ်မ်ှးမီမ� 

»» ညမထကွရ် အမိန ့/် ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား၏ သမုိငး်၊ လမ်း�ငှ ်◌ရ့ာသဦတအုေြခအေနများ 

»» ခငွ့ြ်ပုထားသည့လ်မ်းများ/ ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိေသာ ကယဆ်ယေ်ရးလမ်းေ�ကာငး်များ 

»» စစေ်ဆးေရးဂိတ ်တညေ်နရာများ 
 

• ေဒသခအံာဏာပုိငမ်ျား၏ ခငွ့ြ်ပုချကလ်ိအုပ်�ပီး အဖဲွ�အစညး်များအေပါ်တငွ ်ချမှတထ်ားသည့ ်အေြခအေနများ 

• လသူားချငး်စာနာစတိ၊် ဘကလ်ိကုမ်�မ�ှိြခငး်၊  လတွလ်ပ်စွာ ေဆာငရွ်ကလ်�ပ်�ှားြခငး်၊ �ငှ့ ် သမာသမတက်ျြခငး် စသည့ ်

စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများတငွ ်လမ်း��နထ်ားသည့ ်အ��ရာယ ်အချကြ်ပ မျဉ်းနမီျား 

• ေဆာငရွ်ကေ်နဆြဲဖစသ်ည့ ် လံြုခံု ေရးဆိငုရ်ာ ေစာင့�်ကည့ေ်လလ့ာမ� အစအီစဉ်ကိ ု ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်

အြခားအဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်ည��ိ �ငိး်ဆကဆ်မံ�များ လိအုပ်သည။် 

»» အကယ၍် ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး် အဖဲွ�ဝငမ်ျားအား လံြုခံု ေရးအေြခအေန�ငှ့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်အေ�ကာငး်ကိ ု

အစရီငခ်စံာတငရ်နအ်တကွ ်ဆကသ်ယွရ်ာတငွ ်၎ငး်တိုက့ိ ုသတမှ်တေ်ဖာ်ထတု�်ိငုေ်သာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

လံြုခံု ေရး အစရီငခ်စံာများမှတဆင့ ်အြခားအာဏာပုိငမ်ျားထသံို ့ ေရာကမ်သာွးေစရန ်ယငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ ု

ေဖျာကဖ်ျကပ်စရ်နလ်ိအုပ်သည။် 

• ဝနထ်မ်းများ အ��ရာယ�်ငှ့ ် �ကံု ေတွ�ေနရြခငး်�ှိမ�ှိ ဆနး်စစသ်တမှ်တရ်ာတငွ၊် ဝနထ်မ်း၏ပငက်ိအုကျင့ ်

စ�ုိကေ်ပါ်မူတည၍် အ��ရာယမ်ျား ေြပာငး်လ�ဲိငုေ်ြခ�ှိမ�ှိကိပုါ ထည့သ်ငွး်ဆံးုြဖတရ်မည။် ဥပမာ 



အ��ရာယ�်ကံု ေတွ�ရမ�သည ် �ိငုင်ြံခားသား၊ �ိငုင်သံား၊ သိုမ့ဟတု ် ေဒသခဝံနထ်မ်း/ ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်၊ သိုမ့ဟတု ်

အမျိုးသားများ�ငှ့ ် အမျိုးသမီးများ၊ သိုမ့ဟတု ် မတညူေီသာ လမူျိုးစု အဖဲွ�ဝငမ်ျား အစ�ှိသညတ်ို ့ အေပါ်မူတည၍် 

ကွြဲပားပါသလား။ မညသ်ည့ ် လံြုခံု ေရး�ငှ့ ် ပတသ်ကေ်သာ အစအီမံများ ြပုလပ်ုရနလ်ိအုပ်သနညး်။ GBV 

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာ ဝနထ်မ်းများမှာ အများအားြဖင့ ် အမျိုးသမီးများ ြဖစေ်သာေ�ကာင့ ် အ��ရာယမ်ျားကိ ု

သတမှ်တေ်ဖာ်ထတုရ်ာတငွ ်အား�ကးီသည့ ်ကျား၊မေရးရာ အြမင ်လိအုပ်သည။် 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Adapted from IRC Iraq Security Assessment from for Humanitarian Response. Unpublished. 



 
ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ၂။ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိန်းကေလးငယမ်ျားအတကွ ် ယာယလီံြုခံုေသာေနရာများ 

သတမှ်တေ်ပးရန် အသံးုြပုသည့ ်ေလလ့ာအကြဲဖတမ်�ပုံစ ံ

ဤပုံစကံိ ု �ှိ�ငှ့�်ပီးေသာ ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်ေနရာများြဖစသ်ည့ ် (ေကျာငး်၊ ေဆးခနး်၊ ဓမ��ုံ)များကိ ု လံြုခံု စတိခ်ျရသည့ ်

ေ���လျားေနရာအြဖစ ်အသံးုြပု�ိငုရ်န ်ေရးဆွထဲားြခငး်ြဖစသ်ည။် 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယေ်လးများအတကွ ်လံြုခံု ေသာေနရာတစခ် ုြဖစေ်စရန ်အနမ့်ိဆံးု စ�ံ�နး်များြဖင့ ်

အချကအ်လကမ်ျား ေကာကယ်သူည။် အသအိမှတြ်ပုထားသည့ ်အနိမ့်ိဆံးု စ�ံ�နး်များအားလံးုသည ်အစဉ်သြဖင့ ်

ေအာငြ်မငေ်နသညမ်ဟတုဘ်၊ဲ ေနာကဆ်ံးုအေနြဖင့ ်“လပ်ုမယ/်မလပ်ုဘးူ” ဆံးုြဖတရ်မည့အ်ခါမျိုးတငွ ်စမံီကနိး်မနေ်နဂျာ�ငှ့ ်

တိငုပ်ငေ်ဆးွေ�းွ�ပီးမှသာ ဆံးုြဖတခ်ျကခ်ျသင့ပ်ါ။ 

အပုိငး် ၁- ေနာကခ်အံေြခအေန 

ေလလ့ာအကဲြဖတ်သည့ ်ရက်စွ ဲ

 

ေလလ့ာအကဲြဖတ်

သူ၏ အမည ်
 
 
 
 

�မို�နယ် ေကျးရွာ 
 
 
 
 

ေကျးရွာ/စခနး် ေနရာအမည ်
 

အပုိငး် ၂ - ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့်ခွဲမ� ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျားအတကွ ်အနိမ့်ဆံးု စ�ံ�န်းများ 
 

၂.၁ - ထိေုနရာသည ်ေနရပ်စွန ့ခ်ွာ ေ���ေြပာငး်ရေသာ ဆိုဒမ်ျား �ငှ့ ်

ေဒသခံ ရပ်ရွာအသိုငး်အဝနး်တွင ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် 
 

 

မှန ်

 

မိနး်ကေလးငယ်များ အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီ�ိငုေ်သာ 

ေနရာြဖစ်ပါသလား။ 
 

 

မှား 

    

၂.၂ - အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များမ ှထိေုနရာကို 

မညသ်ိုေ့ရာက်�ှိလာသနညး်။ 
 

 

မှန ်

 

  
 

 

မှား 

၂.၃ - မသနစ်မ်ွး အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များမ ှ

ထိေုနရာကို    မှန ်

လက်လှမ်းမီ�ိငုပ်ါသလား။ 

 

 

   မှား 
    



၂.၄ - ထိေုနရာတွင ်စတိ်-လူမ�ပိငုး်ဆိုငရ်ာ အစအီစဉ်များ အတွက် 

အနညး်ဆံုး အခနး် ၁ ခနး် �ငှ့ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွဲရန ်အတွက် အခနး် 

၁    မှန ်

ခနး် �ှိပါလား။   မှား 
    

၂.၅ - ေတာငး်ဆိုထားေသာ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွဲမ� အခနး်ကိ ုစတိ်-

