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ေကေးဇူးတင်မှတ်တမ်း 
“နားထောင်ပါ။ ဘာရိုမီတာ” ကို ထြပာင်းလဲမှုသီအိုရီထပါ်အထြေေံ၍ နိုင်ငံတကာ အကူအညီထပးထရးအဖွဲ့(IRC) 
နှင့် Global South အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ထသာ အမျ ိုးသမီးအထရး တက်ကကလှုပ်ရှားထသာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် 
အမျ ိုးသမီးများ အေွင့်အထရးဆိုင်ရာ ကွန်ယက်များမှ ဖန်တီး ထရးသားေဲ့ပါသည်။ (စာမျက်နှာ ၆ - ၇ 
ကကည့်ပါ) ၎င်းသည် လူသားေျင်း စာနာထောက်ေားမှု အထြေအထနများ၌ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထနှာင့်ယှက်မှု၊ 
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထေါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ေုတ်ြေင်းနှင့် လွဲမှားစွာ ြပုကျင့်ြေင်းတို့ကို ထလှော့ေျနိုင်ရန် 
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ြပုြပင်ထြပာင်းလဲမှု၊ ထအဂျင်စီများအကကား တုံ့ြပန်ထဆာင်ရွက်မှုနှင့် အရင်းအြမစ်များ 
တိုးပွားလာထရး စသည်တို့အား ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ထအာင် ရည်ရွယ်ေျက်ြဖင့် ဒုက္ခသည် မိန်းကထလးငယ်များ၊ 
အမျ ိုးသမီးများနှင့် အထရးထပါ် အထြေအထနတွင် အလုပ်လုပ်ရထသာ အမျ ိုးသမီးများ၏ အသံနှင့် စွမ်းအားကို 
ြမှင့်တင်နိုင်ရန် ထမှော်မှန်းကာ အထမရိကန် နိုင်ငံြေားထရးဌာနမှ ပံ့ပိုးထပးထသာ “နားထောင်ပါ” စီမံကိန်း၏ 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ေု ြဖစ်သည်။ 

“နားကထာင်ပါ။ ဘာရိုမီတာ” အား “နားကထာင်ပါ” စီမံကိန်းဆိုင်ရာ Global South အဖေဲ့တေင်ပါေင်ကော အမျ ိုးေမီးအကရး 
တက်ကကေှုပ်ရှားကော အဖေဲ့အစည်းများနှင့် အမျ ိုးေမီးများ အခေင့်အကရးဆိုင်ရာ ကေန်ယက်များမှ အကကံကပးအဖေဲ့၏ 
ေမ်းညွှန်ချက်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတေင် အကြခခံကာ   VOICE နှင့် IRC မှ ကရးေားြပုစုခဲ့ပါေည်။ “ဘာရိုမီတာ” စာအုပ် 
ြဖစ်ကပါ်ောကအာင် ဖေဲ့စည်းထားကော အကကံကပးကကာင်စီ 1 ေည် ယင်းစာအုပ်ဒီဇိုင်း ကရးဆေဲေည့် ကာေတစ်ကေျှာက်ေုံးတေင် 
အေေန်အကရးကကီးကော အကကံကပးြခင်း အခန်းကဏ္ဍမှ ပါေင်ခဲ့ေည်။ အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်း (၃)
ခုနှင့် နိုင်ဂျးီရီးယား၊ ေက်ဘနေန်၊ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံများရှိ  IRC ၏ နိုင်ငံေုံးဆိုင်ရာ အမျ ိုးေမီး ကာကေယ်ကစာင့်ကရှာက်မှုနှင့် 
စေမ်းရည်ြမှင့်တင်မှု (WPE) အစီအစဉ်အဖေဲ့ (၃)ခုနှင့် VOICE တို့မှ ဘာရိုမီတာကို ကရှ့ကြပးစမ်းေပ်ေုပ်ကဆာင်ခဲ့ပပီး ၎င်းအား 
ြပန်ေည်ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် အပပီးေတ်ြခင်းတေင် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်ခဲ့ေည်။ နိုင်ဂျးီရီးယား၊ ေက်ဘနေန်၊ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံများရှိ 
အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်အား ၎င်းတို့၏ အကတေ့အကကုံများ မျှကေကာ တစ်နိုင်ငံချင်းစီ၏ ေူေားချင်း 
စာနာကထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ြခင်းများတေင် ကစတနာ့ေန်ထမ်းများအား ပူးကပါင်းကစေည့်အတေက် 
ဖေံ့ပဖိုးကရးဆိုင်ရာ Akkar ကေန်ယက်၊ ကျား/မ တန်းတူကရး၊ ပငိမ်းချမ်းကရးနှင့် ဖေံ့ပဖိုးကရးစင်တာ၊ နိုင်ငံတကာ အမျ ိုးေမီးများဆိုင်ရာ 
ပငိမ်းချမ်းကရးစင်တာ၊ VOICE နှင့် IRC WPE အဖေဲ့များမှ ကကျးဇူးတင်ရှိပါေည်။ 

“နားကထာင်ပါ။ ဘာရိုမီတာ” အား အကမရိကန် နိုင်ငံြခားကရးဌာနမှ ကထာက်ပံ့ကပးကော ဘဏ္ဏကငေ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် 
ကထာက်ပံ့ကပးခဲ့ေည်။ ဤစာအုပ်၌ ကဖာ်ြပထားကော ထင်ြမင်ယူဆချက်များ၊ ကတေ့ရှိချက်များနှင့် ကကာက်ချက်ချြခင်းများေည် 
စာကရးေူများထံမှ ြဖစ်ပပီး အကမရိကန် နိုင်ငံြခားကရးဌာန၏ ေကဘာထားများကို ထင်ဟပ်ကရးေားထားြခင်း မဟုတ်ပါ။ ၂၀၁၈ 
ခုနှစ်မှစတင်၍ အကမရိကန် အစိုးရ၏ ေက်ကဆာင်အြဖစ် “နားကထာင်ပါ။ ဘာရိုမီတာ” စာအုပ်အတေက် ကထာက်ပံ့ကပးမှုအကပါ် 
ေူဦးကရ၊ ဒုက္ခေည်များနှင့် ကရှေ့ကြပာင်းေေားောကရးဗျူရို - အကမရိကန် နိုင်ငံြခားကရးဌာနအား IRC မှ ကကျးဇူးတင်ရိှပါေည်။ 

1  အကကံကပးကကာင်စီ အဖေဲ့ေင်များအား ဤကနရာတေင် ြကည့်နိုင်ေည်။  https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/ 

https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/
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“နားေထာင်ပါ။ ဘာရိုမီတာ” နိဒါန်း
ေူေားချင်းစာနာ ကထာက်ထားမှု အေိုင်းအေန်းေည် အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအတေက် ေုပ်ကဆာင်ကပးရန် 
ပျက်ကေက်ကနေည်။ ေူေားချင်းစာနာမှု အကူအညီများအား အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ် များ၏ ေုံခခုံကရးကို 
ဦးစားကပးေုပ်ကဆာင်ြခင်း ေို့မဟုတ် ေူတို့နှင့်အတူ ေုပ်ကဆာင်ြခင်း ေို့မဟုတ် ယင်းကဲ့ေို့ ေုပ်ကဆာင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်း
ကရးဆေဲထားြခင်းမရှိေည်ောမက အကူအညီကပးကရးဆိုင်ရာ ကစာင့်ြကည့်ကေ့ောြခင်း ေို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကရးဆေဲြခင်းတေင် 
အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များ ေုံကောက်စော ပါေင်ြခင်းမရှိပါ။  ကဒေတေင်းနှင့် ကနရပ်စေန့်ခော ကြပာင်းကရှေ့ရကော 
ရပ်ရွာများမှ အမျ ိုးေမီးကရးရာ အဖေဲ့အစည်းများ၊ ကေန်ယက်များနှင့် ေှုပ်ရှားကဆာင်ရွက်မှုများက ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ြခင်းတို့မှ မြကာခဏ ဖယ်ကျဉ်ခံကနရေည်။ ကနရပ်စေန့်ခော ကြပာင်းကရှေ့ရကော အမျ ိုးေမီးများ၏ 
ကခါင်းကဆာင်မှုနှင့် ရပ်ရွာအဖေဲ့ငယ်များကို ေျစ်ေျူရှုခံရေည်။ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ရာ၌ 
အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များ၏ အြကမ်းဖက်ခံရေည့် အကတေ့အကကုံများ၊ ကထာက်ပံ့မှုများအား ေုံခခုံ၍ မျှတစော 
ရယူရာတေင် ကကုံကတေ့ရကော ၎င်းတို့၏ အခက်အခဲများ အကြကာင်း အများေိကအာင် ထုတ်ကြပာတတ်ကော  ကျား/မ 
အကြခြပုအြကမ်းဖက်မှု (GBV) တားဆီးကရး ေုပ်ကဆာင်ကနေူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိတ်ဖက်အဖေဲ့များ — ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါ
င်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းအား တားဆီး တုံ့ြပန်ကရး (PSEA) ေုပ်ကဆာင်ကနေူများ အပါအေင်— 
တို့ေည် မြကာခဏ ထုတ်ပယ်ခံရြခင်း ေို့မဟုတ် နှုတ်ဆိတ်ကနရန် တေန်းအားကပးခံရေည်။ 2  

ဘာရိုမီတာ ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ၎င်း၏ 
ရည်ရွယ်ခေက်မှာ အဘယ်နည်း။
 “နားထောင်ပါ၊ ဘာရိုမီတာ”ေည် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကရးကပါ်တုံ့ြပန်မှုအေိုင်းအေိုင်းက ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်း (SEA) နှင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှု(SH) အပါအေင် 
GBV အား တားဆီးတုံ့ြပန်ကာ ကေျာ့ချနိုင်စေမ်း ရှိမရှိကို ဆုံးြဖတ်ရန်၊ အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များ၏ 
ဘေအကတေ့အကကုံများကို စစ်ကဆးကပးမည့် အစီအစဉ်ကရးဆေဲြခင်းနှင့် အကဲြဖတ်မှုဆိုင်ရာ ကိရိယာတစ်ခုြဖစ်ေည်။  
ဘာရိုမီတာေည် စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးအတေက် အကကံြပုချက်များကပးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
အကရးကပါ်အကြခအကနများ၌ ေုပ်ကဆာင်ကနေူများနှင့် အကရးကပါ် တုံ့ြပန်မှု၏ အေန်းအေိုင်းအတေင်းရှိေူများ အပါအေင် 
အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအတေက် ေူေားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်မှုတစ်ခု၏ အားနည်းချက်နှင့် 
အားောချက်များကို ေျင်ြမန်စော အကဲြဖတ်ရန် ဖန်တီးထားြခင်းြဖစ်ေည်။ အကကာင်အထည်ကဖာ်ရန်နှင့် 
အပပီးေတ်ေုပ်ကဆာင်ရန် အတေက် အချက်အေက် စုကဆာင်ြခင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာများနှင့် ေမ်းညွှန်ချက် (၄)ခုကို 
အေုံးြပုထားေည်။ ၎င်းတို့မှာ ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ ကဆေးကနေးြခင်းများ (FGDs)၊ အဓိက ေတင်းကပးေူအား ကမးြမန်းြခင်းများ 
(KIIs)၊ ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်း၊ နှင့် ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းတစ်ခု တို့ြဖစ်ေည်။  

အထူးေြဖင့် ဘာရိုမီတာေည် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ရန် တာေန်ရှိေူများအား အမျ ိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များအတေက် တာေန်ခံမှုရှိကစရန် အမျ ိုးေမီးအဖေဲ့များ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များ၊ အြခားကော GBV 
တားဆီးကရး ေုပ်ကဆာင်ကနေူများအတေက် စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရး ကိရိယာတစ်ခုအြဖစ် အေုံးြပုနိုင်ပါေည်။ 

ဘာရိုမီတာအား Global South နှင့် IRC အဖေဲ့၏ အမျ ိုးေမီးများ အခေင့်အကရးဆိုင်ရာ တက်ကကေှုပ်ရှားေူများက 
ဖန်တီးထားကော ကြပာင်းေဲမှုေီအိုရီတေင် အကြခြပု၍ GBV၊ ကျား/မကရးရာ တန်းတူညီမျှမှု၊ SH/SEA၊ နှင့် အကရးကပါ် 
တုံ့ြပန်မှုကဏ္ဍတေင် ကျွမ်းကျင်ေူများမှ မေမ်းမံဖန်တီးခဲ့ပါေည်။ ဘာရိုမီတာအား  အပိုင်း (၄) ပိုင်းေွဲေားပပီး တစ်ပိုင်းစီသည် 
ထြပာင်းလဲမှုသီအိုရီ၏ ကွဲြပားထသာ ရည်မှန်းရလဒ်များနှင့် သက်ဆိုင်ကာ တစ်ေုစီတွင် အညွှန်းကိန်း တိုင်းတာမှုများ 

2  Oxfam ကထနဒါ၊ “ထဒသတွင်း အသုံးြပုနိုင်ရန် အမျ ိုးသမီးအထရး ေျဉ်းကပ်မှုတစ်ေု - လူသားေျင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ၌ အမျ ိုးသမီး အေွင့်အထရးဆိုင်ရာ 
တက်ကကလှုပ်ရှားသူများ၏ ထေါင်းထဆာင်မှုကို ကထနဒါနိုင်ငံမှ မည်သို့ ပံ့ပိုးထပးနိုင်သနည်း။” (၂၀၁၈): https://www.oxfam.ca/wp-content/uploads/2018/06/a-femi-

nist-approach-to-localization.pdf. 

https://www.oxfam.ca/wp-content/uploads/2018/06/a-feminist-approach-to-localization.pdf
https://www.oxfam.ca/wp-content/uploads/2018/06/a-feminist-approach-to-localization.pdf
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၂၁ ေုပါဝင်သည်။  ရေဒ်များေည် ကကီးမားကျယ်ြပန့်ကော ကမျှာ်မှန်းချက်အကပါ် အကြခခံ၍ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုံ့ြပန်မှု၏ နယ်ပယ်တစ်ခုေုံးကို အေုံးြပုေူများမှ အကဲြဖတ်ြခင်းအား အကထာက်အကူ ြဖစ်ကစရန် ရည်ရွယ်ေည်။ ၎င်းက 
အကျပ်အတည်းကြကာင့် ထိခိုက်ခံစားရကော အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များ၊ အကရးကပါ် အကြခအကနများ၌ 
အေုပ်ေုပ်ရကော အမျ ိုးေမီးများေည် အြကမ်းဖက်မှုနှင့် တန်းတူညီမျှမှု မရှိြခင်းတို့မှ ကင်းကေးပပီး ၎င်းတို့၏ 
အေားအောကကာင်းကော အနာဂတ်ကို ရှာကဖေနိုင်ရန် ကူညီကပးေည်။ 3

ဘာရိုမီတာ အားညွှန်းြပေနသည့် အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းမေား
GBV ကို ကကိုတင်ကာကေယ်ြခင်းနှင့် တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း နှင့် ေေဲမှားစောြပုကျင့်ြခင်းဆိုင်ရာ အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းများကို ဘာရိုမီတာ ေမ်းညွှန်ချက်စာ
တမ်းတစ်ခုေုံးတေင် ကိုးကားအေုံးြပုထားေည်။ အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းများဆိုေည်မှာ ကအာက်ကဖာ်ြပပါ ကမ္ဘာတစ်ေှမ်းမှ 
ကအဂျင်စီများအြကား အကကာင်းဆုံး အကေ့အကျင့်များကို ကိုယ်စားြပုပါေည်။ 

 Interagency GBV Minimum Standards4

 Inter-Agency Standing Committee (IASC) GBV Guidelines5

 PSEA Minimum Operating Standards6

 Best Practice Guide Inter-Agency Community Based Complaints Mechanisms7

 GBV Accountability Framework8

3  “နားထောင်ပါ၊ ထြပာင်းလဲမှုသီအိုရီ”အား ဤထနရာတွင် ကကည့်နိုင်သည်။  https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2021/03/Listen-Up-Theory-of-

Change-2019.pdf 

4  https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-11/19-200%20Minimun%20Standards%20Report%20ENGLISH-Nov%201.FINAL_.pdf

5  https://gbvguidelines.org/en/

6  https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/content-1

7  https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50

8  https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field

https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-11/19-200%20Minimun%20Standards%20Report%20ENGLISH-Nov%201.FINAL_.pdf
https://gbvguidelines.org/en/
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/content-1
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2021/03/Listen-Up-Theory-of-Change-2019.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2021/03/Listen-Up-Theory-of-Change-2019.pdf
https://gbvguidelines.org/en/
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/content-1
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field
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ေြပာင်းလဲမှုသီအိုရီ
ထမ

ှော်မ
ှန်း

ေျ
က

်

အကျပ်အတည်းထကကာင့် ေိေိုက်ေံစားရထသာ အမျ ိုးသမီးများနှင့် မိန်းကထလးငယ်များ၊ အထရးထပါ် အထြေအထနတွင် 
အလုပ်လုပ်ရထသာ အမျ ိုးသမီးများသည် အကကမ်းဖက်မှုနှင့် တန်းတူညီမှေမှု မရှိြေင်းတို့မှ ကင်းထဝးပပီး ၎င်းတို့၏ 
အလားအလာထကာင်းထသာ အနာဂတ်ကို ရှာထဖွနိုင်စွမ်းရှိသည်။ 

ရလ
ဒ်မ

ျား

အမျ ိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များမှ 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း 
နှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ခံရချနိ်တေင် 
ေုံခခုံ၍ ေျှ ို့ေှက်ထိန်းေိမ်းမှု 
ရှိကာ တာေန်ခံမှုရှိကော 
ေန်ကဆာင်မှုများအား ယုံြကည်ပပီး 
ေက်ေှမ်းမီေည်။  

အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေး 
ငယ်များမှ ေူေားချင်း စာနာမှု ဆိုင်ရာ 
အရင်းအြမစ်များ နှင့် ေန်ကဆာင်မှုများ 
အကပါ် ထိန်းချုပ်နိုင်ကာ 
တန်းတူညီမျှစော ေက်ေှမ်းမီမှု ရှိေည်။ 

ေူေားချင်းစာနာမှု ေုပ်ကဆာင်ကနေူများမှ အာဏာကို 
အြပုေကဘာကဆာင်၍ အေုံးြပုကာ အမျ ိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များအား ကေးစား တန်ဖိုးထားေည်။  

ေူေားချင်းစာနာမှုစနစ်ေည် 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း 
နှင့် ေေဲမှားစောြပုကျင့်ြခင်းကို 
ကိုင်တေယ်ကြဖရှင်းရန် 
ကကိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအား 
တန်ဖိုးထားကာ 
အရင်းအြမစ်များကို 
ဦးစားကပးေည်။ 

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
အဖေဲ့အစည်းများက 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း 
နှင့် ေေဲမှားစောြပုကျင့်ြခင်းကို 
ကိုင်တေယ်ကြဖရှင်းြခင်းအတေက်  
ေန်ထမ်းများအား 
တာေန်ခံမှုရှိကစေည်။  

ထြ
ပာ

င်း
လ

ဲမှုလ
မ်း

ထက
က

ာင
်းမ

ျား

တုံ့ြပန်ကရး ေန်ကဆာင်မှုများ 9 ၊ 
ညွှန်းပို့မှုနှင့် အစီရင်ခံမှုဆိုင်ရာ 
ယန္တရားများေည် အမျ ိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များအတေက် 
ေုံခခုံမှုရှိပပီး ေင့်ကေျာ်ကော 
ေက်ေှမ်းမီမှုြဖစ်ေည်။ 10

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ေန်ကဆာင်မှုများနှင့် 
ကုန်ပစ္စည်းများေည် မတူကေဲြပားကော 
အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များမှ 
အေိကပးပပီး ေုပ်ကဆာင်ေည်။ 

ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း 
နှင့် ေေဲမှားစောြပုကျင့်မှုတို့ 
တည်ရှိြခင်းကို တားဆီးရန် 
မူေါဒများနှင့် ေူေားချင်း 
စာနာမှုဆိုင်ရာစနစ် 
အဆင့်အားေုံးတေင် ထိကရာက်စော 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ေည်။

ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း 
နှင့် ေေဲမှားစောြပုကျင့်ြခင်းအား 
ထုတ်ကဖာ် ကြပာဆိုကာ 
အစီရင်ခံေူတို့ကို 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ကခါင်းကဆာင် များနှင့် 
ေန်ထမ်းများက တန်ဖိုးထားေည်။ 

အမျ ိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များတေင် 
ေုံခခုံကောကနရာနှင့် ေူမှုကရး 
ကေန်ယက်များရှိေည်။

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ေန်ကဆာင်မှုများနှင့် 
ကုန်ပစ္စည်းများေည် မတူကေဲြပားကော 
အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်တို့၏ 
ေိုအပ်ချက်များကို ြဖည့်ဆည်းရန် 
ေင့်ကေျာ်စော ဦးတည်ေည်။ 

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ကအဂျင်စီများနှင့် 
ကခါင်းကဆာင်များက 
ေတင်းကပးေူ ေို့မဟုတ် 
ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူအား 
မကကာင်းကော ေက်ကရာက်မှုမရှိ 
ကစဘဲ ရိုးေားပေင့်ေင်းကော 
အစီရင်ခံမှုကို တန်ဖိုးထားပါေည်။ 

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ေန်ထမ်းများေည် ၎င်းတို့၏ 
အာဏာနှင့် အခေင့်ထူးကို 
အေိအမှတ်ြပုပပီး 
တန်းတူညီမျှမှုနှင့် 
အြကမ်းမဖက်ြခင်းကို 
ြမှင့်တင်ရာ၌ အေုံးြပုေည်။  

ေန်ကဆာင်မှုကပးေူများ 
11 ေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း 
နှင့် ေေဲမှားစောြပုကျင့်မှုအပါအေင် 
GBV မှ ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူ 
အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ် 
များကို ပံ့ပိုးရန် စိတ်အား 
ထက်ေန်ပပီး အေိဗဟုေုတ 
ရှိကာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိြကေည်။

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကရးယူ 
ကဆာင်ရွက်ြခင်းက အဓိပ္ပါယ်ြပည့်ေစော 
ပူးကပါင်း  ေုပ်ကဆာင်ကာ  
အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်တို့၏ 
စေမ်းရည် ြမှင့်တင်ြခင်းနှင့် ကာကေယ် 
ကစာင့်ကရှာက်ြခင်းကို တိုးြမှင့်ရန်  
အမျ ိုးေမီး ဦးကဆာင်ကော 
အရပ်ဘက်ေူမှုအဖေဲ့နှင့် အမျ ိုးေမီး 
အခေင့်အကရးများ ဆိုင်ရာ ကဒေခံ 
ေှုပ်ရှား ကဆာင်ရွက်ေူများအတေက် 
အရင်းအြမစ်ြဖစ်ကစေည်။  

ေူေားချင်းစာတာမှုဆိုင်ရာ 
ကအဂျင်စီများေည် 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း 
နှင့် ေေဲမှားစောြပုကျင့်မှုကို 
ကြဖရှင်းရာတေင် ကျရှုံးမှုများ နှင့် 
အကကာင်းဆုံး အကေ့အကျင့်များ 
မျှကေြခင်းမှတဆင့် 
ကေ့ောေင်ယူြခင်းကို 
ြမှင့်တင်ြကေည်။  

အဖေဲ့အစည်းများေည် 
မကတာ်မတရား ြပုကျင့်ြခင်းနှင့် 
အြကမ်းဖက်မှုခံရကော 
အမျ ိုးေမီး 
ေုပ်ကဖာ်ကဆာင်ဖက်များ အား 
စာနာေနားမှု၊ ကေးစားမှုနှင့် 
ေူမှုဖူေုံကရး ကပးစေမ်းနိုင်ကော 
ဓကေ့ထုံးတမ်းရှိကစရန် 
ြမှင့်တင်ကပးေည်။ 

ရပ်ရွာေူထု၊ မိေားစုများနှင့် 
ေုပ်ကဖာ်ကဆာင်ဖက်များက 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း 
နှင့် ေေဲမှားစောြပုကျင့်မှုအပါအေင် 
GBV အကြကာင်း ဖေင့်ထုတ်ကြပာဆို 
ောေည့် အမျ ိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များကို 
ယုံြကည်ကာ ကထာက်ပံ့ကပး 
ြကေည်။   

ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း နှင့် 
ေေဲမှားစောြပုကျင့်မှုအပါအေင် GBV 
ကို ကြဖရှင်းရန် ကကိုးပမ်းအားထုတ် 
မှုများေည် အမျ ိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များ၊ အကရးကပါ် 
အကြခအကနတေင် အေုပ်ေုပ်ရကော 
အမျ ိုးေမီးများ အတေက် 
တာေန်ခံမှုရှိပါေည်။  

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ကအဂျင်စီများနှင့် 
ကခါင်းကဆာင်များေည် 
ကျူးေေန်ေူအား အေုပ်ခေင်တေင် 
ခန့်အပ်ြခင်း ေို့မဟုတ် 
ဆုံးြဖတ်ချက်ချရမည့် ရာထူးတေင် 
ကနရာမကပးဘဲ တာေန်ခံမှု 
ရှိကစေည်။ 

ကခါင်းကဆာင်မှုပိုင်းတေင် 
ရှိကော  အမျ ိုးေမီးနှင့် 
အမျ ိုးေားများေည်  
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း 
နှင့် ေေဲမှားစောြပုကျင့်မှုအပါအေင် 
GBV ကို ကြဖရှင်းရန် 
ေုပ်ကဆာင်မှုတေင် ပံ့ပိုးပါေင်ကာ 
စံနမူနာကကာင်းြဖစ်ေည်။  

9  တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ြခင်း ေန်ကဆာင်မှုများတေင် အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအတေက် ေိုအပ်ကော ကျန်းမာကရး၊ ေူမှု-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကထာက်အပံ့၊ ဥပကဒကရးရာနှင့် 
ကဘးကင်းေုံခခုံကရးတို့နှင့် ဆက်နေယ်ကော အနိမ့်ဆုံး GBV ေန်ကဆာင်မှုများ ပါေင်ေည်။ 

10  ေျှ ို့ေှက်ထိန်းေိမ်းြခင်း၊ ခေဲြခားဆက်ဆံမှုမရှိြခင်း၊ ဂုဏ်ေိက္ခာနှင့် ကဘးကင်းေုံခခုံမှု စေည့် GBV ဆိုင်ရာ အကြခခံမူများနှင့် အညီ ေန်ကဆာင်မှုကပးေည်။ 
11  ကျန်းမာကရး၊ ေူမှု-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကထာက်အပံ့၊ ဥပကဒကရးရာနှင့် ကဘးကင်းေုံခခုံကရး ေန်ကဆာင်မှုကပးေူများ  



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် 7

ကနရပ်စေန့်ခော ေူထုပါေင်ကော ဆုံး
ြဖတ်ချက်ချြခင်းအဖေဲ့များတေင် 
အမျ ိုးေမီးများေည် တန်းတူညီမျှစော 
ကိုယ်စားြပု၍ အဓိပ္ပါယ်ြပည့်ေစော 
ပါေင်နိုင်ြကေည်။ 

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ကခါင်းကဆာင်မှုများ 12 
ေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း 
နှင့် ေေဲမှားစောြပုကျင့်မှုအကပါ် 
ပေင့်ေင်းြမင်ောကော 
အကရးယူမှု ေုပ်ကဆာင်ရန် 
ေိုအပ်ပပီး ထိုေုပ်ကဆာင်မှုအား 
ကထာမနာြပုေည်။ 

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ေုပ်ကဆာင်ေူများ 
အားေုံးက  ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း 
နှင့် ေေဲမှားစောြပုကျင့်မှုအပါအေင် 
GBV ကို ကကိုတင်ကာကေယ်ရန်နှင့် 
တုံ့ြပန် ကဆာင်ရွက်ရန် 
ေုပ်ကဆာင်ေင့်ကြကာင်း 
ေိပါေည်။ 

အမျ ိုးေမီးအဖေဲ့များေည် 
မတူကေဲြပားကော အမျ ိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များကို ပံ့ပိုးကူညီြကပပီး 
၎င်းတို့၏ ေိုအပ်ချက်များနှင့် 
စိုးရိမ်မှုများကို အများေူငှာ 
ေိရှိကစေည်။ 

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
စနစ်အတေင်း ဆုံးြဖတ်ချက် 
ချနိုင်ေည့် ရာထူးများနှင့် 
ကခါင်းကဆာင်မှု အပိုင်းအား 
အမျ ိုးေမီးများက ရယူထားေည်။ 

အ
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ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ရာ၌ အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်တို့၏ ကိစ္စရပ်များကို အကေးထားကာ ဦးစားကပးေည်။ 

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကအဂျင်စီများနှင့် ကခါင်းကဆာင်များက အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအား ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း နှင့် ေေဲမှားစောြပုကျင့်မှု အပါအေင် GBV ကျူးေေန်ေည့် အမျ ိုးေားများနှင့် ကျား/မကရးရာ တန်းတူညီမျှမှုမရှိြခင်း တို့၏ 
ဆက်စပ်မှုကို ေိရှိပါေည်။

ေူေားချင်းစာနာ ကထာက်ထားမှု ေုပ်ကဆာင်ကနေူများေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း နှင့် 
ေေဲမှားစောြပုကျင့်မှု အပါအေင် GBV ကိုကြဖရှင်းရာ၌ ေုပ်ကဆာင်ချက်များ၏ အကျ ိုးေက်ကရာက်မှုအား စုကပါင်း၍ တိုင်းတာြကေည်။ 

“ဘာရိုမီတာ” မည်သူ့အတွက်နည်း။ 
နားထောင်ပါ၊ ဘာရိုမီတာ ေည် မိမိတို့ ရပ်ရွာအေိုင်းအေိုင်းအတေင်း အေုပ်ေုပ်ကနြကကော အမျ ိုးေမီး 
အခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ ေှုပ်ရှားေူများ၊ အဖေဲ့များ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များမှ အေုံးြပုရန်အတေက် ကနဦး 
ပုံကဖာ်ကရးေားခဲ့ကော ေျှင်ြမန်စော အကဲြဖတ်မှုနှင့် စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးဆိုင်ရာ ကိရိယာတစ်ခုြဖစ်ေည်။ ြဖစ်နိုင်ပါက 
ဘာရိုမီတာကို အကကာင်အထည်ကဖာ်ေိုကော အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ ေှုပ်ရှားေူများ၊ အဖေဲ့များ၊ အဖေဲ့အစည်းများ 
ေို့မဟုတ် ကေန်ယက်များအကနြဖင့် ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်စဉ် ကာေအတေင်း ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
အကရးကပါ်အကြခအကနကို တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ကနကော ေူေားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ  GBV အဖေဲ့အစည်းတစ်ခု 
(ြပည်တေင်း ေို့မဟုတ် ြပည်ပ)ကို ကဖာ်ထုတ်ေတ်မှတ်ကာ ပူးကပါင်း ေုပ်ကဆာင်ရန် အထူးအကကံြပုအပ်ပါေည်။ 
ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ရာတေင် ပါေင်ရမည့် ေုပ်ကဆာင်ချက်များ၊ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာေန်များကို 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ေည့် အဖေဲ့အစည်းများအြကား မျှကေယူနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းကရးဆေဲထားေည်။ ကဖာ်ြပထားေည့် 
အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုပုံစံေည် အနိမ့်ဆုံး အကကံြပုထားြခင်းြဖစ်ပပီး အကရးကပါ် အကြခအကနအရ ခေင့်ြပုထားေည့်အတိုင်း 
ပို၍ကကီးမားကော အဖေဲ့များ၏ ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်မှုများနှင့် အရင်းအြမစ်များမှတဆင့် ေေယ်ကူစော ချဲ့ထေင်နိုင်ေည်။  

အကယ်၍ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV အဖေဲ့အစည်းတစ်ခု (ြပည်တေင်း ေို့မဟုတ် ြပည်ပ) ေည် ဘာရိုမီတာကို 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ရန် ဆုံးြဖတ်ပါက ၎င်းတို့အကနြဖင့် မိမိတို့ ရပ်ရွာအေိုင်းအေိုင်းအတေင်း အေုပ်ေုပ်ကနြကကော 
အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ ေှုပ်ရှားေူများ၊ အဖေဲ့များ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များ တန်းတူညီစော 
မိတ်ဖက်ြပုြခင်းကို ရှာကဖေေုပ်ကဆာင်ေင့်ေည်။ ၎င်းက အကရးကပါ် အကြခအကနနှင့် ရပ်ရွာေူထုများအတေက် 
အေုပ်ေုပ်ကနကော အမျ ိုးေမီးအခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ ေှုပ်ရှားေူများ၏ အကရးပါကော ပူးတေဲ ဦးကဆာင်မှုရှိြခင်းကို 
ကေချာကစရန်၊ အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များက ေူတို့အတေက် ေူတို့နှင့်အတူ ဒီဇိုင်းကရးဆေဲထားကော 
ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု၏ ဗဟိုတေင် ရှိကစရန် အကထာက်အကူြပုေိမ့်မည်။ အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ ေှုပ်ရှားေူများ၊ 
အဖေဲ့များ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များ၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ေူေားချင်းစာနာမှု စနစ်အတေင်းရှိ ေှုပ်ရှားေူများ၏ 
ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို ကပါင်းစပ်ရန် အေေန်အကရးကကီး ပါေည်။

12  ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကခါင်းကဆာင်များတေင် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းကရးမှူးများ၊ အေှူရှင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်ကော အဖေဲ့များနှင့် ကဏ္ဍကပါင်းစုံ 
ေုပ်ကဆာင်ကော အဖေဲ့အစည်းများ၏ ကခါင်းကဆာင်များ ပါေင်ေည်။ 
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ဤကဲ့ေို့ ပူးကပါင်းေုပ်ကဆာင်မှုမှတဆင့် အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ ေှုပ်ရှားေူများ၊ အဖေဲ့များ၊ 
အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များက အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရးများ၊ တက်ကကေှုပ်ရှားမှုနှင့် GBV/အမျ ိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များအား အြကမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာတေင် ၎င်းတို့၏ တမူထူးြခားကော အကတေ့အကကုံများ၊ ေကဘာထားများ 
မျှကေနိုင်ပပီး ေူေားချင်းစာနာမှုစနစ်အကပါ် ေွှမ်းမိုးရန် ပို၍ကျယ်ြပန့်ကော အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရး ေှုပ်ရှားမှုများမှ 
ကျွမ်းကျင်မှုကိုေည်း အေုံးချနိုင်ေည်။ အဓိက ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV အကရးေုပ်ကဆာင်ေူများက 
အကရးကပါ်အကြခအကနများ၌ ကျား/မအကြခြပု အြကမ်းဖက်မှု (GBVIE) ဆိုင်ရာတေင် ၎င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုများ 
ယူကဆာင်ောပပီး ေူေားချင်းစာနာမှုစနစ်၊ ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကရး ယန္တရားများ၊  ေန်ကဆာင်မှုများနှင့် GBV 
တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ကပးြခင်းေို့ ညွှန်းပို့မှုများကို ေက်ေှမ်းမီကအာင် ကူညီကပးနိုင်ေည်။  

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်းကို ဖန်တီးနိုင်ပပီး ဘာရိုမီတာကို ေေတ်ေပ်စော အကကာင်အထည်ကဖာ် 
ေိုေည့် အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ ေှုပ်ရှားေူများ၊ အဖေဲ့များ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များမှေည်း 
ဘာရိုမီတာကို အေုံးြပုနိုင်ပါေည်။ ထို့ကြကာင့် ဘာရိုမီတာေည် အကန့်အေတ်ရှိကော အချနိ်၊ ေန်ထမ်းများ၏ စေမ်းရည်နှင့် 
အရင်းအြမစ်များ ရရှိကနေူတို့ကို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားကပးေည့် အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်းဆိုင်ရာ အနိမ့်ဆုံးပုံစံတစ်ခုကို 
ပံ့ပိုးကပးေည်။ 