လူမ�ပိုငး်ဆိုငရ်ာ အကူအညေီပးေသာ အခနး်�ငှ့ ်

သးီသန ့ထ်ား�ှိကာ    မှန ်

လွယ်ကူစာွ လက်လှမ်းမီ�ိငုပ်ါသလား။   မှား 
    

၂.၆ - ထိေုနရာသည ်သးီသန ့�်ှိေန�ပီး၊ ဝငေ်ပါက်သည ်   မှန ်

 ေသာခ့တ်ထားပါသလား။   မှား 
   

၂.၇ - စစီဉ်ထား�ပီးေသာေဆာငရွ်က်ချက်များအတွက် လံုေလာက်ေသာ    မှန ်

ပရိေဘာဂများ�ှိပါသလား။ (စားပွဲ၊ ခံု၊ စာ�ကည့်စားပွဲ)   မှား 
    

 



 
၂.၈ - ထိေုနရာတွင ်လံုြခံုစာွအသံုးြပု�ိငုေ်သာ    မှန ်

သန ့စ်ငခ်နး်�ှိပါသလား။   မှား 
   

၂.၉ - ထိေုနရာသည ်သးီသန ့ေ်နရာြဖစပ်ါသလား။ (ြပငပ်မ ှ

မြမငမ်ေတွ�ဘ ဲလ�ပ်�ှားမ�များ/ ေဆွးေ�းွမ�များ ြပုလုပ်�ိငု၍် ြပငပ်မ ှ

မ�ကား�ိငုေ်သာ    မှန ်

ေနရာြဖစ်ပါသလား)   မှား 
   

၂.၁၀ - ထိေုနရာသည ်အ��ရာယ်ြဖစေ်နေချများသည့ ်ေနရာများ�ငှ့ ်

နးီကပ်စာွ�ှိေနပါသလား။ (လံုြခံုေရးစစေ်ဆးဂိတ်များ၊ 

အမျိုးသားများ    မှန ်

ေပျာ်ပါးရန ်စစုညး်ေလ�့ှိသည့ေ်နရာများ၊ အစ�ှိသြဖင့)်   မှား 
   

၂.၁၁ - အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်မိနး်ကေလးငယ်များမ ှထိေုနရာကို 

လက်လှမ်းမီရာတွင ်သက်ေတာင့သ်က်သာ�ှိသညဟ်ု မခံစားရပါက    မှန ်(ေဖာ်ြပပါ) 

မညသ်ည့်အတွက်ေ�ကာင့ ်ထိကုဲသ့ိုခ့ံစားရသည့ ်

အြခားအေ�ကာငး်ြပချက်�ှိပါသလား။   မှား 
   

၂.၁၂ - အဖွဲ�သည ်အမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကေလးငယ်များ�ငှ့ ်

သးီြခားေတွ�ဆံု�ပီး ေနရာ�ငှ့ပ်တ်သတ်သည့ ် ၎ငး်တို၏့    မှန ်

သံုးသပ်ချက်များအေ�ကာငး် ေြပာဆိုခဲ့ဖူးပါသလား။   မှား 
   

   

အပုိငး် ၃ - ေနာကထ်ပ် သတငး်အချကအ်လကမ်ျား 
 

 
၃.

၁ 

ထိေုနရာကို လက်�ှိ မညသ်ည်အတွက် အသံုးြပုေနသနညး်။  

(ဥပမာ- ေကျာငး်၊ ေဆးခနး်၊ ကို◌ယ််ပိုငအ်မ်ိ၊ အစ�ှိသြဖင့)်   

၃.၂ လက်�ှိ ပိငုဆ်ိုငသ်ူက မညသ်ူနညး်။ တက်ေရာက်သူများ၏ 

ကိုယ်ေရးရာဇဝငက်ို သ�ိှိထားပါသလား။ အစအီစဉ်တွင ်

ပါဝငသ်ူများအားလံုးကို အချိနြ်ပည့�်ကိုဆိုလက်ခံရန ် 

သေဘာတူညထီားပါသလား။   

၃.

၃ လစဉ်ငာှးရမ်းခေပးရပါသလား။   မှန ်(ေဖာ်ြပပါ) 

    မှား 
    

အပုိငး် ၄ - လပ်ုမယ/်မလပ်ုဘးူ ဆံးုြဖတခ်ျက ်    
    

၄.

၁ - လက်�ှိအေြခအေနတွင ်လံုြခံုေသာေနရာတစ ်ခုအြဖစ ်   မှန ်

အသံုးြပု�ိငုပ်ါသလား 

   မှား 
    



၄.၂ 

- (အကယ်၍ မဟုတ်ပါက) အဖွဲ�အစညး်မ ှပစ�ညး်များဝယ်ယူ 

ထပ်မံြဖည့တ်ငး်ြခငး်/ ြပနလ်ည်ထေူထာငေ်ရးလုပ်ငနး်များ   မှန ်

 
လုပ်ကိုငရ်န ်ထိေုနရာကို လံုြခံုစိတ်ချရေသာေနရာအြဖစ ်

အသံုးြပု�ိငုပ်ါသလား။   မှား 

၄.

၃ 

(အကယ၍် ဟုတ်ပါက) ထိေုနရာအတွက် ေနာက်ထပ် 

မညသ်ိုေ့သာ ေဆာငရွ်က်မ�များ လိုအပ်သနညး်။ ပ�ုိဂရမ် 

ဘတ်ဂျတ်ြဖင့ ်   

 အ�ပီးသတဆ်ံးုြဖတခ်ျက ်  လပ်ုမယ ်  မလပ်ုဘးူ 

   

    
    

ြဖစ�်ိငုမ်ညဆ်ိပုါက အနညး်ဆံးုဓာတပုံ်�စှပုံ်ထည့သ်ငွး်ေဖာ်ြပရန။် 

    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၃- ေ�� �လျားတံု ့ြပန်ေဆာငရွ်ကမ်� ပုံစေံရးဆွြဲခငး်အတကွ ် အလပ်ု�ုံ ေဆးွေ�းွပဲွ ြပုလပ်ုြခငး် လမ်း��န် 

 
ေ���လျားတံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကမ်�ပုံစ�ံငှ့ ် ပတသ်ကသ်ည့ ် အေရး�ကးီသည့အ်ချကမ်ျားကိ ု ေဆးွေ�းွေြဖဆိရုန ်  ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ 

��န�်ကားချကမ်ျားကိ ုလိကုန်ာေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

အဆင့ ်၁။ သင့�ုံ်းပုံကိ ုဆွပဲါ။ 

အဆင့ ်၂။ ေ�� �လျားဝန်ေဆာငမ်�များအတကွ ်�ိှထား�ပီးေသာ အေြခခံအေဆာကအ်ဦးများ အပါအဝင ်ဦးတည ်

ရပ်ရွာအသိငုး်အဝန်းကိ ုပုံေဖာ်ပါ။ ေအာကပ်ါ ေမးခွန်းများကိ ုေသချာစွာေြဖဆိပုါ။ 

• ေနရပ်စွန ့ခ်ာွေ���ေြပာငး်ေသာ ေနရာသို ့ ကားြဖင့သ်ာွးရနအ်ချိနမ်ညမ်��ကာသနညး်။ 

• ေ���ေြပာငး်ေနရာသို ့ သာွးရာလမ်းေ�ကာငး်တေလျာကတ်ငွ ် အေြခအေန မညသ်ို�့ှိသနညး်။ လံြုခံု မ� မ�ှိေသာ 

နယေ်ြမေဒသများ၊ စစေ်ဆးေရးဂိတမ်ျား၊ သာွးလာမ�ကိ ု တားြမစပိ်တဆ်ို�့ိငုေ်သာေနရာများ၊ သိုမ့ဟတု ်