 “ဘာရိုမီတာ”ကို မည်သည့်အခေနိ် အသုံးြပုရမည်နည်း။
ဘာရိုမီတာေည် အမျ ိုးေမီးအဖေဲ့များ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရး ေှုပ်ရှားမှုများတေင် 
အေုံးြပုနိုင်ေည့် စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရး ကိရိယာတစ်ခုြဖစ်ေည်။ ၎င်းကို ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV 
အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်ရာ၌ အေုံးြပုနိုင်ေကဲ့ေို့ ေီးေန့်  ေုပ်ကဆာင်ရာတေင်ေည်း အေုံးြပုနိုင်ေည်။ 
ထို့ြပင် ေူေားချင်းစာနာမှု စနစ်အတေင်းရှိ အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ်များနှင့် မိတ်ဖက်အဖေဲ့များမှ 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ေုပ်ကဆာင်ချက်က အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအား ထိခိုက်နစ်နာကစေည် ေို့မဟုတ်/
နှင့် ၎င်းတို့မှ ေူေားချင်းစာနာမှု အကူအညီများကို ေုံခခုံ၍ ောတူညီမျှစော ေက်ေှမ်းမီြခင်းကို ကေချာကစေည့် 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ေုပ်ကဆာင်ချက်များ ေုံကောက်မှုမရှိေည်ဟု စိုးရိမ်ပူပန်ချနိ်တိုင်းတေင်ေည်း ၎င်းကို 
အေုံးြပုနိုင်ေည်။ 

၎င်းကို ေူေားချင်းစာနာမှု ေုပ်ကဆာင်ကနေူများ၊ အေှူရှင်များ၊ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကခါင်းကဆာင်များအား 
စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ရန် တစ်ကကိမ်တည်း အေုံးြပုနိုင်ေည်။ ေို့မဟုတ် အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များ၏ ဘေ 
အကတေ့အကကုံများကို ကျင့်ေတ်နှင့်အညီ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် အချနိ်အခါအေိုက်ေည်း အေုံးြပုနိုင်ေည်။ 
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“ဘာရိုမီတာ”ကို အသုံးြပု၍ လူသားခေင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုံ့ြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်းအား မည်သို့ တိုင်းတာနိုင်သနည်း။
ဘာရိုမီတာေည် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ြခင်းကို အမှတ်ကပးရန် ေိုအပ်ေည့် ေတင်း 
အချက်အေက်ကို စုကဆာင်းြခင်းအတေက် အေျက်အလက်စုထဆာင်းထရး ကိရိယာနှင့် လမ်းညွှန်ေျက် (၄)13 ေု ကိုကပးေည်။ 

	 ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ ထဆွးထနွးြေင်း (FGD) လမ်းညွှန်ေျက်၊ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကရးကပါ် 
အကြခအကနကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရကော ရပ်ရွာအေိုင်းအေိုင်းမှ အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ်များနှင့် အတူ 
ေုပ်ကဆာင်ရန်။ 

	 အဓိက သတင်းထပးသူအား ထမးြမန်းြေင်း (KII) လမ်းညွှန်ေျက်၊ ကဒေတေင်း အမျ ိုးေမီးအဖေဲ့များ၊ 
အဖေဲ့အစည်းများ၊ ကေန်ယက်များ၏ အကရးကပါ်အကြခအကန တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်မှုေုပ်ငန်းနှင့် အကတေ့အကကုံများ၊ 
ေက်ဆိုင်ေူများ၊ ဆုံးြဖတ်ချက်ချေူများ၊ ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကရး ယန္တရားများနှင့် အရင်းအြမစ်များအား 
ေက်ေှမ်းမီြခင်းနှင့် အခက်အခဲများကို နားေည်ရန် ၎င်းတို့နှင့်အတူ ေုပ်ကဆာင်ရန်။ 

	 ကွင်းဆင်းထလ့လာရမည့်စာရင်း၊ GBV၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း၊ 
ေေဲမှားစောြပုကျင့်မှုတို့ကို ကကိုတင်ကာကေယ်ြခင်း နှင့်ဆက်နေယ်ေည့် ရှိနှင့်ပပီးကော တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်မှု 
စာရွက်စာတမ်းများ၊ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်မှုကပးေည့် ပတ်ေန်းကျင် (ဥပမာ စခန်း၊ ယာယီကနရာ၊ ပမို့ြပ) နှင့် 
ေန်ကဆာင်မှုကပးြခင်း စေည်တိုက့ို ကေ့ောရန် ဒီဇိုင်းကရးဆေဲထားေည်။ 

	 ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း၊ ေူေားချင်းစာနာမှုစနစ်နှင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း၊ ေေဲမှားစောြပုကျင့်မှုတို့ကိ ုကကိုတင်ကာကေယ်ြခင်းနှင့် တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ရာတေင် 
အဖေဲ့အစည်း၏ ေုပ်ကဆာင်ချက်များအကပါ် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ေုပ်ေားများ၏ ခံယူချက်များကို နားေည်ရန် 
၎င်းတို့နှင့်အတူ စီမံေုပ်ကဆာင်ရန်။ 

ဘာရိုမီတာသည် “နားကထာင်ပါ၊ ကြပာင်းေဲမှုေီအိုရီ” ၏ရေဒ် ၄ ခုနှင့် ကိုက်ညီကော လူသားေျင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုံ့ြပန်ထဆာင်ရွက်မှု နယ်ပယ် ၄ ေုကို အကဲြဖတ်သည်။

13 အပိုင်း ၂။ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း တေင် ြကည့်ပါ။
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ေြပာင်းလဲမှုသီအိုရီ ရလဒ် ၄ခုနှင့် ဘာရိုမီတာ အကဲြဖတ်မှု နယ်ပယ်မေား

အမေ ိုးသမီးမေားနှင့် မိန်းကေလးငယ်မေားမှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မေတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ေခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း နှင့် လွဲမှားစွာ ြပ ျင့်ခံရခေနိ်တွင် လုံခခုံ၍ 

လျှ ို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းမှု ရှိကာ တာဝန်ခံမှုရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမေားအား ယုံကကည်ပပီး 
လက်လှမ်းမီသည်။

ထိခိုက်နစ်နာရေသာ အမေ ိုးသမီးမေားနှင့် မိန်းကေလး ငယ်မေားမှ လူသားခေင်း 
စာနာမှု ဆိုင်ရာ အရင်းအြမစ်မေား နှင့် ဝန်ေဆာင်မှုမေား အေပါ် ထိန်းခေုပ်နိုင်ကာ 

တန်းတူညီမျှစွာ လက်လှမ်းမီမှု ရှိသည်။ 

လူသားခေင်းစာနာမှု လုပ်ေဆာင်ေနသူမေားမှ အာဏာကို အြပုသေဘာေဆာင်၍ 
အသုံးြပုကာ အမေ ိုးသမီးမေားနှင့် မိန်းကေလးငယ်မေား၊ ထိခိုက်နစ်နာရေသာ 

ရပ်ရွာလူထုအား ေလးစား တန်ဖိုးထားသည်။  

လူသားခေင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းမေားက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မေတာ်မတရားြပုြခင်း၊ ေခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း နှင့် လွဲမှားစွာြပုကေင့်ြခင်းကို 

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် ဝန်ထမ်းမေားအား တာဝန်ခံမှုရှိေစသည်။  

၁

၂

၃

၄

ယင်းရေဒ် ၄ ခုေည် ကကီးမားကျယ်ြပန့်ကော ကမျှာ်မှန်းချက်အကပါ် အကြခခံ၍ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်မှု၏ 
နယ်ပယ်တစ်ခုေုံးကို ေွှမ်းခခုံေည်။ ၎င်းက အကျပ်အတည်းထကကာင့် ေိေိုက်ေံစားရထသာ အမျ ိုးသမီးများနှင့် 
မိန်းကထလးငယ်များ၊ အထရးထပါ် အထြေအထနတွင် အလုပ်လုပ်ရထသာ အမျ ိုးသမီးများသည် အကကမ်းဖက်မှုနှင့် တန်းတူညီမှေမှု 
မရှိြေင်းတို့မှ ကင်းထဝးပပီး ၎င်းတို့၏ အလားအလာထကာင်းထသာ အနာဂတ်ကို ရှာထဖွနိုင်ရန် ကူညီထပးသည်။ 

အဆိုပါ နယ်ပယ်ကေးခုေုံး၌ GBV၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မကတာ်မတရားြပုြခင်း၊ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစောြပု
ကျင့်ြခင်းဆိုင်ရာတေင် ေူေားချင်းစာနာမှု တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ြခင်း၏ အကြခအကနကို အမှတ်ကပးရန် ဘာရိုမီတာအား “မီးပွိုင့် 
အေျက်ြပစနစ်” (အနီ၊ ေိကမော်၊ အေါနှင့် အစိမ်း) ကို အသုံးြပုေားသည်။ ယင်းရမှတ်များေို့ အကေးစိတ်အချက်အေက်နှင့် 
အနည်းငယ်ကေဲေေဲမှုကို ထပ်ကပါင်းရန် ဘာရိုမီတာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် စုကဆာင်းရရှိထားကော အရည်အကေေးြပ 
အချက်အေက်များမှ ၎င်းအား ရယူထားေည်။ 

ယင်းနယ်ပယ်ကေးခု၏ တစ်ခုချင်းစီတေင် တစ်ဦးချင်းအား အကဲြဖတ်ေည့် မတူညီကော စံေတ်မှတ်ချက်များ ရှိေည်။ 
စံေတ်မှတ်ချက် တစ်ခုစီတေင် ၁ မှ ၄ထိ (အနီမှ အစိမ်း) အမှတ်ကပးမည့် ကဏ္ဍအစုံပါရှိေည်။ 

အဝါ =  
၃ မှတ်

အနီ=  

၁ မှတ်   

လိေမော် = 

၂မှတ်  

အစိမ်း= 
၄ မှတ် 

ထိုရမှတ်များမှ ဘာရိုမီတာေည် အနီမှ အစိမ်းအထိ ရေဒ်ကေးခုစီအတေက် တစ်ခုချင်းစီ အဆင့်ေတ်မှတ်ကပးမည့် 
အြပင် နယ်ပယ်ကေးခုေုံးမှ ရမှတ်များကို ကပါင်းထည့်ကာ အကဲြဖတ်ထားေည့် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်မှုအတေက် ရမှတ်ကပါင်းတို့ကို ကပးေည်။ 
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စုစုေပါင်း ရမှတ်အဆင့်မေား သတ်မှတ်ြခင်း

စံေတ်မှတ်ချက် အားေုံးထဲမှ ခိုင်မာေကာ အကာင်မြင်မှု။ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းအပါအေင် 
GBV ကိုကြိုတင်ကာကေယ်ရန်နှင့် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ရန် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
အကူအညီပကးရကး အေိုင်းအေိုင်း၏ ခိုင်မာေကာ စေမ်းရည်နှင့် အကကာင်းဆုံး အေက့အကျင့်ကို 
ကိုယ်စားပြုေည်။ အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းထက် ကျကာ်ေေန်ေည်။

စံေတ်မှတ်ချက် အများစုထဲမှ ကျကနပ်ေကာက်ေကာ အကာင်မြင်မှု။ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းအပါအေင် 
GBV ကိုကြိုတင်ကာကေယ်နိုင်စေမ်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်နိုင်စေမ်းကို ပြေည်။ 
အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီေည်။ 

စံေတ်မှတ်ချက် အများစုထဲမှ အကန့်အေတ်ဖြင့် အကာင်မြင်မှု။ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းအပါအေင် 
GBV ကိုကြိုတင်ကာကေယ်နိုင်စေမ်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်နိုင်စေမ်း အချို့ကိုပြေေည်။ 
အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းများ ပြည့်မီကြကာင်း ေကချာစကရန် တိုးတက်မှုများ ေိုအပ်ေကးေည်။ 

စံေတ်မှတ်ချက်များ တစ်ေျှကာက် မေုံေကာက်ေကာ အကာင်မြင်မှု။ 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပကးရကး အေိုင်းအေိုင်းမှ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းအပါအေင် 
GBV ကို ပြည့်မီစော ကြိုတင်ကာကေယ်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ခြင်း မရှိ။ မူေါဒနှင့် 
အေက့အကျင့် တိုးတက်ောအကာင် ရှင်းေင်းေကာ ဗျူဟာကျေည့် အစီအစဉ်များ 
ေိုအပ်ေည်။ အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်း၏ အကာက်တေင်ရှိေည်။ 

၉၁ - ၁၀၀%

၆၇ - ၉၀%

၅၁ - ၆၆%

၀ - ၅၀%

ဤေုပ်ငန်းစဉ်ေည် ဘာရိုမီတာ အေုံးြပုေူများအား ၎င်းတို့၏ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကြခအကန ေိုအပ်ချက်များနှင့် 
ဦးစားကပးမှုများအရ အကကံြပုချက်များနှင့် စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရး ဗျူဟာများ ဖန်တီးကပးနိုင်မည့် အကေးစိတ် 
အချက်အေက်နှင့် ကျယ်ြပန့်ကော အချက်အေက် နှစ်ခုေုံးကို ကပးေိမ့်မည်။

အနှစ်ခေုပ်

  အကေးစိတ်ကို အပိုင်း ၂။ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း နှင့် အပိုင်း ၃။ အချက်အေက် ကေ့ောစိစစ်ြခင်း တေင် 
ြကည့်ပါ။

ထို့ကနာက်  
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ြခင်းကို 
အဆင့် ေတ်မှတ်ချက်ကပးရန် 
စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း ၄ခုစေုံးကို 
ကပါင်းထည့်ထားေည်။  

ထို့ကနာက် စိစစ်အကဲြဖတ်မှု နယ်ပယ် 
၄ ခုအတေက် စံေတ်မှတ်ချက်များကို 
ကပါင်းထည့်ကာ နယ်ပယ်တစ်ခုစီကို 
စုစုကပါင်း ရမှတ်ြဖင့် အဆင့် 
ေတ်မှတ်ကပးေည်။ 

စံေတ်မှတ်ချက် 
တစ်ခုစီတိုင်းအား 
၁ မှ ၄ အထိ 
အမှတ်ကပးေည်။ 
(အနီမှ အစိမ်း)

စံေတ်မှတ်ချက် 
တစ်ခုချင်းစီ၏ 
အချက်အေက်များကို 
အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 
ကိရိယာ ၄ ခုမှတစ်ဆင့် 
စုကဆာင်းေည်။ 
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အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခေက်မေား
လုပ်ငန်းခွင်၌ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေနှာင့်ယှက်မှု

ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှုဟူကော ကေါဟာရေည် အဖေဲ့အစည်းအတေင်းရှိ ေန်ထမ်းတစ်ဦးမှ အြခားတစ်ဦးအား 
မကတာ်မတရားြပုကျင့်ြခင်းဟု နားေည်ရပါေည်။ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှုတေင် ထိုးေေင်းဆက်ဆံြခင်း 
မပါေင်ကော ေို့မဟုတ် ထိုကဲ့ေို့အကြခအကန မကရာက်ကော ေကဘာတူညီချက် မပါေည့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိကတေ့မှု 
ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ထိေက်ကရာက် ကျူးေေန်မှုပုံစံများ အားေုံးပါေင်ေည်။ ဥပမာအြဖစ် အဓမေြပုကျင့်ရန် 
ကကံစည်ကကိုးပမ်းြခင်းအြပင် ဆန္ဒမပါပဲ နမ်းြခင်း၊ ပေတ်ေပ်ြခင်း၊ ေို့မဟုတ် ေိင်အဂဂါနှင့် တင်ပါးတို့ကို ထိကတေ့ြခင်းတို့ 
ပါေင်ေည်။ 

ဤြဖစ်ရပ် အမျ ိုးအစားတေင် အဓမေြပုကျင့်ြခင်း မပါေင်ပါ။ (ဥပမာ ထိုးေေင်းဆက်ဆံြခင်း ြဖစ်ကပါ်ပါက)  

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် လွဲမှားစွာ ြပုကေင့်ြခင်း  

ဘာရိုမီတာ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတေက် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းမှ ကာကေယ်ကစာင့်ကရှာက်ြခင်းဆိုင်ရာ ကုေေမဂ္ဂ အကထေကထေအတေင်းကရးမှူးချုပ်၏ ၂၀၀၃ ခုနှစ် 
ထုတ်ြပန်ချက်တေင် ကဖာ်ြပထားကော ကအာက်ကဖာ်ြပပါ အဓိပ္ပါယ်ဖေင့်ဆိုချက်များကို အေုံးြပုထားပါေည်။ 

“ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းဟူကော ကေါဟာရေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတေက် 
အြခားေူတစ်ဦးအား ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းကြကာင့် ကငေကြကး၊ ေူမှုကရး ေို့မဟုတ် နိုင်ငံကရးအရ 
အြမတ်ရရှိကစေည့် ထိခိုက်ေေယ်ကော အကြခအကန၊ ကေဲြပားကော အာဏာ ေို့မဟုတ် ယုံြကည်မှုကို ေေဲမှားစော အေုံးချရန် 
ကကိုးပမ်းြခင်း ေို့မဟုတ် အမှန်တကယ် အေုံးြပုြခင်းကို ဆိုေိုေည်။”14 

“ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းဟူကော ကေါဟာရေည် မညီမျှကော ေို့မကဟုတ် နိုင်ထက်စီးနင်းြပုကော 
အကြခအကနကအာက်တေင်ြဖစ်ကစ ေို့မဟုတ် အတင်းအြကပ်ြပုြခင်းြဖင့်ြဖစ်ကစ ေိင်ေကဘာတရားတေင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကျူးကကျာ်ေင်ကရာက်ရန် ပခိမ်းကြခာက်ြခင်း ေို့မဟုတ် အမှန်တကယ် ကျူးေေန်ြခင်းကို ဆိုေိုေည်။”15 ဘာရိုမီတာ 
စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုေုံးတေင် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းကို 
အကြကာင်းအရာတစ်ခုအြဖစ် ရည်ညွှန်းေေားပါမည်။ 

ကေား/မအေြခြပု အကကမ်းဖက်မှု

ဘာရိုမီတာေည် အမျ ိုးေမီးများအကပါ် အြကမ်းဖက်မှု ပကပျာက်ကရး ကြကြငာစာတမ်းမှ ချမှတ်ထားကော အဓိပ္ပါယ်နှင့် 
ရပ်တည်ချက်များကို ေိုက်နာေည်။ 

“အမျ ိုးေမီးများအကပါ် အြကမ်းဖက်မှုဟူကော ကေါဟာရေည် အများြပည်ေူကရှ့တေင်ြဖစ်ကစ၊ ေီးေန့်ဘေတေင် ြဖစ်ကစ 
အမျ ိုးေမီးများအား ပခိမ်းကြခာက်ြခင်း၊ အကျပ်ကိုင်ြခင်း ေို့မဟုတ် မတရားေြဖင့် ေေတ်ေပ်ခေင့်များ ဆုံးရှုံးကစြခင်းတို့ 
အပါအေင် အမျ ိုးေမီးများအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ကစမှု ေို့မဟုတ် 
ဒုက္ခကရာက်ကစြခင်း ြဖစ်ကစေည့် ေို့မဟုတ် ြဖစ်ရန်အေားအောရှိေည့် မည်ကဲ့ေို့ကော ကျား/မကရးရာ အကြခြပုကော 
အြကမ်းဖက်မှုကိုမဆို ဆိုေိုေည်။” 

14  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထေါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ေုတ်ြေင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွဲမှားစွာ ြပုကျင့်ြေင်းမှ ကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်ြေင်းဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထေွထေွအတွင်းထရးမှူးေျုပ်၏ 
ေုတ်ြပန်ေျက် (ST/SGB/၂၀၀၃/၁၃): https://undocs.org/ST/SGB/2003/13.

15  Ibid.

https://undocs.org/ST/SGB/2003/13
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“အမျ ိုးေမီးများအကပါ် အြကမ်းဖက်မှုေည် အမျ ိုးေားများနှင့် အမျ ိုးေမီးများအြကား ေွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုနှင့် 
အမျ ိုးေမီးများအကပါ် ခေဲြခားဆက်ဆံြခင်း၊ အမျ ိုးေမီးများ၏ အြပည့်အေ ဖေံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုကို တားဆီးြခင်းတို့ကို 
ြဖစ်ကပါ်ကစခဲ့ေည့် ေမိုင်းကြကာင်းအရ မညီမျှကော အာဏာဆက်ဆံကရးကို ရှင်းေင်းစော ြပေြခင်းြဖစ်ေည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ 
အေိအမှတ်ြပုပါေည်။ အမျ ိုးေမီးများေည် အမျ ိုးေားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ေျှင် နိမ့်ကျကောအဆင့်အတန်း ေို့ အတင်းအကျပ် 
ကရာက်ကစကောကြကာင့် အမျ ိုးေမီးများအကပါ် အြကမ်းဖက်မှုေည် အေေန်အကရးကကီးကော ေူမှုကရးဆိုင်ရာ ယန္တရားများထဲမှ 
တစ်ခုြဖစ်ေည်။”

“ေူနည်းစုအုပ်စုေင် အမျ ိုးေမီးများ၊ တိုင်းရင်းေား အမျ ိုးေမီးများ၊ ဒုက္ခေည် အမျ ိုးေမီးများ၊ ကရှေ့ကြပာင်းေေားော 
ကနထိုင်ကော အမျ ိုးေမီးများ၊ ကကျးေက် ေို့မဟုတ် ကေးေံကခါင်ေီရပ်ရွာများတေင် ကနထိုင်ကော အမျ ိုးေမီးများ၊ 
ချ ို့တဲ့နေမ်းပါးကော အမျ ိုးေမီးများ၊ ထိန်းေိမ်းကရးစခန်း ေို့မဟုတ် အဖေဲ့အစည်းရှိ အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ်များ၊ 
မေန်စေမ်း အမျ ိုးေမီးများ၊ ေက်ကကီးရွယ်အို အမျ ိုးေမီးများနှင့် က်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ အကြခအကနရှိ အမျ ိုးေမီးများေည် 
အထူးေြဖင့် အြကမ်းဖက်မှု ကကုံကတေ့ရန် အေေန်ထိခိုက်ေေယ်ကြကာင်း ကျွန်ုပ်တို့ အေိအမှတ်ြပုပါေည်။”16

16  အမျ ိုးေမီးများအကပါ် အြကမ်းဖက်မှု ပကပျာက်ကရး ကြကြငာစာတမ်း (resolution 48/104 of 20 December 1993): https://www.un.org/en/genocideprevention/doc-

uments/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf.   

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declaration%20elimination%20vaw.pdf
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ဤကိရိယာ ပစ္စည်းအစုံအေကကာင်း
ဤကိရိယာ ပစ္စည်းအစုံသည် “နားထောင်ပါ၊ ဘာရိုမီတာ” အတွက် 
အဆင့်ဆင့် လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူ ဘာရိုမီတာတွင် သင်အသုံးြပုရန် လိုအပ်မည့် 
အရင်းအြမစ်များနှင့် ကိရိယာများအားလုံး ပါဝင်ထသာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ 
လမ်းညွှန်ေျက်ြဖစ်သည်။ ကိရိယာပစ္စည်းအစုံကို ထဒါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ထသာ .zip 
ဖိုင်တွဲြဖင့် ထအာက်ထဖာ်ြပပါ လင့်ေ်တွင် အဂဂလိပ်၊ ြပင်သစ်၊ အာထရဗျနှင့် စပိန် 
ဘာသာစကားတို့ြဖင့် ရယူနိုင်ပါသည်။ https://gbvresponders.org/wom-

ens-movement-building/listen-up/ 

ဤ ကိရိယာပစ္စည်းအစုံထဲတွင် ပါဝင်ေသာအရာမေား 
ဤ ကိရိယာပစ္စည်းအစုံကို ဖိုင်တေဲ ၄ ခုြဖင့်ခေဲထားပါေည်။ ၁) အစီအစဉ်ကရးဆေဲြခင်းနှင့် ြပင်ဆင်ြခင်း ၂) 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း ၃) အချက်အေက် ကေ့ောစိစစ်ြခင်းနှင့် ၄) စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးနှင့် ြဖန့်ကေကရး တို့ြဖစ်ေည်။ 
ဖိုင်တေဲတစ်ခုစီတိုင်းတေင် အပိုင်းများနှင့် ကနာက်ဆက်တေဲတေင် ပါေင်ဖေဲ့စည်းထားကော ဘာရိုမီတာကို အေုံးြပုရန် ေိုအပ်ေည့် 
ဆက်စပ်ကိရိယာများနှင့်အတူ ယင်းအပိုင်းအတေက် အဆင့်ဆင့် ေမ်းညွှန်ချက်များကို ကတေ့ရေိမ့်မည်။

ဖိုင်တွဲအေကကာင်းအရာမေား တည်ေဆာက်ပုံ

အပိုင်း ၁။ အစီအစဉ်ကရးဆေဲြခင်းနှင့် ြပင်ဆင်ြခင်း

ညွှန်ကကားေျက် စာရွက်စာတမ်း - အစီအစဉ်ထရးဆွဲြေင်းနှင့် ြပင်ဆင်ြေင်း  

ဘာရိုမီတာ အဖွဲ့တစ်ေု ဖန်တီးြေင်း 

•	 ဘာရိုမီတာအဖေဲ့အတေက် အကကာင်းဆုံး အကေ့အကျင့်ကပါ် အကြခခံကော အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းများ

•	 ဘာရိုမီတာ အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးအဖေဲ့ ဖေဲ့စည်းပုံ

•	 မည်ေည့် အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ေှုပ်ရှားမှုအတေက် မည်ေည့်အဖေဲ့ေင်များ ေင်ေိုအပ်ေနည်း။

အေျက်အလက် စုထဆာင်းထရးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ဆွဲြေင်းနှင့် ဒီဇိုင်းထရးဆွဲြေင်း

•	 ေက်ဆိုင်ေူများ ကပါင်းစပ်ပါေင်ကစမှု: ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ေုပ်ကဆာင်ကနေူများ 

•	 အချနိ်ဇယားဆေဲြခင်း

•	 ကငေစာရင်းကရးဆေဲြခင်း

တည်ထနရာနှင့် ပါဝင်မည့်သူများ ထရွးေျယ်ြေင်း

•	 ေမ်းညွှန်ချက် အဆင့်ဆင့်- တည်ကနရာနှင့် ပါေင်မည့်အုပ်စုများ ကရွးချယ်ရန် ကူညီကပးမည့် အဆင့် ၆ ဆင့်

1. အမျ ိုးေမီးများ၊ ဆယ်ကကျာ်ေက် မိန်းကကေးငယ်များ အားေုံးနှင့် ကပါင်းစပ်ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

2. ေင့်ကဒေရှိ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကရးကပါ်အကြခအကန၌ ထိခိုက်နစ်နာရကော အုပ်စုများကို 
ကဖာ်ထုတ်ေတ်မှတ်ြခင်း  

3. ေင့်ကဒေရှိ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကရးကပါ်အကြခအကန၌ ထိခိုက်နစ်နာရကော ကနရာများကို 
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ကဖာ်ထုတ်ေတ်မှတ်ြခင်း 

4. ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်းအတေက် ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော ကဒေများ အားေုံးကို စာရင်းြပုစုြခင်း

5. ကဘးကင်းေုံခခုံကရး - ြဖစ်နိုင်ကချရှိေည့် ကဒေများအား ေျှင်ြမန်ကော ကဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မှု

6. ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်းအတေက် ကဒေများ ကရွးချယ်ြခင်း

အေျက်အလက် စုထဆာင်းရန် ြပင်ဆင်ြေင်း

•	 ြပန်ေည်ေုံးေပ်ရန်နှင့် အရင်းအြမစ်ရယူနိုင်မည့် အဓိက စာရွက်စာတမ်းများ

•	 GBV ညွှန်းပို့မှုေမ်းကြကာင်းများနှင့် ဆက်ေေယ်မှုများကို နားေည် ေကဘာကပါက်ြခင်း

•	 အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးအဖေဲ့အတေက် ကနဦး ၂ ရက်တာ အစည်းအကေး

အေျက်အလက် စုထဆာင်းြေင်း ကနဦး အစည်းအထဝး

•	  အစီအစဉ်မူြကမ်း

•	 တင်ြပကဆေးကနေးြခင်း ဆေိုက်များ 17

အေျက်အလက် စုထဆာင်းထရး အဖွဲ့အတွက် TOR 

•	 TOR

လှေင်ြမန်ထသာ လုံခေုံထရးဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မှု

•	 ေျှင်ြမန်ကော ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မှု 

အထကာင်အေည်ထဖာ်ြေင်း အေျနိ်ဇယား

•	 . အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း ၂ ပတ် အချနိ်ဇယား နမူနာ

အပိုင်း ၂။ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း

ညွှန်ကကားေျက် စာရွက်စာတမ်း - အထကာင်အေည်ထဖာ်ြေင်း

 ေိရှလွယ်ထသာ အေျက်အလက် စုထဆာင်းထရးအတွက် ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ လုံခေံမှုရှိထသာ 
ေည့်သွင်းစဉ်းစားေျက်များ

 အေျက်အလက် စုထဆာင်းထရးဆိုင်ရာ ကိရိယာများအား ခေုံငုံထလ့လာြေင်းနှင့် ၎င်းတို့အား အသုံးြပုနည်း

  ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ ထဆွးထနွးမှု လုပ်ထဆာင်ြေင်း - လမ်းညွှန်ေျက်မှတ်စု

  မှတ်တမ်းရယူသူများအတွက် လမ်းညွှန်ေျက်

  ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း - လမ်းညွှန်ေျက်မှတ်စု

  KoBo အသုံးြပုြေင်း လမ်းညွှန်ေျက်အဆင့်ဆင့် - အွန်လိုင်းစစ်တမ်းတစ်ေု တည်ထဆာက်ြေင်း 

17 ၂ ရက်တာ ကနဦးအစည်းအထဝးအတွက် တင်ြပထဆွးထနွးစရာ ဆလိုက်များကို ထအာက်ပါလင့်ေ်တွင် ထတွ့နိုင်သည်။  
https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/  
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အပိုင်း ၃။ အချက်အေက် ကေ့ောစိစစ်မှု

ညွှန်ကကားေျက် စာရွက်စာတမ်း - အေျက်အလက် ထလ့လာစိစစ်မှု

 ြပန်လည်စုစည်းေျက် - ဘာရိုမီတာ တိုင်းတာေျက် နယ်ပယ်များ၏ ရလဒ် ၄ ေု

 အေျက်အလက် မှတ်တမ်းတင်ြေင်းမှ အေျက်အလက် ထလ့လာစိစစ်မှုအေိ - အဆင့် ၃ ဆင့်

1) အရည်အတေက်ြပ (ကိန်းဂဏန်း) အချက်အေက် မှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့် စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း - 
ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့် စာရင်းနှင့် ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း

2) အရည်အကေေးြပ (အကျဉ်းချုပ်) အချက်အေက် ြပန်ေည်ေုံးေပ်ြခင်းနှင့် အကြကာင်းအရာဆိုင်ရာ 
စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း - ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ ကဆေးကနေးြခင်းနှင့် အဓိက ေတင်းကပးေူအား ကမးြမန်းြခင်း

3) ဘာရိုမီတာ ရှာကဖေကတေ့ရှိချက်များအားေုံး ခခုံငုံ၍ ကေ့ောစိစစ်ြခင်း

အေျက်အလက် မှတ်တမ်းတင်ြေင်း၊ အမှတ်ထပးြေင်းနှင့် ထလ့လာစိစစ်မှုဆိုင်ရာ ကိရိယာများ

  ကွင်းဆင်းထလ့လာရမည့် စာရင်းနှင့် ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆုိင်ရာ စစ်တမ်းအတွက် အေျက်အလက် 
မှတ်တမ်းတင်ြေင်းနှင့် အမှတ်ထပးြေင်း စာရွက်စာတမ်း 

 အေျက်အလက် မှတ်တမ်းတင်ြေင်းနှင့် အမှတ်ထပးြေင်း စာရွက်စာတမ်းကို အသုံးြပုြေင်း ညွှန်ကကားေျက် 
အဆင့်ဆင့်

 ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း - စစ်တမ်းအား အမှတ်ထပးပုံ

 အထကကာင်းအရာ အေျက်အလက် ထလ့လာစိစစ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ေျက်မှတ်စု (FGDs နှင့် KIIs အတွက်) 

အပိုင်း ၄။ စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးနှင့် ြဖန့်ကေကရး

ညွှန်ကကားေျက် စာရွက်စာတမ်း - စည်းရုံးလှုံ့ထဆာ်ထရးနှင့် ြဖန့်ထဝထရး

 ြပန်လည်စုစည်းေျက် - အမှတ်ထပးြေင်း

 အမှတ်ထပးြေင်းမှ စည်းရုံးလှုံ့ထဆာ်ထရးအေိ - အဆင့် ၄ ဆင့်

အဆင့် ၁။ ရမှတ်ကို အတည်ြပုြခင်း

အဆင့် ၂။ စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရး အကကံြပုချက်များ ကရးေားြခင်း 

 အကကံြပုချက်များ အပပီးေတ်ြခင်း 

အဆင့် ၃။ အစီရင်ခံစာ ကရးေားြခင်း 
 အစီရင်ခံစာ အပပီးေတ်ြခင်း
 အစီရင်ခံစာပုံစံ နမူနာ

အဆင့် ၄။ ကြပာင်းေဲမှု ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 
 အစီရင်ခံစာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်းအား ြဖန့်ကေကရး
 SMART ရယူြခင်း
 ထည့်ေေင်းစဉ်းစားချက်များ  
 စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရး ေုပ်ငန်းအစီအစဉ် 
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စည်းရုံးလှုံ့ထဆာ်ထရးဆိုင်ရာ ကိရိယာများ

ကနာက်ဆက်တေဲ

အေျက်အလက် စုထဆာင်းထရးဆိုင်ရာ ကိရိယာများ 

 ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ ထဆွးထနွးြေင်း ကိရိယာ - ဆယ်ထကျာ်သက် မိန်းကထလးငယ်များ 

 ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ ထဆွးထနွးြေင်း ကိရိယာ - အမျ ိုးသမီးများ 

 ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ ထဆွးထနွးြေင်း မှတ်စုပုံစံ

 အဓိက သတင်းထပးသူအား ထမးြမန်းြေင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာ

 အဓိက သတင်းထပးသူအား ထမးြမန်းြေင်း မှတ်စုပုံစံ

 ကွင်းဆင်းထလ့လာရမည့်စာရင်း ကိရိယာ

 ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း ကိရိယာ - လူထတွ့ ထမးြမန်းစစ်တမ်းအတွက် (Word)

 ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကိရိယာ - အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများအတွက် (Excel)18

 ထြဖကကားသူ အကကံြပုေျက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ

ဘာရိုမီတာတွင် ပါဝင်သူ၏ သတင်း အေျက်အလက်စာရွက်နှင့် သတင်းထပး သထဘာတူညီမှု

 ဘာရိုမီတာတွင် ပါဝင်သူ၏ သတင်း အေျက်အလက်စာရွက်

 သတင်းထပး သထဘာတူညီမှု (နမူနာ)

18  ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကိရိယာ - အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများအတွက် (Excel) ကို ထအာက်ပါလင့်ေ်တွင် ထတွ့နိုင်သည်။ | 
https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/ 

https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/
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ဘာရိုမီတာ အဖွဲ့တစ်ခု ဖန်တီးြခင်း
အစီအစဉ်ထရးဆွဲြေင်းနှင့် ြပင်ဆင်ြေင်း၏ ပေမဆုံးအဆင့်သည် သင်၏ 
ဘာရိုမီတာအဖွဲ့အား စုစည်းရန်ြဖစ်သည်။ သင့်အထနြဖင့် ဘာရိုမီတာအား 
တစ်ဦးတည်းြဖစ်ထစ အြေားအဖွဲ့အစည်းတစ်ေုနှင့် မိတ်ဖွဲ့၍ြဖစ်ထစ 
ထအာက်ထဖာ်ြပပါ လမ်းညွှန်ေျက်တွင် သင့်အဖွဲ့အတွက် အနိမ့်ဆုံး 
လိုအပ်ေျက်များကို ထဖာ်ြပေားသည်။ 

ဘာရိုမီတာအဖွဲ့အတွက် အေကာင်းဆုံး အေလ့အကေင့်ေပါ် အေြခခံေသာ 
အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းမေား

•	 အမျ ိုးသမီးများ သီးသန့်ပါဝင်ထသာ အေျက်အလက် စုထဆာင်းထရးအဖွဲ့။ ဘာရိုမီတာ အထကာင်အေည် ထဖာ်ထဆာင်ရာတွင် 
အမျ ိုးသမီးနှင့် မိန်းကထလးငယ်များနှင့် ပူးထပါင်းလုပ်ထဆာင်ရန် အမျ ိုးသမီး အဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ထစြေင်းက ပို၍ 
သင့်ထလျာ်ကာ လုံခေုံပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတေင် အမျ ိုးေမီး အချက်အေက် စုကဆာင်းေူများမှ ေူကတေ့ ကမးြမန်းြခင်းြဖင့် 
ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများနှင့် ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ ကဆေးကနေးြခင်း (FGDs) တို့ကို ပံ့ပိုးကူညီမှုေည်း 
ပါေင်ေည်။  ၎င်းေည် အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များ အတေက် ကဘးကင်းေုံခခုံမှုကို ထပ်ကောင်းကပးေည်ောမက 
အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များေည် အြခား အမျ ိုးေမီးများ -အထူးေြဖင့် ကျရာအခန်းကဏ္ဍအတေက် 
ေင့်ကေျာ်စော ေတ်မှတ်ခံရထားကော အမျ ိုးေမီးများနှင့် ယင်းကိရိယာများတေင် ပါေင်ကော ကိစ္စရပ်များအကြကာင်း 
ကြပာဆိုကဆေးကနေးရန်ေည်း ပို၍ အေားအော ရှိပါေည်။

•	 အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးစီတိုင်းေည် 

o အနည်းဆုံးအြဖစ် ကျား/မ အထြေြပုအကကမ်းဖက်မှု (GBV)ဆိုင်ရာ အဓိက သထဘာတရားများ၊ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ 
ဗဟိုြပု အထြေေံမူများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထနှာင့်ယှက်ြေင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထေါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ေုတ်ြေင်းနှင့် 
လွဲမှားစွာြပုကျင့်ြေင်းမှ ကကိုတင်ကာကွယ်ြေင်း ဆိုင်ရာ ေင်တန်းများ ရရှိထားရမည်။ 19 

o GBV နှင့်/ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်း 
ကာကေယ်တားဆီးကရးဆိုင်ရာတေင် လက်ထတွ့လုပ်ထဆာင်မှု အထတွ့အကကုံအချ ို့တို့ ရှိထားေင့်ေည်။

•	 အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးစီတိုင်းေည် ဘာရိုမီတာ အထကာင်အေည်ထဖာ်ြေင်းဆိုင်ရာတေင် ေင်တန်းရရှိထားရမည်။ (အချက်အေက် 
စုကဆာင်းြခင်း ကနဦးအစည်းအကေး နှင့် ကအာက်ကဖာ်ြပပါ အပိုင်းတေင် ြကည့်ပါ။)

•	 အကူအညီကပးကရး ေုပ်ေားများနှင့် ရပ်ရွာေူထုအတေက် အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးစီတိုင်းေည် ကဒေတေင်း အေုံးြပုကော GBV 
ေွှဲကြပာင်းညွှန်းပို့မှု ေမ်းကြကာင်းနှင့် ကျင့်ေတ်နည်းဥပကဒများ ေိရှိထားေင့်ကာ ြဖစ်နိုင်ပါက ၎င်းအချက်အေက်များနှင့် 
ကနာက်ဆုံးရရှိနိုင်ကော မိတ္တူကို ရယူထားေင့်ေည်။ အကယ်၍ အထရးထပါ်ဖုန်းလိုင်းနံပါတ်များ ရှိပါက အေျက်အလက် 
စုထဆာင်းြေင်း မလုပ်ထဆာင်မီတွင် ၎င်းတို့ကို ကကိုတင် စမ်းသပ်ေားသင့်သည်။  

•	 အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးစီတိုင်းေည် ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများကို နားေည်ထားကာ ေက်မှတ်ထိုးထားေင့်ေည်။

19  GBV အရင်းအြမစ်များအတွက် https://gbvresponders.org/; တွင်ကကည့်ပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထေါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ေုတ်ြေင်းနှင့် လွဲမှားစွာ ြပုကျင့်ြေင်းအတွက်   
http://www.pseataskforce.org/. တွင်ကကည့်ပါ။ 

https://gbvresponders.org/
http://www.pseataskforce.org/
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  ေင်၏ ဘာရိုမီတာအဖေဲ့အတေက် ကျင့်ေတ်စည်းမျဉ်းတစ်ရပ်ကို ေကဘာတူကရးဆေဲရန် ေင့်အဖေဲ့အစည်းအတေင်းရှိ 
မူေါဒများနှင့် ေမ်းညွှန်ချက်ကို ကိုးကားပါ။ အကယ်၍ ေင်ေည် မိတ်ဖက်အဖေဲ့နှင့် ေုပ်ကိုင်ပါက ေင်တို့ 
အဖေဲ့အစည်း နှစ်ခုအြကားတေင် ကျင့်ေတ်စည်းမျဉ်းတစ်ရပ် ကရးဆေဲနိုင်ရန် ၎င်းတို့၏ မူေါဒများကို ကိုးကားပါ။ 

ဘာရိုမီတာ အခေက်အလက် စုေဆာင်းေရးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ 

ြဖစ်နိုင်ပါက ေင်၏ ဘာရိုမီတာ အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးအဖေဲ့တေင် သင့်ကိုယ်ပိုင် အဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း 
သို့မဟုတ် ကွန်ယက်မှ အမျ ိုးသမီးများနှင့် သင့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှ အမျ ိုးသမီးများ ပါေင်ေင့်ေည်။ ဘာရိုမီတာ 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ကော ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV အဖေဲ့အစည်းများအတေက် အမျ ိုးေမီး 
အခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ ေင်၏ မိတ်ဖက်အဖေဲ့၊ အဖေဲ့အစည်း ေို့မဟုတ် ကေန်ယက်ေည် ကခါင်းကဆာင် ေို့မဟုတ် 
ပူးတေဲကခါင်းကဆာင်အြဖစ် အဖေဲ့တေင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါေင်ရမည်။ 

FGD များကို ဦးကဆာင်ရန် ထဒသတွင်းလူေုနှင့် ဒုက္ခသည်လူေုများေဲမှ အမျ ိုးသမီးများအားေည်း ပါေင်ကစပပီး 
အကျပ်အတည်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရကော အမျ ိုးေမီး၊ မိန်းကကေးငယ်များနှင့် FGD ကမးြမန်းြခင်းများအတေက် 
ကဒေခံ ဘာောြပန်ကို ငှားရမ်းကပးြခင်း ေို့မဟုတ် ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်းဆိုင်ရာ ေှုပ်ရှားမှုများတေင်   
ပံ့ပိုးကပးနိုင်ေည်။ ထိုေူများအား GBV ဆိုင်ရာ အဓိကေကဘာတရားများနှင့် ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူ ဗဟိုြပု အကြခခံမူများတေင် 
ေင်တန်းကပးထားေင့်ကာ ေင်၏ ဘာရိုမီတာအဖေဲ့နှင့် ေုပ်ကဆာင်ကော ကနဦး အစည်းအကေးတေင် ေူတို့အား 
ပါေင်ကစရမည်။  

ကအာက်ကဖာ်ြပပါ တာေန်များ ထမ်းကဆာင်ရန် ေင့်အကနြဖင့် သင်၏ ဘာရိုမီတာ အေျက်အလက်စုထဆာင်းထရးအဖွဲ့ တွင် 
အနည်းဆုံး အမျ ိုးသမီး ၄ ဦး ေိုအပ်ေိမ့်မည်။
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GBV Case 
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Manager / 
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If neededObserver

Survey 
facilitator

အဖေဲ့ကခါင်းကဆာင်/ 
ပံ့ပိုးကူညီေူ 

GBV ြဖစ်ရပ် 
ကိုင်တေယ်ေူ/ 
မန်ကနဂျာ/ 
တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ေူ 

မှတ်တမ်းရယူေူ/ 

ကူညီကထာက်ပံ့ကပးေူ  ဘာောြပန်ဆိုေူ 

ေင့်အဖေဲ့အစည်း ေို့မဟုတ် မိတ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းတေင် ရရှိနိုင်ကော အမျ ိုးေမီးအကရအတေက်အကပါ်အကြခခံပပီး 
ပံ့ပိုးကူညီေူများ၊ မှတ်တမ်းရယူေူများ ေို့မဟုတ် ဘာောြပန်ကပးေူများကို ပို၍ ပါေင်ကစြခင်းြဖင့် ေင့်အဖေဲ့ အရွယ်အစားကို 
ချဲ့ထေင်နိုင်ေည်။ 

တစ်ကကိမ်တည်းတေင် အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ေှုပ်ရှားမှုတစ်ခုထက်ပို၍ ြပုေုပ်ေိုပါက ေင့်အကနြဖင့် ပိုကကီးကော 
အဖေဲ့တစ်ခု ေိုအပ်ေိမ့်မည်။ (ဥပမာ ေင်ေည် စခန်းတစ်ခု၏ မတူညီကော ကနရာနှစ်ခု၌ တစ်ချနိ်တည်း FGD 
နှစ်ခုြပုေုပ်ေိုပါက ေင့်အကနြဖင့် ပံ့ပိုးကူညီေူ နှစ်ဦးနှင့် မှတ်တမ်းရယူေူ နှစ်ဦး၊ ေင်ေိုအပ်ေည့်အကပါ် မူတည်၍ 
ဘာောြပန် တစ်ဦးေို့မဟုတ် နှစ်ဦး၊ ေှုပ်ရှားမှု နှစ်ခုေုံးအတေက် အချနိ်ကပးနိုင်မည့် GBV ြဖစ်ရပ် ကိုင်တေယ်ေူ/ မန်ကနဂျာ/ 
တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ေူတစ်ဦး အနည်းဆုံးေိုအပ်ေိမ့်မည်။)
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အဓိက အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်မေား  

အဖွဲ့ထေါင်းထဆာင်

•	 ေင့်အဖေဲ့တေင် အနည်းဆုံး အမျ ိုးေမီးတစ်ဦးမှ အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်းနှင့် အချက်အေက် ကေ့ောစိစစ်ြခင်း 
ြဖစ်စဉ်တစ်ခုေုံး၌ ဦးကဆာင်ကာ ညှိနှိုင်းကဆာင်ရွက်ေင့်ေည်။

•	 သင်တန်းပံ့ပိုးကူညီသူ - ပံ့ပိုးကူညီရန် အမျ ိုးေမီး ကနာက်တစ်ဦးမှ မအားေပ်ပါက အဖေဲ့ကခါင်းကဆာင်မှေည်း 
ပံ့ပိုးကူညီေူအြဖစ် ေုပ်ကဆာင်နိုင်ေည်။ ပံ့ပိုးကူညီေူတေင် GBV နှင့်/ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်
ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်း ကိစ္စရပ်များ ကတေ့ကကုံရကော အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ်များနှင့် စကားကြပာဆိုရာ၌ 
အဆင်ကြပကချာကမေ့ရန် အတေက် ေိုအပ်ကော စေမ်းရည်နှင့် အကတေ့အကကုံများရှိရန် အကရးကကီးေည်။ ေူမေည် FGD 
များကို ကူညီကဆာင်ရွက်ကပးမည်ြဖစ်ပပီး အဓိက ေတင်းကပးေူအား ကမးြမန်းြခင်း (KIIs) နှင့် ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ 
စစ်တမ်းအတေက် ကမးြမန်းေူအြဖစ် ကဆာင်ရွက်ကာ ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်းကို ေုပ်ကဆာင်နိုင်မည် ြဖစ်ေည်။ 

မှတ်တမ်းရယူသူ

•	 မှတ်တမ်းရယူေူေည် FGD နှင့် KII များ ေုပ်ကဆာင်စဉ်အတေင်း မှတ်စုကရးေားရယူေိမ့်မည်။ 

•	 မှတ်တမ်းရယူေူေည် အကယ်၍ ေူမတေင် ကဘးကင်းေုံခခုံမှုဆိုင်ရာ စစ်ကဆးမှုများတေင် ယခင်က အကတေ့အကကုံရှိခဲ့ပါက 
ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်းကိုေည်း ေုပ်ကဆာင်နိုင်ေည်။

ဘာသာြပန်ဆိုသူ

•	 ဤပုဂ္ဂိုေ်ေည် FGD နှင့် KII များ ေုပ်ကဆာင်ကနစဉ်တေင် ဘာောြပန်ကပးမည်ြဖစ်၍ ထိုေူေည် ကဒေခံ 
ဘာောစကားကြပာဆိုနိုင်ေူ ြဖစ်ရမည်။ ကနဦး အစည်းအကေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် ဘာောြပန်ေူမှ 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအကြကာင်း ကေါဟာရ 
အေုံးအနှုန်းများကို မည်ကဲ့ေို့ မှန်ကန်ေင့်ကေျာ်စော ဘာောြပန်ဆိုရမည်ကို နားေည်ကြကာင်း ကေချာကစပါ။

•	 ဘာောြပန်ဆိုေူေည် အကယ်၍ ေူမတေင် ကဘးကင်းေုံခခုံမှုဆိုင်ရာ စစ်ကဆးမှုများတေင် ယခင်က အကတေ့အကကုံရှိခဲ့ပါက 
ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်းကိုေည်း ေုပ်ကဆာင်နိုင်ေည်။ 

အေျက်အလက် ြဖည့်သွင်းြေင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ြေင်း 

•	 အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ေှုပ်ရှားမှုကို ေုပ်ကဆာင်ကော အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးစီတေင် အချက်အေက် စုကဆာင်းမှု 
တစ်ရက်ပပီးတိုင်း ၎င်းတို့၏ မှတ်စုများကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့် အချက်အေက် ြဖည့်ေေင်းြခင်းအတေက် တာေန်ရှိေည်။ 
ေူမအကနြဖင့် ေူမ စုကဆာင်းရရှိကော အချက်အေက်များကို ထည့်ေေင်းရန် ကပးထားေည့် ပုံစံများနှင့် ကိရိယာများကို 
အေုံးြပုရန် ေိုအပ်ပပီး ၎င်းတို့အား စကားေှက်ြဖင့် ကာကေယ်ထားကော ဖိုင်တေဲများတေင် ေုံခခုံစော ေိမ်းထားကြကာင်း 
ကေချာကစရန် ေိုအပ်ေည်။ အချက်အေက်အြကမ်းကို မှတ်တမ်းတင်ပပီးေည်နှင့် ထိုကန့တေင်ပင် မှတ်စုအားေုံးကို 
ဖျက်ပစ်ရပါမည်။ ထို့ကနာက် အဆိုပါ အချက်အေက်အတေက် တာေန်ရှိကော အဖေဲ့ကခါင်းကဆာင် အပါအေင် 
ဘာရိုမီတာအဖေဲ့ရှိ အြခားေူများနှင့်ော စကားေှက်များကို မျှကေေင့်ေည်။ 

GBV ြဖစ်ရပ် ကိုင်တွယ်သူ/ မန်ထနဂျာ/ တုံ့ြပန်ထဆာင်ရွက်သူ

•	 ဤပုဂ္ဂိုေ်ေည် အမျ ိုးေားတို့၏ အြကမ်းဖက်မှု (ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်မှုနှင့် ခင်မင်ကျွမ်းေင်ေူမှ အြကမ်းဖက်ြခင်း 
အပါအေင် GBV ပုံစံများအားေုံး) မှ ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ကော အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအား ကူညီပံ့ပိုးရာတေင် 
အကတေ့အကကုံရှိပပီး ကေ့ကျင့်ေင်ြကားထားကပးရမည်။ ေူမေည် အကြခခံမူများနှင့်အညီ ေျှ ို့ေှက်ထိန်းေိမ်းကရးမူကို 
အချနိ်တိုင်း ေက်ကိုင်ထားနိုင်ရမည်။

•	 ေူမအကနြဖင့် ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ကနစဉ် ထုတ်ကဖာ်ကြပာဆိုောကော ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူများအား 
ကူညီပံ့ပိုးကပးမည်ြဖစ်ပပီး FGD ေှုပ်ရှားမှုတိုင်း၏ အစနှင့်အဆုံးတေင် ရှိကနေင့်ေည်။ ေို့မှော ေူမကိုယ်တိုင် မိတ်ဆက်ပပီး 
ထုတ်ကဖာ်ကြပာဆိုမှုများကို နားကထာင်ကပးနိုင်မည် ြဖစ်ေည်။ 

•	 ေူမအကနြဖင့် GBV ေန်ကဆာင်မှုများနှင့် ေွှဲကြပာင်းညွှန်းပို့မှုများဆုိင်ရာ စေမ်းရည်များနှင့် ရရှိနိုင်မှုအကပါ် အေိဗဟုေုတနှင့် 
ကျွမ်းကျင်မှုကို ကပးကဆာင်နိုင်ရမည်။
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•	 အထရးကကီးသည်။ အနည်းဆုံးအြဖစ် ေင်၏အဖေဲ့အစည်းမှြဖစ်ကစ ေို့မဟုတ် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV 
မိတ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းမှြဖစ်ကစ ထိုကဲ့ေို့ကော အမျ ိုးေမီးတစ်ဦး မရနိုင်ခဲ့ပါက ပံ့ပိုးကူညီေူေည် ပါေင်ေူများမှ 
ရရှိနိုင်ကော ေန်ကဆာင်မှုများအကြကာင်းကို မျှကေရန် FGD စတင်ေည်နှင့် အချနိ်ခဏယူကာ ကြပာြပေင့်ေည်။ 
ဥပမာအားြဖင့် အကယ်၍ ၎င်းကဒေအတေက် အကရးကပါ်ဖုန်းေိုင်းရှိပါက ဖုန်းနံပါတ်၊ အဓိက ေတင်းအချက်အေက်နှင့် 
မည်ေို့ရယူနိုင်ကြကာင်း မျှကေပါ။ အနီးတစ်ေိုက်တေင် ယုံြကည်စိတ်ချရပပီး ေူေိများကော အမျ ိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များအတေက် ကဘးကင်းေုံခခုံကော ကနရာများရှိပါက ၎င်းက မည်ေည့်ကနရာတေင် ရှိ၍ မည်ေို့ရယူနိုင်ကာ 
မည်ကဲ့ေို့ကော ေန်ကဆာင်မှုများ ကပးကနေည်ကို အဖေဲ့အားရှင်းြပပါ။ ၎င်းက ပံ့ပိုးကူညီေူနှင့် ပါေင်ေူများအြကား 
ယုံြကည်မှု တည်ကဆာက်ရန် အကထာက်အကူကပးနိုင်ေည်။ 

  TOR နမူနာအား အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးအဖေဲ့အတေက် TOR တေင်ြကည့်ပါ။ 

မည်သည့် အခေက်အလက် စုေဆာင်းေရး လှုပ်ရှားမှုအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်မေား 
သင်လိုအပ်သနည်း။ 

အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ေှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို ပပီးကြမာက်ရန် ဘာရိုမီတာ အဖေဲ့ေင်အချ ို့ ေိုအပ်ေည်။ 
ေှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစီတိုင်း (FGD၊ KII၊ ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်းနှင့် ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း) အတေက် 
အဖေဲ့ဖေဲ့စည်းပုံ ေမ်းညွှန်ချက်ကို ကအာက်တေင် ကတေ့ရေိမ့်မည်။ 

ေင်၏ ဘာရိုမီတာအဖေဲ့ေင်များေည် ၎င်းတို့၏ အချနိ်ကပးနိုင်မှုနှင့် အကတေ့အကကုံကပါ်မူတည်၍ ကအာက်တေင် ကဖာ်ြပထားကော 
အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ေှုပ်ရှားမှုတစ်ခု ေို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုကော ေှုပ်ရှားမှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 
ြဖစ်နိုင်ေည်။ 

အမေ ိုးသမီးမေား၊ မိန်းကေလးငယ်မေားနှင့် ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ ေဆွးေနွးြခင်း 

ေင့်အကနြဖင့် FGD တစ်ေုစီအတွက် အနည်းဆုံးအဖွဲ့ဝင် (၃) ဦး - ပံ့ပိုးကူညီေူတစ်ဦး၊ မှတ်တမ်းရယူေူတစ်ဦးနှင့် 
GBV ြဖစ်ရပ် ကိုင်တေယ်ေူ/မန်ကနဂျာ/ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ေူတစ်ဦး ေိုအပ်ေိမ့်မည်။ ဘာောြပန်ဆိုေူတစ်ဦးေည်း 
ေိုကကာင်းေိုအပ်ေိမ့်မည်။ FGD အဖေဲ့ေင်များအားေုံး အမျ ိုးေမီးများော ြဖစ်ေင့်ေည်။  
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Facilitator

GBV Case 
Worker / 

Manager / 
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Responder

Note-Taker 
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Interpreter
If neededObserver
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facilitator

ပံ့ပိုးကူညီသူ မှတ်တမ်းရယူသူ ဘာသာပြန်ဆိုသူ - 
လိုအပ်ပါက

GBV ဖြစ်ရပ် 
ကိုင်တွယ်သူ/ 

မန်နထဂျာ/ 
တုံ့ပြန်ဆထာင်ရွက်သူ 

ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူများအား ကူညီပံ့ပိုးကပးရာတေင် အကြခခံမူများကို အချနိ်တိုင်း ေိုက်နာေင့်ေည်။ 
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အဓိက သတင်းေပးသူအား ေမးြမန်းြခင်း (KII)

ေင့်အကနြဖင့် KII တစ်ေုစီအတွက် အနည်းဆုံးအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး - ကမးြမန်းေူတစ်ဦးနှင့် မှတ်တမ်းရယူေူတစ်ဦး 
ေိုအပ်ေိမ့်မည်။  

ဘာောြပန်ဆိုေူ ေိုအပ်ပါက ယင်းတာေန်ကို အဖေဲ့အတေင်း ထပ်ထည့်နိုင်ေည်။  
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မထးမြန်းသူ ဘာသာပြန်ဆိုသူ 
- လိုအပ်ပါကမှတ်တမ်းရယူသူ 

ကွင်းဆင်းေလ့လာရမည့်စာရင်း 

ေင့်အကနြဖင့် ထလ့လာထနသည့် ထဒသ/ထနရာတစ်ေုစီတွင် ြပုလုပ်မည့် ကွင်းဆင်းထလ့လာရမည့်စာရင်း တစ်ေုအတွက် 
အနည်းဆုံးအဖွဲ့ဝင် (၂) ဦး - ကမးြမန်းေူတစ်ဦးနှင့် မှတ်တမ်းရယူေူတစ်ဦး ေိုအပ်ေိမ့်မည်။  

အချ ို့ကော အကြခအကနများတေင် ေန်ကဆာင်မှုကပးေူများ ေို့မဟုတ် ရပ်ရွာေူထုများ20 အားကမးခေန်းများ ြပန်ေည်ရှင်းေင်းစော 
ကမးြမန်းြခင်းကို စူးစမ်းကေ့ောမှု ြပုေုပ်ကနစဉ်အတေင်း ြပုေုပ်ရန်ေိုအပ်ေည်။ ေိုအပ်ပါက စူးစမ်းကေ့ောြခင်းအဖေဲ့၏ 
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းြဖစ်ကော ဘာောြပန်ဆိုေူ တစ်ဦး ရှိကစပါ။ 
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လထ့လာသူ လထ့လာသူ ဘာသာပြန်ဆိုသူ - 
လိုအပ်ပါက

အထရးကကီးသည်။ အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးတည်းမှ စစ်ကဆးရန်စာရင်းကို ေုပ်ကဆာင်ရန် မေင့်ကပ။ 

20  ဥပမာ - ထရအရင်းအြမစ်များ၌ ထရကို အကကိမ်မည်မှေ ရရှိသနည်း။ ထရရရှိရန် ပျမ်းမှေ အေျနိ်မည်မှေ ထစာင့်ရသနည်း။ 
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ဝန်ထမ်း၏ ခံယူခေက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း

ေင့်အကနြဖင့် လူသားေျင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီထပးထရး လုပ်သားနှင့် လူကိုယ်တိုင် စစ်တမ်းထကာက်ယူရန် 
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတည်းသာ လိုအပ်သည်။  
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စစ်တမ်းကထာက်သူ

ေင့်အဖေဲ့ အရွယ်အစားနှင့် အချနိ်ကပးနိုင်မှု၊ ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများကို 
မည်ေို့ြပုေုပ်မည့် နည်းေမ်း (ေူကိုယ်တိုင် ေို့မဟုတ် အေန်ေိုင်းြဖင့်)တို့အကပါ်မူတည်၍ 
ဤစစ်တမ်းကို ေုပ်ကဆာင်နိုင်မည့် အဖေဲ့ေင် ၂ ဦး - ၃ ဦးကို ေတ်မှတ်ထားပပီး ထိုေို့ ြပုေုပ်ရန် 
အချနိ်ကိုေည်း ေတ်မှတ်ထားရကပမည်။ 

စစ်တမ်းကကာက်ယူရာတေင် မည်ေည့် ဘာောစကားကိုအေုံးြပုရန် ေိုအပ်မည်ကိုေည်း 
စစ်တမ်းကကာက်ေူအား ဆုံးြဖတ်ေည့်အခါ ထည့်ေေင်းစဉ်းစားေင့်ေည်။ 

အထရးကကီးသည်။ ေျှ ို့ေှက်ထိန်းေိမ်းြခင်းနှင့် မျှကေြခင်းဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို 
ကေျာ့ချြခင်းကို ကေချာကစရန် စစ်တမ်းကကာက်ယူကနကောကြကာင့် 
စစ်တမ်းကကာက်ေူများေည် အဖေဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းမှ မြဖစ်ေင့်ပါ။ 
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အခေက်အလက် စုေဆာင်းေရးဆိုင်ရာ 
အစီအစဉ်ဆွဲြခင်းနှင့် ဒီဇိုင်းေရးဆွဲြခင်း

သက်ဆိုင်သူမေား ေပါင်းစပ်ပါဝင်ေစမှု

ေက်ဆိုင်ေူများ ကပါင်းစပ်ပါေင်ကစမှုေည် ဘာရိုမီတာ၏ အကရးအကကီးဆုံးအပိုင်းတစ်ခု ြဖစ်၍ မတူညီကော 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း အဆင့် ၃ ဆင့်စေုံးတေင် ပါေင်ရမည်။

1) အစီအစဉ်ထရးဆွဲြေင်းနှင့် ြပင်ဆင်ြေင်းအဆင့်အတွင်း – အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး မစတင်မီ (ဤအပိုင်းြဖစ်ေည်။)

2) အေျက်အလက် ထလ့လာစိစစ်ြေင်းအဆင့်အတွင်း – အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ေုပ်ကဆာင်ပပီးကနာက် (အပိုင်း ၃ တေင် 
ြကည့်ပါ။)

3) စည်းရုံးလှုံ့ထဆာ်ထရးနှင့် ြဖန့်ထဝထရးအဆင့်အတွင်း – အကကံြပုချက်များ အပပီးေတ်ပပီးကနာက် (အပိုင်း ၄ တေင်ြကည့်ပါ။)

အဘယ်ေကကာင့် သက်ဆိုင်သူမေား ေပါင်းစပ်ပါဝင်ေစသနည်း။ 

မတူညီကော ေက်ဆိုင်ေူအဖေဲ့များအား ကပါင်းစပ်ပါေင်ကစမှုေည် - 

o ဘာရိုမီတာနှင့် ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အတေက် ပံ့ပိုးမှုနှင့် တက်ကကစော ပါေင်ေိုမှုကို တည်ကဆာက်ကပးနိုင်ေည်။ 

o အကကာင်အထည်ကဖာ်မည့် အစီအစဉ်အား ေင်၏ကဒေအကြခအကနနှင့် ကိုက်ညီကအာင် ကူညီကပးနိုင်ေည်။ 

o ေင်ရရှိကော အချက်အေက်များမှ ရှာကဖေကတေ့ရှိချက်များကို ြပန်ေည်ေုံးေပ်ကာ အတည်ြပုကပးပပီး 
အကကံြပုချက်များ ထေက်ကပါ်ောရန် ကူညီကပးနိုင်ေည်။  

o ပူးတေဲ စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးအတေက် အခေင့်အေမ်းများ ကပါ်ကပါက်ောကစနိုင်ပပီး (အကေးစိတ်ကို အပိုင်း ၄။ 
စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးနှင့် ြဖန့်ကေကရး တေင်ြကည့်ပါ။)

o အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအတေက် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်မှုကို ြမှင့်တင်ရန် 
ေင့်အကကံြပုချက်များကို ကိုးကားနိုင်မည့် အခေင့်အကရးများ တိုးြမှင့်ကစနိုင်ေည်။ (အပိုင်း ၄။ စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးနှင့် 
ြဖန့်ကေကရး တေင်ြကည့်ပါ။)

မည်သို့ေသာ သက်ဆိုင်သူမေားနှင့် မည်သည့်အခေနိ်တွင် ေပါင်းစပ်လုပ်ေဆာင်ရမည်နည်း။ 

ကပါင်းစပ်ေုပ်ကဆာင်ရမည့် ေက်ဆိုင်ေူများကို ကဖာ်ထုတ်ေတ်မှတ်ြခင်းအား အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး မစတင်မီတေင် 
ေုပ်ကဆာင်ေင့်ေည်။ ေို့မှော ဘာရိုမီတာအကြကာင်း နားေည်ေကဘာကပါက်ကာ ၎င်းနှင့် ေင်ေုပ်ကဆာင်နိုင်မည့်အရာနှင့် 
ေူတို့မှ မည်ကဲ့ေို့ ပါေင်နိုင်ကြကာင်းကို နားေည်ောမည်ြဖစ်ေည်။ 

ထဒသတွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာ လူသားေျင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီထပးသူများ

•	 ၎င်းတေင် UN ကအဂျင်စီများ၊ အစိုးရမဟုတ်ကော နိုင်ငံတကာ အဖေဲ့အစည်းများ (INGOs)၊ NGO များ၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းအား တားဆီးတုံ့ြပန်ကရး (PSEA) အေုပ်အမှုကဆာင်အဖေဲ့/ 
ေုပ်ငန်းအဖေဲ့ ကိုယ်စားေှယ်များ၊ GBV အစုအဖေဲ့ခေဲ ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကရး ယန္တရား ကိုယ်စားေှယ်များ/ ညှိနှိုင်းကရးမှူး 
— ဘာရိုမီတာကို အကကာင်အထည်ကဖာ်မည့် ရပ်ရွာများရှိ GBV ဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ကရး ေန်ကဆာင်မှုများကို 
ပံ့ပိုးကပးကနေူများ ပါေင်ေည်။ 
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•	 အကယ်၍ ေင့်အကနြဖင့် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV အဖေဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် မိတ်ဖက်ေုပ်ကဆာင်ပါက 
ထိုကဲ့ေို့ ေုပ်ကဆာင်ကနေူများနှင့် ေင်ချတိ်ဆက်ပပီးေားြဖစ်နိုင်ေည်။ အကယ်၍ ေင့်အကနြဖင့် ဘာရိုမီတာကို 
တစ်ဦးတည်း အကကာင်အထည်ကဖာ်ပါက ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV အေိုင်းအေိုင်းနှင့် ချတိ်ဆက်ရန် GBV 
အစုအဖေဲ့ခေဲ ညှိနှိုင်းကရးမှူးအား (၎င်းအဖေဲ့ ေုပ်ကိုင်ကနေည့်ကနရာတေင်) ဆက်ေေယ်ရန် အတေက် အကကံြပုအပ်ပါေည်။ 
တနည်းအားြဖင့် UN ကအဂျင်စီများထဲမှ တစ်ခုြဖစ်ေည့် (ကုေေမဂ္ဂ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းကရးရုံး (OCHA)၊ 
ကုေေမဂ္ဂ ဒုက္ခေည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကကီးရုံး (UNHCR)၊  ကုေေမဂ္ဂ ေူဦးကရ ရန်ပုံကငေအဖေဲ့ (UNFPA) ေို့မဟုတ် 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV ကာကေယ်တားဆီးကရး ေုပ်ကဆာင်ေူများမှ ေင့်အား ေတင်းအချက်အေက် 
ကပးြခင်းြဖင့် ကူညီနိုင်ေိမ့်မည်။ 

•	 အဆိုပါ ေက်ဆိုင်ေူအဖေဲ့များနှင့် ချတိ်ဆက်ြခင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ေူတို့အား ဘာရိုမီတာအကြကာင်းနှင့် 
ေင့်အစီအစဉ်ကို အေိကပးရန်၊ ၎င်းတို့၏ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV ကရးရာ၌ ကျွမ်းကျင်မှုကို 
ရယူနိုင်ရန်ြဖစ်ပပီး ပို၍ အကရးကကီးေည်မှာ အဓိကအားြဖင့် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်မှု ေုပ်ကဆာင်ရာ၌ 
ရရှိနိုင်ကော GBV ေန်ကဆာင်မှုများနှင့် GBV တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ြခင်း ေန်ကဆာင်မှုများေို့ ေွှဲကြပာင်းညွှန်းပို့ြခင်း
များစေည့် ေူေားချင်းစာနာမှုစနစ်နှင့် GBV ဆိုင်ရာ ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကရး ယန္တရားများကို ေက်ေှမ်းမီရာတေင် 
ေင့်အား ကူညီကပးနိုင်ရန် ြဖစ်ေည်။ ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ကနစဉ်အတေင်း ေင့်ကေျာ်၍ 
ေက်ေှမ်းမီနိုင်ကော ေန်ကဆာင်မှုများအတေက် ကူညီပံ့ပိုးကပးရန် ေိုအပ်ကော ေို့မဟုတ် အြကမ်းဖက်မှုအကြကာင်းကို 
ထုတ်ကဖာ်ကြပာဆိုောကော အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအား ေွှဲကြပာင်း ညွှန်းပို့ကပးနိုင်ရန် ေင့်အကနြဖင့် 
ယင်းကဲ့ေို့ကော ချတိ်ဆက်မှုများနှင့် ေတင်းအချက်အေက်များ ေိုအပ်ေိမ့်မည်။ ေင့်ကိုယ်ပိုင်အဖေဲ့အစည်း ေို့မဟုတ် 
မိတ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းမှ ေန်ကဆာင်မှုအချ ို့ကို ေင် ကပးနိုင်ကော်ေည်း ၎င်းေည် မရှိမြဖစ်ေိုအပ်ေည်။ 