စစတ်ပ်တပ်စွ◌◌ွထဲားေသာ အေြခအေနြဖစေ်နပါသလား။ 

• ဦးတညရ်ာနယေ်ြမသည ် မညက်ဲသ့ိုေ့သာေနရာမျိုးြဖစသ်နညး်။ (�မို� ြပ၊ ေကျးလက၊် စခနး်၊ အတညတ် ကျမ�ှိေသာ 

ယာယေီနရာများ) 

• မညက်ဲသ့ိုေ့သာ ပုံစမံျိုးြဖင့ ်ေနထိငုေ်န�ကသနညး်။ (ရွကဖ်ျငတ်၊ဲ အေဆာကအ်အံု၊ အစ�ှိသြဖင့)် 

• ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးရာတငွ ် အသံးုြပု၍ရ�ိငုေ်ြခ�ှိေသာ မညသ်ည့ ် အေြခခအံေဆာကအ်အံုများ�ှိသနည။် 

မညသ်၏ူခငွ့ြ်ပုချကက်ိ ု လိအုပ်သနညး်။ အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ် မိနး်ကေလးငယမ်ျားက လံြုခံု သညဟ် ု ယဆူရေသာ 

ဦးစားေပးေနရာများ �ှိပါသလား။ ထိေုနရာများသည ် စြံပုထားသည့ ် သတမှ်တခ်ျကမ်ျား�ငှ့ ်

မညက်ဲသ့ိုက့ိကုည်ေီနသနညး်။ 

• ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�များကိ ု ေဆာငရွ်ကရ်နအ်တကွ ် သးီသန ့ေ်တွ�ဆံကုာ လ�ို� ဝှကေ်ဆးွေ�းွမ�များ ြပုလပ်ု�ိငုေ်သာ 

ေနရာများ �ှိပါသလား။ မညသ်ည့အ်ချိနမ်ျိုးတငွ ် ထိေုနရာများကိ ု အသံးုြပု�ိ◌ုင်သ်နညး်။ ေပါငး်စပ်ည��ိ �ငိး်မ� 

လပ်ုေဆာင�်ိငုရ်န ်မညသ်ူက့ိ ုဆကသ်ယွရ်မညန်ညး်။ 

    အဆင့ ်၃။ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ေမးခွန်းများြဖင့ ်ေ�� �ေြပာငး်လဦူးေရကိ ုအဓိပ�ါယဖွ်င့ဆ်ိပုါ။ 
 

• ေနရပ်စွန ့ခ်ာွ ထကွေ်ြပးလာသ ူ ခန ့မှ်နး်အေရအတကွ ် မညမ်��ှိသနညး်။ (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ မိနး်ကေလး၊ 

ေယာကျ◌◌်ာ◌းေလး)။မညသ်ည့ ် တိငုး်ရငး်သား မျိုး�ယွစု်များ ပါသနညး်။ မညသ်ည့ ် ဘာသာစကားကိ ု

ေြပာဆိ�ုကသနညး်။ 

• မသနစွ်မ်းသမူျား�ငှ့ ်ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ�ုိငုမ်ည့ ်နညး်လမ်းများ �ှိပါသလား။   

• ေနရပ်စွန ့ခ်ာွ ေ���ေြပာငး်ြခငး်၏ အေြပာငအ်လမဲျာား - ေနရပ်စွန ့ခ်ာွေ���ေြပာငး်ခဲသ့ည့ ်အချိနက်ာလ မညမ်��ကာခဲ�့ပီနညး်။ 

ယခေုရာက�်ှိေနေသာ ေနရာ၌ မည်မ်��ကာေအာင ် ေနရမညထ်ငသ်နညး်။ ေနရပ်စွန ့ခ်ာွ ေ���ေြပာငး်ချိန�်ငှ့ ်

မိမိေနရပ်သို ့ြပနလ်ညေ်ရာက�်ှိချိန ် စသြဖင့ ် သသံရာလညေ်နမ� �ှိပါသလား။ ဒထီကပုိ်၍ ေနာကထ်ပ်လမူျား 

ေရာကလ်ာ�ိငုသ်ည ်ထငပ်ါသလား။ 

• သေိန�ငှ့�်ပီးေသာ ေဒသ��ာရ ကာကယွေ်စာင့ေ်�ှာကေ်ရးဆိငုရ်ာ ြပဿနာများ �ှိပါသလား။ 



• ထိေုဒသ�ှိ ေခါငး်ေဆာငအ်ုပ်ချုပ်မ� ပုံစမံညသ်ို�့ှိသနညး်။ အမျိုးသမီးေရးရာ အဖဲွ�အစညး်များ �ှိပါသလား။ အမျိုးသမီး 

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား�ှိသလား။ မသနစွ်မ်း အသငး်အဖဲွ�များ�ှိသလား။ ( မှတခ်ျက ်- ဆကသ်ယွရ်မည့ ်စာရငး်များ ြပုစုပါ) 

 

အဆင့ ်၄။ �ိှ�ပီးေသာ ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ုပုံေဖာ�်ပီး ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ေမးခွန်းများကိ ုအသံးုြပုကာ လက�ိှ်လပ်ုေဆာငေ်နေသာ  

လ�ပ်�ှားမ�များကိ ုအဓိပ�ါယေ်ဖာ်ြပပါ။ 

 

• မညသ်ည့ ်လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိမ့� ေရွးချယစ်ရာများ�ှိသနညး်။ 

 
»» ကွြဲပားေသာ ဝနေ်ဆာငမ်� အမျိုးအစားများကိ ု သတမှ်တပ်ါ။ - ကျနး်မာေရး၊ စတိ-်လမူ� အေထာကအ်ပ့◌၊ံ 

ေဘးကငး်လံြုခံု မ�၊ တရားဥပေဒ၊ �ငှ့ ် အြခား။ (ပုိမုိတကိျေသာ အချကအ်လကမ်ျား ရယရူန ် ဝနေ်ဆာငမ်�ြပ 

ေြမပုံပုံစကံိ ု အသံးုြပု၍ GPS ပိွုင့မ်ျား ထပ်သငွး်ပါ။ https://gbvresponders.org/emergency-

response-preparedness/ emergency-response-assessment/) 

»» ဖုနး်မှတဆင့ ်လ�ေဲြပာငး်ြခငး်များအတကွ ်GBV လပ်ုငနး်ဆံခုျကမ်ျား �ှိပါသလား။ 

»» ဤဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်�ငှ့ ်ပတသ်ကေ်သာ မြဖစမ်ေန အစရီငခ်တံငြ်ပရန ်လိအုပ်ပါသလား။ 

»» ေဆးဆိငုမ်ျားတငွ ်အေရးေပါ်သေ��တားေဆးများရ�ိငုပ်ါသလား။ 
 

• အြခားမညသ်ည့ ်ေဒသခ ံအဖဲွ�အစညး်များ�ှိသနညး်။ 

 

»» လငိစ်တိဝိ်ေသသလက�ဏာကွြဲပားသမူျားကိ ု ေထာကပံ့်ေပးေသာ အဖဲွ�အစညး်များ �ှိပါသလား။ 

မသနစွ်မ်းများအား ေထာကပ့ံ်ေပးေသာ အဖဲွ�အစညး်များ �ငှ့ ်သကေ်မွးမ�ဆိငုရ်ာ အဖဲွ�အစညး်များ �ှိပါသလား။ 
 

• ရပ်ရွာအတငွး် မညသ်ိုေ့သာ လ�ပ်�ှားမ�များ �ှိကာ လပ်ုငနး်အစအီစဉ်များြဖစေ်ြမာကရ်နအ်တကွ ် မညသ်ိုေ့သာ 

ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်�များ�ှိလာ�ိငုသ်နညး်။ 

»» အမျိုးသမီးအဖဲွ� လက�်ှိေဆာငရွ်ကေ်နေသာ အစအီစဉ်များ�ှိပါသလား။ 

»» ဘယအ်ချိနမှ်ာလပ်ုေလ�့ှိသလ ဲ(ေနရ့က၊် အချိန)် 

»» ည�ို ��ငိး်ေဆးွေ�းွေဆာငရွ်ကမ်� လိအုပ်ေနသမူျားအတကွ ်ဆကသ်ယွရ်မည့ ်အချကအ်လကမ်ျားမှာ 

အဘယန်ညး်။ 
 
  

• ေ���လျားအဖဲွ� မှ တစဦ်းချငး် �ငှ့ ်ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်အတငွး် “ပုံမှနြ်ဖစေ်စေသာ” 

�ကားဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်�များတငွ ်ေပါငး်စပ်လပ်ုေဆာင�်ိငုရ်န ်မညသ်ိုေ့သာ လ�ပ်�ှားမ�များကိ ု

လပ်ုေဆာငသ်င့သ်နညး်။ 

»» အဆိပုါ လ�ပ်�ှားမ�အစအီစဉ်များတငွ ်ပါဝငရ်န ်မညသ်ည့အ်ရငး်အြမစ�်ငှ့ ်က�မ်းကျငမ်�များကိ ုလိအုပ်သနည။် 
 

 
• ရပ်ရွာအေြခြပု အ��ရာယက်ငး်ေသာ သယယ်ပုိူေ့ဆာငေ်ရးလမ်းေ�ကာငး်မှာ အဘယန်ညး်။ လေူတ ွ

မညသ်ိုခ့ရီးသာွး�ကသနညး်။ ခရီးသာွးဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျား၏ ဖုနး်နပံါတမ်ျားကိ ုရ�ိငုပ်ါသလား။ 



 

အဆင့ ်၅။ ရ�ိှ�ိငုေ်သာ နညး်ပညာကိ ုသတမှ်တေ်ဖာ်ထတုက်ာ အသံးုြပုပါ။ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ေမးခွန်းများကိ ုေြဖဆိပုါ။ 

 
• အမျိုးသမီးများ လကလ်မ်ှးမီ�ိငုေ်သာ နညး်ပညာအမျိုးအစားမှာအဘယန်ညး်။ (ဥပမာ- ဖုနး်၊ စမတဖု်နး်၊ တကဘ်လက၊် 

လပ်ေတာပ့် စသညြ်ဖင့)် 

• အမျိုးသမီးများသည ် ၎ငး်နညး်ပညာများကိ ု ကိယုပုိ်ငသ်းီသန ့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ မိသားစု�ငှ့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်၊ 

ရပ်ရွာအသိငုး်အဝနး်�ငှ့ေ်သာ်လညး်ေကာငး်  မ�ေဝသံးုစွရဲြခငး်မျိုး�ှိပါသလား။ 

• မုိဘိငုး်ကနွရ်က�်ှိပါသလား။ 

• လ�ပ်စစမီ်း�ှိပါသလား။ 

• အငတ်ာနကခ်ျိတဆ်ကမ်��ှိပါသလား။ 

 

အဆင့ ်၆။ သငဖ်န်တးီထားေသာ ေြမပုံကိ ုြပန်လညသ်ံးုသပ်�ပီး ေ�� �ေြပာငး်ေနရာများသို ့ ခရီးသာွးြခငး်အေ�ကာငး်ကိ ု

စတငေ်တးွ�ကည့ပ်ါ။ ေအာကပ်ါ ေမးခွန်းများကိ ုေြဖဆိပုါ။ 
 

• အဖဲွ�တငွဘ်ယသ်ေူတပွါသလ။ဲ 

»» ဘယ�်စှေ်ယာကပ်ါသလ။ဲ သတူိုရဲ့ ့ အခနး်က�ကဘာေတလွ။ဲ 

»» အဖဲွ�တငွက်ျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသပူါသလား။ 

• ေ���လျားအဖဲွ�အတကွ ်သးီသန ့ေ်ပးထားေသာ ကား�ှိပါသလား။ 

 
»» ေ���လျားအဖဲွ�အတကွ ်ကားဘယ�်စှစ်းီအသံးုြပုမညန်ညး်။ 

»» ေ���လျားအဖဲွ� �ငှ့အ်တ ူကားေပါ်တငွမ်ညသ်ပူါဦးမညန်ညး်။ 

• သင�်ငှ့အ်တ ူမညသ်ည့အ်ရာများကိယုေူဆာငသ်ာွးရန ်လိအုပ်မညန်ညး်။ 

• လပ်ုငနး်များကိ ု အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် အဖဲွ�အေနြဖင့ ် အြခားမညသ်ည့အ်ရငး်အြမစ ် �ငှ့ ်

က�မ်းကျငမ်�များလိအုပ်သနညး်။ 

 

 

 

 



အဆင့ ်၇။ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ေမးခွန်းများကိ ုအသံးုြပု�ပီး လပ်ုငန်းေဆာငရွ်ကမ်� အစအီစဉ်ကိ ုချမှတေ်ရးဆွပဲါ။ 

 
• ေ���ေြပာငး်ေနရာ ဘယေ်လာကထ်သိာွးေရာကလ်ညပ်တမ်ညန်ညး်။ 

• အပတတ်ိငုး် ေနရာတိငုး်ကိသုာွးဖုိ�့ှိပါသလား။ 

 

»» လပ်ုငနး်အစအီစဉ်များ ေဆာငရွ်ကရ်န၊် ရ�ှိ�ိငုေ်သာ အေြခခအံေဆာကအ်အံုအရ မညသ်ည့ေ်နရ့က၊် 

မညသ်ည့အ်ချိနသ်ည ်သာွးေရာကေ်လလ့ာရန ်အသင့ေ်တာ်ဆံးုြဖစမ်ညန်ညး်။ 

»» ေနရာ/ဆိဒု ်တစခ်စုအီတကွ ်အချိနမ်ညမ်�သံးုမညန်ညး်။ 

 
• ဆိဒုတ်စခ်ခုျငး်စကီိ ုမညသ်ေူတသွာွးမညန်ညး်။ 

 

 »» အဖဲွ�ဝင ်တစေ်ယာကခ်ျငး်စတီိငုး်သည ်မညသ်ည့လ်ပ်ုငနး်အစအီစဉ်ကိ ုေဆာငရွ်ကရ်န ်တာဝန�်ှိသနညး်။ 

 

• အ�ကြံပုချက ် - မညသ်ည့ေ်န၊့ မညသ်ည့အ်ချန်ိတငွ ် ေ�� �လျားအဖဲွ�သာွးေရာကမ်ည့ ် ဆိဒုတ်စခ်ုချငး်စကီိ ု

အ�ကမ်းဖျဉ်းေဖာြ်ပထားသည့ ်အပတစ်ဉ်၊ လစဉ်အချိန်ဇယားတစခ်ု ဖန်တးီရန်။ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၄။ ေ�� �လျားဆိဒု/်ေနရာ ေြမပုံေရးဆွြဲခငး်�ငှ့ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး် အစအီစဉ် နမူနာ 

 
ေအာကပ်ါဥပမာများသည ်IRC Burundi အစအီစဉ်၏ ေ���လျားဝနေ်ဆာငမ်�ပုံစ ံအလပ်ု�ုံေဆးွေ�းွပဲွတငွ ်ဖနတ်းီခဲ�့ကေသာ 

ေ���လျားေနရာေြမပုံ�ငှ့ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး် အစအီစဉ်ြဖစသ်ည။် 

Bujumbura ဥပမာေြမပုံ (IRC Burundi)။ ေအာကပ်ါေြမပုံသည ်ေ���လျားဆိဒုမ်ျား၊ ဆိဒုမ်ျား�ကား�ှိ အကာွအေဝး �ငှ့ ်