•	 ေင် ေို့မဟုတ် ေင်၏ မိတ်ဖက်အဖေဲ့မှ ထိုကဲ့ေို့ကောေူတစ်ဦးကုိ ရှာကဖေနိုင်ကော်ေည်း အချက်အေက် 
စုကဆာင်းကရးနှင့် FGD များေုပ်ကဆာင်ကနစဉ်အတေင်း GBV ြဖစ်ရပ်ကိုင်တေယ်ေူအြဖစ် အမှုထမ်းနိုင်မည့် 
အရည်အချင်းရှိကော အမျ ိုးေမီးတစ်ဦးကို ကဖာ်ထုတ် ေတ်မှတ်ရာတေင်ေည်း အဆိုပါေက်ဆိုင်ေူများ အဖေဲ့က ေင့်အား 
ကူညီကပးနိုင်ေိမ့်မည်။ 

အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ (ေိုသူများနှင့် ထပါင်းစပ်လုပ်ထဆာင်ရန် သင့်အတွက် ထဘးကင်းလုံခေုံပပီး 
သင့်ထလျာ်မှုရှိမှသာလှေင်)

•	 ဤအဖေဲ့တေင် အမျ ိုးေမီးကရးရာ ေန်ကကီးဌာန/ ကျားမကရးရာ တန်းတူညီမျှကရး ေို့မဟုတ် အမျ ိုးေမီးများ၏ 
အခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ အေားတူ အစိုးရဌာနတစ်ခုမှ ကိုယ်စားေှယ်များ ပါေင်နိုင်ေည်။ 

•	 အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ကိုယ်စားေှယ်များနှင့် ချတိ်ဆက်ရာတေင် ဤကြပာဆိုမှုများကို - 

o အထူးေြဖင့် အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ်များ၊ GBV၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ် အြမတ်ထုတ်ြခင်း၊ 
ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းတို့နှင့် ပတ်ေက်၍ အကရးကပါ်အကြခအကနများတေင် ၎င်းတို့၏ စိန်ကခါ်မှုများနှင့် 
ေကဘာထားအြမင်များအား ကမးြမန်းရန် 

o ဘာရိုမီတာအကြကာင်း၊ ေူတို့အတေက် ေင်၏ အစီအစဉ်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်တို့အား အေိကပးရန် 

o ဘာရိုမီတာမှ ရရှိနိုင်မည့် ေတင်းအချက်အေက် အေစ်များအကပါ် ေူတို့အား အကကံြပုရန် 

o ၎င်းတို့ေုပ်ငန်းတေင် ဘာရိုမီတာမှ ကူညီကပးနိုင်ပုံကို ရှင်းြပရန် 

o ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်မှု တစ်ကေျာက်ေုံးတေင် ၎င်းတို့အား ပါေင်ကစကာ ကပါင်းစပ်ေုပ်ကဆာင်ရန် 
နည်းေမ်းများကို ကဆေးကနေးရန်နှင့် 

o အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်မှုက မည်ေို့ ကရှ့ဆက်ေုပ်ကဆာင်မည်၊ ရှာကဖေကတေ့ရှိချက်များနှင့် အကကံြပုချက်များအား 
စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးနှင့် ြဖန့်ကေကရးအဆင့် ေုပ်ကဆာင်ကနစဉ် မည်ေို့ မျှကေမည့်အကပါ် ေကဘာတူရန် စေည်တို့တေင် 
ေင် အေုံးြပုနိုင်ေည်။ 
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ထဒသေံ အမျ ိုးသမီး အေွင့်အထရးများဆိုင်ရာ လုပ်ထဆာင်သူများ၊ အဖွဲ့များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွန်ယက်များ

•	 ကအာက်ပါ အကြခအကန၌ ေင့်အကနြဖင့် ဤကျယ်ြပန့်ကော ေက်ဆိုင်ေူများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရယူနိုင်ရန် ၎င်းတို့နှင့် 
ကပါင်းစပ်ေုပ်ကဆာင်ေင့်ေည်။ 

o ေင်၏ အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ြခင်း အစီအစဉ်ကို ကဒေအကြခအကနနှင့် ကိုက်ညီကအာင် ကရးဆေဲရာ၌

o အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ေုပ်ကဆာင်ပပီးကနာက် အချက်အေက် ရှာကဖေကတေ့ရှိချက်များကို 
ြပန်ေည်ေုံးေပ်ြခင်းနှင့် အတည်ြပုြခင်း၌ 

o အကကံြပုချက်များ ထုတ်ကဖာ်ြခင်း၌ 

o ပူးတေဲ စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးတေင် ကပါင်းစပ်ေုပ်ကဆာင်ြခင်း၊ နိုင်ငံကတာ်အဆင့်တေင် ဩဇာ ေက်ကရာက်ကစြခင်းနှင့် 
ေင်၏ စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးဆိုင်ရာ အကကံြပုချက်များအား အစိုးရ၊ အြခားကော ေက်ဆိုင်ေူများနှင့် (ကုေေမဂ္ဂ 
ကအဂျင်စီများ၊ အေှူရှင်များကဲ့ေို့ကော) ဆုံးြဖတ်ချက်ချေူများထံေို့ ယူကဆာင်ောြခင်း (ထိုေို့ြပုေုပ်ရန် 
ကဘးကင်းေုံခခုံကောကနရာ၌)။ 

ထဒသေံ၊ ထနရပ်စွန့်ေွာ ထရှေ့ထြပာင်းရထသာ ဒုက္ခသည် အမျ ိုးသမီး ရပ်ရွာထေါင်းထဆာင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ 

•	 ကအာက်ပါ အကြခအကန၌ ေင့်အကနြဖင့် ယင်းအဖေဲ့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကုိရယူနိုင်ရန် ၎င်းတို့နှင့် ကပါင်းစပ် 
ေုပ်ကဆာင်ေင့်ေည်။ 

o အကယ်၍ ေူတို့၏ ရပ်ရွာအေိုင်းအေိုင်းများက ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ေည့် ကနရာတစ်ခု ေို့မဟုတ် 
တစ်ခုထက်ပိုကော ကနရာအြဖစ် ထည့်ေေင်းမည်ဆိုပါက ေင်၏ အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ြခင်း အစီအစဉ်ကို 
ကဒေအကြခအကနနှင့် ကိုက်ညီကအာင် ကရးဆေဲြခင်းနှင့် ပါေင်ေူများအား ကဖာ်ထုတ်ေတ်မှတ်ြခင်းအကပါ် အကကံကပးြခင်း 

o အချက်အေက် စုကဆာင်းပပီးကနာက် အချက်အေက်များကို အတည်ြပုြခင်းနှင့် 

o ဘာရိုမီတာ ရှာကဖေကတေ့ရှိချက်များနှင့် ေုပ်ကဆာင်ချက်များကို စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း။ 
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အခေနိ်ဇယားဆွဲြခင်း 

ဘာရိုမီတာသည် လူသားေျင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အထြေအထနတစ်ရပ်တွင် လုပ်ထဆာင်သင့်သည့် လျင်ြမန်ထသာ 
အကဲြဖတ်မှုတစ်ေုြဖစ်ပပီး ြပင်ဆင်ြခင်း၊ အမှတ်ကပးြခင်း၊ ကေ့ောစိစစ်ြခင်းနှင့် အကကံြပုချက် ကရးေားြခင်းတို့အတေက် 
ရက်အနည်းငယ်အပါအေင ်ကနဦးအစည်းအထဝးနှင့် အေျက်အလက် စုထဆာင်းြေင်းအတွက် နှစ်ပတ်ေက် ပို၍ 
လုပ်ထဆာင်ရန်မသင့်ထပ။ 

ထိုအကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်းဆိုင်ရာ အချနိ်ဇယားနမူနာအား ခခုံငုံေုံးေပ်ချက် - 

ဘာရိုမီတာ အဆင့် ရက်ထပါင်း လုပ်ထဆာင်ေျက်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါက

အစီအစဉ်ထရးဆွဲြေင်းနှင့် 
ြပင်ဆင်ြေင်း

၅ ရက် ေက်ဆိုင်ေူများနှင့် ကတေ့ဆုံြခင်း၊ 
စာရွက်စာတမ်းများ စုကဆာင်းြခင်း၊ တည်ကနရာနှင့် 
တုံံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ေူများ ကရွးချယ်ြခင်း၊ 
ကငေစာရင်းကရးဆေဲြခင်း၊ အချနိ်ဇယားဆေဲြခင်း စေြဖင့် 

ဤ 
စာရွက်စာတမ်း 
အပိုင်း ၁။ 

ဘာရိုမီတာအဖွဲ့နှင့် ကနဦး 
အစည်းအထဝး 

၂ ရက် ဘာရိုမီတာနှင့် အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးဆိုင်ရာ၌ 
အဖေဲ့အား ေင်တန်းကပးရန် မြဖစ်မကန 
ကတေ့ဆုံြခင်း။ ေိုအပ်ပါက GBV နှင့်/ေို့မဟုတ် 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှု၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း နှင့် ေေဲမှားစော 
ြပုကျင့်ြခင်းဆိုင်ရာ၌ ဉာဏ်ေစ်ကောင်း 
ေင်တန်းအတေက် အချနိ်ပိုထည့်ထားပါ။ 

အချက်အေက် 
စုကဆာင်းကရး 
ကနဦး 
အစည်းအကေး 
တေင်ြကည့်ပါ။ 

အေျက်အလက် 
စုထဆာင်းြေင်း 

၁၂ ရက် FGD များ၊ KII များ၊ ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်းနှင့် 
ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများ 
ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

အပိုင်း ၂ 
တေင်ြကည့်ပါ။ 

အေျက်အလက် 
ထလ့လာစိစစ်ြေင်း၊ 
အတည်ြပုြေင်းနှင့် 
အကကံြပုေျက်များ 

၃ ရက် အဓိက ေက်ဆိုင်ေူများနှင့် အချက်အေက်များ 
စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း၊ အတည်ြပုြခင်းနှင့် 
အကကံြပုချက်များ ကရးေားြခင်း 

အပိုင်း ၃ 
တေင်ြကည့်ပါ။

စည်းရုံးလှုံ့ထဆာ်ထရးနှင့် 
ြဖန့်ထဝထရး 

အကြခအကနအရ 
ဆုံးြဖတ်ရန် 

အကြခအကနအရ ဆုံးြဖတ်ရန်။ (မှတ်ချက် - ေင်၏ 
အကကံြပုချက်များနှင့် စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးကို 
အပပီးေတ်ေည်နှင့် ၎င်းကို စတင်ရန် ရည်ရွယ်ပါ။)

အပိုင်း ၄ 
တေင်ြကည့်ပါ။

ေင်၏ အချနိ်ဇယားကို ကရးဆေဲပပီး အပပီးေတ်ရန်အတေက် ကနာက်ထပ် အဆင့်နှစ်ဆင့်ကို ကရှေ့ပါ - ေင်ေုပ်ကဆာင်မည့် 
ကနရာကဒေနှင့် ပါေင်မည့်ေူများအား ကရွးချယ်ြခင်းနှင့် ကငေစာရင်းကရးဆေဲြခင်း။ ဤအဆင့်များက ေင့်အား 
အကေးစိတ်အချက်များကို အပပီးေတ်ကစပပီး အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်းဆိုင်ရာ ေုပ်ကဆာင်ချက် အတိုင်းအတာကို 
ဆုံးြဖတ်နိုင်ကစမည်ြဖစ်ေည်။ 

  အနည်းဆုံး အဖေဲ့ေင် ၄ဦးကပါ် အကြခခံ၍ ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း အချနိ်ဇယား အကေးစိတ်ပုံစံအား  
အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း အချနိ်ဇယား တေင်ြကည့်ပါ။ 
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ေငွစာရင်းေရးဆွဲြခင်း

ဘာရိုမီတာ အထကာင်အေည်ထဖာ်ြေင်းသည် အရင်းအြမစ်များနှင့် ထငွစာရင်းလိုအပ်သည်။ ကငေကြကး မည်မျှ ေိုအပ်မည်၊ 
မည်ကဲ့ေို့ကော အရင်းအြမစ်များ ေိုအပ်မည်စေည့်အချက်က ေင့်တေင် ရှိနှင့်ပပီးကော အရာများနှင့် ဘာရိုမီတာကို 
အြပည့်အေ အကကာင်အထည်ကဖာ်ရန် ေင့်အကနြဖင့် မည်ေည်တို့ကို ေိုအပ်မည့်အရာများအကပါ် တေင်မူတည်ေည်။ 

ေင်ေိုအပ်မည့် ရန်ပုံကငေ နှင့်/ေို့မဟုတ် အြခားအရင်းအြမစ်များကို စဉ်းစားနိုင်ဖို့ ေင့်အား ကူညီကပးနိုင်ရန်အတေက် 
ကအာက်တေင် ညွှန်းြပကမးခေန်းများနှင့် ထည့်ေေင်းစဉ်းစားစရာ အချ ို့ကို ကဖာ်ြပထားေည်။ 

•	 ဘာရိုမီတာအဖွဲ့ 

o ဘာရိုမီတာကို အကကာင်အထည်ကဖာ်ရန် အဖေဲ့ေင်အကရအတေက် မည်မျှေိုအပ်မည်နည်း။ 
(အနည်းဆုံးေိုအပ်ချက်ြဖစ်ကော အဖေဲ့ေင် ၄ဦးကို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားြခင်း) 

o အဖေဲ့ေင် တစ်ဦးစီထံမှ အချနိ်ရာခိုင်နှုန်း မည်မျှေိုအပ်မည်နည်း။ 

o အဆိုပါ အဖေဲ့ေင်များေည် ဘာရိုမီတာကို ေုပ်ကဆာင်ရန် ကုန်ကျစရိတ် မည်မျှရှိမည်နည်း။ ဥပမာ - နှစ်ပတ်ြကာ 
အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးအတေက် အချနိ်ြပည့် အေုပ်ေုပ်ရန်အတေက် ကုန်ကျစရိတ်

•	 ဘာရိုမီတာ ကနဦး အစည်းအထဝး 

o ဤအစည်းအကေးကို ေင်မည်ေည့်ကနရာတေင် ြပုေုပ်မည်နည်း။  

o အစားအစာနှင့် ကဖျာ်ရည်ကဲ့ေို့ကော ေီးြခားအရာများ ေို့မဟုတ် အရင်းအြမစ်များ ေိုအပ်ပါေေား။  

o အကယ်၍ ၎င်းအား အေန်ေိုင်းြဖင့် ြပုေုပ်မည်ဆိုပါက ကနာက်ထပ် ထည့်ေေင်းစဉ်းစားစရာ အချက်များ၊ 
အရင်းအြမစ်များ၊ IT ပစ္စည်းများ ေို့မဟုတ် ကဆာ့ဖ်ေဲ စေြဖင့် ေင်ေိုအပ်ပါေေား။ 

•	 အေျက်အလက် စုထဆာင်းြေင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ 

o အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးကိရိယာများကို မိတ္တူဆေဲရန် မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။ 

o မည်ေည့် ကဆာ့ဖ်ေဲ ေို့မဟုတ် ြကားခံပစ္စည်း အေုံးြပု၍ အချက်အေက် စုကဆာင်းမည်နည်း။  

o ရရှိောေည့် ေတင်းအချက်အေက်အား မည်ေို့ ေိမ်းဆည်းပပီး ေုံခခုံကအာင် ေုပ်မည်နည်း။ 

•	 ဘာသာြပန်ြေင်း 

o မည်ေည့် ဘာောစကားြဖင့် ြပုေုပ်မည်နည်း။ 

o ဘာောြပန်ကပးေူ၏ အကထာက်အပံ့ေိုအပ်ပါေေား။ ေိုအပ်ပါက မည်မျှ ကုန်ကျမည်နည်း။ 

•	 ဆက်သွယ်ထြပာဆိုြေင်း 

o ေင့်အဖေဲ့က တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးောမက ဘာရိုမီတာနှင့် ေက်ဆိုင်ေူများ၊ မိတ်ဖက်များ အားေုံးနှင့်အတူ 
ဆက်ေေယ်ကြပာဆိုနိုင်ကစရန် ကငေကြကး ေို့မဟုတ် အရင်းအြမစ်များ ေိုအပ်ပါေေား။

•	 သယ်ယူပို့ထဆာင်ထရး  

o အထူးေြဖင့် အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်းကဲ့ေို့ကော ဘာရိုမီတာ ေှုပ်ရှားမှုများ ေုပ်ကဆာင်နိုင်ရန် မည်ေည့် 
ေယ်ယူပို့ကဆာင်ကရး ေိုအပ်ေနည်း။ 

o ထိုကဲ့ေို့ကော ေယ်ယူပို့ကဆာင်ကရးအား ေင်ရယူနိုင်ပါေေား။ 

o ေယ်ယူပို့ကဆာင်ကရး ေန်ကဆာင်မှုများကို ငှားရမ်းရန် ေိုအပ်ပါေေား။ ေိုအပ်ပါက မည်မျှ ကုန်ကျမည်နည်း။ 
အချနိ်မည်မျှြကာ ငှားရမ်းရမည်နည်း။ 

o ယုံြကည်ရပပီး ေူေိများကော ယာဉ်ကမာင်း ေင်ေိပါေေား။ 



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် 31

•	 မိတ်ဖက်ြပုြေင်း - အကယ်၍ ေင့်အဖေဲ့ေည် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV အဖေဲ့အစည်းြဖစ်ပပီး အမျ ိုးေမီး 
အခေင့်အကရးဆိုင်ရာအဖေဲ့၊ အဖေဲ့အစည်း ေို့မဟုတ် ကေန်ယက်နှင့် မိတ်ဖက်ြပုထားပါက မိတ်ဖက်အဖေဲ့၏ ကုန်ကျစရိတ်၊ 
ေန်ထမ်းများ၏ အချနိ်ကပးနိုင်မှု၊ ြဖစ်နိုင်ကချရှိေည့် ခရီးေေားောြခင်း၊ တည်းခိုစရိတ်၊ ကန့တေက်စရိတ်နှင့် 
အကရးကပါ်အေုံးစရိတ်တို့ကိုေည်း ထည့်ေေင်းစဉ်းစားရေိမ့်မည်။ ဘာရိုမီတာကို အကကာင်အထည်ကဖာ်ရန် 
ေင်ေကဘာတူထားချနိ်၌ ကငေစာရင်းကရးဆေဲြခင်း အပါအေင် မိတ်ဖက်ြပုြခင်းဆိုင်ရာ အကေးစိတ် အေုံးစရိတ်အား 
မိတ်ဖက်အဖေဲ့နှင့်အတူ ပူးကပါင်းချမှတ်ေင့်ေည်။ 

 ထိုကငေကြကးဆိုင်ရာ ကမးခေန်းအချ ို့ကို ကြဖဆိုရန်နှင့် ေင်ေိုအပ်မည့် ကငေကြကးနှင့် အရင်းအြမစ်များ (ဥပမာ - 
ေယ်ယူပို့ကဆာင်ကရး အမျ ိုးအစား၊ ဆက်ေေယ်ကြပာဆိုကရး ကိရိယာများ၊ ထပ်ကဆာင်း အဖေဲ့ေင်များစေြဖင့်)ကို 
ဆုံးြဖတ်နိုင်ရန် ကနာက်ောမည့်အပိုင်းြဖစ်ကော ေင်၏ တည်ကနရာနှင့် ပါေင်ေူများ ကရွးချယ်ြခင်းကို ြပန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။ 
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တည်ေနရာနှင့် ပါဝင်မည့်သူမေား 
ေရွးခေယ်ြခင်း

ဘာရိုမီတာကို အကကာင်အထည်ကဖာ်ေည့်အခါ၌ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကရးကပါ်အကြခအကနတစ်ရပ်ေုံးကို 
အကဲြဖတ်ရန်မှာ မြဖစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြကာင့် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကရးကပါ်အကြခအကနတစ်ခုအတေင်း FGD များ၊ KII 
များနှင့် စူးစမ်းကေ့ောြခင်း ေုပ်ကဆာင်ရမည့်စာရင်းများကို ပပီးကြမာက်ကအာင် ေုပ်ကဆာင်နိုင်မည့် ေီးြခားကနရာများနှင့် 
နယ်ကြမကဒေများကို ဂရုတစိုက် ကရွးချယ်ရန် အေေန်အကရးကကီးပါေည်။ 

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ြခင်းတေင် ထူးြခားေည့်ကနရာ ေို့မဟုတ် နယ်ကြမကဒေကို အကဲြဖတ်ြခင်းေည် 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်မှုတစ်ခုအကြကာင်းအား ပပီးြပည့်စုံမှု မရှိကော်ေည်း တန်ဖိုးရှိကော 
ေျှပ်တစ်ြပက် ေတင်းအပိုင်းအစတစ်ခုကို ကပးစေမ်းနိုင်ေည်။ အကကံြပုေားသည့် နှစ်ပတ်တာအေျနိ်အတွင်း 
ပပီးကြမာက်ကအာင် အကကာင်အထည်ကဖာ်နိုင်မည့် ကနရာ၊ အကကာင်အထည်ကဖာ်ရန် ြဖစ်နိုင်၍ လုံခေုံမည့်ထနရာကို 
ကရွးချယ်ရန် အကရးကကီးေည်။ အထရးထပါ်အထြေအထနနှင့် ဆက်စပ်၍ ကအာက်ကဖာ်ြပပါ အမျ ိုးမျ ိုးထသာ ပါဝင်သူများနှင့် 
ကပါင်းစပ်ေုပ်ကဆာင်နိုင်မည့်ကနရာ ြဖစ်ရန်ေည်း အကရးကကီးေည်။ 

•	 ေိေိုက်သည့်ထနရာတစ်ခုစီ (ဥပမာ - ပမို့ြပ၊ ပမို့ြပနှင့် အနီးတေိုက်၊ စခန်း ေို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်ကော အကြခချကနထိုင်မှု) 

•	 ေိေိုက်နစ်နာသည့် အုပ်စုတိုင်း (ဥပမာ - ကဒေခံေူထု၊ ကနရပ်ြပန်ောေူ၊ ဒုက္ခေည် ေို့မဟုတ် ြပည်တေင်း ကနရပ်စေန့်ခောေူ 
(IDP) နှင့်)

•	 အသက်အရွယ် အပိုင်းအြေားတစ်ခုစီ (အမျ ိုးေမီးများ၊ ဆယ်ကကျာ်ေက် မိန်းကကေးငယ်များ အားေုံး)  

အထရးကကီးသည်။ ဘာရိုမီတာကို ေင် အကကာင်အထည်ကဖာ်မည့ ်သီးြေားထနရာ ထလးေုေက် မပိုထစဘဲ ကရွးချယ်ရန် 
ရည်ရွယ်ေည်။ 

လမ်းညွှန်ခေက် အဆင့်ဆင့်- တည်ေနရာနှင့် 
ပါဝင်မည့်အုပ်စုမေား ေရွးခေယ်ရန် ကူညီေပးမည့် အဆင့် ၆ ဆင့် 
ဘာရိုမီတာကို အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်းနှင့် အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်းအတေက် ေီးြခား ကနရာကဒေနှင့် ပါေင်မည့် 
အုပ်စုများအား ဆုံးြဖတ်ရာတေင် ေင့်အား ကူညီကပးနိုင်ရန် ဤအဆင့် ကြခာက်ဆင့်ကို ဂရုတစိုက် ေိုက်နာပါ။ 

1. ဘာရိုမီတာကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းတွင် အမေ ိုးသမီးမေား၊ ဆယ်ေကော်သက် 
မိန်းကေလးငယ်မေား အားလုံးနှင့် ေပါင်းစပ်လုပ်ေဆာင်ြခင်း 

 ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ် အုပ်စုများ 
အားေုံးနှင့် ကပါင်းစပ်ေုပ်ကဆာင်ရန် ကကိုးပမ်းပါ။  
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2. သင့်ေဒသရှိ လူသားခေင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အေရးေပါ်အေြခအေန၌ ထိခိုက်နစ်နာရေသာ 
အုပ်စုမေားကို ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ြခင်း 

 ေက်ဆိုင်ရာ အားေုံးကို ကရွးချယ်ပါ။ 

	 ကဒေခံေူထု

	 ကနရပ်ြပန်ောေူ

	 ဒုက္ခေည်

	 IDP

3. သင့်ေဒသရှိ လူသားခေင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အေရးေပါ်အေြခအေန၌ ထိခိုက်နစ်နာရေသာ 
ေနရာမေားကို ေဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်ြခင်း

 ေက်ဆိုင်ရာ အားေုံးကို ကရွးချယ်ပါ။

 ပမို့ြပ 

 ပမို့ြပနှင့် အနီးတေိုက်

 စခန်း

 ပုံမှန်မဟုတ်ကော အကြခချကနထိုင်မှု

4. ဘာရိုမီတာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းအတွက် ြဖစ်နိုင်ေခေရှိေသာ 
ေဒသမေားအားလုံးကို စာရင်းြပုစုြခင်း

 ေူေားချင်းစာနာမှု အြကပ်အတည်းကြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာရေည့် ေီးြခားကနရာကဒေများကို စာရင်းြပုစုကာ 
ထိုကနရာများတေင် မည်ေည့်အုပ်စုများ ကနထိုင်ပပီး ထိုကနရာတေင် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်မှု 
ေုပ်ကဆာင်ကနြခင်း ရှိ/မရှိကို မှတ်ထားပါ။ 

 ၎င်းေည် ေင့်အား အဖေဲ့များနှင့် နယ်ပယ်များကို တတ်နိုင်ေမျှ ေွှမ်းခခုံကစနိုင်မည့် ကနရာကဒေများနှင့် ပါေင်မည့်ေူများ 
ကရွးချယ်ြခင်းကို ကေျာ့နည်းေေားကစေိမ့်မည်။

 ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကရးကပါ်အကြခအကနကြကာင့် ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော ထိခိုက်နစ်နာရေည့် ကနရာကဒေများ 
အားေုံးအကြကာင်း ေတင်းအချက်အေက်ကို ြဖည့်ေေင်းရန် ဤဇယားကေက်ကို အေုံးြပုပါ။ (ဥပမာများကို 
စာေုံးကစာင်းြဖင့် ကဖာ်ြပထားေည်။)

တည်ထနရာ ထဒသ တုံ့ြပန်မှု ထဒသေံလူေု ထနရပ်ြပန်လာသူ ဒုက္ခသည် IDP

ပမို့ြပ ပမို့ “က” X X

ပမို့ြပ ပမို့ “ခ” X X X

ပမို့ြပနှင့် 
အနီးတေိုက် 

ပမို့ “ခ” 

၏အြပင်ဘက်

စခန်း စခန်း “က” X X X
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5. ေဘးကင်းလုံခခုံေရး - ြဖစ်နိုင်ေခေရှိသည့် ေဒသမေားအား လျှင်ြမန်ေသာ 
ေဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မှု

 ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော ကဒေများ၏ ေုံခခုံကရးကို စဉ်းစားြခင်းေည် ဤေုပ်ငန်းစဉ်အတေက် အကရးကကီးကော ကြခေှမ်းြဖစ်ပပီး 
ထိုကဒေ၏ ကယဘုယျ ေုံခခုံကရး နှင့် ထိုကဒေရှိ အမျ ိုးေမီးများအတေက် ေုံခခုံကရးကို အကြခခံ၍ ကဒေများအား 
ကရွးချယ်ရန် ေို့မဟုတ် ဖယ်ထုတ်ရန် ၎င်းက ေင့်အား အကထာက်အကူြဖစ်ကစေိမ့်မည်။ 

 ကဒေများကို ကေျာ့ချပပီး ကရွးချယ်နိုင်ရန်အတေက် လှေင်ြမန်ထသာ လုံခေုံထရးဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မှု ကိရိယာကို အေုံးြပုပါ။ 
ဤကိရိယာေည် အမျ ိုးေမီးများကို အကေးထားေည့် ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ ရှု့ကထာင့်တစ်ခုမှ ေင်စဉ်းစားကနေည့် 
ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော ကဒေများအားေုံးကို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် ကူညီကပးေိမ့်မည်။ ေင့်အဖေဲ့အတေက် ထိုကဒေတစ်ခုက 
ေုံခခုံမှုရှိ/မရှိကို ေင်ဆုံးြဖတ်နိုင်ရန် ကမးခေန်းများ ဆက်တိုက်ကမးေိမ့်မည်။ ဤကိရိယာအား အမျ ိုးေမီးများ၏ 
ကဘးကင်းေုံခခုံကရးကို စိတ်ထဲတေင် အပမဲမှတ်ထား၍ အထူးဒီဇိုင်း ထုတ်ထားပါေည်။ ထို့ကြကာင့် ၎င်းေည် 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ြခင်း တစ်ကေျှာက်ေုံးတေင် ေင်၏ ကဘးကင်းေုံခခုံကရး အစီအစဉ်၊ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် 
ကစာင့်ြကည့်ကေ့ောြခင်းတို့ကို ထည့်ေေင်းရန် အကရးကကီးကော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ြဖစ်ောမည်ြဖစ်ေည်။ 

 အထရးကကီးသည်။ ေင့်တေင် ေုံခခုံကရးေန်ထမ်းများနှင့် ရှိနှင့်ပပီးကော ေုံခခုံကရးစနစ်များကို ကိုယ်ပိုင် အဖေဲ့အစည်းအတေင်း 
ေို့မဟုတ် ေင်၏ ဘာရိုမီတာမိတ်ဖက်အဖေဲ့ မှတစ်ဆင့်ြဖစ်ကစ အေုံးြပုနိုင်ကော်ေည်း အမျ ိုးေမီးများ၏ 
ကဘးကင်းေုံခခုံကရးကို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားကြကာင်း ကေချာကစရန် ဤ အမျ ိုးေမီးများအား ဗဟိုြပုပပီး အကေးထားကော 
ကိရိယာကို ေင့်တေင်ရှိနှင့်ပပီးကော ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ ေုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ချတိ်ဆက်ြခင်းြဖင့် ထည့်ေေင်းအေုံးြပုရန် 
အကကံြပုထားပါေည်။ 

 ေင့်ကဒေရှိ ေူေားချင်းစာနာကထာက်ထားမှု အကြခအကန၏ ကနာက်ဆုံးေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ အချက်အေက်ကို OCHA 
၏ အကြခအကန အစီရင်ခံစာများနှင့် ညှိနှိုင်းကရးမှုးများ၊ UNDSS ၏ ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ ရှင်းေင်းချက်များ အြပင် 
ေူေားချင်းစာနာမှု အေိုင်းအေိုင်း၊ အမျ ိုးေမီး အကူအညီကပးကရး ေုပ်ေားများ၊ အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရး ေှုပ်ရှားေူများ၊ 
အုပ်စုများနှင့် အဖေဲ့အစည်းများထံမှေည်း ရယူနိုင်ပါေည်။ 

6. ဘာရိုမီတာ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းအတွက် ေဒသမေား ေရွးခေယ်ြခင်း 

 သတိြပုပါ။ ဘာရိုမီတာကို အထကာင်အေည်ထဖာ်မည့် ထဒသကို ထလးထနရာေက် မပိုဘဲ ကရွးချယ်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါ။ ၂ 
ပတ်တာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း အချနိ်ဇယားကို အကကံြပုထားကြကာင်း ေတိရပါ။ 

 အဆင့် ၂ မှ ၆ အထိ ကျွန်ုပ်တို့ စုကဆာင်းရရှိထားကော ေတင်းအချက်အေက်ကို အေုံးြပု၍ မတူကေဲြပားကော 
ပါေင်မည့်ေူများမှ ပါေင်ကစြခင်းကို ကေချာကစရန် တတ်နိုင်ေမျှ ေုံခခုံကအာင်နှင့် မတူညီကော ထိခိုက်နစ်နာရေည့် 
ကဒေများရှိ ထိခိုက်နစ်နာရကော ေူအုပ်စုများအားေုံး ပါေင်ကအာင် ေင့်အား ကပါင်းစပ်ေုပ်ကဆာင်နိုင်ကစမည့် 
ထဒသထလးေုအေိသာ ထရွးေျယ်ပါ။  
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ဥပမာအားြဖင့ ် 

•	 အကယ်၍ ေင့် ကဒေရှိ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကြခအကန၌ ပမို့ြပ၊ ပမို့ြပနှင့် အနီးတေိုက်၊ 
စခန်းနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်ကော အကြခချကနထိုင်မှုစေည့် ထိခိုက်နစ်နာရကော ကဒေကေးခုေုံး 
ပါေင်ကနပါက ထိုကနရာကဒေများအတေင်းရှိ ကေးငယ်ကော ကနရာတစ်ခုတေင် ဘာရိုမီတာကို 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင် နိုင်ေည်။

•	 အကယ်၍ ေင့်ကဒေတေင် စခန်းများနှင့် ပုံမှန်မဟုတ်ကော အကြခချကနထိုင်မှုများ ရှိကနပါက 
ထိုကဒေနှစ်ခု အတေင်းရှိ ကေးငယ်ကော ကနရာတစ်ခု ေို့မဟုတ် နှစ်ခုတေင် ဘာရိုမီတာကို 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင် နိုင်ေည်။

•	 ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုတစ်ခုေုံးအတေက် အကကံြပုထားကော FGD ၆ ကကိမ်မှ 
၈ကကိမ် ြပုေုပ်ြခင်းြဖင့် ၎င်းက ေင့်အား အကရးကပါ်အကြခအကနတေင် မတူညီကော ကဒေများ၊ 
တည်ကနရာများနှင့် အုပ်စုများစောမှ မတူညီကော အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ်များ ၆ ဖေဲ့မှ ၈ ဖေဲ့နှင့် 
ကပါင်းစပ်ေုပ်ကဆာင် ကစနိုင်ေိမ့်မည်။

ထနရာထဒသ ထရွးေျယ်မှုကို ဦးစားထပးြေင်း

ကအာက်ကဖာ်ြပပါတို့မှာ ေင်၏ ကနာက်ဆုံးကရွးချယ်မှုကို ဦးစားကပး ေုပ်ကဆာင်နိုင်ရန် ကူညီကပးမည့် ေမ်းညွှန်ချက် 
အချ ို့ြဖစ်ေည်။ 

•	 ေင့်အား ထိခိုက်နစ်နာရေည့် အုပ်စုတစ်ခုစီအား အနည်းဆုံး တစ်ကကိမ် ကပါင်းစပ်ေုပ်ကဆာင်နိုင်ကစမည့် 
ထိခိုက်နစ်နာရကော ကဒေတစ်ခုစီမှ အနည်းဆုံး တစ်ကနရာစီ ကရွးချယ်ြကည့်ပါ။ 

•	 ထိုေို့ေုပ်ကဆာင်ရန် ေုံခခုံေည့်ကနရာ၌ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီကပးကရး ေွှမ်းခခုံမှု အနည်းငယ်ောရှိကော 
ေီးြခားကဒေများ နှင့်/ေို့မဟုတ် ေက်ေှမ်းမီရန် ခက်ခဲကောကဒေများ ပါေင်ကစရန် ကကိုးစားပါ။ ေို့မှောေျှင် 
အေိုအပ်ဆုံးကော ကနရာကဒေများ၊ ေီးေန့်ကေဲထေက်ကနကော ကနရာကဒေများ ေို့မဟုတ် ေူအများစုမှ 
ဖယ်ကျဉ်ြခင်းခံရကော ကနရာကဒေများကို ဘာရိုမီတာြဖင့် အကဲြဖတ်နိုင်မည်ြဖစ်ေည်။  

•	 နိုင်ငံ၏ လူသားေျင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (ရရှိနိုင်ပါက) တေင်ပါေင်ကော ကနရာကဒေများ (အေုံခခုံဆုံးနှင့် 
ေက်ေှမ်းမီနိုင်ကော ကနရာ)တေင် ေုပ်ကဆာင်နိုင်ရန် ကကိုးပမ်းပါ။ ပုံမှန်အားြဖင့် ၎င်းတို့ကို OHCA နှင့် နိုင်ငံတေင်း 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းကရးမှူး21 တို့မှတစ်ဆင့် ေို့မဟုတ် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ြခင်း 
ေတင်းအချက်အေက် ေက်ဖ်ဆိုက2်2 တို့တေင် ရယူနိုင်ေည်။ 

•	 ေင်ေုပ်ကဆာင်မည့် ကဒေများကို ဆုံးြဖတ်ချနိ်တေင် တစ်ရက်တည်းြဖင့် (ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်းနှ
င့်) ကေ့ောဆုံးြဖတ်နိုင်မည့် ကဒေတစ်ခုကို ကရွးချယ်ရန် ထည့်ေေင်းစဉ်းစားပါ။ (ဥပမာ စခန်းတစ်ခု ေို့မဟုတ် 
နယ်ပယ်တစ်ခု/ တစ်ရက်အတေင်း ေင်ကေ့ောစူးစမ်းနိုင်မည့် ေို့မဟုတ် ေမ်းကေျှာက်၍ ြကည့်ရှုနိုင်မည့် စခန်းတစ်ခု၏ 
အပိုင်းတစ်ပိုင်း)

•	 ေင့်အဖေဲ့၏ အရွယ်အစားေည် နှစ်ပတ်အတေင်း ကနရာကဒေ မည်မျှကောက်ကို ေွှမ်းခခုံေုပ်ကဆာင် နိုင်မည့်အကပါ် 
ေက်ကရာက်မှုြဖစ်ကစေိမ့်မည်။ ထို့ကြကာင့် ေင့်အကနြဖင့် ကနရာကဒေများအြကားရှိ အကောအကေးကိုေည်း 

21  ဤကနရာတေင် နိုင်ငံ၏ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ဥပမာများကို ကတေ့နိုင်ေည်။ ကတာင် ဆူဒန် - https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
south_sudan_humanitarian_response_plan_2019_final.pdf | ဆီးရီးယား - https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/syria/document/2015-syri-
an-arab-republic-strategic-response-plan.