ဆိဒုတ်စခ်စုတီငွ ်ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွအဲတကွက်နဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား  ကိေုဖာ်ြပထားသည။်  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး် အစအီစဉ်။ Bujumbura--Buterere, Gatumb, Kinama  �ငှ့ ် Kamenge တငွ�်ှိေသာ 

ေ���လျားေနရာများအတကွ ် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးေသာအဖဲွ�များ၏ အချိနဇ်ယားများကိ ု ေအာကတ်ငွ ် ေဖာ�◌ပ်ထားပါသည။် 

၄ငး်ေနရာတိုသ့ည ်တစခ်�ုငှ့ ်တစခ်နုးီကပ်ေနေသာေ�ကာင့ ်အဖဲွ�များမှ တစရ်ကတ်ညး်  �စှေ်နရာသာွး�ိငု�်ပီး ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� 

�ငှ့ ်လ�ပ်�ှားမ�အတကွ ်ဆိဒုတ်စခ်တုငွ ်အချိနသ်ံးုနာရီအသံးုြပု�ိငုမ်ည။် 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  

 

 

  

 

တနလင်္ာ အဂင်္ ါ ဗုဒ�ဟးူ �ကာသပေတး ေသာ�ကာ 

နယေ်ြမ 
Buterere, Kinama, Buterere, Kinama, �ုံး 

Gatumba Kamenge Gatumba Kamenge  

   
       

  စတိ်အပနး်ေြဖ  စတိ်အပနး်ေြဖ  သ�ိှိခံစားြခငး်�ငှ့ ် စက်ချုပ်ြခငး်�ငှ့ ် အစအီစဉ်ဆွြဲခငး်၊  

လပ်ုေဆာငခ်ျက ် လ�ပ်�ှားမ�များ�ငှ့ ် လ�ပ်�ှားမ�များ�ငှ့ ် နားေထာငေ်ပးြခငး် နားေထာငေ်ပးြခငး် မတှ်ပံတုငြ်ခငး်�ငှ့ ် 

  နားေထာငေ်ပးြခငး် နားေထာငေ်ပးြခငး်   �ကီး�ကပ်ကွပ်ကဲြခငး် 
       

  Buterere: Susan �ငှ့ ် Kinama: Susan �ငှ့ ် Buterere: Jean �ငှ့ ် Kinama: Jean �ငှ့ ် Susan, Jean �ငှ့ ် 

  ရပ်ရွာလူထု ရပ်ရွာလူထ ု ရပ်ရွာလူထု ရပ်ရွာလူထ ု �ကီး�ကပ်သူ၊  

တာဝန်�ှိေသာ  

ဝန်ထမ်းများ 

လုပ်ငနး်ဆံုချက် လုပ်ငနး်ဆံုချက် လုပ်ငနး်ဆံုချက် လုပ်ငနး်ဆံုချက် ရပ်ရွာလူထ ု 

Gatumba: Jean �ငှ့ ် 

�ကီး�ကပ်သ ူ
Kamenge: Jean  �ငှ့ ်

�ကီး�ကပ်သ ူ

Gatumba: Susan  

�ငှ့ ်ရပ်ရွာလူထ ု 

လုပ်ငနး်ဆံုချက်   

amenge: Susan �ငှ့ ်  

ရပ်ရွာလူထ ု

လုပ်ငနး်ဆံုချက်   

လုပ်ငနး်ဆံုချက်များ 

 
 

    
 

       



 

ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၅။ အေရးေပါ်ဖုန်းလိငုး်တစခု် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်အတကွ ်

ေနာကထ်ပ် လမ်း��န်ချကမ်ျား 
 
ေအာကပ်ါြဖည့စွ်က ်လမ်း�ွနခ်ျကသ်ည ်အေရးေပါ်ဖုန် ်းလိငုး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်အား  အေထာကအ်ပ့ံေပးရန ်ြဖစသ်ည။် 

 
 
ြပန်လညေ်ြဖ�ကားေပးမ� ကျင့ဝ်တစ်ညး်မျဉ်းများ 
 
 
သတစမ်တတ်ညး်ြဖစမ်�ကိ ုေသချာေစရန ်ြပနလ်ညေ်ြဖ�ကားေပးမ� ကျင့ဝ်တစ်ညး်မျဉ်းများကိ ုချမှတေ်ရးသားထားသင့သ်ည။် 

 

�ုိး�ှငး်ေသာ ကျင့ဝ်တစ်ညး်မျဉ်းတစခ်တုငွ ်ေအာကပ်ါအဆင့မ်ျားပါဝင�်ိငုပ်ါသည။် 
 

• စသံတမှ်တထ်ားေသာ စာသားအတိငုး် ြပနလ်ညေ်ြဖ�ကားပါ။ 

• လ�ို� ဝှကထ်နိး်သမ်ိးမ�ကိ ုေသချာေစပါ။ 

• ေလလ့ာဆနး်စစမ်� သတငး်အချကအ်လကက်ိ ုစုေဆာငး်ပါ။ 

• စတိခ်စံားမ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ်စတိ-်လမူ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ အေထာကအ်ပ့◌ေံပးပါ။ 

• တကိျေသချာ�ပီး အချိန�်ငှ့တ်စေ်ြပးညြီဖစေ်သာ အေြခခ ံသတငး်အချကအ်လကမ်ျား ေပးပါ။ 

• သင့ေ်လျာ်ပါက သကဆ်ိငုသ်မူျားဆသီို ့ လ�ေဲြပာငး်��နး်ပုိပ့ါ။ 

 

 
အေရးေပါ်ဖုန်းလိငုး် ဝန်ထမ်းအတကွ ်သငတ်န်းေပးြခငး် 
 
 
အကယ၍် အနမ့်ိဆံးုလိအုပ်ချကအ်ြဖစ ် ဝနထ်မ်းများသည ် GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�တငွ ် အသပိညာ�ှိ�ငှ့�်ပီးြဖစပ်ါက 

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်ဝနထ်မ်းများသည ်ေအာကပ်ါ သငတ်နး်ကိ ုရ�ှိထားသင့သ်ည။် 
 

• GBV အမျိုးအစားများ၊ ြဖစေ်စေသာအ�ကာငး်အရငး်များ�ငှ့ ် အကျိုးဆကမ်ျားကိ ု ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်ြခငး်ဆိငုရ်ာ 

သငတ်နး်။ 

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်များသည ် ဝနေ်ဆာငမ်�များအတကွ ် ကနဦးလပ်ုေဆာငခ်ျကအ်ြဖစ ် ၎ငး်တို ့ 

မညသ်ိုအ့လပ်ုလပ်ုသညက်ိ ုမိတဆ်ကြ်ပသြခငး်။ 

• အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်၏ ေဆာငရွ်ကခ်ျက ်�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးြခငး်ဆိငုရ်ာ ကျင့ဝ်တစ်ညး်မျဉ်းများ 

• အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်မှတစဆ်င့ ်အေထာကအ်ပ့ံေပးြခငး်သည ်လကူိယုတ်ိငုလ်ပ်ုေဆာငြ်ခငး်ထက ်မညသ်ိုက့ာွြခားပုံ�ငှ့ ်

မညသ်ိုေ့သာ အစားထိးုေြပာငး်လြဲခငး် လပ်ုေဆာငရ်န ် လိအုပ်မညန်ညး်။ (ဥပမာ လကူိယုတ်ိငု ်

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်အတကွ ် က�နေ်တာ်တိုသ့ည ် အြပနအ်လနှခ်ငမ်ငက်�မ်းဝငမ်�  တညေ်ဆာကြ်ခငး်၏ 

အေရး�ကးီပုံကိ ု အေလးထားကာ လံြုခံု ေသာ ေနရာများမှတစဆ်င့ ် အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား�ငှ့ ် 