22  ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ြခင်း ေတင်းအချက်အေက:် https://www.humanitarianresponse.info/.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/south_sudan_humanitarian_response_plan_2019_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/south_sudan_humanitarian_response_plan_2019_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/syria/document/2015-syrian-arab-republic-strategic-response-plan
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/syria/document/2015-syrian-arab-republic-strategic-response-plan
https://www.humanitarianresponse.info/
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ထည့်ေေင်းစဉ်းစားရန် ေိုအပ်ေိမ့်မည်။ ဥပမာအားြဖင့် အကယ်၍ ေင်ေည် အနည်းဆုံး အမျ ိုးေမီး ၄ဦးပါကော 
အဖေဲ့နှင့် အေုပ်ေုပ်မည်ဆိုပါက ေင်ေည် တစ်ကကိမ်ေျှင် အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးေှုပ်ရှားမှုတစ်ခုော 
ေုပ်ကဆာင်နိုင်ေိမ့်မည်။

o ေင်ေည် တစ်ရက်တည်းတေင် FGD နှစ်ခုပပီးကြမာက်နိုင်ေည်။ (မနက်ပိုင်းတေင် တစ်ခု၊ ကန့ေည်ပိုင်းတေင် တစ်ခု) 

o ေင်ေည် တစ်ရက်အတေင်း ကနရာကဒေ စူးစမ်းကေ့ောမှုတစ်ခု ပပီးကြမာက်နိုင်ေည်။ 

•	 ထနရာထဒသများ ထရွးေျယ်ေျနိ်၌ FGD များြပုလုပ်နိုင်မည့် လုံခေုံထသာ ထနရာများကို ထရွးေျယ်ရန်မှာ အလွန်အထရးကကီးထသာ 
ေည့်သွင်းစဉ်းစားမှုတစ်ေုြဖစ်သည်။ ကဘးကင်းေုံခခုံပပီး ေင့်ကေျာ်ကော ကနရာများ ရှိနိုင်မည့် ကဒေများကို 
ခေဲြခားေတ်မှတ်ပါ။ အထူးေြဖင့်  

o ေျှ ို့ေှက်ထိန်းေိမ်းမှု ရှိကစရန် FGD များကို အြခားကော ေုပ်ကဆာင်ချက်များ ေုပ်ကဆာင်ကနြခင်း မရှိဘဲ 
ြပင်ပေူများမှ ကဆေးကနေးကနစဉ်အတေင်း ကနှာင့်ယှက်မှု မြပုနိုင်ကော အခန်း/ကနရာတစ်ခုတေင် ြပုေုပ်ေင့်ေည်။ 
ထိုကနရာတေင် အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ်များအတေက် ေုံခခုံပပီး ေက်ေှမ်းမီေည်ဟု ေတ်မှတ်နိုင်ကော 
ခန်းမကကီးများ/ကနရာေေတ်များ ရှိေင့်ေည်။ (၎င်းကို ေင်မေိပါက ထိုကနရာကို ရှာကဖေရန် ဦးစားကပး ေုပ်ကဆာင်ပါ။) 

o ထို့အြပင် ြဖစ်နိုင်ေည့်အချနိ်တိုင်းတေင် ကကေးငယ်ရှိကော အမျ ိုးေမီးများအတေက် ၎င်းတို့ ကိုယ်စား 
ကကေးထိန်း ကပးနိုင်မည့် ကရွးချယ်စရာများအကြကာင်းကို တင်ြပအေိကပးေင့်ေည်။

•	 အထရးကကီးသည်။ ကနာက်ဆုံးအကနြဖင့် တည်ကနရာများကို ဆုံးြဖတ်ချနိ်၌ ေုံခခုံကရး ေို့မဟုတ် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
အကြခအကနကြပာင်းေဲမှုကြကာင့် ေင်ပထမဦးဆုံး ကရွးချယ်ထားကော (အစီအစဉ် ကအ) ကနရာကို 
ေက်ေှမ်းမမီနိုင်ကောအခါတေင် အရန်တည်ထနရာများ (အစီအစဉ် ဘီ၊ အစီအစဉ် စီ စေြဖင့်) အဆင်ေင့်ထားရှိပပီး 
ေကဘာတူထားရန် အကကံြပုအပ်ပါေည်။
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အခေက်အလက် စုေဆာင်းရန် 
ြပင်ဆင်ြခင်း
ြပန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် အရင်းအြမစ်ရယူနိုင်မည့် အဓိက 
စာရွက်စာတမ်းမေား
အနည်းဆုံးအြဖစ် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် ကအာက်ကဖာ်ြပပါ အဓိက 
စာရွက်စာတမ်းများကို ရရှိနိုင်ပါက အစီအစဉ်ကရးဆေဲြခင်းအဆင့်တေင် ဘာရိုမီတာအဖေဲ့မှ ၎င်းအရင်းအြမစ်များကို ရရှိေင့်ပပီး 
ြပန်ေည်ေုံးေပ်ေင့်ေည်။ 

• GBV အေုပ်အမှုကဆာင်အဖေဲ့၏ စာရွက်စာတမ်းများ - GBV ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ စံေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ 
ေို့မဟုတ် အကကာင်အထည်ကဖာ်မည့် ကဒေများအတေက် ေွှဲကြပာင်းညွှန်းပို့မှု ေမ်းကြကာင်းများ၊ GBV 
ေတင်းအချက်အေက် စီမံခန့်ခေဲမှုစနစ် (GBVIMS) ၏ စုကပါင်းအချက်အေက်၊ ကဘးကင်းေုံခခုံကရး စစ်ကဆးမှုနှင့် 
အကဲြဖတ်မှုများ 

 ရရှိနိုင်ပါက PSEA အေုပ်အမှုကဆာင်အဖေဲ့၏ အကဲြဖတ်မှုများနှင့် အစီရင်ခံြခင်းဆိုင်ရာ မူကဘာင်များ 

 ရရှိနိုင်ပါက အမျ ိုးေမီးများ၏ ပူးကပါင်းပါေင်မှုနှင့် ကိုယ်စားြပုမှု အစီရင်ခံစာများနှင့် အကဲြဖတ်မှုများ 

 ရရှိနိုင်ပါက ကျား/မကရးရာနှင့် အာဏာဆိုင်ရာ ကေ့ောစိစစ်မှု အစီရင်ခံစာများနှင့် အကဲြဖတ်မှုများ 

 ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်မှုအစီအစဉ်များ 

ပုံမှန်အားြဖင့် အဆိုပါ စာရွက်စာတမ်းများကို GBV အစုအဖေဲ့ခေဲ/ ကဏ္ဍခေဲမှ ရယူနိုင်ေည်။ (ဥပမာ - Afghanistan ေို့မဟုတ် 
Syria အင်တာနက် စာမျက်နှာများတေင် ကနာက်ဆုံးကပါ် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်မှုအချက်အေက်အား Humani-
tarian Response Info တေင် ြကည့်ပါ။) ေို့မဟုတ် PSEA အေုပ်အမှုကဆာင်အဖေဲ့ (ဥပမာ Jordan ေို့မဟုတ် Bangladesh မှ 
ရရှိနိုင်ကော စာရွက်စာတမ်းများ) 

အချနိ်ရှိပါက ထိုစာရွက်စာတမ်းများအား ဘာရိုမီတာအဖေဲ့မှ ၂ ရက်တာ ကနဦးအစည်းအကေး မတိုင်မီနှင့် အစည်းအကေး 
ြပုေုပ်ကနစဉ်တေင် ြပန်ေည်ေုံးေပ်ေင့်ေည်။ (ကအာက်တေင် ကဖာ်ြပထားေည်။) 

GBV ညွှန်းပို့မှုလမ်းေကကာင်းမေားနှင့် ဆက်သွယ်မှုမေားကို 
နားလည် သေဘာေပါက်ြခင်း
ဘာရိုမီတာကို အကကာင်အထည်ကဖာ်ကနစဉ်အတေင်း အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များမှ အြကမ်းဖက်မှု 
အကတေ့အကကုံများကို ထုတ်ကဖာ်ကြပာဆိုောနိုင်ေည်။ ထို့ကြကာင့် ဘာရိုမီတာ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးမှ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ များအား 
သင့်ထလျာ်ပပီး လက်လှမ်းမီထသာ GBV တုံ့ြပန်ထဆာင်ရွက်ြေင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှုများသို့ မည်သို့လွှဲထြပာင်း ရမည်နှင့် 
ပတ်သက်၍ သိရှိေားရန် အလွန်အထရးကကီးသည်။ ၎င်းတွင် အထရးထပါ် အထြေအထနများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရထသာ 
အမျ ိုးသမီးများ ပါဝင်သည်။ 

ကအာက်ကဖာ်ြပပါ အချက်များကို အပမဲတမ်း ေိုက်နာကျင့်ေုံးကြကာင်း ကေချာကစပါ။ 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/gender-based-violence
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/whole-of-syria/gender-based-violence-gbv
https://www.humanitarianresponse.info/en
https://www.humanitarianresponse.info/en
https://data2.unhcr.org/en/working-group/51?sv=4&geo=36
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/bangladesh/protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents
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•	 ေိေိုက်နစ်နာရထသာ လူေု/ ဦးတည်ေားထသာ ရပ်ရွာများရိှ အမျ ိုးသမီးများနှင့် မိန်းကထလးငယ်များ အတွက်

o အမျ ိုးေမီး GBV ြဖစ်ရပ်ကိုင်တေယ်ေူ/ မန်ကနဂျာ တစ်ဦးေည် အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးအဖေဲ့ ၏ 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ြဖစ်ေင့်ေည်။ 

o အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ်များနှင့် FGD ေုပ်ကဆာင်ကနစဉ်အတေင်း အမျ ိုးေမီး GBV ြဖစ်ရပ်ကိုင်တေယ်ေူ/ 
မန်ကနဂျာ/ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ေူ တစ်ဦးေည် FGD စတင်ချနိ်နှင့် ပပီးဆုံးချနိ်တေင် ေူမကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ေင့်ကာ 
ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူ ဗဟိုြပု အကြခခံမူများ၊ ေွှဲကြပာင်းညွှန်းပို့မှု ေမ်းကြကာင်းများနှင့်အညီ အမျ ိုးေမီးများ၊ 
မိန်းကကေးငယ်များကို ကူညီကထာက်ပံ့ရန် အဆင်ေင့်ြဖစ်ကနရမည်။ 

o ကယဘုယျအားြဖင့် အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးြဖစ်စဉ်တစ်ကေျှာက်ေုံးတေင် အမျ ိုးေမီး GBV ြဖစ်ရပ်ကိုင်တေယ်ေူ/
မန်ကနဂျာ/တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ေူ တစ်ဦးေည် ြဖစ်စဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ေို့မဟုတ် အဆင့်တိုင်း၌ 
ထေက်ကပါ်ောနိုင်ေည့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ေို့မဟုတ် ထုတ်ကဖာ်ကြပာဆိုမှု များအတေက် အပမဲတမ်း အဆင်ေင့် 
အချနိ်ကပးနိုင်ရမည်။

•	 လူသားေျင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီထပးထရး အမျ ိုးသမီးလုပ်သားများအတွက် 

o ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကို ေူကိုယ်တိုင် ကမးြမန်းကကာက်ယူကော ဘာရိုမီတာ 
အချက်အေက်စုကဆာင်းကရး အမျ ိုးေမီးအဖေဲ့ေင်တစ်ဦးေည် ေူေားချင်းစာနာမှု ေုပ်ကဆာင်ကနကော 
အမျ ိုးေမီးေုပ်ေားများအတေက် တိကျကော မူကဘာင်များနှင့်  ေွှဲကြပာင်းညွှန်းပို့မှု ေမ်းကြကာင်းများ၊ 
၎င်းတို့မှ ေက်ေှမ်းမီနိုင်ကော အကထာက်အပံ့ နှင့်/ေို့မဟုတ် ေင့်ကေျာ်ကော ေန်ကဆာင်မှုများကို 
ေက်ကတေ့နားေည်နိုင်စေမ်းနှင့် အေုံးချနိုင်စေမ်းအား ေိရှိထားေင့်ကာ ေရုပ်ြပနိုင်ရမည်။ ဤကဲ့ေို့ကော 
အကြခအကနကို အထူးြပုေည့် ေတင်းအချက်အေက်ကို အေန်ေိုင်းစစ်တမ်းကိရိယာနှင့် မည်ေည့် 
အေန်ေိုင်းစစ်တမ်းဆိုင်ရာ ြဖန့်ကေကရးတေင်မဆို ထည့်ေေင်းကဖာ်ြပေင့်ေည်။ 

အခေက်အလက် စုေဆာင်းေရးအဖွဲ့အတွက် ကနဦး ၂ ရက်တာ 
အစည်းအေဝး 
အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးအဖေဲ့ကို စုစည်းပပီးေည်နှင့် ထိုေူတို့မှ အချက်အေက်စုကဆာင်းမှုအတေက် 
ြပင်ဆင်ရန်အတေက် ကနဦးအစည်းအကေးတေင် ပါေင်ရန် မြဖစ်မကနေိုအပ်ပါေည်။ ယင်းအစည်းအကေးေည် ဘာရိုမီတာနှင့် 
အချက်အေက်စုကဆာင်းကရး ကိရိယာများအား မည်ေို့အေုံးြပုရမည်နှင့် ပတ်ေက်၍ ေင်တန်းဆိုင်ရာအပိုင်းများ၊ 
ဘာရိုမီတာဆိုင်ရာ အကရးကကီးကော ေတင်းအချက်အေက်ကို စုစည်းကပးေည်။ 

မပါမြဖစ်အကရးကကီးကော ကခါင်းစဉ်များအားေုံး ခခုံငုံကဆေးကနေးနိုင်ရန် ေုံကောက်ကောအချနိ်ရရှိမှုကို ကေချာကစရန်အတေက် 
၂ ရက်တာ အစည်းအကေး ေုပ်ကဆာင်ေင့်ကြကာင်း အထူးအကကံြပုအပ်ပါေည်။ ေင်၏ အချနိ်ဇယားနှင့် ကိုက်ညီကစရန် 
ရက်အနည်းငယ်အတေင်း ြဖန့်ကျက်ေုပ်ကဆာင်ြခင်း ေို့မဟုတ် ြကာချနိ်ကို ကေျာ့ချြခင်းကို ေင်စဉ်းစားမိောနိုင်ေည်။ 
ေို့ကော်ေည်း ၎င်းက အထူးေြဖင့် ကျင့်ေတ်နှင့်ညီ၍ ကဘးကင်းေုံခခုံကော ထည့်ေေင်းစဉ်းစားချက်များနှင့် ကိရိယာများအား 
အေုံးြပုပုံကို နားေည်ြခင်းကို ကေချာကစြခင်း၌ အဖေဲ့၏ ေိုအပ်ချက်များအကပါ်တေင် မူတည်ေိမ့်မည်။ 

၎င်းက GBV သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထနှာင့်ယှက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထေါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ေုတ်ြေင်းနှင့် လွဲမှားစွာ 
ြပုကျင့်ြေင်းကို ကကိုတင်ကာကွယ်ြေင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းတစ်ေု မဟုတ်ထကကာင်း ရှင်းေင်းစော အေိကပးေင့်ေည်။ ဤ 
ကနဦးအစည်းအကေးေည် အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးအဖေဲ့အား ဘာရိုမီတာကို မည်ေို့ အကကာင်အထည် ကဖာ်ရမည် 
နှင့်ပတ်ေက်၍ော ကေ့ကျင့်ကပးရန် အထူးြပု ဒီဇိုင်းကရးဆေဲထားြခင်းြဖစ်ေည်။ 

အကယ်၍ ေင်ေည် ဘာရိုမီတာအဖေဲ့မှ ကအာက်ကဖာ်ြပပါ GBV နှင့်/ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှု၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်း ေင်တန်းအစီအစဉ် နမူနာတေင် ကပးထားေည့် အချနိ်ထက်ပို၍ 
ေိုအပ်ကြကာင်းကို အကဲြဖတ်မိပါက ၎င်းကို ေီးြခား ေင်တန်းအစိတ်အပိုင်းအြဖစ် ေင် ထပ်ထည့်နိုင်ေည်။ သို့ထသာ်လည်း 
မှတ်သားရန် အထရးကကီးသည်မှာ အေျက်အလက်စုထဆာင်းထရးအဖွဲ့တွင် GBV နှင့်/သို့မဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထနှာင့်ယှက်မှု၊ 
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထေါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ေုတ်ြေင်းနှင့် လွဲမှားစွာ ြပုကျင့်ြေင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၌ အသိဗဟုသုတနှင့် 
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အထတွ့အကကုံရှိပပီးသား ြဖစ်နိုင်ပပီး GBV ဆိုင်ရာ အဓိက အထြေေံသထဘာတရားများ၊ အထြေေံမူများနှင့် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ 
ဗဟိုြပု ြပုစုထစာင့်ထရှာက်ြေင်းတို့တွင် သင်တန်းရရှိပပီးြဖစ်နိုင်သည်။ 

ပါေင်မည့်ေူ အကရအတေက်ကို ကန့်ေတ်နိုင်ရန် ဘာရိုမီတာအဖေဲ့တစ်ခုေုံးော ဤအစည်းအကေးကို တက်ကရာက်ေင့်ေည်။

ဤအစည်းအကေးတေင် ခခုံငုံကဆေးကနေးရမည့် အဓိကကခါင်းစဉ်များအတေက် အချက်အေက်စုကဆာင်းကရး 
ကနဦးအစည်းအကေး၏ ၂ ရက်တာ ကနဦးအစည်းအကေး အကေးစိတ်အစီအစဉ်နှင့် တင်ြပကဆေးကနေးမှု ဆေိုက်များကို 
ြကည့်ပါ။   
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အခေက်အလက် စုေဆာင်းေရးဆိုင်ရာ 
ြပင်ဆင်ြခင်း ၂ ရက်တာ 
အစည်းအေဝးအတွက် အစီအစဉ် 
နမူနာ

အခေက်အလက် စုေဆာင်းေရးဆိုင်ရာ ြပင်ဆင်ြခင်း။ ၂ ရက်တာ အစည်းအေဝးအစီအစဉ်

အစည်းအထဝးပပီးဆုံးေျနိ်တွင် ပါဝင်သူများအထနြဖင့် 

	 နားကထာင်ပါ စီမံကိန်းနှင့် ဘာရိုမီတာကို နားေည်ေကဘာကပါက်ြခင်း 

	 ရည်ရွယ်ချက်၊ အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးကိရိယာများ အားေုံးကို နားေည်ောနိုင်ပပီး 
အမျ ိုးေမီးေါဒီ အကြခခံမူများနှင့်အညီ အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်းအကပါ် ေကဘာတူ 
နားေည်ောြခင်း 

		တာေန်များ၊ အခန်းကဏ္ဍများ၊ ကဘးကင်းေုံခခုံမှု၊ ေုံခခုံကရးနှင့် အကကာင်းဆုံး အကေ့အကျင့်များ အကပါ် 
အဖေဲ့ေိုက် ေကဘာတူညီမှုများ ရရှိေိမ့်မည်။ 

အစည်းအထဝး မစတင်မီတွင် ပံ့ပိုးကူညီသူများမှ 

	 ေိုအပ်ကော စာရွက်စာတမ်းများကို မိတ္တူဆေဲြခင်း  

	 ပံ့ပိုးကူညီြခင်း တာေန်များနှင့် အခန်းကဏ္ဍများကို ြပန်ေည်ေံုးေပ်ြခင်း 

	 (ေိုအပ်ပါက) PowerPoint (PPT) တင်ြပကဆေးကနေးြခင်း ကို ြပန်ေည်ေုံးေပ်ြခင်းနှင့် 
ြပန်ေည်ြပင်ဆင်ြခင်း တို့ကို ေုပ်ကဆာင်ေင့်ေည်။ 

  ဤ အစီအစဉ်နှင့်အတူ နမူနာ တင်ြပကဆေးကနေးြခင်း ဆေိုက်များပါရှိကော အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း ကနဦး 
အစည်းအကေး ကိုြကည့်ပါ။ 
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ပေမရက်

၉:၀၀- ၉:၁၅ ကကိုဆိုမိတ်ဆက်ြေင်း၊ အထြေေံစည်းမျဉ်းများ
•	 အမည်များ၊ တာေန်များ၊ ဤအေုပ်ေုပ်ကနတာ ဘယ်ကောက်ြကာပပီေဲ၊ ဤကဒေ/နယ်ပယ်မှာ 

ကနထိုင်ကနတာ ေို့မဟုတ် ေုပ်ကိုင်ကနတာ ဘယ်ကောက်ြကာပပီေဲ။ 

•	 တိတ်ဆိတ်မှု ပဖိုခေင်းြခင်း – ဥပမာ ေင့်နာမည်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဘာေဲ။ ကပျာ်ရှေင်မှုအတေက် 
ဘာေုပ်ရတာကကိုက်ေဲ။ ေို့မဟုတ် အြခား မည်ေည့်အရာကို မဆို ေိုအပ်ေေို အေုံးြပုနိုင်ေည်။ 

၉:၁၅-၁၀:၀၀ နားထောင်ပါ စီမံကိန်းနှင့် ဘာရိုမီတာ ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ 
•	 နားထောင်ပါ စီမံကိန်း ဆိုတာဘာလဲ။ (တင်ြပထဆွးထနွးြေင်း၏ သမိုင်းထကကာင်း ဆလိုက်တွင် ကကည့်ပါ။)
•	 ဘာရိုမီတာအား ခေုံငုံထလ့လာြေင်း (ကျွန်ုပ်တို့ ဘာထကကာင့် ဒီမှာထရာက်ထနတာလဲ။ ဒီထန့ ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ 

ေင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ဘာေို့ ကတာင်းဆိုကနတာေဲ။) (အဆိုပါ အချက်များအား ပိုမိုေိရှိေိုပါက ၀(က)။ 
နားကထာင်ပါ ဘာရိုမီတာ နိဒါန်း တေင်ြကည့်ပါ။) 

o ဘာရိုမီတာ ဆိုေည်မှာ အဘယ်နည်း။ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဘယ်နည်း။

o ၎င်းဖေံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုကို ညွှန်းြပကနေည့် အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းများ 

o နားကထာင်ပါ။ ဘာရိုမီတာကို အေိကပးကနေည့် ကြပာင်းေဲမှုေီအိုရီ 

o ဘာရိုမီတာ မည်ေူ့အတေက်နည်း။ 

o ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်ေည့်အချနိ်တေင် အေုံးြပုေင့်ေနည်း။ ယခုအချနိ် အဘယ်ကြကာင့် 
ဘာရိုမီတာကို အကကာင်အထည်ကဖာ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးြဖတ်ခဲ့ေနည်း။ 

o ဘာရိုမီတာကို အေုံးြပု၍ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက် ြခင်းအား ကျွန်ုပ်တို့ မည်ေို့ 
တိုင်းတာမည်နည်း။ 

•	 ထနာက်နှစ်ရက်အတွက် အစီအစဉ်
o ကျား/မအကြခြပု အြကမ်းဖက်မှု (GBV) အကြခခံ ေကဘာတရားများ၊ အကြခခံမူများနှင့် 

ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူ ဗဟိုြပု ကထာက်ပံ့ကပးြခင်းတို့ကို ြပန်ေည်ေုံးေပ်ြခင်း 

o ကေါဟာရနှင့် ဘာောစကား

o အမျ ိုးေမီးကရးရာ အချက်အေက်စုကဆာင်းြခင်း၏ အကြခခံအချက်များ 

o အချက်အေက်စုကဆာင်းြခင်း - ကိရိယာများအား ြပန်ေည်ေုံးေပ်ြခင်းနှင့် ကေ့ကျင့်ြခင်း 

o ကျင့်ေတ်နှင့်အညီ ေုံခခုံကော ထည့်ေေင်းစဉ်းစားစရာများနှင့် ကဘးကင်းေံုခခုံကရး  

o ဘာရိုမီတာ အဖေဲ့ေင် တစ်ကယာက်စီတိုင်း၏ တာေန်များနှင့် အခန်းကဏ္ဍများ 

o အဖေဲ့ေိုက် ေကဘာတူညီမှုများနှင့် ကျင့်ေတ်စည်းမျဉ်း 

o GBV ဆိုင်ရာ ေွှဲကြပာင်းညွှန်းပို့မှု ေမ်းကြကာင်းများနှင့် ဆက်ေေယ်ရန် ေိပ်စာများကို 
ြပန်ေည်ေုံးေပ်ြခင်း 

o ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အဓိက စာရွက်စာတမ်းများကို ြပန်ေည်ေုံးေပ်ြခင်း

၁၀:၀၀-၁၀:၃၀ ကျား/မအထြေြပု အကကမ်းဖက်မှု (GBV) အထြေေံ သထဘာတရားများ၊ အထြေေံမူများနှင့် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ 
ဗဟိုြပု ထောက်ပံ့ထပးြေင်းတို့ကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြေင်း 

၁၀:၃၀-၁၁:၃၀ ထဝါဟာရနှင့် ဘာသာစကား
•	 ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှု၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း ေေဲမှားစော 

ြပုကျင့်ြခင်းနှင့်အြခားကော GBV ဆိုင်ရာ အဓိက အေုံးအနှုန်းများကို ေတ်မှတ်ြခင်းနှင့် ဘာောြပန်ြခင်း

•	 ယင်း အဓိပ္ပါယ်ဖေင့်ဆိုချက်များကို ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်မည့် ကဒေတေင် 
အေုံးြပုေည့် ဘာောစကား(များ)အတိုင်း ရှင်းေင်းတိကျစော စကားြပန်ဆိုြခင်း နည်းေမ်းများနှင့် 
ဘာောြပန်ဆိုြခင်းများကို ကဆေးကနေးြခင်း

•	 အဖေဲ့တစ်ခုေုံးမှ အေုံးြပုမည့် ဘာောစကားအကပါ် ရှင်းေင်းစော နားေည်ကြကာင်းနှင့် 
ေကဘာတူကြကာင်းကို ကေချာကစြခင်း

၁၁:၃၀-၁၂:၃၀ အမျ ိုးသမီးထရးရာ အေျက်အလက်စုထဆာင်းြေင်း၏ အထြေေံအေျက်များ
•	 ကကိုတင်ကာကေယ်ြခင်းနှင့် တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ြခင်းကို အကြခခံထားကော အဓိက အမျ ိုးေမီးေါဒီ ေီအိုရီနှင့် 

အကြခခံမူများ

o ပူးကပါင်းပါေင်ြခင်းနှင့် အားေုံးပါေင်ကစမှု  

o အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ်များနှင့် ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူ ဗဟိုြပုြခင်း 

o စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရး (အေှူရှင်ကုိ အစီရင်ခံြခင်း မဟုတ်ကော) အတေက် အချက်အေက် 
အေုံးြပုြခင်းကို အာရုံစိုက်ြခင်း 
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၁၂:၃၀-၁၃:၃၀ ထန့လည်စာစားေျနိ် 

၁၃:၃၀-၁၇:၃၀

အားလပ်ေျနိ်များ 
ပါဝင်ရန် လိုအပ်သလို 
အေျနိ်ကို ေျနိ်ညှိပပီး 
သင့်အဖွဲ့မှ 
ကိရိယာတစ်ေုစီနှင့် 
၎င်းတို့ကို 
အသုံးြပုပုံတို့အား 
အြပည့်အဝ 
နားလည်ရန် 
လုံထလာက်စွာ 
အေျနိ်ရရှိထကကာင်း 
ထသေျာထစပါ။

ကိရိယာများအား ြပန်လည်သုံးသပ်ြေင်းနှင့် ထလ့ကျင့်ြေင်း (၄ နာရီ)
မှတ်တမ်းရယူြခင်း 

•	 ကအာက်ကဖာ်ြပပါ စာရွက်စာတမ်း ေုံးခုကိုထုတ်ကပးပပီး ၎င်းတို့ကို ြပန်ေည် ေုံးေပ်ရန် အဖေဲ့အား 
ကတာင်းဆိုပါ။ 

o တစ်မျက်နှာရှိကော မှတ်တမ်းရယူေူများဆိုင်ရာ ေမ်းညွှန်ချက် စာရွက်စာတမ်း  

o ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ ကဆေးကနေးြခင်း (FGD) မှတ်စုပုံစံ 

o အဓိက ေတင်းကပးေူကို ကမးြမန်းြခင်း (KII) မှတ်စုပုံစံ  

•	 ပါေင်ေူများ၏ နားေည်ေကဘာကပါက်မှုကို စစ်ကဆးပါ။ ရှင်းေင်းကကာင်းမေန်ကော မှတ်စု 
မည်ေို့ကရးေားရမည့်အကြကာင်း ေူတိုင်းနားေည်ကစရန် အကရးကကီးပါေည်။ ဤေမ်းညွှန်ချက်နှင့် ပုံစံကို 
ေဏ္ဍန်တူကေ့ကျင့်ခန်းတေင် အေုံးြပုရန် ကတာင်းဆိုပါ။ အကယ်၍ ေူတို့ေည် မှတ်တမ်းရယူြခင်းအတေက် 
ကေန်ပျူတာ အေုံးြပုပါက ေူတို့အား အီေက်ထရွန်းနစ် ပုံစံများကို မျှကေပါ။

•	 ေဏ္ဍန်တူကေ့ကျင့်ခန်း ေုပ်ကဆာင်စဉ် မှတ်တမ်းကရးမှတ်ေူ - အထူးေြဖင့် ဘာရိုမီတာအတေက် 
မှတ်တမ်းရယူမည့်ေူများ - ေည်ေက်ကရးြဖင့် ကရးမှတ်ရန် ေို့မဟုတ် ၎င်းတို့မှတ်စုများကို 
အဂဂေိပ်ဘာောြဖင့် ရိုက်ထည့်ရန် မှတ်စုပုံစံများကို အေုံးြပုေင့်ေည်။ အမှန်တကယ် FGD နှင့် 
KII များြပုေုပ်ကနစဉ် ၎င်းတို့ ေုပ်ကဆာင်ရမည့်အတိုင်း ေက်ကရးြဖင့် မှတ်စုများ ရယူြခင်းက 
အကကာင်းဆုံး ြဖစ်ေိမ့်မည်။ ထိုနည်းြဖင့် ေူတို့ေည် ရှင်းေင်းကကာင်းမေန်ကော မှတ်စုကရးေားြခင်း 
ကိုကေ့ကျင့်နိုင်မည်ြဖစ်ေည်။ 

 (အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်းကိရိယာများ အားေုံးအတေက် အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး 
ကိရိယာများဆိုင်ရာ ကနာက်ဆက်တေဲ တေင်ြကည့်ပါ။)

•	 FGD ဆိုင်ရာ ကိရိယာ

•	 FGD ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ ထုတ်ကပးပါ။ 

•	 တစ်ဦးချင်း ေို့မဟုတ် နှစ်ဦးချင်းြဖစ်ကစ ကိရိယာများအား ဖတ်ြကည့်ြခင်းြဖင့် ြပန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။ 

•	 အကမး/အကြဖ - ကိရိယာနှင့် ပတ်ေက်၍ အဖေဲ့ေားများ၌ ရှိောနိုင်ေည့် ကမးခေန်းများ ကြဖဆိုရန် အချနိ် 
အနည်းငယ်ယူပါ။

•	 ဤကိရိယာကို မည်ေူအေုံးြပုမည်နည်း။ အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးတစ်ကယာက်မှ ကိရိယာအား မည်ေည့်အချနိ်တေင် 
မည်ေို့ အေုံးြပုမည်ကို ြပန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။   

•	 ကေ့ကျင့်မှုနှင့် ဇာတ်ညွှန်းြဖင့် ေဏ္ဍန်တူကေ့ကျင့်ြခင်း။ အမျ ိုးမျ ိုးကော အခန်းကဏ္ဍများမှတဆင့် 
ေူတိုင်း အေှည့်ကျ ပါေင်ကစြခင်းြဖင့် FGD ကိုကေ့ကျင့်ပါ - ကေ့ောေင်ယူမည့်ေူ တစ်ဦးမှ 
နှစ်ဦး၊ FGD ဦးကဆာင်မည့်ေူ တစ်ဦး၊ အြခားေူများက ပါေင်ေူများြဖစ်၍ မှတ်တမ်းရယူေူ တစ်ဦး။ 
ကေ့ကျင့်ရန်အတေက် ကမးခေန်း နှစ်ခုမှ ေုံးခုောကမးပါ။ ေို့ကော်ေည်း ေူတိုင်း ဖတ်ပပီး နိဒါန်းနှင့် ၎င်း၏ 
အကရးကကီးမှုကို နားေည်ပါကစ။ ေူတိုင်းက အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုစီြဖင့် ပါေင်ကနကြကာင်း ကေချာပါကစ။ 
ထိုဇာတ်ညွှန်းြဖင့် ေဏ္ဍာန်တူကေ့ကျင့်ြခင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် ေင်ေည် ေကဘာတူညီမှု 
ရယူြခင်းြဖစ်စဉ်ကို အပမဲတမ်း ေုပ်ကဆာင်ေင့်ကာ အဆိုပါ ကေ့ကျင့်ခန်းများတေင် ထုတ်ကဖာ်ြခင်းဆိုင်ရာ 
ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများကို ကျင့်ေုံးေင့်ေည်။ ဤကေ့ကျင့်မှုအပိုင်းအတေက် ဘာရိုမီတာအဖေဲ့တေင် 
မပါေင်ကော ေင်၏ ေုပ်ကဖာ်ကဆာင်ဖက်များအား “FGD တေင်ပါေင်ေူများ” အြဖစ် ၎င်းတို့၏ 
အခန်းကဏ္ဍများအတိုင်း ေရုပ်ကဆာင်ရန် ဖိတ်ကခါ်နိုင်ပပီး ကအာက်ကဖာ်ြပပါ အကကံြပုြခင်းြဖစ်စဉ်တေင်ေည်း 
၎င်းတို့ကို ပါေင်ကစနိုင်ေည်။ 