ယံ�ုကညမ်�ရယြူခငး်၊ အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်ြဖင့ ် လပ်ုေဆာငမ်ရေသာ အေြခအေနတငွ ် ေြခဟနလ်ကဟ်နြ်ဖင့ ်

စကားေြပာြခငး်) တို ့ြဖစပ်ါသည။် 

• ��နး်ပုိမ့�လမ်းေ�ကာငး်များ�ငှ့ ်အရငး်အြမစ ်လမ်း��နမ်�များကိ ုစမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်�ငှ့ ်အသံးုြပုြခငး်။ 

• အချကအ်လကစ်မံီခန ့ခ်ွြဲခငး်။  

• မတကူွြဲပားေသာ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျား၏ မိသားစုဝငမ်ျား၊ သငူယခ်ျငး်များ၏ လိအုပ်ချကမ်ျား 

ြဖည့ဆ်ညး်ေပးြခငး်။ 

ဝနထ်မ်းများ၏ ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ�စွ◌မ်ွးရညက်ိ ု ေလလ့ာေစာင့�်ကည့ရ်နအ်လိုင့ာှ သငတ်နး်ေပးရာတငွ ်  သ�နတ်သူ�ုပ်ေဆာင ် 

ေလက့ျင့ြ်ခငး်၊  ၄ငး်တငွ ် �ကးီ�ကပ်ပ့ံပုိးေပးသသူည ်  အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်၊ူ မိသားစုဝင၊် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ ူ အြဖစ ် (သိုမ့ဟတု)် 

မသင့ေ်◌ေလျာ်စွာ ဖုနး်ေခါ်ဆိသုအူြဖစ ်ပါဝငသ်�ုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည။်  သ�နတ်သူ�ုပ်ေဆာင ် ေလက့ျင့ခ်နး်အတကွ ်�ကးီ�ကပ်သမှူ 

ကွြဲပားေသာ GBV ဝနေ်ဆာငမ်�များကိ ု  ေတာငး်ဆိြုခငး်ြပုလပ်ုသည့ ် ကွြဲပားြခားနားေသာ ဖုနး်ေခါ်ဆိသုမူျားအြဖစ ်

သ�ုပ်ေဆာငသ်င့သ်ည။် သိုမှ့သာလ�င ်   ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သသူည ်    ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ှိသည့ ် အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားအား 

တံု ့ြပနမ်�ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ကိ ု  ေလက့ျင့�်ိငုမ်ညြ်ဖစသ်ည။် �ကးီ�ကပ်ကပ်ွကသဲမူျားမှ ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သ၏ူ 

သ�ုပ်ေဆာငမ်��ငှ့ပ်တသ်က၍် ြပနလ်ညသ်ံးုသပ်သင့ပ်ါသည။် 

 

 
လံြုခံုေရးဆိငုရ်ာ ကျင့ဝ်တစ်ညး်မျဉ်းများ။ အေရးေပါ် ဖုန်းလိငုး်ကိ ုလံြုခံုစွာ အသံးုြပုမ�ဆိငုရ်ာ ပ့ံပုိးေပးြခငး် 
 
 

အထးူသြဖင့ ်IPV အေြခအေနတငွ ်အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး် အသံးုြပုေသာနညး်လမ်းကိ ုြပစမ်�ကျူးလနွသ်/ူအလွသဲံးုစားြပုလပ်ုသတူိုမှ့  

ေစာင့�်ကည့ေ်န�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်  အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများကိ ု တိးုြမ�င့လ်ပ်ုေဆာငရ်န ်

အေရး�ကးီလပှါသည။် ၄ငး်စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများသည ်  ြပငပ်မှ ေခါ်ဆိသုမူျားကိ ုဆကသ်ယွေ်ပးမ�များ ြပုလပ်ုသင့ပ်ါသည။် 

 



• ြပနလ်ညမ်ေခါ်ဆိရု မူဝါဒ။ အထးူသြဖင့ ်ခငမ်ငက်�မ်းဝငသ်မှူ အ�ကမ်းဖကမ်� ြဖစေ်နစဉ် အေြခအေနများတငွ ်

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး် ဝနထ်မ်းများသည ်အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မူျား၏ လံြုခံု ေရးတငွ ်ချကခ်ျငး်ကျေရာက�်ိငုေ်သာ 

အ��ရာယ�်ှိေနလ�င ်၎ငး်တိုက့ိ ုဖုနး်ြပနလ်ညမ်ေခါ်ဆိသုင့ပ်ါ။ အကယ၍် သငဘ်ကတ်ငွ ်ဖုနး်လိငုး် 

ြပတေ်တာကသ်ာွးလ�င ် အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်အူား သင့ဆ် ီြပနလ်ညေ်ခါ်ဆိရုန ်ေတာငး်ဆိပုါ။ 

• ဖုနး်မှ ေခါ်ဆိထုားမ�မှတတ်မ်း ေဖျာကဖ်ျကရ်န ်အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားကိ ုသတေိပးပါ။ IPV အေြခအေနတငွ ် 

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်၏ အ��ရာယတ်စခ်သုည ်ြပစမ်�ကျူးလနွသ်ကူ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်၏ူ ဖုနး်ကိ ု

ေထာကလ်မ်ှးမ�ြပုလပ်ု�ိငုသ်ည။် 

• သေကင်္တစနစ ်(သို ့) အလနံ ီ(အ��ရာယက်ိ ု�ကို တငသ်တေိပးချက)်များ ထား�ှိြခငး်။ အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်ြဖင့ ်

ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ��ငှ့ ်စဉ်ဆကမ်ြပတ ်ေထာကပ့ံ်မ�ရ�ှိေနေသာ အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်သူည ်အမ်ိတငွ ်လံြုခံု မ�ဆိငုရ်ာ 

စိုးရိမ်ရမ�ပူပနမ်�များ�ှိေနလ�င ်  အသက�်ငှသ်နက်ျနရ်စသ်�ူငှ့ ်ြဖစရ်ပ်ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သသူည ်သေကင်္တစနစ ်

တစခ်ကုိ ုသေဘာတညူမီ��ှိရမည။် အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်သူည ်၎ငး်တို၏့ ဖုနး်ေခါ်ဆိမု�များကိ ု

ေထာကလ်မ်ှးြခငး်ခရံကာ ဖုနး်ေြပာဆိရုနမ်လံြုခံု သညဟ် ုခစံားရလ�င ်အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်ဝနထ်မ်းများကိ ု

အသေိပးရန ်၎ငး်သေကင်္တကိ ုအသံးုြပု�ိငုသ်ည။် IPV ြပစမ်�ကျူးလနွသ်မူျားသည ်အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်မှူ 

ဖုနး်အသံးုြပုမ�ကိ ုေစာင့�်ကည့�်ိငု�ုံ်သာမက ဖုနး်ေခါ်ဆိမု�များကိလုညး် ေစာင့�်ကည့�်ိငုသ်ည။် အကယ၍် 

အေရးေပါ်ဖုနး်လိငုး်ဝနထ်မ်း အေြမာကအ်များ�ှိေနလ�င ်အစအီစဉ်တစခ်လုံးုတငွ ်ပါဝငေ်သာ မတကူွြဲပားသည့ ်

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားမှ အ�ကမ်းဖကမ်�အေ�ကာငး် ေြပာဆိေုနြခငး်ကိ ုရပ်တန ့ရ်န၊် အတိခုျုပ် ေြပာဆိရုန၊် �ငှ့ ်

ဖုနး်ေခါ်ဆိမု�ကိ ုအလ�ငအ်ြမန ်အဆံးုသတလ်ိကုရ်န ်လိအုပ်ေနချိနတ်ငွ ်အချကြ်ပ�ိငုေ်သာ တညူသီည့ ်