•	 အကကံြပုေျက်။ ထလ့ကျင့်မှုအပိုင်း တစ်ေုပပီးတိုင်း ပါေင်ေူများအား ကအာက်ပါ ကမးခေန်းများ ကမးပါ။  

o ကိရိယာနှင့် ပတ်ေက်၍ မည်ေည့်အရာက ကကာင်းမေန်စော အေုပ်ြဖစ်ခဲ့ေနည်း။ 

o FGD ေုပ်ကဆာင်ကနစဉ် စိန်ကခါ်မှုများ ေို့မဟုတ် မည်ေည့်အရာက အခက်အခဲြဖစ်ကစခဲ့ေနည်း။  

o မည်ေည့် ဘာောစကား/အေုံးအနှုန်းများက ေင့်အား ရှုပ်ကထေးမှု ြဖစ်ကစကာ ထပ်မံရှင်းြပရန် နှင့်/
ေို့မဟုတ် ဘာောြပန်ဆိုကပးရန် ေိုအပ်ပါေနည်း။ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှု၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း၊ ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းနှင့် GBV ကို မည်ေို့ နားေည်ပပီး 
ကြပာဆိုကနြကေနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ အဖေဲ့မှ ရှင်းေင်းစော နားေည်ပါေေား။

o ကိရိယာများတေင် ပါေင်ကော အေုံးအနှုန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ ကဒေ အကြခအကနနှင့် ကိုက်ညီကအာင် 
ြပုြပင်ကြပာင်းေဲဖို့ ေိုအပ်ပါေေား။ အကယ်၍ ေိုအပ်ပါက ထိုအေုံးအနှုန်းကို အဖေဲ့တစ်ခုေုံးမှ 
ေကဘာတူကြကာင်း ကေချာကအာင် ကဆေးကနေးပါ။ ကိရိယာများက ကဒေအကြခအကနနှင့် 
ကိုက်ညီကာ ေင်နှင့်အတူ ကပါင်းစပ်ေုပ်ကဆာင်မည့် အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ်များမှ 
နားေည်ေကဘာကပါက်ေည်ကို ကေချာကစရန် အေေန်အကရးကကီးေည်။
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•	 ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း လမ်းညွှန်

•	 ကိရိယာများ ထုတ်ကပးပါ။

•	 တစ်ဦးချင်း ေို့မဟုတ် နှစ်ဦးချင်းြဖစ်ကစ ကိရိယာများအား ဖတ်ြကည့်ြခင်းြဖင့် ြပန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။ 

•	 အကမး/အကြဖ - ကိရိယာနှင့် ပတ်ေက်၍ အဖေဲ့ေားများ၌ ရှိောနိုင်ေည့် ကမးခေန်းများ ကြဖဆိုရန် အချနိ် 
အနည်းငယ်ယူပါ။

•	 ဤကိရိယာကို မည်ေူအေုံးြပုမည်နည်း။ အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးတစ်ကယာက်မှ ကိရိယာအား မည်ေည့်အချနိ်တေင် 
မည်ေို့ အေုံးြပုမည်ကို ြပန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။   

•	 ထလ့ကျင့်မှုနှင့် ဇာတ်ညွှန်းြဖင့် သဏ္ဍန်တူထလ့ကျင့်ြေင်း။ အမျ ိုးမျ ိုးကော အခန်းကဏ္ဍများမှတဆင့် 
ေူတိုင်း အေှည့်ကျ ပါေင်ကစြခင်းြဖင့် စစ်တမ်း ကိုကေ့ကျင့်ပါ - ကေ့ောေင်ယူမည့်ေူ တစ်ဦးမှ နှစ်ဦး၊ 
ကမးြမန်းမည့်ေူ တစ်ဦး၊ ကြဖဆိုမည့်ေူတစ်ဦး။ ကေ့ကျင့်ရန်အတေက် ကမးခေန်း ငါးခုောကမးပါ။ ေို့ကော်ေည်း 
ေူတိုင်း ဖတ်ပပီး နိဒါန်းနှင့် ၎င်း၏ အကရးကကီးမှုကို နားေည်ပါကစ။ ေူတိုင်း ပါေင်ကနကြကာင်း ကေချာပါကစ။ 
ထိုဇာတ်ညွှန်းြဖင့် ေဏ္ဍာန်တူကေ့ကျင့်ြခင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် ေင်ေည် ေကဘာတူညီမှု 
ရယူြခင်းြဖစ်စဉ်ကို အပမဲတမ်း ေုပ်ကဆာင်ေင့်ကာ အဆိုပါ ကေ့ကျင့်ခန်းများတေင် အမျ ိုးေမီး 
ေူေားချင်းစာနာမှု ေန်ထမ်းမှ ထုတ်ကဖာ်ကြပာဆိုရာ၌ ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများကို ကျင့်ေုံးေင့်ေည်။ 
ဤကေ့ကျင့်မှုအပိုင်းအတေက် ဘာရိုမီတာအဖေဲ့တေင် မပါေင်ကော ေင်၏ ေုပ်ကဖာ်ကဆာင်ဖက်များအား 
“ေန်ထမ်းပါေင်ေူများ” အြဖစ် ဖိတ်ကခါ်နိုင်ပပီး ကအာက်ကဖာ်ြပပါ အကကံြပုြခင်းြဖစ်စဉ်တေင်ေည်း ၎င်းတို့ကို 
ပါေင်ကစနိုင်ေည်။ 

•	 အကကံြပုေျက်။ ထလ့ကျင့်မှုအပိုင်း တစ်ေုပပီးတိုင်း ပါဝင်သူများအား ထအာက်ပါ ထမးေွန်းများ ထမးပါ။  

o ကိရိယာနှင့် ပတ်ေက်၍ မည်ေည့်အရာက ကကာင်းမေန်စော အေုပ်ြဖစ်ခဲ့ေနည်း။ 

o စစ်တမ်းကကာက်ယူကနစဉ် စိန်ကခါ်မှုများ ေို့မဟုတ် မည်ေည့်အရာက အခက်အခဲြဖစ်ကစခဲ့ေနည်း။

o မည်ေည့် ဘာောစကား/အေုံးအနှုန်းများက ေင့်အား ရှုပ်ကထေးမှု ြဖစ်ကစကာ ထပ်မံရှင်းြပရန် နှင့်/
ေို့မဟုတ် ဘာောြပန်ဆိုကပးရန် ေိုအပ်ပါေနည်း။ 

•	 ကွင်းဆင်းထလ့လာရမည့်စာရင်းဆုိင်ရာ ကိရိယာ

•	 ကိရိယာများ ထုတ်ကပးပါ။

•	 တစ်ဦးေျင်း သို့မဟုတ် နှစ်ဦးေျင်းြဖစ်ထစ ကိရိယာများအား ဖတ်ြကည့်ြခင်းြဖင့် ြပန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။

•	 အထမး/အထြဖ - ကိရိယာနှင့် ပတ်ေက်၍ အဖေဲ့ေားများ၌ ရှိောနိုင်ေည့် ကမးခေန်းများ ကြဖဆိုရန် အချနိ် 
အနည်းငယ်ယူပါ။

•	 ဤကိရိယာကို မည်ေူအေုံးြပုမည်နည်း။ အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးတစ်ကယာက်မှ ကိရိယာအား မည်ေည့်အချနိ်တေင် 
မည်ေို့ အေုံးြပုမည်ကို ြပန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။   

•	 စူးစမ်းကေ့ောြခင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာ၏ ေီးြခားအစိတ်အပိုင်းများကို အေံုးြပုေည့်အခါ ဥပမာများကို 
မျှကေပါ။ အကယ်၍ အဖေဲ့ေင်များေည် ေင်ဦးတည်ေုပ်ကဆာင်မည့် နယ်ပယ်၌ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ေူများ 
ြဖစ်ကနပါက ေင့်အကနြဖင့် ကမးခေန်းအချ ို့ကို စတင်ကြဖဆိုနိုင်ေည် ေို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်း 
ေုံးေပ်ချက်ကပါ် အကြခခံ၍ ကိရိယာအချ ို့အား မည်ေို့ ြဖည့်ေေင်းပပီးကြကာင်း ြပေနိုင်ေည်။

•	 ေင် ဦးတည်ေုပ်ကဆာင်မည့် နယ်ပယ်မျာကို ကဆေးကနေးပါ။ 

•	 KII Tool

•	 ကိရိယာများ ထုတ်ကပးပါ။

•	 တစ်ဦးေျင်း သို့မဟုတ် နှစ်ဦးေျင်းြဖစ်ထစ ကိရိယာများအား ဖတ်ြကည့်ြခင်းြဖင့် ြပန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။

•	 အကမး/အကြဖ - ကိရိယာနှင့် ပတ်ေက်၍ အဖေဲ့ေားများ၌ ရှိောနိုင်ေည့် ကမးခေန်းများ ကြဖဆိုရန် အချနိ် 
အနည်းငယ်ယူပါ။

•	 ဤကိရိယာကို မည်ေူအေုံးြပုမည်နည်း။ အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးတစ်ကယာက်မှ ကိရိယာအား မည်ေည့်အချနိ်တေင် 
မည်ေို့ အေုံးြပုမည်ကို ြပန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။   

•	 ထလ့ကျင့်မှုနှင့် ဇာတ်ညွှန်းြဖင့် သဏ္ဍန်တူထလ့ကျင့်ြေင်း။ အမျ ိုးမျ ိုးကော အခန်းကဏ္ဍများမှတဆင့် 
ေူတိုင်း အေှည့်ကျ ပါေင်ကစြခင်းြဖင့် စစ်တမ်း ကိုကေ့ကျင့်ပါ - ကေ့ောေင်ယူမည့်ေူ တစ်ဦးမှ နှစ်ဦး၊ 
ကမးြမန်းမည့်ေူ တစ်ဦး၊ ကြဖဆိုမည့်ေူတစ်ဦး။ ကေ့ကျင့်ရန်အတေက် ကမးခေန်း ငါးခုောကမးပါ။ ေို့ကော်ေည်း 
ေူတိုင်း ဖတ်ပပီး နိဒါန်းနှင့် ၎င်း၏ အကရးကကီးမှုကို နားေည်ပါကစ။ ေူတိုင်း ပါေင်ကနကြကာင်း ကေချာပါကစ။ 
ဤကေ့ကျင့်မှုအပိုင်းအတေက် ဘာရိုမီတာအဖေဲ့တေင် မပါေင်ကော ေင်၏ ေုပ်ကဖာ်ကဆာင်ဖက်များအား 
“အမျ ိုးေမီးအဖေဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားေှယ်များ” အြဖစ် ဖိတ်ကခါ်နိုင်ပပီး ကအာက်ကဖာ်ြပပါ 
အကကံြပုြခင်းြဖစ်စဉ်တေင်ေည်း ၎င်းတို့ကို ပါေင်ကစနိုင်ေည်။



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်44

•	 အကကံြပုေျက်။ ထလ့ကျင့်မှုအပိုင်း တစ်ေုပပီးတိုင်း ပါဝင်သူများအား ထအာက်ပါ ထမးေွန်းများ ထမးပါ။  
o ကိရိယာနှင့် ပတ်ေက်၍ မည်ေည့်အရာက ကကာင်းမေန်စော အေုပ်ြဖစ်ခဲ့ေနည်း။ 
o KII ေုပ်ကဆာင်ကနစဉ် စိန်ကခါ်မှုများ ေို့မဟုတ် မည်ေည့်အရာက အခက်အခဲြဖစ်ကစခဲ့ေနည်း။
o မည်ေည့် ဘာောစကား/အေုံးအနှုန်းများက ေင့်အား ရှုပ်ကထေးမှု ြဖစ်ကစကာ ထပ်မံရှင်းြပရန် နှင့်/

ေို့မဟုတ် ဘာောြပန်ဆိုကပးရန် ေိုအပ်ပါေနည်း။
o ကိရိယာအား ကျွန်ုပ်တို့ အေုံးမြပုမီ ြပုြပင်ကြပာင်းေဲဖို့ ေိုပါေေား။

•	 မှတ်တမ်းရယူြေင်းကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြေင်း

o ကိရိယာ ကေးခုစေုံးနှင့် အထက်တေင် ကဖာ်ြပထားကော ေုပ်ငန်းစဉ်များကို ေင်ကေ့ောပပီးကနာက် 
ကကာင်းမေန်၍ ရှင်းေင်းကော မှတ်စုများမှ မည်ေည့် အချက်များ ရယူရန် ေိုအပ်ကြကာင်း 
အဖေဲ့တစ်ခုေုံးက နားေည် ေကဘာကပါက်ကစရန်နှင့် မှတ်တမ်းရယူေူများမှ ၎င်းတို့၏ 
တာေန်ေတ္တရား ကိုထမ်းကဆာင်ြခင်း၌ ေက်ကတာင့်ေက်ောရှိပပီး ယုံြကည်မှုရှိကြကာင်း 
ကေချာကစရန် မှတ်တမ်းရယူြခင်းကို ြပန်ေည်ေုံးေပ်ရမည့် အချနိ်ြဖစ်ပါေည်။ ဤကြပာဆိုမှုကို 
ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန် မှတ်စုများရှိ အကြကာင်းအရာ ခေဲြခားေတ်မှတ်ြခင်းဆိုင်ရာ ေမ်းညွှန်ချက်နှင့်အတူ 
မှတ်တမ်းရယူေူများအတေက် ေမ်းညွှန်ချက် ကို  (ဤေည်နှင့် ပတ်ေက်၍ အကေးစိတ်ကို အပိုင်း 
၃ - အချက်အေက် ကေ့ောစိစစ်ြခင်း တေင်ြကည့်ပါ။) အေုံးြပုပါ။ အချနိ်ရှိပါက အမှားအယေင်းများ 
ြပင်ဆင်နိုင်ရန် အနည်းဆုံး ကိရိယာတစ်ခုအား ကေ့ကျင့်ပပီးကနာက် မှတ်တမ်းရယူြခင်းကို 
ြပန်ေည်ေုံးေပ်ေိုကပမည်။ ေို့မှော ၎င်းတို့အား ထပ်ခါတစ်ေဲေဲ ကေ့ကျင့်ြခင်း မြပုမိမည်ြဖစ်ေည်။

၁၇:၃၀-၁၈:၃၀ ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း အချနိ်ဇယား 

(အချနိ်ဇယား၊ ကနရာကဒေများ၊ ဦးတည်အုပ်စုများ၊ အချနိ်၊ ေယ်ယူပို့ကဆာင်ကရး၊ အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး 
ေှုပ်ရှားမှုစေည်တို့ကို ကနာက်ဆုံးအတည်ြပုပါ။)

ပထမရက် ပပီးဆုံးြခင်း

ဒုတိယရက်
၉:၀၀-၁၁:၀၀

အကယ်၍ 
သင့်အဖွဲ့အစည်း 
သို့မဟုတ် 
သင်၏ မိတ်ဖက် 
အဖွဲ့အစည်းတွင် 
လုံခေုံထရးဝန်ေမ်း 
ရှိပါက ပံ့ပိုးကူညီ 
နိုင်ရန် ၎င်းတို့အား 
လုံခေုံထရးဆိုင်ရာ 
အပိုင်းတွင် 
ပါဝင်ထစပါ။ 

ကျင့်ေတ်နှင့်အညီ ေုံခခုံကော ထည့်ေေင်းစဉ်းစားစရာများနှင့် ကဘးကင်းေုံခခုံကရး

(ဤအပိုင်းတေင် ေတင်းအချက်အေက်နှင့် ေမ်းညွှန်ချက် ပို၍ ရယူနိုင်ရန်အတေက် အပိုင်း ၁။ 
အစီအစဉ်ကရးဆေဲြခင်း၊ ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် ေျှင်ြမန်ကော ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မှု ကိုြကည့်ပါ။ 
ဤအပိုင်းအကြကာင်း အဖေဲ့အား အေိကပးနိုင်ရန် ထို ေတင်းအချက်အေက်ကို အေုံးြပုပါ။)

•	 လှေ ို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းြေင်းနှင့် သီးသန့်ေားရှိြေင်း 

•	 အေျက်အလက် ေိန်းသိမ်းြေင်း 

•	 သတင်းထပး သထဘာတူညီမှု

•	 လုံခေုံထရး အန္တရာယ်၊ အကျ ိုးအြမတ်နှင့် ေည့်သွင်းစဉ်းစားေျက်များ

•	 လုံခေုံထရးဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မှုများ၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများနှင့် မူထဘာင်များ

o ဤအချက်ေည် အချက်အေက်စုကဆာင်းကရးအဖေဲ့မှ ေုပ်ကဆာင်ပပီးကော ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ 
အကဲြဖတ်မှုများကို ကဆေးကနေးရန် အခေင့်အကရးရှိကြကာင်း၊ ၎င်းတို့အတေက် တစ်ဦးချင်းနှင့် အဖေဲ့ေိုက် 
ကဘးကင်းေုံခခုံကစကော အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်းကို ဆုံးြဖတ်ရာတေင် ပါေင်ရန်နှင့် ဘာရိုမီတာ 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း အတေက် ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများနှင့် မူကဘာင်များက 
အဘယ်အရာြဖစ်ေည်၊ ၎င်းတို့နှင့် မည်ေို့ေုပ်ကဆာင်ရမည်၊ ၎င်းတို့ကို ေက်ကတေ့ မည်ေို့ 
ကျင့်ေုံးနိုင်ေည်တို့ကို ကေချာကစြခင်းြဖစ်ေည်။ 

o ေင်၏ ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ မူကဘာင်များကို ကဆေးကနေး၍ ၎င်းကို အဖေဲ့နှင့်အတူ 
ထပ်မံြပင်ဆင်တည်ကဆာက်ပါ။ အဖေဲ့အတေင်း ထုတ်ြပန်ထားကော မူကဘာင်များနှင့် 
ေုံခခုံကရးအစီအမံများက ေက်ကတေ့တေင် မည်ေို့မည်ပုံရှိမည်ကို ေူတိုင်း နားေည်ေကဘာကပါက်ရန် 
ကေချာပါကစ။ မူကဘာင်များကို တတ်နိုင်ေမျှ ြပန်ေည်ကေ့ကျင့်ရန် အကကံြပုထားေည်။ ေို့မှော အဖေဲ့မှ 
၎င်းတို့ကို မှတ်မိကနမည်ြဖစ်ေည်။ မူကဘာင်များကို ၎င်းတို့နှင့်အတူ ဖတ်ြကည့်ပပီး အဖေဲ့မှ ၎င်းတို့၏ 
နားေည်မှုကို ေရုပ်ြပရန်နှင့် မည်ေည့် နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်နိုင်ေည်ကို စဉ်းစားနိုင်ရန် ဥပမာများနှင့် 
ဇာတ်ညွှန်းများ ကပးပါ။ 

•	 ဘာရိုမီတာ အထကာင်အေည်ထဖာ်ထနစဉ်အတွင်း ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများ (ရပ်ရွာမှ အမျ ိုးသမီးများနှင့် 
မိန်းကထလးငယ်များ သို့မဟုတ် လူသားေျင်းစာနာမှု အကူအညီထပးထရး လုပ်ထဆာင်ထနထသာ 
အမျ ိုးသမီးလုပ်သားများ) မှ ေုတ်ထဖာ်ထြပာဆိုလာေျနိ်၌ လုံခေုံစွာ ထဖာ်ေုတ်သတ်မှတ်ကာ ဝန်ထဆာင်မှုများနှင့် 
အထောက်အပံ့များသို့ ညွှန်းပို့ြေင်း
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၁၁:၀၀-၁၂:၃၀ ဘာရိုမီတာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ထယာက်စီတိုင်း၏ တာဝန်များနှင့် အေန်းကဏ္ဍများ

• အဖွဲ့ဝင်တိုင်း၏ တာဝန်များနှင့် အေန်းကဏ္ဍများကို တင်ြပပါ။ 

o အဖေဲ့ကခါင်းကဆာင်

o ပံ့ပိုးကူညီေူ

o မှတ်တမ်းရယူေူ/ကထာက်ပံ့ကပးေူ

o ဘာောြပန်ဆိုေူ

o GBV ြဖစ်ရပ်ကုိင်တေယ်ေူ/ မန်ကနဂျာ/ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ေူ 

• အေျက်အလက် စုထဆာင်းြေင်း အေျနိ်ဇယားတွင်ပါထသာ လုပ်ထဆာင်ေျက်များ၌ အမည်များ သတ်မှတ်ပါ။   

o အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးကိရိယာများနှင့် ေုပ်ကဆာင်ချက်များကို ြပန်ေည်စုစည်းပါ။  

o မည်ေူက မည်ေည့် ေုပ်ကဆာင်ချက်များကို တာေန်ယူမည် ြဖစ်ကြကာင်း ကဆေးကနေးကာ 
အချက်အေက်စုကဆာင်းကရး အချနိ်ဇယားတေင် ပါကော ေုပ်ကဆာင်ချက်များ၌ အမည်များ ေတ်မှတ်ပါ။

• အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးစီ၏ တာေန်များနှင့် အခန်းကဏ္ဍများ၊ အချနိ်ဇယားတေင် ပါေင်ကော 
ေီးြခားေုပ်ကဆာင်ရမည့် တာေန်များနှင့် အချက်အေက် စုကဆာင်းကနစဉ်အတေင်း အဖေဲ့ေိုက် မည်ကဲ့ေို့ 
အတူတကေေုပ်ကဆာင်ြကမည်ကို ေူတိုင်း နားေည်ကြကာင်း ကေချာကစရန် ထိုအချက်များအား 
ကဆေးကနေးရာတေင် အဖေဲ့ကို ဖိတ်ြကားပါ။

၁၂:၃၀-၁၃:၃၀ ထန့လည်စာစားေျနိ်

၁၃:၃၀-၁၅:၀၀ အဖေဲ့ေိုက် ေကဘာတူညီမှုများနှင့် ကျင့်ေတ်စည်းမျဉ်း

အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးစီမှ မည်ေည့်အချနိ်တေင် မည်ေည့်အေုပ်ကို ေုပ်ကဆာင်ကနေည်နှင့် ပတ်ေက်၍ 
ရှင်းရှင်းေင်းေင်းြဖစ်ေင့်ေည်။ (ဥပမာအားြဖင့် အဖေဲ့ေင်များေည် FGD တေင် ပါေင်ြခင်းမရှိဘဲ ကဘးထေက်ကနချနိ် 
ေို့မဟုတ် အြခားေူများက FGD ြပုေုပ်ကနစဉ် အချ ို့ကောေူများက KII ေို့မဟုတ် စူးစမ်းကေ့ောြခင်း 
ေုပ်ကဆာင်ကနချနိ်ကတေ ရှိေိမ့်မည်။ (ဘာောြပန်ဆိုေူ အေုံအကောက်ရှိေကရွ့ ထိုေို့ေုပ်ကဆာင်နိုင်ေည်။)) 
အဖေဲ့ေိုက် ေကဘာတူညီမှုတစ်ခုရှိရန် အေေန်အကရးကကီးပါေည်။ ကဆေးကနေး ေကဘာတူရမည့် အကရးကကီးကော 
နယ်ပယ်များမှာ

o မည်ေူက မည်ေည့်အချနိ် မည်ေည့်တာေန် ေုပ်ကဆာင်ကနေနည်း။  

o တာေန်ကပးအပ်ထားကော အဖေဲ့ေင်များနှင့် အချနိ်တိုင်း အတူရှိကနရန် ေိုအပ်ေည်။ 

o အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း နှင့်/ေို့မဟုတ် ေုံခခုံကရးနှင့် ပတ်ေက်ေည့် ကိစ္စရပ်များ ေို့မဟုတ် 
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ချက်ချင်း အစီရင်ခံြခင်း - မည်ေို့မည်ပုံနှင့် မည်ေူအား အစီရင်ခံနိုင်ပုံ

o (ကမာ်ကတာ်ကားတိုင်းတေင် ကရှးဦးေူနာြပု ပစ္စည်းများနှင့် ကရအပါအေင်၊ ေုိအပ်ပါက ပဂိုေ်တုဖုန်းများ 
စေြဖင့်) စက်ပစ္စည်းများနှင့် ကထာက်ပံ့ကရးပစ္စည်းများ

o အချက်အေက် စုကဆာင်းကနစဉ်အတေင်း ကန့တိုင်း စစ်ကဆးမှုနှင့် ကဆာင်ရွက်ချက်ကို 
ြပန်ေည်အစီရင်ခံြခင်းများ 

o ကန့စဉ်အချနိ်ဇယားများ၊ ကန့ေည်စာစားချနိ်များ

o ပပီးစီးမှုအတေက် မှတ်စုများနှင့် ေတ်မှတ်ရက်များ 

o ေူတိုင်းတေင် ၎င်းတို့ေိုအပ်ကော ေတင်းအချက်အေက်ရှိကြကာင်း ကေချာပါကစ။ (ဖုန်းနံပါတ်များ စေြဖင့်) 
နှင့်

o ယခုေုပ်ငန်းေည် ခက်ခဲနိုင်ပပီး ပါေင်ေူများထံမှ ေတင်းအချက်အေက် ရရှိရန် အေေန်ခက်ခဲနိုင်ကြကာင်း 
အေိအမှတ်ြပုြခင်း — နှင့် အဖေဲ့ေင်များေည် ကန့စဉ်ကကုံကတေ့ရကော၊ ြကားေိရကော ကိစ္စရပ်များနှင့် 
ပတ်ေက်၍ ယုံြကည်စိတ်ချစော ကြပာဆိုေိုပါက မည်ေည့်ကနရာတေင် မည်ေူကို ကြပာြပနိုင်ကြကာင်း 
ေိရှိကစပါ။ FGD ေို့မဟုတ် အြခား အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ေှုပ်ရှားမှု ေုပ်ကဆာင်ကနစဉ်အတေင်း GBV  
ြဖစ်ရပ်တစ်ခုကို မည်ေည့်အချနိ်တေင်မဆို ထုတ်ကဖာ်ကြပာဆိုောပါက အဖေဲ့ေင်များမှ မည်ေို့တုံ့ြပန်မည်ကို 
ေိရှိရန် ကေချာကစပါ။

ဤအပိုင်းကို အဆုံးေတ်ရန် ၎င်းတို့ေုပ်ကဆာင်ရမည့်အရာ၊ ၎င်းတို့အတေက် မည်ေည့် 
အကထာက်အပံ့များရရှိနိုင်ေည်နှင့် ပတ်ေက်၍ ေူတိုင်း နားေည်ေကဘာကပါက်ပပီး ေက်ကတာင့်ေက်ော 
ခံစားရ၍ အဆင်ေင့်ြဖစ်ကနကြကာင်း ကေချာကစရန် အဖေဲ့ေင်များနှင့် အကမးအကြဖ ြပုေုပ်ပါ။ 
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၁၅:၀၀-၁၆:၀၀ GBV ဆိုင်ရာ လွှဲထြပာင်းညွှန်းပို့မှု လမ်းထကကာင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြေင်း

•	 ေင့်အကနြဖင့် ဘာရိုမီတာကို အကကာင်အထည်ကဖာ်မည့် နယ်ပယ်၊ ကဒေများ ေို့မဟုတ် 
တည်ကနရာများအတေက် ေက်ရှိ GBV ဆိုင်ရာ ညွှန်းပို့မှုေမ်းကြကာင်း(များ)နှင့် ဆက်ေေယ်ရန် ေိပ်စာများကို 
ဖတ်ြကည့်ပါ။

•	 ညွှန်းပို့မှု ေမ်းကြကာင်း(များ)က မည်ေို့ အေုပ်ေုပ်ကြကာင်း ကဆေးကနေးပါ။

•	 အကရးကပါ် အကြခအကနများ၌ အေုပ်ေုပ်ရကော အမျ ိုးေမီးများအပါအေင် ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူများအား 
ေင့်ကေျာ်၍ ရရှိနိုင်ကော GBV တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက် ြခင်းေန်ကဆာင်မှုများေို့ မည်ကဲ့ေို့ ညွှန်းပို့ရမည်ကို 
ရှင်းြပပါ။ 

•	 ကပါ်ကပါက်ောကော စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ေို့မဟုတ် ကမးခေန်းများ (ဥပမာ ကခတ်ကနာက်ကျကနကော ေို့မဟုတ် 
မမှန်ကန်ကော ေတင်းအချက်အေက် ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများ) ကိုကြဖရှင်းပါ။

•	 ရရှိနိုင်ကော ညွှန်းပို့မှုေမ်းကြကာင်းများ၊ ဆက်ေေယ်ရန် ေိပ်စာများကို အြပည့်အေ နားေည်ပပီး ၎င်းတို့ကို 
အေုံးြပုရန် အဖေဲ့မှ စိတ်ေက်ကတာင့်ေက်ော ရှိကြကာင်း ကေချာကစပါ။ ညွှန်းပို့မှုေမ်းကြကာင်းများ၊ 
ဆက်ေေယ်ရန် ေိပ်စာ မိတ္တူများအား အဖေဲ့ေင်တိုင်းကို ကပးထားပါ။ 

၁၆:၀၀-၁၇:၀၀ လူသားေျင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အဓိက စာရွက်စာတမ်းများကို ြပန်လည်သုံးသပ်ြေင်း 

အကယ်၍ ေင်ေည် ဤအစည်းအကေးမတိုင်မီ ယင်းစာရွက်စာတမ်းများကို စုကဆာင်းနိုင်ပပီး အစည်းအကေးတေင် 
အချနိ်ရှိပါက ဤအရာများကို အဖေဲ့ေိုက် ေုပ်ကဆာင်ပါ။ ထိုစာရွက်စာတမ်းများတေင် - 

•	 GBV အေုပ်အမှုကဆာင်အဖေဲ့၏ စာရွက်စာတမ်းများ - အကကာင်အထည် ကဖာ်မည့်ကနရာများအတေက် 
ရရှိနိုင်ကော GBV ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ စံေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ ေို့မဟုတ် ေွှဲကြပာင်းညွှန်းပို့မှု 
ေမ်းကြကာင်းများ၊ GBV ေတင်းအချက်အေက် စီမံခန့်ခေဲမှုစနစ် (GBVIMS) ဆိုင်ရာ စုစည်းထားကော 
အချက်အေက်၊ ေုံခခုံကရး စစ်ကဆးမှုများနှင့် အကဲြဖတ်မှုများ  

• ရရှိနိုင်ပါက ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းကို 
ကကိုတင်ကာကေယ်ြခင်း (PSEA) အေုပ်အမှုကဆာင်အဖေဲ့၏ အကဲြဖတ်မှုများနှင့် အစီရင်ခံြခင်းဆိုင်ရာ 
မူကဘာင်များ

• ရရှိနိုင်ပါက အမျ ိုးေမီးများ၏ ပါေင်ကဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့် ကိုယ်စားြပုြခင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများ၊ 
အကဲြဖတ်မှုများ

• ရရှိနိုင်ပါက ကျား/မကရးရာ၊ အာဏာဆိုင်ရာ ကေ့ောစိစစ်ကရး အစီရင်ခံစာများနှင့် အကဲြဖတ်မှုများနှင့် 

• ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များ 

အဖွဲ့အား ေိုအထကကာင်းအရာများကို စဉ်းစားရန် ထတာင်းဆိုကာ မှတ်စုထရးသားပပီး ထဆွးထနွးပါ။  

•	 ေူတို့မှ ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်မည့် ကနရာကဒေများအတေက် ေင့်ကေျာ်ကော 
ေတင်းအချက်အေက် - ဥပမာအားြဖင့်  

o မည်ေည့် ကဏ္ဍများ ရှိေနည်း ေို့မဟုတ် ေိုအပ်ကနေနည်း။ မည်ေူ့အတေက် မည်ေည့် 
အထူးအကထာက်အပံ့များ ေို့မဟုတ် ေန်ကဆာင်မှုများ ရရှိနိုင်ေနည်း။ ကဏ္ဍတိုင်းတေင် မည်ကဲ့ေို့ကော 
ကောဟချက်များ ရှိေနည်း။ ထိုကနရာတေင် မည်ေည့် မတူညီကော ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ေုပ်ကဆာင်ကနေူများ ရှိေနည်း။ 

o ြပုေုပ်နိုင်ကော ကနရာများ၌ ကဘးကင်းေုံခခုံကရး စစ်ကဆးမှုများ၊ GBV ေုိ့မဟုတ် ကျား/မကရးရာ 
ကေ့ောစိစစ်မှုများ ေို့မဟုတ် အကဲြဖတ်မှုများက အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များ၏ 
အကြခအကနအကြကာင်း မည်ေို့ ကြပာြပကနေနည်း။ 

o အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များမှ ေို့မဟုတ်/နှင့် ၎င်းတို့အတေက် မည်ေည့် ေိုအပ်ချက်များနှင့် 
ဦးစားကပးမှုများကို ကဖာ်ထုတ်ေတ်မှတ်ထား ပါေနည်း။

o ေူေားချင်းစာနာမှု အေိုက်အေန်းမှ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် 
အေေဲေုံးစားြပုြခင်းအား ကာကေယ်တားဆီးြခင်း ေုပ်ငန်း ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှုများကို 
ကိုင်တေယ်ကြဖရှင်းြခင်းဆိုင်ရာ ေုပ်ငန်းတစ်ခုခု၏ ေက်ရှိ အကြခအကနမှာ အဘယ်နည်း။ နှင့် 

o ေင်၏ ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်မှုအတေက် အဖေဲ့မှ အကရးကကီးေည်ဟုထင်ေည့် ေင့်ကေျာ်ကော 
အြခား ေတင်းအချက်အေက်များ

ထကျးဇူးတင်ပါသည်။

ကနဦးအစည်းအထဝး ပပီးဆုံးြေင်း

 



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် 47

နားေထာင်ပါ။ ဘာရိုမီတာ အဖွဲ့
ရည်ညွှန်းခေက် စည်းမေဉ်းမေား (အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း 
တစ်ခုစီတိုင်း မတိုင်မီ အပပီးသတ်ရန်)

[ရက်စွဲ]_______________________________________________________________________________________

[တည်ထနရာ - တိုင်းြပည်/ထဒသ] ____________________________________________________________________

[ဘာရိုမီတာ အထကာင်အေည်ထဖာ်သည့် အဖွဲ့အစည်း(များ)] _______________________________________________

“နားေထာင်ပါ၊ ဘာရိုမီတာ” ၏ ေနာက်ခံသမိုင်းေကကာင်း

“နားထောင်ပါ၊ ဘာရိုမီတာ” ေည် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကရးကပါ်တုံ့ြပန်မှုက ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထု
တ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်း (SEA) နှင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှု(SH) အပါအေင် GBV အား တားဆီးတုံ့ြပန်ကာ 
ကေျာ့ချနိုင်စေမ်း ရှိမရှိကို ဆုံးြဖတ်ရန်၊ အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များ၏ ဘေအကတေ့အကကုံများကို စစ်ကဆးကပးမည့် 
အစီအစဉ်ကရးဆေဲြခင်းနှင့် အကဲြဖတ်မှုဆိုင်ရာ ကိရိယာတစ်ခုြဖစ်ေည်။  ဘာရိုမီတာေည် စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးအတေက် 
အကကံြပုချက်များကပးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကရးကပါ်အကြခအကနများ၌ 
ေုပ်ကဆာင်ကနေူများနှင့် အကရးကပါ် တုံ့ြပန်မှု၏ အေန်းအေိုင်းအတေင်းရှိေူများ အပါအေင် အမျ ိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များအတေက် ေူေားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ြပန်မှုတစ်ခု၏ အားနည်းချက်နှင့် အားောချက်များကို 
ေျင်ြမန်စော အကဲြဖတ်ရန် ဖန်တီးထားြခင်းြဖစ်ေည်။ အကကာင်အထည်ကဖာ်ရန်နှင့် အပပီးေတ်ေုပ်ကဆာင်ရန်အတေက် 
အချက်အေက် စုကဆာင်ြခင်းဆိုင်ရာ ေှုပ်ရှားမှုများနှင့် ကိရိယာ(၄)ခုကို အေုံးြပုထားေည်။ ၎င်းတို့မှာ ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ 
ကဆေးကနေးြခင်းများ (FGDs)၊ အဓိက ေတင်းကပးေူအား ကမးြမန်းြခင်းများ (KIIs)၊ ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်း၊ နှင့် 
ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းတစ်ခု တို့ြဖစ်ေည်။ အထူးေြဖင့် ဘာရိုမီတာေည် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုံ့ြပန်ရန် တာေန်ရှိေူများအား အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအတေက် တာေန်ခံမှုရှိကစရန် ရပ်ရွာအတေင်းနှင့် 
ရပ်ရွာေူထုအတေက် အေုပ်ေုပ်ကော အမျ ိုးေမီးအကရး ေုပ်ကဆာင်ေူများ၊ အဖေဲ့များ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များ၊ 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV တားဆီးကရး ေုပ်ကဆာင်ကနေူများအတေက် စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရး ကိရိယာတစ်ခုအြဖစ် 
အေုံးြပုနိုင်ပါေည်။ 

“နားထောင်ပါ။ ဘာရိုမီတာ” ကို ကြပာင်းေဲမှုေီအိုရီကပါ်အကြခခံ၍ နိုင်ငံတကာ အကူအညီကပးကရးအဖေဲ့(IRC) နှင့် 
Global South အဖေဲ့တေင်ပါေင်ကော အမျ ိုးေမီးအကရး တက်ကကေှုပ်ရှားကော အဖေဲ့အစည်းများနှင့် အမျ ိုးေမီးများ 
အခေင့်အကရးဆိုင်ရာ ကေန်ယက်များမှ ဖန်တီး ကရးေားခဲ့ပါေည်။ ၎င်းေည် ေူေားချင်းစာနာကထာက်ထားမှု အကြခအကနများ၌ 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှု၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းတို့ကို ကေျှာ့ချနိုင်ရန် 
အဖေဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ြပုြပင်ကြပာင်းေဲမှု၊ ကအဂျင်စီများအြကား တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်မှုနှင့် အရင်းအြမစ်များ တိုးပေားောကရး 
စေည်တို့အား ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ကအာင် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဒုက္ခေည် မိန်းကကေးငယ်များ၊ အမျ ိုးေမီးများနှင့် အကရးကပါ် 
အကြခအကနတေင် အေုပ်ေုပ်ရကော အမျ ိုးေမီးများ၏ အေံနှင့် စေမ်းအားကို ြမှင့်တင်နိုင်ရန် ကမျှာ်မှန်းကာ အကမရိကန် 
နိုင်ငံြခားကရးဌာနမှ ပံ့ပိုးကပးကော “နားကထာင်ပါ” စီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ြဖစ်ေည်။ 
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ဘာရိုမီတာ အဖွဲ့

ေင်၏ ဘာရိုမီတာ အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးအဖေဲ့တေင် သင့်ကိုယ်ပိုင် အဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ကွန်ယက်မှ 
အမျ ိုးသမီးများနှင့် အကယ်၍ ဘာရိုမီတာကို မိတ်ဖက်ေုပ်ကဆာင်ပါက သင့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှ အမျ ိုးသမီးများ 
ပါေင်ေင့်ေည်။ ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ကော ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV အဖေဲ့အစည်းများအတေက် 
အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ ေင်၏ မိတ်ဖက်အဖေဲ့၊ အဖေဲ့အစည်း ေို့မဟုတ် ကေန်ယက်ေည် ကခါင်းကဆာင် 
ေို့မဟုတ် ပူးတေဲကခါင်းကဆာင်အြဖစ် အဖေဲ့တေင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါေင်ရမည်။ ဘာရိုမီတာအဖေဲ့တေင် FGD များကို 
ဦးကဆာင်နိုင်ကော ထဒသတွင်းလူေုနှင့် ဒုက္ခသည်လူေုများေဲမှ အမျ ိုးသမီးများေည်း ပါေင်နိုင်ပပီး အကျပ်အတည်းကြကာင့် 
ထိခိုက်နစ်နာရကော အမျ ိုးေမီး၊ မိန်းကကေးငယ်များနှင့် ကဆေးကနေးြခင်းများအတေက် ကဒေခံ ဘာောြပန်ဆိုေူအြဖစ် 
ကူညီြခင်း ေို့မဟုတ် ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်းဆိုင်ရာ ေှုပ်ရှားမှုများတေင် ပံ့ပိုးကပးနိုင်ေည်။ ထိုေူများအား GBV 
ဆိုင်ရာ အဓိကေကဘာတရားများနှင့် ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူ ဗဟိုြပု အကြခခံမူများတေင် ေင်တန်းကပးထားေင့်ကာ ေင်၏ 
ဘာရိုမီတာအဖေဲ့နှင့် ေုပ်ကဆာင်ကော ကနဦး အစည်းအကေးတေင် ေူတို့အား ပါေင်ကစရမည်။  

ကအာက်ကဖာ်ြပပါ တာေန်များအေိုက် ဘာရိုမီတာ အေျက်အလက်စုထဆာင်းထရးအဖွဲ့တေင် အနည်းဆုံး အမျ ိုးသမီး 
၄ ဦး ပါေင်ေင့်ေည်။ အဖေဲ့ကခါင်းကဆာင်၊ ပံ့ပိုးကူညီေူ၊ မှတ်တမ်းရယူေူ၊ ဘာောြပန်ဆိုေူ နှင်/ေို့မဟုတ် GBV 
ြဖစ်ရပ်ကိုင်တေယ်ေူ/ မန်ကနဂျာ/ တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်ေူ စေြဖင့်။ ပိုမိုေိရှိရန် ကအာက်တေင်ြကည့်ပါ။ 

အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာဝန်မေား  

အဖွဲ့တစ်ခုလုံး

အဓိက လိုအပ်ေျက်များ

•	 အမျ ိုးသမီးများ သီးသန့်ပါဝင်ထသာ အေျက်အလက် စုထဆာင်းထရးအဖွဲ့။ ဘာရိုမီတာ အထကာင်အေည် 
ထဖာ်ထဆာင်ရာတွင် အမျ ိုးသမီးနှင့် မိန်းကထလးငယ်များနှင့် ပူးထပါင်းလုပ်ထဆာင်ရန် အမျ ိုးသမီး အဖွဲ့ဝင်များ 
ပါဝင်ထစြေင်းက ပို၍ သင့်ထလျာ်ကာ လုံခေုံပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတေင် အမျ ိုးေမီး အချက်အေက် စုကဆာင်းေူများမှ ေူကတေ့ 
ကမးြမန်းြခင်းြဖင့် ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများနှင့် FGD တို့ကို ပံ့ပိုးကူညီမှုေည်း ပါေင်ေည်။  ၎င်းေည် 
အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအတေက် ကဘးကင်းေုံခခုံမှုကို ထပ်ကောင်းကပးေည်ောမက အမျ ိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များေည် အြခားကော အမျ ိုးေမီးများ -အထူးေြဖင့် ကျရာအခန်းကဏ္ဍ အတေက်ေင့်ကေျာ်စော 
ေတ်မှတ်ခံရထားကော အမျ ိုးေမီးများနှင့် ယင်းကိရိယာများတေင်ပါေင်ကော ကိစ္စရပ်များအကြကာင်း 
ကြပာဆိုကဆေးကနေးရန်ေည်း ပို၍ အေားအော ရှိပါေည်။

•	 အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးစီတိုင်းေည် 

o အနည်းဆုံးအြဖစ် GBV ဆိုင်ရာ အဓိကသထဘာတရားများ၊ ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ ဗဟိုြပု အထြေေံမူများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ထေါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ေုတ်ြေင်းနှင့် လွဲမှားစွာြပုကျင့်ြေင်းမှ ကကိုတင်ကာကွယ်ြေင်းဆိုင်ရာ ေင်တန်းများ 
ရရှိထားရမည်။

o GBV နှင့်/ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်း 
ကာကေယ်တားဆီးကရးဆိုင်ရာတေင် လက်ထတွ့လုပ်ထဆာင်မှု အထတွ့အကကုံအချ ို့တို့ ရှိထားေင့်ေည်။

•	 အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးစီတိုင်းေည် ဘာရိုမီတာ အထကာင်အေည်ထဖာ်ြေင်းဆိုင်ရာတေင် ေင်တန်းရရှိထားရမည်။

•	 အကူအညီကပးကရး ေုပ်ေားများနှင့် ရပ်ရွာေူထုအတေက် အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးစီတိုင်းေည် ကဒေတေင်း အေုံးြပုကော GBV 
ေွှဲကြပာင်းညွှန်းပို့မှု ေမ်းကြကာင်းနှင့် ကျင့်ေတ်နည်းဥပကဒများ ေိရှိထားေင့်ကာ ြဖစ်နိုင်ပါက ၎င်းအချက်အေက်များနှင့် 
ကနာက်ဆုံးရရှိနိုင်ကော မိတ္တူကို ရယူထားေင့်ေည်။ အကယ်၍ အထရးထပါ်ဖုန်းလိုင်းနံပါတ်များ ရှိပါက အေျက်အလက် 
စုထဆာင်းြေင်း မလုပ်ထဆာင်မီတွင် ၎င်းတို့ကို ကကိုတင် စမ်းသပ်ေားသင့်သည်။  

•	 အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးစီတိုင်းေည် ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများကို နားေည်ထားကာ ေက်မှတ်ထိုးထားေင့်ေည်။

•	 အေျက်အလက် ြဖည့်သွင်းြေင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ြေင်း - အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ေှုပ်ရှားမှုကို ေုပ်ကဆာင်ကော 



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် 49

အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးစီတေင် အချက်အေက် စုကဆာင်းမှု တစ်ရက်ပပီးတိုင်း ၎င်းတို့၏ မှတ်စုများကို မှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့် 
အချက်အေက် ြဖည့်ေေင်းြခင်းအတေက် တာေန်ရှိေည်။ ေူမအကနြဖင့် အချက်အေက်များကို ထည့်ေေင်းရန် 
ကပးထားေည့် ပုံစံများနှင့် ကိရိယာများကို အေုံးြပုေင့်ကာ ၎င်းတို့အား စကားေှက်ြဖင့် ကာကေယ်ထားကော 
ဖိုင်တေဲများတေင် ေုံခခုံစော ေိမ်းထားကြကာင်း ကေချာကစရန် ေိုအပ်ေည်။ အချက်အေက်အြကမ်းကို 
မှတ်တမ်းတင်ပပီးေည်နှင့် ထိုကန့တေင်ပင် မှတ်စုအားေုံးကို ဖျက်ပစ်ရပါမည်။ ထို့ကနာက် အဆိုပါ အချက်အေက်အတေက် 
တာေန်ရှိကော အဖေဲ့ကခါင်းကဆာင် အပါအေင် ဘာရိုမီတာအဖေဲ့အတေင်းော စကားေှက်များကို မျှကေေင့်ေည်။

အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးခေင်း

အဓိက လိုအပ်ေျက်များ

အဖွဲ့ထေါင်းထဆာင်

•	 ေင့်အဖေဲ့တေင် အနည်းဆုံး အမျ ိုးေမီးတစ်ဦးမှ အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်းနှင့် အချက်အေက် ကေ့ောစိစစ်ြခင်း 
ြဖစ်စဉ်တစ်ခုေုံး၌ ဦးကဆာင်ကာ ညှိနှိုင်းကဆာင်ရွက်ေင့်ေည်။

•	 သင်တန်းပံ့ပိုးကူညီသူ - ပံ့ပိုးကူညီရန် အမျ ိုးေမီး ကနာက်တစ်ဦးမှ မအားေပ်ပါက အဖေဲ့ကခါင်းကဆာင်မှေည်း 
ပံ့ပိုးကူညီေူအြဖစ် ေုပ်ကဆာင်နိုင်ေည်။ ပံ့ပိုးကူညီေူတေင် GBV နှင့်/ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်
ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်း ကိစ္စရပ်များ ကတေ့ကကုံရကော အမျ ိုးေမီးများ၊ မိန်းကကေးငယ်များနှင့် စကားကြပာဆိုရာ၌ 
အဆင်ကြပကချာကမေ့ရန် အတေက် ေိုအပ်ကော စေမ်းရည်နှင့် အကတေ့အကကုံများရှိရန် အကရးကကီးေည်။ ေူမေည် FGD 
များကို ကူညီကဆာင်ရွက်ကပးမည်ြဖစ်ပပီး အဓိက ေတင်းကပးေူအား ကမးြမန်းြခင်း (KIIs) နှင့် ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ 
စစ်တမ်းအတေက် ကမးြမန်းေူအြဖစ် ကဆာင်ရွက်ကာ ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်းကို ေုပ်ကဆာင်နိုင်မည် ြဖစ်ေည်။ 

မှတ်တမ်းရယူသူ

•	 မှတ်တမ်းရယူေူေည် FGD နှင့် KII များ ေုပ်ကဆာင်စဉ်အတေင်း မှတ်စုကရးေားရယူေိမ့်မည်။ 

•	 မှတ်တမ်းရယူေူေည် အကယ်၍ ေူမတေင် ကဘးကင်းေုံခခုံမှုဆိုင်ရာ စစ်ကဆးမှုများတေင် ယခင်က အကတေ့အကကုံရှိခဲ့ပါက 
ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်းကိုေည်း ေုပ်ကဆာင်နိုင်ေည်။

ဘာသာြပန်ဆိုသူ

•	 ဤပုဂ္ဂိုေ်ေည် FGD နှင့် KII များ ေုပ်ကဆာင်ကနစဉ်တေင် ဘာောြပန်ကပးမည်ြဖစ်၍ ထိုေူေည် ကဒေခံ 
ဘာောစကားကြပာဆိုနိုင်ေူ ြဖစ်ရမည်။ ကနဦး အစည်းအကေး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် ဘာောြပန်ေူမှ 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအကြကာင်း ကေါဟာရ 
အေုံးအနှုန်းများကို မည်ကဲ့ေို့ မှန်ကန်ေင့်ကေျာ်စော ဘာောြပန်ဆိုရမည်ကို နားေည်ကြကာင်း ကေချာကစပါ။

•	 ဘာောြပန်ဆိုေူေည် အကယ်၍ ေူမတေင် ကဘးကင်းေုံခခုံမှုဆိုင်ရာ စစ်ကဆးမှုများတေင် ယခင်က အကတေ့အကကုံရှိခဲ့ပါက 
ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်းကိုေည်း ေုပ်ကဆာင်နိုင်ေည်။

•	 အကကာင်းဆုံးမှာ တေမတ်တည်းြဖစ်ရန်အတေက် ဘာောြပန်ဆိုေူေည် ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်မှု 
တစ်ကေျှာက်ေုံးတေင် ပါေင်မည်ြဖစ်ေည်။ ထိုေို့မြဖစ်နိုင်ပါက (ဥပမာ ေုပ်ကဆာင်မည့် ကနရာတစ်ခုတေင် 
ဘာောစကားများစော ကြပာဆိုအေုံးြပုပါက) ဘာရိုမီတာေင်တန်းတေင် ဘာောြပန်ဆိုေူ တစ်ဦးစီ ပါေင်ေင့်ေည်။ 

GBV ြဖစ်ရပ် ကိုင်တွယ်သူ/ မန်ထနဂျာ/ တုံ့ြပန်ထဆာင်ရွက်သူ

•	 ဤပုဂ္ဂိုေ်ေည် အမျ ိုးေားတို့၏ အြကမ်းဖက်မှု (ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြကမ်းဖက်မှုနှင့် ခင်မင်ကျွမ်းေင်ေူမှ အြကမ်းဖက်ြခင်း 
အပါအေင် GBV ပုံစံများအားေုံး) မှ ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ကော အမျ ိုးေမီးနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအား ကူညီပံ့ပိုးရာတေင် 
အကတေ့အကကုံရှိပပီး ကေ့ကျင့်ေင်ြကားထားကပးရမည်။ ေူမေည် အကြခခံမူများနှင့်အညီ ေျှ ို့ေှက်ထိန်းေိမ်းကရးမူကို 
အချနိ်တိုင်း ေက်ကိုင်ထားနိုင်ရမည်။

•	 ေူမအကနြဖင့် ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ကနစဉ် ထုတ်ကဖာ်ကြပာဆိုောကော ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူများအား 
ကူညီပံ့ပိုးကပးမည်ြဖစ်ပပီး FGD ေှုပ်ရှားမှုတိုင်း၏ အစနှင့်အဆုံးတေင် ရှိကနေင့်ေည်။ ေို့မှော ေူမကိုယ်တိုင် မိတ်ဆက်ပပီး 
ထုတ်ကဖာ်ကြပာဆိုမှုများကို နားကထာင်ကပးနိုင်မည် ြဖစ်ေည်။ 
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•	 ေူမအကနြဖင့် GBV ေန်ကဆာင်မှုများနှင့် ေွှဲကြပာင်းညွှန်းပို့မှုများဆုိင်ရာ စေမ်းရည်များနှင့် ရရှိနိုင်မှုအကပါ် အေိဗဟုေုတနှင့် 
ကျွမ်းကျင်မှုကို ကပးကဆာင်နိုင်ရမည်။

•	 အထရးကကီးသည်။ အနည်းဆုံးအြဖစ် ေင်၏အဖေဲ့အစည်းမှြဖစ်ကစ ေို့မဟုတ် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ GBV 
မိတ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းမှြဖစ်ကစ ထိုကဲ့ေို့ကော အမျ ိုးေမီးတစ်ဦး မရနိုင်ခဲ့ပါက ပံ့ပိုးကူညီေူေည် ပါေင်ေူများမှ 
ရရှိနိုင်ကော ေန်ကဆာင်မှုများအကြကာင်းကို မျှကေရန် FGD စတင်ေည်နှင့် အချနိ်ခဏယူကာ ကြပာြပေင့်ေည်။ 
ဥပမာအားြဖင့် အကယ်၍ ၎င်းကဒေအတေက် အကရးကပါ်ဖုန်းေိုင်းရှိပါက ဖုန်းနံပါတ်၊ အဓိက ေတင်းအချက်အေက်နှင့် 
မည်ေို့ရယူနိုင်ကြကာင်း မျှကေပါ။ အနီးတစ်ေိုက်တေင် ယုံြကည်စိတ်ချရပပီး ေူေိများကော အမျ ိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကကေးငယ်များအတေက် ကဘးကင်းေုံခခုံကော ကနရာများရှိပါက ၎င်းက မည်ေည့်ကနရာတေင် ရှိ၍ မည်ေို့ရယူနိုင်ကာ 
မည်ကဲ့ေို့ကော ေန်ကဆာင်မှုများ ကပးကနေည်ကို အဖေဲ့အားရှင်းြပပါ။ ၎င်းက ပံ့ပိုးကူညီေူနှင့် ပါေင်ေူများအြကား 
ယုံြကည်မှု တည်ကဆာက်ရန် အကထာက်အကူကပးနိုင်ေည်။

အခေနိ်ဇယား 

ဘာရိုမီတာအဖေဲ့ေည် ဘာရိုမီတာ အချက်အေက်စုကဆာင်းကရး ေှုပ်ရှားမှုများအားေုံးကို အကကာင်အထည်ကဖာ်ရန်နှင့် 
ပပီးစီးရန်အတေက် [ကန့ရက်] မှ [ကန့ရက်]အထိ အေုပ်ေုပ်ေိမ့်မည်။ 
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လျှင်ြမန်ေသာ လုံခခုံေရးဆိုင်ရာ 
အကဲြဖတ်မှု 

အထရးကကီးသည် - ဤကိရိယာကို သင်၏ ဘာရိုမီတာအဖွဲ့တွင် အသုံးြပုရန် 
ရည်ရွယ်ပါသည်။ အမျ ိုးသမီးများအတွက် မည်သည့်အရာက လုံခေုံသည် သို့မဟုတ် 
မလုံခေုံထကကာင်း ဆုံးြဖတ်ေျက်များကို အြေားရရှိနိုင်ထသာ လုံခေုံထရးဝန်ေမ်းများ သို့မဟုတ် 
ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူ ဤအလုပ်လုပ်ကိုင်ထနထသာ အမျ ိုးသမီးများနှင့်အတူတကွ 
ဆုံးြဖတ်ရမည်။ 

ယုံကကည်ရထလာက်ထသာ လုံခေုံထရးအေျက်အလက်များ၏ အရင်းအြမစ်များ - ေင့်ကဒေရှိ ေူေားချင်းစာနာမှု အကြခအကန၏ 
ကနာက်ဆုံးေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ အချက်အေက်ကို ကုေေမဂ္ဂ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းကရးရုံး (OCHA) ၏ အကြခအကန 
အစီရင်ခံစာများနှင့် ညှိနှိုင်းကရးမှုးများ၊ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းကရးမှူးများ၊ ကုေေမဂ္ဂ ကဘးကင်းေုံခခုံကရးဌာန 
(UNDSS) ၏ ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ ရှင်းေင်းချက်များအြပင် ေူေားချင်းစာနာမှု အေိုင်းအေိုင်း၊ အမျ ိုးေမီး အကူအညီကပးကရး 
ေုပ်ေားများ၊ အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရး ေှုပ်ရှားေူများ၊ အုပ်စုများနှင့် အဖေဲ့အစည်းများထံမှေည်း ရယူနိုင်ပါေည်။

တည်ထနရာ
ယုံြကည်ရကောက်ကော ေုံခခုံကရးအချက်အေက်များ၏ အရင်းအြမစ်များ (ဥပမာ 
OCHA၊ UNDSS၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ NGO (INGO)နှင့် NGO ရှိ ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ 
အဓိကေန်ထမ်းများ၊ အမျ ိုးေမီး အဖေဲ့များ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များ)မှ 
ထိုတည်ကနရာအား မေုံခခုံပါဟု ယူဆပါေေား။

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ

ထိုကနရာတေင် ေို့မဟုတ် ထိုကနရာ အနီးတေိုက်တေင် ေက်နက်ကိုင်တပ်ဖေဲ့များ 
ရှိပါေေား။ 

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ

ထိုကနရာတေင် ေတ်တကော အြကမ်းဖက်ဆူပူမှုများ (ဥပမာ အြကမ်းဖက်ဖမ်းဆီးမှု၊ 
ေက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ၊ ြပန်ကပးဆေဲမှု၊ စီးနင်းမှု၊ ေုယက်မှု၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အြကမ်းဖက်မှု/ ကိုယ်ထိေက်ကရာက် ကျူးေေန်မှုများ စေြဖင့်) ရှိပါေေား။ 
(“ေတ်တကော” ဆိုေည်ကို ယုံြကည်ရကောက်ကော ေုံခခုံကရး အရင်းအြမစ်များမှ 
အြခားနည်းြဖင့် အကကံကပးြခင်း မရှိပါက ေေန်ကေပပီးကောေတေင် အနည်းငယ် 
ပငိမ်ေက်မှု ရှိပပီး ေေန်ခဲ့ကော အပတ်အတေင်းြဖစ်ေည်ဟု မှတ်ယူပါ။)

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ

အနည်းငယ် ပငိမ်ေက်ကနေည့် ကာေမှ ြပင်းထန်ကော တင်းမာမှုများနှင့် 
ဖမ်းဆီးမှုများ တိုးောကနေည်ဟူကော ေတင်းအစီရင်ခံမှုများ ရှိပါေေား။ 

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ

ယခုအချနိ် ေို့မဟုတ် မြကာမီကာေအတေင်းအြကမ်းဖက်မှု ေို့မဟုတ် မေုံခခုံမှုြဖစ်
ကပါ်ောနိုင်ေည်ဟူကော အစီရင်ခံမှုများ ရှိပါေေား။

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ

ေရီးသွားလာမှုနှင့် လမ်းထကကာင်း
ထိုကနရာကို ေေားကရာက်နိုင်ရန် ြဖစ်နိုင်ပါေေား။ (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် 
ေုံခခုံကရးကြကာင့်)

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ

ထိုကနရာကို ေုံခခုံေည်ဟု ထည့်ေေင်းစဉ်းစားနိုင်ကော်ေည်း 
ေမ်းပမ်းဆက်ေေယ်ကရးအရ ေေားကရာက်ရန် အေေန်ခက်ခဲပါေေား။  

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ
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ထိုကနရာေို့ ေေားကရာက်နိုင်ရန် ေုံခခုံပပီး ေက်ေှမ်းမီနိုင်ကော ေယ်ယူပို့ကဆာင်ကရး 
ရှိပါေေား။ (ထိုကနရာကို ေင်မည်ေို့ ေေားကရာက်မည်၊ မည်ေည့် 
ေယ်ယူပို့ကဆာင်ကရး အေုံးြပုမည်ကို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားပါ။)

မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ

မိုး/ဆိုးရွားကော ရာေီဥတုက ေင် ထိုကနရာေို့ ေေားကရာက်ရန် 
အတားအဆီးြဖစ်ကစေေား ေို့မဟုတ် မိုး/ဆိုးရွားကော ရာေီဥတုက ေင့်အား 
ထိုကနရာတေင် ေို့မဟုတ် ေမ်းတစ်ေက်တေင် ြကန့် ြကာကနှာင့်ကနှးကစပါမည်ကော။ 

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ

ပို၍ေုံခခုံမှု ရှိကစရန်အတေက် ေင့်အကနြဖင့် ယာဉ်တန်းတေင် ယာဉ်နှစ်စီးြဖင့် 
ေေားောနိုင်ပါေေား။ ေုံခခုံမှု ပိုကပးနိုင်ရန်အတေက် ေင့်အကနြဖင့် 
အြခားကော ေူေားချင်းစာနာမှု ေုပ်ကဆာင်ကနေူများနှင့်အတူ ထိုကနရာေို့ 
ယာဉ်တန်းြဖင့် ေေားောနိုင်ပါေေား။ (၎င်းက မရှိမြဖစ် မေိုအပ်ကော်ေည်း 
ကဘးကင်းေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ ေုပ်ကဆာင်ေူများမှ အကကံြပုနိုင်ေည်။)

မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ

ထိုကနရာေို့ ေေားြခင်း၊ ြပန်ြခင်း ေမ်းကြကာင်းေည် ေုံခခုံပါေေား။ 
(ထည့်ေေင်းစဉ်းစားပါ - ခရီးေမ်းကြကာင်းကပါ်တေင် ေူေိများကော အန္တရာယ်များ 
ရှိပါေေား။ ဥပမာ ေက်နက်ကိုင်အဖေဲ့များ၊ အြကမ်းဖက်အဖေဲ့များ၊ ကြမြမုပ်မိုင်းများ၊ 
အတည်တကျ မရှိကော စစ်ကဆးကရးဂိတ်များ၊ အတိုက်အခံအဖေဲ့/အစိုးရအဖေဲ့များကို 
ြဖတ်ကကျာ်ရြခင်း စေြဖင့်)

မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ

ေင့်အဖေဲ့ေင်များကို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားပါက ထိုကနရာေို့ ခရီးေေားြခင်း ေို့မဟုတ် 
ထိကနရာ၌ ရှိကနြခင်းကြကာင့် ြဖစ်ောနိုင်မည့် အန္တရာယ်ရှိကော ကျန်းမာကရးဆိုင်ရာ 
ေက်ကရာက်မှုများ ရှိပါေေား။ (တံတားများ ကဲ့ေို့ကော ညံ့ဖျင်းကော/
အန္တရာယ်ရှိကော ေမ်းများ ေို့မဟုတ် အကြခခံအကဆာက်အအုံများ၊ ကူးစက်ကရာဂါ 
ပျ ံ့နှံ့မှုများကို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားပါ။) 

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ

ထိုကနရာေို့ ကရာက်ရှိရန် တစ်ရက် ေို့မဟုတ် တစ်ရက်ထက်ပို အချနိ်ယူရ 
ပါေေား။ (ထည့်ေေင်းစဉ်းစားပါ - ထိုကနရာေို့ အေေားအြပန်ခရီးအတေက် အချနိ် 
မည်မျှယူရမည်နည်း။ ခရီးရှည် ေေားရြခင်းက နှစ်ပတ်အတေင်း ေင့်အကနြဖင့် ကဒေ 
မည်မျှကို ေွှမ်းခခုံေုပ်ကဆာင်နိုင်မည့်အကပါ် မည်ေို့ကော အကျ ိုးေက်ကရာက်မှု 
ရှိကစေနည်း။ အကယ်၍ ေင့်အကနြဖင့် ထိုမျှကောက် ကေးကော ခရီးကို 
ေေားောရပါက ထိုအတေက် ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ တိုးြမှင့် 
ထေက်ကပါ်ောနိုင်ေည်။)  

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ

ထိုကနရာမှ ထေက်ခောရန် ေင်ေင်ောခဲ့ေည့် ေမ်းကြကာင်းနှင့် မတူကော အြခား 
ေမ်းကြကာင်းများ ရှိပါေေား။ (ထည့်ေေင်းစဉ်းစားပါ - ကဘးကင်းေုံခခုံကရးအား 
ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော ြပဿနာရပ်တစ်ခုအြဖစ် ရှိကနကောကနရာများ၌ အြခား 
ေမ်းကြကာင်းတစ်ခုရှိထားြခင်းက ေမ်းကြကာင်းတစ်ခု ပိတ်ဆို့ခံရချနိ်တေင် 
အကရးကကီးကော အန္တရာယ် ကေျာ့ချကရး ဗျူဟာတစ်ခုြဖစ်ေည်။) 

မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ

ဆက်သွယ်ထရး
ထိုကနရာတေင် ဖုန်းေိုင်းမိပါေေား။ (ထည့်ေေင်းစဉ်းစားပါ - ထိုကနရာတေင် 
ဆက်ေေယ်ကရး မည်ေို့ြဖစ်မည်နည်း။ ဖုန်းေိုင်းမရှိကော ကနရာများေည် 
ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်စရာဟု မှတ်ယူေင့်ေည်။ ကရဒီယို ေို့မဟုတ် ပဂိုေ်တုဖုန်းများ 
ကဲ့ေို့ကော အြခားကရွးချယ်စရာများကို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားပါ။)

မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ

ေင့်ဆက်ေေယ်ကရး ကိရိယာအား အားေေင်းရန်အတေက် ေျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို 
အေုံးြပုနိုင်ပါေေား။ ေို့မဟုတ် ေင်နှင့်အတူ ယူကဆာင်ေေားရန်အတေက် 
အားေေင်းဘက်ထရီ အပိုများကို အေုံးြပုနိုင်ပါေေား။ 

မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ
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ေင့်အကနြဖင့် အကရးကပါ်အကြခအကနတေင် အကူအညီကတာင်းနိုင်မည့် UNDSS 
ေို့မဟုတ် OCHA ကဲ့ေို့ကော အဓိက ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ နှင့်/ေို့မဟုတ် ကပါင်းစပ် 
ညှိနှိုင်းကရး ေုပ်ကဆာင်ေူများ ရှိပါေေား။ ရှိပါက ေူတို့၏ ဖုန်းနံပါတ်များ 
ရနိုင်ပါေေား။ မရှိပါက အကရးကပါ်အကြခအကနတေင် ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ 
ပံ့ပိုးကူညီကပးနိုင်ကော အြခား ေုံခခုံစိတ်ချရပပီး ယုံြကည်ရကောအဖေဲ့များ ရှိပါေေား။

မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ

ထနရာေိုင်ေင်း
ထိုကနရာတေင် ညအိပ်ရပ်နားရန် ေိုအပ်ပါေေား။  ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ

ထိုကနရာတေင် ညအိပ်ရန် ေုံခခုံပါေေား။ မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ

အမျ ိုးေမီးများအတေက် ညအိပ်တည်းခိုရန် ေုံခခုံကောကနရာများ ရှိပါေေား။  မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ

ထိုကနရာတေင် ညအိပ်ရပ်နားကော အြခား ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ေုပ်ကဆာင်ကနေူများ ရှိပါေေား။ (၎င်းတို့ ညအိပ်ရပ်နားမည့် ကနရာကို ေင်ေိရှိပပီး 
ထိုကနရာက အမျ ိုးေမီးများအတေက် ေုံခခုံေည်ဟု ေင်မှတ်ယူပါက ထိုကနရာများကို 
ေင်ေက်ေှမ်းမီမှု ရှိ/မရှိကို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားပါ။ (ဥပမာ - တည်းခိုခန်း၊ ဟိုတယ်၊ 
စခန်း၊ ကုေေမဂ္ဂ အကြခစိုက်စခန်း စေြဖင့်))

မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ

ဘာရိုမီတာအဖွဲ့၊ သင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် သင့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့များ
ေင့်အဖေဲ့ေည် ထိုကနရာတေင် ညအိပ်ရပ်နားရန် ရရှိနိုင်ကော ကရွးချယ်စရာများနှင့် 
ပတ်ေက်၍ ေုံခခုံပပီး စိတ်ေက်ကတာင့်ေက်ောရှိေည်ဟု ခံစားရပါေေား။ ၎င်းတို့မှ 
မိမိကနအိမ်တေင် ေုပ်ကဆာင်ရမည့် အြခား တာေန်များကို စဉ်းစားမိချနိ်၌ ထိုကနရာတေင် 
ညအိပ်ကနနိုင်ပါမည်ကော။ 

မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ

ထိုကနရာမှ အေေားအြပန် ခရီးေေားောမှု ြပုရန် ေင့်အဖေဲ့ရှိ အမျ ိုးေမီးများက 
ေုံခခုံေည်ဟု ခံစားရပါေေား။  

မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ

ထိုကနရာတေင် ေင့်အဖေဲ့ရှိ အမျ ိုးေမီးများက ေုံခခုံေည်ဟု ခံစားရပါေေား။ မဟုတ် ဟုတ် မေိပါ

ဤကိရိယာအား ကအာက်ကဖာ်ြပပါ ရည်ရွယ်ချက်များြဖင့် အေုံးြပုနိုင်ေည်။ 

•	 ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်းအတေက် ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော ကနရာများတေင် ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို 
ေျှင်ြမန်စော အကဲြဖတ်ရန်

•	 ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ေည့် ကနရာကဒေတစ်ခုစီအကြကာင်း ေင့်အဖေဲ့များနှင့် 
ကဆေးကနေးရန်၊ ၎င်းတို့မှ တစ်ဦးချင်း ေို့မဟုတ် အဖေဲ့ေိုက် ထိုကနရာေို့ ခရီးေေားောရန် ေက်ကတာင့်ေက်ော ရှိ/
မရှိနှင့် ပတ်ေက်၍ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချရာတေင် အဖေဲ့ေင်များအား ကူညီပံ့ပိုးရန်နှင့် 

•	 ဖအကကာင်အထည်ကဖာ်ကနစဉ်အတေင်း ေင်ကရွးချယ်ေည့်ကနရာများ၏ ေုံခခုံကရးကို အဆက်မြပတ် 
အကဲြဖတ်ရာတေင် ေင့်အား ကူညီကပးရန်