သေကင်္တစနစက်ိ ုအသံးုြပု�ိငုသ်ည။် ဥပမာ -  အကယ၍် သမူတငွ ်အ��ရာယက်ျေရာကေ်နကာ ဖုနး်ေခါ်မ�ကိ ု

ရပ်တန ့ရ်န ်လိအုပ်ေနချိနတ်ငွ ် “သငသ်ည ်ေကျာငး်/ေဆးခနး်၏ ဆရာ/ဆရာမ ြဖစသ်ည။် အတနး်အတကွ ်

စာရငး်မေပးထားပါ။” ဟ ုဝန်ထ်မ်းက အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်အူား ေြပာဆိ�ုိငုသ်ည။် 

 အစအီစဉ်မှ ေတာငး်ဆိေုသာ ေခါ်ဆိမု�တိငုး်ကိ ုလံြုခံု မ�အစအီမံတစခ်ြုဖင့ ်တွထဲားသင့ပ်ါသည။် 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ချကခ်ျငး်ကျေရာက�်ိငုေ်သာ အ��ရာယအ်ား တံု ့ြပန်မ�ဆိငုရ်ာ ကျင့ဝ်တစ်ညး်မျဉ်းများ 
 
 

အသက�်ှငက်ျနရ်စသ်မူျားသည ် ချကခ်ျငး်ကျေရာက�်ိငုေ်သာ အ��ာရာယ�်ကံု ေတွ� �ိငုေ်သာအခါ အကအူညအီတကွ ်ေခါ်ဆိမု� 

ြပုလပ်ု�ိငုေ်သာေ�ကာင့ ်အလံြုခံု ဆံးုအမူအကျင့ြ်ဖင့ ်အသက�်ငှက်ျနရ်စသ်အူား ေထာကပ့ံ်ရန�်ငှ့ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်

စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများကိ ုေရးဆွရဲန ်အေရး�ကးီသည။်  ေအာကပ်ါအချကသ်ည ်စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်း/ကျင့ဝ်တ ်နမူနာြဖစ�်ပီး 

၄ငး်သည ်ြဖစရ်ပ်ကိ◌ုင်တ်ယွေ်ြဖ�ှငး်သမူျားအား  အေြခအေနတစခ်တုငွ(်ေဒသတစခ်�ုငှ့ ်တစခ်အုလိကု ်

လိကုေ်လျာညေီထ�ွှိေစရမည)် မညသ်ို ့ြပုလပ်ုရမညက်ိ ုသတမှ်တအ်�ကြံပု�ိငုသ်ည။် ၄ငး်သည ်အလံးုစံုပါဝငေ်သာ 

လံြုခံု မ�အစအီစဉ်ြဖစရ်န ်မရညရွ်ယပ်ါ။ (၎ငး်သည ်ေအဂျငစ်မီျားဆိငုရ်ာ GBV ြဖစရ်ပ်စမံီခန ့ခ်ွမဲ� လပ်ုငနး်လမ်း��နမ်ျားတငွ ်

ပါဝင�်ပီးြဖစသ်ည)်( လင့ခ်)်။ 

 

 
 

သင့တ်ငွ ်အ��ရာယက်ျေရာကေ်နပါသလား။ 
 

မဟတုပ်ါ 
 အေရးေပါ်ဖုနး်လိုငး် ြဖစရ်ပ်စီမံခန ့ခ်ွဲြခငး် 

  လုပ်ငနး်စဉ်ကိ ုဆက်လက် 
    

    လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 
      

 
 
 

           ဟတုပ်ါသည။် 
 
 
 
 

 
                          မိဘုိုငး်ဖုနး်ြဖင့ ်ေြပာေနပါသလား။ 

 
 
 
 
 
                                             ဟတုပ်ါသည။် 
 
 

သင ်ဖုနး်လိငုး်ေပါ်မှာလား။ အကယ၍် 

က�နေ်တာတ်ို ့ အဆက်အသယွမ်ရလ�င ်သင၏် 

လံုြခံုမ�အတွက် က��◌ုပ်် ြပနလ်ည ်

မေခါ်ဆိ�ုိငုပ်ါ။ သင ်ေဘးကငသ်ာွးေသာအခါ 

အေရးေပါ်ဖုနး်လိုငး်ကို ြပနေ်ခါ်ေပး�ိငုမ်လား။  

 
 
 

 
NO 
 
 
NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ဟတုပ်ါသ

ည။် 

 
 
 
 

သငဘ်ယမ်ာှလ။ဲ 

သငအ်မိမ် ှလံြုခံု စာွ အြပငထ်ကွ�်ိငုပ်ါသလား။ 

အကအူညေီြပးေခါ် �ိငုပ်ါမ့လား။ သင့အ်ား 

ပိတေ်လာှငထ်ားပါသလား။ ြပစမ်�ကျူးလနွသ်�ူငှ့ ်ေဝးေအာင ်

သင့က်ိယုသ်င ်အ��ရာယက်ငး်ေအာင ်လပ်ု�ိငုပ်ါသလား။ 

ြပစမ်�ကျူးလနွသ်သူည ်လကန်ကတ်စခ်ခု ုကိငုထ်ားသလား။ 

သငလ်ိငုး်ေပါ်တငွ�်ှိေနချိန ်က��◌ုပ််အေနြဖင့ ်

သင့က်ိအုကအူညေီပးရန ်သင့အ်တကွ ်ေခါ်ေပးလိုရ့ေသာ 

တစေ်ယာကေ်ယာကမ်ျား�ှိသလား။ 

က�နေ်တာ်တို ့ ရဲကိ ုဖုနး်ေခါ်ဆိသုင့သ်လား။ အရငတ်နုး်က 

အလပ်ုတွလဲပ်ုဖူးေသာ ရပ်ရွာလ�ူကးီများ�ှိသလား။ 

လကလ်မှး်မှေီသာ အမိန်းီချငး်များ�ှိလား။ မာေ�ကာေသာ 

အရာများရဲ ့ အေဝးမာှေန�ိငုပ်ါသလား။ တခံါးဆသီို ့ 

ေ��� �ိငုလ်ား။ 
   

 
 

 



 

ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ၆။ အပ်ုစလုိကု ်အစအီစဉ်များ ြပုလပ်ုရာတငွ ်ြဖစေ်ပါ်လာ�ိငုသ်ည့ ်

အခကအ်ခဲများအား ေြဖ�ှငး်�ိငုမ်ည့ ်အစအီစဉ်တစခု် ေရးဆွရဲန် လမ်း��န်ချကမ်ျား24 
 
ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ြခငး် အစအီစဉ်သည ် တစစ်ံတုစေ်ယာက်အား သူတို၏့ဘဝထမဲ ှအရငး်အြမစ်များ (လူ၊ အရာဝတ� ု၊ လ�ပ်�ှားမ�များ) 

စသညတ်ိုက့ို ေဖာ်ထတု်ရန ်သင�်ကားေပးသည။် ၎ငး်သည ်သူတိုက့ို ေပျာ်ရ�ငေ်စ�ပီး သက်ေတာင့သ်က်သာ�ှိေစသည။် ထိုေ့�ကာင့ ်

(စတိ်အေ�ာှက်အယှက်ြဖစြ်ခငး်၊ ေ�ကာက်ြခငး်၊ အထးီကျနြ်ခငး် စသညြ်ဖင့)် ဆိုးရွားစာွခံစားရချိနတ်ွင ် ၎ငး်အရငး်အြမစမ်ျားဆီသို ့ 

ေရာက်�ှိေစ�ိငုသ်ည။် ကို◌င်တ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ရန ်အစအီစဉ်ေရးဆွြဲခငး်မတှစဆ်င့ ်ြဖစရ်ပ်ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်သူသည ်ပါဝငသ်ူများအား 

သူတိုသ့ေဘာေတွ�ေသာ အေပါငး်လက�ဏာေဆာငေ်သာ လ�ပ်�ှားမ�များတွင ်ပါဝငရ်နအ်ားေပးရမည။် ၎ငး်သည ်သူတို၏့ 

စတိ်အေြခအေနတိုးတက်ေအာင�်ငှ့ ်ပံုမနှအ်ေြခအေနသို ့ ေရာက်�ှိေအာငက်ူညေီပးလိမ့်မည။် (ေစျးသွားြခငး်၊ တြခားသူ�ငှ့ ်

စကားေြပာြခငး် စသညြ်ဖင့)်။ 

 

အုပ်စတုစခ်ုတွင ်ကိုငတ်ွယ်ေြဖ�ှငး်ရန ်အစအီစဉ်များြပုလုပ်ေသာအခါ ၎ငး်တိုက့ိုယ်တိုင ်ဤေမးခွနး်များ ေမးြခငး်ြဖင့ ်စဉ်းစားေစရန ်

တစဦ်းစကီိ ုအားေပးရမည။် ဦးေဆာငသ်ူသည ်ဥပမာများေပး�ိငုသ်ည။် အတငး်ေဝမ�ေစြခငး်မြပုလုပ်ရ။ သိုေ့သာ် ေဝမ�ချငလ်�င ်

ေဝမ�ဖိုရ့နအ်ားေပးရမည။် 
 
 
 

အပ်ုစုတစခ်ုတငွ ်တစဦ်းချငး်စ ီကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ြခငး်အစအီစဉ်ေရးဆွမဲ�အတကွ ်လပ်ုငန်းစဉ် အဆင့ ်၄ ဆင့ ်

 

• အဆင့(်၁)။ ပါဝငသ်ူမ ှယံု�ကည်ရေသာသူ (သို)့ သူမ၏ဘဝတွင ်၎ငး်တို�့ငှ ့�်ှိစဉ် သက်ေတာင့သ်က်သာြဖစသ်ညဟ် ုခံစားရေသာ 

သူတိုက့ို ေဖာ်ထတု်ရမည။် "သင-်----------- (ဥပမာ ေ�ကာက်ရံွ �၊ ဝမ်းနညး်၊ အထးီကျန)်ခံစားရေသာအခါ မညသ်ူတိုက့ို 

စကားေြပာ�ိငုသ်နညး်။ (သူတို ့ သက်ေတာင့သ်က်သာ စကားေြပာ�ိငုသ်ူများကို ပါဝငသ်ူများမ ှစာရငး်ြပုစထုား�ှိပါေစ။) 

• အဆင့(်၂)။ ပါဝငသ်ူများကို ေပျာ်ရွငသ်ာယာေစသည့ ်လ�ပ်�ှားမ�များကို ေဖာ်ထတု်ပါ။ စတိ်ဝငစ်ားမ��ငှ့ ်အားသာချက်များကိ ု

တညေ်ဆာက်ပါ။ လ�ပ်�ှားမ�များြပုလုပ်စဉ် သူမတွင�်ှိေသာ ေကာငး်ေသာခံစားချက်များကို  ေဖာ်ထတု်ရနက်ူညီပါ။ 

"ဒအီရာေတွကို ြပုလုပ်ရြခငး်ြဖင့ ်သင့အ်ေနနဲ ့ မညသ်ိုခ့ံစားရပါသနညး်” စသည့ ်ေမးခွနး်ေမးြခငး်။ (ေပျာ်ရ�ငလ်ား၊ 

စတိ်သက်သာမ��ှိလား စသညြ်ဖင့)် 

• အဆင့(်၃)။  လူအများ ပးူေပါငး်ပါဝင�်ိငုရ်န၊် လ�ပ်�ှားမ�များ ြပုလုပ်ရန ်�ငှ့ ်၎ငး်တိုေ့ဖာ်ထတု်ထား�ပီးြဖစေ်သာ 

အြခားအားသာချက်များ�ငှ့ ်  စိတ်ဝငစ်ားမ�များကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာငရ်န၊် ၎ငး်တိုမ့ ှအေထာက်အပံလ့ိုအပ်�ပီး ဆိုးရွားစာွ 

ခံစားရေနေသာအချိန ် အကူအညေီပးရန၊် ပါဝငသ်ူများ�ငှ့ ်အစီအစဉ်များအတူေရးဆွပဲါ။ 

• အဆင့(်၄)။ ၎ငး်တို၏့လ�ပ်�ှားမ�များကို ေဝမ�ရနအ်ားေပးြခငး် (၎ငး်တို ့ ဆ���ှိ◌မှသှာလ�င)် ၎ငး်လ�ပ်�ှားမ�များကို 

လံုြခံုေသာေနရာတွင ်ပးူေပါငး်၍ လုပ်ေဆာင�်ိငုပ်ါသလား။ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ပါဝငသ်မူျားမှ ၎ငး်တို၏့ အားသာချကမ်ျား�ငှ့ ်စတိဝ်ငစ်ားမ�များကိ ုေဖာ်ထတုရ်န ်အသံးုဝငေ်သာ နညး်လမ်းအချို�တငွ ်

 

• ၎ငး်တိုမှ့ သတူို�့ငှ့�်ှိေနစဉ် လံြုခံု �ပီး အေထာကအ်ပ့ံြဖစေ်စသညဟ် ုခစံားရေသာသမူျားကိ ုသတမှ်တေ်ဖာ်ထတု�်ိငုရ်န ်

၎ငး်တို�့ငှ့ ်စကားစြမည ်ေြပာဆိြုခငး်ြဖင့ ်ကညူပီါ။ ၎ငး်တိုမှ့ ထိသုမူျား�ငှ့ ် မညသ်ိုဆ့ကသ်ယွသ်ညက်ိ ု�ှာေဖွပါ။ 

• ၎ငး်တို၏့ ယံ�ုကညမ်��ငှ့ ်၀ိညာဉ်ေရးရာ သေဘာထားခယံခူျကမ်ျားအေ�ကာငး် နားလည�်ိငုရ်န ်၎ငး်တို�့ငှ့ ်စကားေြပာပါ။ 

သတူိုအ့ထးီကျနသ်ညဟ် ုခစံားေနရလ�င ်၎ငး်တို၏့ ယံ�ုကညမ်��ငှ့ ်ြပနလ်ညခ်ျိတဆ်ကေ်ပး�ိငုရ်န ်ကညူပီါ။ 

• ၎ငး်တို ့ ဝမ်းနညး်ေနေသာအခါ ဘာေတလွပ်ု�ိငုသ်ညက်ိ ု၎ငး်တို�့ငှ့ ်စကားအတေူြပာြခငး်ြဖင့ ်ေြပာြပပါ။ မညသ်ကူ 

၎ငး်တို၏့လံြုခံု စတိခ်ျရေသာ သငူယခ်ျငး်များြဖစေ်�ကာငး်�ငှ့ ်မညသ်ိုေ့သာလ�ပ်�ှားမ�များသည ်၎ငး်တိုက့ိ ု

ေပျာ်ရ�ငေ်စသညက်ိ ု�ှာေဖွပါ။ 

• ပါဝငသ်မူျားကိ ု၎ငး်တို၏့ ကိယုပုိ်ငအ်ားသာချကမ်ျားကိ ုသတြိပုမိေအာငက်ညူပီါ။ ချီးေြမ�ာကပ်ါ။ လသူားအားလံးုသည ်

၎ငး်တိုက့ိယုတ်ိငု ်အစွမ်းအစ�ှိေသာ လသူားများြဖစ�်ပီး ချစြ်ခငး်ေမတ� ာ၊ ေပျာ်ရ�ငမ်��ငှ့ ်ကာကယွမ်�တိုက့ိ ု

ထိကုတ်နသ်မူျားဟ ုြမငရ်နလ်ိအုပ်ပါသည။် 
 
 
 
 
 
24 Adapted from IRC Thailand Psychosocial Interventions for GBV Survivors – internal document. 

 