(ေူမျ ိုး၊ မျ ိုးနေယ်စု၊ ေူမျ ိုးစု၊ ဘာောကရး စေည့်) ေီးြခားအုပ်စုများအတေက် 
ထိုကနရာတေင် ရှိကနြခင်း နှင့်/ေို့မဟုတ် ထိုေမ်းကြကာင်းြဖင့် ခရီးေေားြခင်းက 
အန္တရာယ်ရှိပါေေား။ (အကယ်၍ ေင့်အဖေဲ့ထဲမှ အားေုံးက “ရှိပါေည်” 
ဟုကြဖဆိုေျှင် ထိုကနရာေည် မေုံခခုံကောကနရာြဖစ်ေည်။)) 

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ

အကယ်၍ ေင်ေည် ထိုကနရာေို့ ခရီးေေားောရပါက ေင်နှင့် ေင့်အဖေဲ့၊ 
ေင့်အဖေဲ့အစည်း၊ မိတ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းများ ေို့မဟုတ် မိေားစုများအကပါ် 
မကကာင်းကော အကျ ိုးေက်ကရာက်မှု ေို့မဟုတ် တုံ့ြပန်မှုများ ရှိနိုင်ပါေေား။ 

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ

အကယ်၍ ေင်ေည် ထိုကနရာေို့ ေေားကရာက်ေည်ပတ်ပပီး ကနထိုင်ပါက ေင်နှင့် 
ေင့်အဖေဲ့၊ ေင့်အဖေဲ့အစည်း၊ မိတ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းများ ေို့မဟုတ် မိေားစုများအကပါ် 
မကကာင်းကော အကျ ိုးေက်ကရာက်မှု ေို့မဟုတ် တုံ့ြပန်မှုများ ရှိနိုင်ပါေေား။

ဟုတ် မဟုတ် မေိပါ
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ြဖစ်နိုင်ပါက (ချန်ေှပ်ထားနိုင်ေည်။) - မြကာကေးမီက ေို့မဟုတ် ေက်ရှိအချနိ်တေင် ထိုကနရာ၌ ကနထိုင်ပပီး 
အေုပ်ေုပ်ခဲ့ကော အြခား ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီကပးကရး အမျ ိုးေမီးေုပ်ေားများ ေို့မဟုတ် 
အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရးေှုပ်ရှားေူများအား ကမးြမန်းပါ။ (၎င်းတို့၏ အကတေ့အကကုံနှင့် ခံယူချက် ကေဲြပားနိုင်ကောကြကာင့် 
ြပည်တေင်း၊ နိုင်ငံတေင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အမျ ိုးေမီး အကူအညီကပးကရး ေုပ်ေားများ အများအြပားကို ကမးြမန်းရန် 
ကကိုးစားပါ။)

ထိုကနရာတေင် ညအိပ်ရပ်နားရန်/ ကနထိုင်ရန် အမျ ိုးေမီးများအတေက် ေုံခခုံပါေေား။ မဟုတ် ဟုတ်

ထိုကနရာ၌ အမျ ိုးေမီးများ ကန့ခင်းဘက်တေင် အေုပ်ေုပ်ရန်နှင့် ကနထိုင်ရန် 
ေုံခခုံပါေေား။ 

မဟုတ် ဟုတ်

ထိုကနရာေို့ ခရီးေေားောရန် အမျ ိုးေမီးများအတေက် ေုံခခုံပါေေား။  မဟုတ် ဟုတ်

ထိုကနရာေို့ ခရီးေေားောြခင်းနှင့် ထိုကနရာရှိ ေုံခခုံကရးနှင့် ပတ်ေက်၍ ေင်၏ ခခုံငုံထင်ြမင်ချက်များကား 
အဘယ်နည်း။ 

လမ်းညွှန်ခေက်

အကယ်၍ ေင်ေည် ကမးခေန်းတစ်ခု ေို့မဟုတ် ကမးခေန်းများကို ကြဖဆိုရာတေင် အနီကရာင် ကိုကြဖခဲ့ပါက 
၎င်းကို ကေးနက်ကော ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဟု ယူဆေင့်ပပီး ထိုကနရာတေင် ေင့် ေှုပ်ရှားမှုကို 
ေုပ်ကဆာင်ြခင်း မြပုရန် စဉ်းစားေင့်ေည်။ 

အနီကရာင် အကြဖတစ်ခု ေို့မဟုတ် အကြဖများ ကြဖထားေည့် ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော ကနရာတိုင်းကို ဖယ်ထုတ်ပါ။ 
၎င်းတို့ေည် ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ရန်အတေက် အေေန် အန္တရာယ်ရှိပပီး ခန့်မှန်း၍မရကော 
ကနရာများ ေို့မဟုတ် မတည်ပငိမ်ကော ကနရာများ ြဖစ်နိုင်ေည်။

အကယ်၍ ေင်ေည် ကမးခေန်းတစ်ခု ေို့မဟုတ် ကမးခေန်းများတေင် ေိကမော်ကရာင် ကိုကြဖဆိုခဲ့ပပီး ထိုကနရာက 
ေုံကောက်ကော ေုံခခုံမှုရှိကြကာင်း အတည်ြပုနိုင်မည့် ကနာက်ထပ်အချက်အေက်များ ေင် ရှာမကတေ့ပါက 
ပိုမိုေတိထားကာ မတူညီကော ကနရာတစ်ခုကို ကရွးချယ်ရန် အကကံြပုပါေည်။

အကယ်၍ ေင်ေည် ကမးခေန်းတစ်ခု ေို့မဟုတ် ကမးခေန်းများတေင် အနက်ကရာင် ကိုကြဖဆိုခဲ့ပပီး မည်ေည့် 
ကမးခေန်းတေင်မဆို အနီကရာင် မကြဖဆိုခဲ့ပါက ၎င်းေည် ထိုကနရာ၌ ေုံခခုံမှု မရှိဟု ဆိုေိုြခင်း မဟုတ်ပါ။ 
ေို့ကော်ေည်း ေင့်အကနြဖင့် အနက်ကရာင် ရမှတ်ရရှိထားကော ြပဿနာကို မည်ေို့ ကြဖရှင်းရမည် 
ေို့မဟုတ် ၎င်းကို ကေျှာ့ချရန် ေို့မဟုတ် ကေျာ့ပါးေက်ောကစရန် ေင် ေုပ်ကဆာင်နိုင်မည့် အရာများနှင့် 
ကြဖရှင်းချက်အတေက် စိတ်ေက်ကတာင့်ေက်ောြဖင့် ယုံြကည်မှုရှိရန် စေည်တို့ကို ေင်စဉ်းစားရန် 
ေိုအပ်ေိမ့်မည်။ 

အကယ်၍ ေင်ေည် ကမးခေန်းတစ်ခု ေို့မဟုတ် ကမးခေန်းများတေင် အနက်ကရာင် ကိုကြဖဆိုခဲ့ပပီး မည်ေည့် 
ကမးခေန်းတေင်မဆို အနီကရာင် ကြဖဆိုခဲ့ပါက ၎င်းကို ကေးနက်ကော ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဟု 
ယူဆေင့်ပပီး ထိုကနရာတေင် ေင့် ေှုပ်ရှားမှုကို ေုပ်ကဆာင်ြခင်း မြပုရန် စဉ်းစားေင့်ေည်။ 
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အစိမ်းကရာင် ေည် ဘာရိုမီတာကို အကကာင်အထည်ကဖာ်ရန်အတေက် တည်ကနရာတစ်ခုက ေုံခခုံမှု 
ေုံကောက်စောရှိကြကာင်း ညွှန်ြပေည်။  

အထရးကကီးသည်။ - ၎င်းသည် အထြေေံကျထသာ လှေင်ြမန်သည့် လုံခေုံထရးဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မှုတစ်ေု 
ြဖစ်ပပီး လုံခေုံထရးကို အာမေံေျက် မရှိ၍ သင့်အား အထြေအထနတစ်ေုလုံးကို ခေုံငုံနားလည်ထစမည် 
မဟုတ်ပါ။ ထိုကနရာ၏ အကြခအကနက ရုတ်ချည်း ကြပာင်းေဲနိုင်ကောကြကာင့် ေင်နှင့် ေင့် ဘာရိုမီတာ 
မိတ်ဖက်အဖေဲ့ေည် ထိုကနရာ၏ ေုံခခုံကရး အကြခအကနအကြကာင်း ကကာင်းစောေိရှိပပီး ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ 
ကနာက်ဆုံးေတင်းအချက်အေက် ရရှိရန် ဂရုြပုအကေးထားရမည်။ ေက်ဆိုင်ရာ ေူေားချင်းစာနာမှု 
ကပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းကရး ေုပ်ကဆာင်ကနေူများ (OCHA) နှင့် ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ ေုပ်ကဆာင်ကနေူများ (UNDSS ၏ 
ေူေားချင်းစာနာမှု ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ အဓိက တာေန်ရှိေူများ) နှင့် အဆက်အေေယ် မြပတ်ရှိပါကစ။ 

ကအာက်ကဖာ်ြပပါတို့ အပါအေင် ေင့်ခရီးစဉ်အတေက် ေိုအပ်ကော ေုံခခုံကရး အစီအမံများ ရှိထားေင့်ေည်။  

•	 ၎င်းတို့ေည် ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော အန္တရာယ်များကို နားေည်ေကဘာကပါက်ပပီး ထိုကနရာေို့ ခရီးေေားရန် 
ေက်ကတာင့်ေက်ော ရှိေည်ဟု တစ်ဦးချင်းနှင့် စုကပါင်း၍  ေကဘာတူညီမှုကပးကော ေင့်အဖေဲ့မှ 
နှစ်ဦး ေို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ပို၍ အတူတကေ ခရီးေေားောကစပါ။ (ဘယ်ကတာ့မှ တစ်ကယာက်တည်း 
မေေားပါကစနှင့်) 

•	 ကဘးကင်းပပီး ေင့်ကေျာ်ကာ ယုံြကည်စိတ်ချရကော ေယ်ယူပို့ကဆာင်ကရးနှင့် ေူေိများပပီး 
ယုံြကည်စိတ်ချရကော ယာဉ်ကမာင်းနှင့်အတူ ခရီးေေားပါ။ (အကယ်၍ ကမာ်ကတာ်ယာဉ်/ ကရယာဉ်ြဖင့် 
ေေားေျှင်) 

•	 ြပည့်မီေုံကောက်ကော ဆက်ေေယ်ကရးနည်းေမ်းများနှင့် မရှိမြဖစ်ေိုအပ်ကော ဆက်ေေယ်ရန် 
ဖုန်းနံပါတ်များ၊ 

•	 အမျ ိုးေမီးများအတေက် ြပည့်မီေုံကောက်၍ ကဘးကင်းကော ကနရာထိုင်ခင်း( ညအိပ်ရပ်နားပါက)

•	 ယုံြကည်စိတ်ချရကော ရင်းြမစ်များ(OCHA၊ UNDSS၊ INGO များ/ NGO များ၊ အမျ ိုးေမီး အဖေဲ့အစည်းများ၊ 
အုပ်စုများ၊ ကေန်ယက်များ) မှ ထိုကနရာကဒေနှင့် ပတ်ေက်ေည့် ယုံြကည်စိတ်ချရကော ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ 
ေက်ရှိ ေတင်းအချက်အေက်များနှင့် ေင်ခရီးေေားေည့်ကန့ရက်အြပင် ထိုကနရာ(များ)၌ 
ေင်ရှိကနစဉ်အတေက်ေည်း ကနာက်ဆုံးကပါ် ေတင်းအချက်အေက်များ ရယူပါ။

•	 ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ အကြပာင်းအေဲ/ဆိုးရွားမှုများ ရှိပါက ထိုကနရာမှ အချနိ်တိုအတေင်း ထေက်ခောရန် 
ေိုအပ်ောချနိ်အတေက် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ထားပါ။ (၎င်းတေင် ေင့်အကနြဖင့် ထိုကနရာမှ ထေက်ခောနိုင်မည့် 
ေမ်းကြကာင်းများ ကေချာစော ေိရှိကာ မတူညီကော/အြခား ကရွးချယ်စရာ ေမ်းကြကာင်းများကို 
ကြမပုံကရးဆေဲ ရယူထားရန် စေည်တို့ ပါေင်ပပီး

•	 ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ ကြပာင်းေဲမှုကြကာင့် ေင် အဓိကကရွးချယ်ထားေည့် ကနရာကဒေကို ေေားကရာက်ရန် 
မြဖစ်နိုင်ပါက အရန်တည်ကနရာများအြဖစ် အနည်းဆုံး ကနရာ ၁ ခု ေို့မဟုတ် ၂ ခုကို ေတ်မှတ်ထားပါ။ 

တိကျကော ကနရာကဒေ ကရွးချယ်ြခင်း၏ အကျ ိုးကကျးဇူးများေည် အန္တရာယ်များထက် 
အကေးောကနရမည်ကို အပမဲတမ်း ေတိရပါ။ ထိုကနရာ၏ ေုံခခုံကရးအတေက် ေံေယ ေို့မဟုတ် 
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိကနကေးပါက အြခားတစ်ကနရာကို ကရွးချယ်ရန် စဉ်းစားပါ။ 
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နားေထာင်ပါ။ ဘာရိုမီတာ 
အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း ၂ ပတ် 
အခေနိ်ဇယား (နမူနာ)
မှတ်ေျက် - ဤေည်မှာ ေင့်ေိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ြပုြပင်ကြပာင်းေဲနိုင်ကော အနည်းဆုံး ဘာရိုမီတာအဖေဲ့ေင် ၄ဦးအတေက် 
ဒီဇိုင်းကရးဆေဲထားကော အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးဆိုင်ရာ ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း ၂ ပတ် အချနိ်ဇယား 
နမူနာတစ်ခုြဖစ်ေည်။ ေင့်အချနိ်ဇယားေည် ေင့်ကဒေအကြခအကန၊ ဦးစားကပးမှုများ၊ အရင်းအြမစ်များ၊ အြခားကော 
ကတိကေတ်များ စေည်တို့အကပါ် မူတည်ပါေည်။ အကယ်၍ ေင့်တေင် ကကီးမားကော အဖေဲ့ရှိပါက အချက်အေက် 
စုကဆာင်းကရး ေှုပ်ရှားမှုများကို တစ်ပပိုင်တည်း ေုပ်ကဆာင်နိုင်ေိမ့်မည်။  ထြဖဆိုသူ၏ တုံ့ြပန်အကကံြပုေျကက်ို တစ်ခါတည်း 
ရယူပါ ေို့မဟုတ် ကနာက်ရက်များတေင် စုစည်းရယူနိုင်ေည်။ ေို့ကော်ေည်း ၎င်းေည် ေင်၏ အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး 
မပပီးဆုံးမီအချနိ်တေင် ြဖစ်ေင့်ေည်။ 

ရက်စွဲ အေျနိ် တည်ထနရာ လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ဝင်(များ)/
တာဝန်(များ)

အကကံြပုေျက်များ/ 
ထောက်ပံ့ပို့ထဆာင်ထရး

ရက်၁
[ကန့ေယ်ပိုင်း] [ပမို့ကကီး/ ပမို့/ 

နယ်ပယ်]
ေင်၏ ဘာရိုမီတာအဖေဲ့ကို 
အကြခစိုက်စခန်း/ 
စတင်ထေက်ခောမည့် 
ကနရာကဒေတေင် စုစည်းပါ။ 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

[ခရီးေေားောကရး 
စီမံမှုများကို 
ထည့်ေေင်းနိုင်ေည်။]

ရက်၂ 
တစ်ရက်ေုံး၉:၀၀ 
– ၁၇:၀၀

[ရုံးခန်း/ 
အစည်းအကေးခန်း]

ဘာရိုမီတာအဖေဲ့နှင့် ကနဦး 
အစည်းအကေး (ပထမရက်) 

ဘာရိုမီတာ 
တစ်ဖေဲ့ေုံး 

[အစားအကောက် 
စေြဖင့် ေင်ေိုအပ်မည့် 
အရင်းအြမစ်များ/ 
အရာေတ္တုများကို 
ထည့်ေေင်းနိုင်ေည်။]

ရက်၃ 
တစ်ရက်ေုံး၉:၀၀ 
– ၁၇:၀၀

[ရုံးခန်း/ 
အစည်းအကေးခန်း]

ဘာရိုမီတာအဖေဲ့နှင့် ကနဦး 
အစည်းအကေး (ဒုတိယရက်) 

ဘာရိုမီတာ 
တစ်ဖေဲ့ေုံး 

[အစားအကောက် 
စေြဖင့် ေင်ေိုအပ်မည့် 
အရင်းအြမစ်များ/ 
အရာေတ္တုများကို 
ထည့်ေေင်းနိုင်ေည်။]

ရက်၄ 
မနက်ပိုင်း “စခန်း ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 

- အမျ ိုးေမီးများ 
(ဒုက္ခေည်များ)နှင့် FGD 
ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

[ေယ်ယူပို့ကဆာင်ကရး 
ေို့မဟုတ် အြခားကော 
ကထာက်ပံ့ပို့ကဆာင်ရး 
အကေးစိတ် အချက်များ 
ထည့်ေေင်းနိုင်ေည်။]

ကန့ေယ်ပိုင်း “စခန်း ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 
- ဆယ်ကကျာ်ေက် 
မိန်းကကေးငယ်များ 
(ဒုက္ခေည်များ)နှင့် FGD 
ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]
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အကြခစိုက် စခန်း အချက်အေက် 
ရှင်းေင်းြခင်းနှင့် 
မှတ်တမ်းရယူြခင်း - 
ြပန်ေည်အစီရင်ခံြခင်း၊ 
ကနာက်တစ်ရက်အတေက် 
ြပင်ဆင်ြခင်း

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

[ေင်ေိုအပ်မည့် 
အရင်းအြမစ်များ/ 
အရာေတ္တုများကို 
ထည့်ေေင်းနိုင်ေည်။]

ရက်၅
မနက်ပိုင်း “စခန်း ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 

- အမျ ိုးေမီးများ (IDP)နှင့် 
FGD ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ကန့ေယ်ပိုင်း “စခန်း ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 
- ဆယ်ကကျာ်ေက် 
မိန်းကကေးငယ်များ (IDP)နှင့် 
FGD ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

၄ နာရီ အကြခစိုက် စခန်း အချက်အေက် 
ရှင်းေင်းြခင်းနှင့် 
မှတ်တမ်းရယူြခင်း - 
ြပန်ေည်အစီရင်ခံြခင်း၊ 
ကနာက်တစ်ရက်အတေက် 
ြပင်ဆင်ြခင်း

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ရက်၆
မနက်ပိုင်း “စခန်း ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 

- ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့် 
စာရင်း 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ကန့ေယ်ပိုင်း “စခန်း ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 
- ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့် 
စာရင်း (ဆက်ေက် 
ေုပ်ကဆာင်)

အကြခစိုက် စခန်း အချက်အေက် 
ရှင်းေင်းြခင်းနှင့် 
မှတ်တမ်းရယူြခင်း - 
ြပန်ေည်အစီရင်ခံြခင်း၊ 
ကနာက်တစ်ရက်အတေက် 
ြပင်ဆင်ြခင်း

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ရက်၇
မနက်ပိုင်း “စခန်း ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 

- ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ 
စစ်တမ်းများ 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ကန့ေယ်ပိုင်း “စခန်း ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 
- ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ 
စစ်တမ်းများ 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

အကြခစိုက် စခန်း အချက်အေက် 
ရှင်းေင်းြခင်းနှင့် 
မှတ်တမ်းရယူြခင်း - 
ြပန်ေည်အစီရင်ခံြခင်း၊ 
ကနာက်တစ်ရက်အတေက် 
ြပင်ဆင်ြခင်း

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]
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ရက်၈
မနက်ပိုင်း “စခန်း ၂” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 

- အမျ ိုးေမီးများ (IDP)နှင့် 
FGD ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ကန့ေယ်ပိုင်း “စခန်း ၂” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 
- ဆယ်ကကျာ်ေက် 
မိန်းကကေးငယ်များ (IDP)နှင့် 
FGD ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

အကြခစိုက် စခန်း အချက်အေက် 
ရှင်းေင်းြခင်းနှင့် 
မှတ်တမ်းရယူြခင်း - 
ြပန်ေည်အစီရင်ခံြခင်း၊ 
ကနာက်တစ်ရက်အတေက် 
ြပင်ဆင်ြခင်း

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ရက်၉
မနက်ပိုင်း “စခန်း ၂” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 

- ကေင်းဆင်းကေ့ောရ 
မည့်စာရင်း 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ကန့ေယ်ပိုင်း “စခန်း ၂” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 
- ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ 
စစ်တမ်းများ 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

အကြခစိုက် စခန်း အချက်အေက် 
ရှင်းေင်းြခင်းနှင့် 
မှတ်တမ်းရယူြခင်း - 
ြပန်ေည်အစီရင်ခံြခင်း၊ 
ကနာက်တစ်ရက်အတေက် 
ြပင်ဆင်ြခင်း

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ရက်၁၀
မနက်ပိုင်း “ပမို့ ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 

- “အမျ ိုးေမီး အုပ်စု က” နှင့် 
KII ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ကန့ေယ်ပိုင်း “ပမို့ ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 
- “အမျ ိုးေမီး အုပ်စု ခ” နှင့် 
KII ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

အကြခစိုက် စခန်း အချက်အေက် 
ရှင်းေင်းြခင်းနှင့် 
မှတ်တမ်းရယူြခင်း - 
ြပန်ေည်အစီရင်ခံြခင်း၊ 
ကနာက်တစ်ရက်အတေက် 
ြပင်ဆင်ြခင်း

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]
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ရက်၁၁
မနက်ပိုင်း “ပမို့ ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 

- (ကဒေခံ) အမျ ိုးေမီးများ နှင့် 
FGD ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ကန့ေယ်ပိုင်း “ပမို့ ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 
- (ကဒေခံ) ဆယ်ကကျာ်ေက် 
မိန်းကကေးငယ်များ နှင့် FGD 
ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

အကြခစိုက် စခန်း အချက်အေက် 
ရှင်းေင်းြခင်းနှင့် 
မှတ်တမ်းရယူြခင်း - 
ြပန်ေည်အစီရင်ခံြခင်း၊ 
ကနာက်တစ်ရက်အတေက် 
ြပင်ဆင်ြခင်း

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ရက်၁၂
မနက်ပိုင်း “ပမို့ ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 

- အမျ ိုးေမီးများ (IDP)နှင့် 
FGD ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

ကန့ေယ်ပိုင်း “ပမို့ ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 
- ဆယ်ကကျာ်ေက် 
မိန်းကကေးငယ်များ (IDP)နှင့် 
FGD ေုပ်ကဆာင်ြခင်း 

အကြခစိုက် စခန်း အချက်အေက် 
ရှင်းေင်းြခင်းနှင့် 
မှတ်တမ်းရယူြခင်း - 
ြပန်ေည်အစီရင်ခံြခင်း၊ 
ကနာက်တစ်ရက်အတေက် 
ြပင်ဆင်ြခင်း

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ရက်၁၃
မနက်ပိုင်း “ပမို့ ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 

- ကေင်းဆင်းကေ့ောရ မည့် 
စာရင်း

ကန့ေယ်ပိုင်း “ပမို့ ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 
- ကေင်းဆင်းကေ့ောရ 
မည့် စာရင်း (ဆက်ေက် 
ေုပ်ကဆာင်)

အကြခစိုက် စခန်း အချက်အေက် 
ရှင်းေင်းြခင်းနှင့် 
မှတ်တမ်းရယူြခင်း - 
ြပန်ေည်အစီရင်ခံြခင်း၊ 
ကနာက်တစ်ရက်အတေက် 
ြပင်ဆင်ြခင်း

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]
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ရက်၁၄
မနက်ပိုင်း “ပမို့ ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 

- ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ 
စစ်တမ်းများ 

ကန့ေယ်ပိုင်း “ပမို့ ၁” အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်း 
- ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ 
စစ်တမ်းများ 

အကြခစိုက် စခန်း အချက်အေက် 
ရှင်းေင်းြခင်းနှင့် 
မှတ်တမ်းရယူြခင်း - 
ြပန်ေည်အစီရင်ခံြခင်း၊ 
ကနာက်တစ်ရက်အတေက် 
ြပင်ဆင်ြခင်း

[အမည်များ၊ 
ရာထူးများ/ 
တာေန်များ]

ရက်၁၅
တစ်ရက်ေုံး၉:၀၀ 
– ၁၇:၀၀

[ရုံးခန်း/ 
အစည်းအကေးခန်း]

အချက်အေက် 
စုကဆာင်းြခင်းအကပါ် ြပန်ေည် 
အစီရင်ခံြခင်း၊ ကိရိယာတေင် 
ပါေင်ကော စာရွက်စာတမ်းများ 
အားေုံး အစီစဉ်တကျ ြဖစ်ရန် 
ကေချာပါကစ။ (FGD, KII, 
ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်း၊ 
ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ 
စစ်တမ်းများ၊ ကြဖဆိုေူ၏ 
တုံ့ြပန်အကကံြပုချက်)

ဘာရိုမီတာ 
တစ်ဖေဲ့ေုံး 

[ေင်ေိုအပ်မည့် 
အရင်းအြမစ်များ/ 
အရာေတ္တုများကို 
ထည့်ေေင်းနိုင်ေည်။]

ရက်၁၆ 
တစ်ရက်ေုံး [ပမို့ကကီး/ ပမို့/ 

နယ်ပယ်]
အဖေဲ့ ထေက်ခောြခင်း [ခရီးေေားောကရး 

စီမံမှုများကို 
ထည့်ေေင်းနိုင်ေည်။]
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အပိုင်း၂။
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ထိရှလွယ်ေသာ အခေက်အလက် 
စုေဆာင်းေရးအတွက် 
ကေင့်ဝတ်နှင့်အညီ လုံခခံမှုရှိေသာ 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားခေက်မေား

ဤေမ်းညွှန်ချက်တေင် ကဆေးကနေးထားကော ကျင့်ဝတ်နှင့်အညီ လုံခေံမှုရှိထသာ ေည့်သွင်းစဉ်းစားေျက်များေည် 
ကမ္ဘာေုံးဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပပီး အချက်အေက်စုကဆာင်းြခင်း ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုေုံးနှင့်  ေုပ်ငန်းစဉ်ပပီးဆုံးပပီး
ကနာက်ေည်း အြပည့်အေ ေိုက်နာရမည်ြဖစ်ေည်။ GBV၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှုနှင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အ
ြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းတို့အကြကာင်း အမျ ိုးေမီးများနှင့် ကြပာဆိုရာတေင် ယင်းစံနှုန်းများကို ေိုက်နာရန်မှာ 
အေေန်အကရးကကီးပါေည်။ 

ယင်း ထည့်ေေင်းစဉ်းစားချက်များကို ကအာက်ပါအချက်များြဖင့် အဓိပ္ပါယ်ဖေင့်ဆိုထားေည်။

•	 အဓိက အကြခခံမူြဖစ်ကော အန္တရာယ် မြဖစ်ကစကရး (Do No Harm) နှင့် ထဘးကင်းလုံခေုံထရး၊ လှေ ို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းြေင်းနှင့် 
ဂုဏ်သိက္ခာဆိုင်ရာ အကြခခံမူများကို GBV၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှုနှင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်
ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းနှင့် ပတ်ေက်၍ အချက်အေက် စုကဆာင်းချနိ်တေင် အပမဲတမ်း ေိုက်နာရမည်ြဖစ်ေည်။ 
အကရးပါကော ထည့်ေေင်းစဉ်းစားစရာများတေင ်

o လှေ ို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းြေင်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထရးဆိုင်ရာ လုံခေုံမှု 

o အေျက်အလက် ေိန်းသိမ်းြေင်း

o သတင်းထပး သထဘာတူညီမှု

o လုံခေုံထရး အန္တရာယ်များ၊ အကျ ိုးအြမတ်များနှင့် ေည့်သွင်းစဉ်းစားေျက်များ ပါဝင်သည်။ 

ေက်ကတေ့တေင် ကအာက်ပါအချက်များကို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားရမည်။ 

လျှ ို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ေရးဆိုင်ရာ လုံခခုံမှု
အေျက်အလက် စုထဆာင်းရာ၌ ထြဖဆိုသူများနှင့် ပါဝင်သူများ အားလုံး၏ ပုဂ္ဂိုလ်ထရးဆိုင်ရာ လုံခေုံမှုနှင့် လှေ ို့ဝှက်ေိန်းသိ
မ်းေားရှိမှုကို ထလးစားလိုက်နာပပီး အပမဲတမ်း ကာကွယ်ထပးရမည်။ ကအာက်ကဖာ်ြပပါ အချက်များေည် အချက်အေက် 
စုကဆာင်းကရးြဖစ်စဉ် တစ်ကေျှာက်ေုံးတေင် ကေျာ့ကပါ့ ေုပ်ကဆာင်ြခင်း မြပုေင့်ကပ။

•	 မည်ေည့် ကြဖဆိုေူများ ေို့မဟုတ် ပါေင်ေူများကိုမဆို ဗီဒီယို၊ ဓါတ်ပုံများ၊ အေံမှတ်တမ်းယူထားြခင်းများ 
မြပုေုပ်ရ။ ဤဘာရိုမီတာ လုပ်ထဆာင်ရာ၌ မည်သည့်အေျက်အလက်အတွက်မဆို ဗီဒီယို၊ ဓါတ်ပုံများ၊ 
အသံမှတ်တမ်းယူေားြေင်းများ မလိုအပ်ပါ။ ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ ကဆေးကနေးြခင်း (FGD)နှင့် အဓိက ေတင်းကပးေူအား 
ကမးြမန်းြခင်း (KII) ဆိုင်ရာ မှတ်စုအားေုံးကို တိကျထသေျာထသာ သတင်းထပး သထဘာတူညီမှုြဖင့် မှတ်တမ်းရယူေူ/
အချက်အေက် စုကဆာင်းေူများမှ ကရးေားမှတ်ထားရမည်။ (ကအာက်ပါ ေတင်းကပး ေကဘာတူညီချက် ကိုြကည့်ပါ။)
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•	 ကွင်းဆင်းထလ့လာြေင်း၊ FGD များ၊ KII များသို့မဟုတ် ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းတို့မှ 
အေျက်အလက်အားလုံးကို အမည်ဝှက်ြဖင့် စုထဆာင်းရပါမည်။ ဘာရိုမီတာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် ထြဖဆိုသူများနှင့် 
ပါဝင်သူများ၏ အမည်များသို့မဟုတ် ထဖာ်ေုတ်သတ်မှတ်နိုင်ထသာ သတင်း အေျက်အလက်ကို မည်သည့်အေျနိ်မှေ 
စုထဆာင်းြေင်း မြပုသင့်ထပ။  ဘာရိုမီတာ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ြပည့်မီနိုင်ရန်  ယင်းေတင်းအချက်အေက်များကို 
မေိုအပ်ပါ။  

အခေက်အလက် ထိန်းသိမ်းြခင်း
ဘာရိုမီတာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအြဖစ် စုကဆာင်းကော အချက်အေက်အားေုံးကို ကာကေယ်ထားရမည်။ FGD များ၊ KII များ၊ 
ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းနှင့် ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့် စာရင်း တို့မှ စုကဆာင်းရရှိကော အချက်အေက် 
အားေုံးကို အချက်အေက် စုကဆာင်းေည့်ကန့ရက်ပပီးတိုင်းတေင် ေုံခခုံစော ထိန်းေိမ်းထားရမည် ြဖစ်ေည်။

•	 ကန့ရက်တိုင်းတေင် ဘာရိုမီတာ အဖေဲ့ေင် ၁ဦးမှ ၂ဦးကို အြခား ေုပ်ငန်းများ မေုပ်ကစဘဲ အချက်အေက် 
ထိန်းေိမ်းရန်အတေက်ော ေတ်မှတ်ထားပါ။

•	 ကန့ရက်တိုင်း၏ အဆုံးတေင် အဆိုပါ အဖေဲ့ေင်များေည် စကားေှက်ြဖင့် ကာကေယ်ထားကော Excel စာရွက်တေင် 
အချက်အေက် ြဖည့်ေေင်းရမည်။

•	 စကားေှက်ြဖင့် ကာကေယ်ထားကော ဖိုင်ပုံစံတေင် အချက်အေက် အားေုံးြဖည့်ေေင်းပပီးေည်နှင့် တစ်ပပိုင်တည်း 
ေိုထန့ရက်အတွက် အလုပ်မသိမ်းမီတွင် စာရွက်မှတ်စုများနှင့် စာရွက်အားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်ရပါမည်။

•	 Excel ဖိုင်ပုံစံကို စကားေှက်ြဖင့် ကာကေယ်ထားကော ဖိုင်တေဲ/ အေန်ေိုင်းဖိုင် တေင်ေိမ်းထားပါ။ 

•	 (အမည်မကဖာ်ေိုကော အချက်အေက်များ အပါအေင်) ေတ်မှတ်ထားကော ဘာရိုမီတာအဖေဲ့ေင်များမှ ေွှဲ၍ 
အြခားေူများအား မည်ေည့် အချက်အေက်ကိုမဆို မျှကေြခင်းမြပုရ။  

သတင်းေပး သေဘာတူညီမှု
သတင်းထပး သထဘာတူညီမှုသည် ၎င်းတို့၏ ေကဘာတူညီမှုကပးရန် ရင့်ကျက်မှုနှင့် ဥပကဒကရးအရ တရားေင်မှု (၁၈ 
နှစ်နှင့် အထက်) ရှိကော တစ်ဦးတစ်ထယာက်စီ၏ ဆန္ဒအထလျာက်ထပးထသာ သထဘာတူညီမှုြဖစ်သည်။ ဆယ်ကကျာ်ေက်/ 
အေက် ၁၈ နှစ်ကအာက်ရှိေူများအတေက် နိုင်ငံတကာ ေမ်းညွှန်ချက်များတေင် ကဖာ်ြပထား ေည့်အတိုင်း ေတင်းကပး 
ေကဘာတူညီမှု/ ခေင့်ြပုချက်ကပးြခင်း ြဖစ်စဉ်ကို ကကျးဇူးြပု၍ ေိုက်နာပါ။ 23 ဘာရိုမီတာ အေုံးြပုေည့် မည်ေူမဆို 
အေျနိ်တိုင်းတွင် သတင်းထပး သထဘာတူညီေျက်ရရှိထကကာင်း ထသေျာထစရန်အတွက် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် 
တာဝန်ရှိသည်။  ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော ပါေင်ေူများမှ ၎င်းတို့ ပါေင်ေိုမှု ရှိမရှိနှင့် ပတ်ေက်၍ ကျ ိုးကြကာင်းဆီကေျှာ်ကော 
အေိကပး ကရွးချယ်မှုတစ်ခု ြပုေုပ်နိုင်ရန်အတေက်  ရှင်းေင်း နားေည်ေေယ်ေည့် ပုံစံြဖင့် မည်ကဲ့ေို့ကော ပါေင်မှုများ 
(ဆိုေိုေည်မှာ FGD၊ KII၊ ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများ) ေိုအပ်ေည့်အကပါ် ၎င်းတို့ေည် တတ်နိုင်ေမျှ 
ေတင်းအချက်အေက်များစောကို ရရှိရမည်ြဖစ်ေည်။  

သတင်းထပး သထဘာတူညီမှုကို တစ်ကကိမ်တည်း လုပ်ထဆာင်ရမည့် လှုပ်ရှားမှု မဟုတ်ဘဲ ြဖစ်စဉ်တစ်ေုအြဖစ် ရှုြမင်ရမည်။ 
ေတင်းကပး ေကဘာတူညီမှုကို ပါေင်ေူများနှင့် အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ေုပ်ကဆာင်ချက်များ မစတင်မီတေင် 
ရယူရမည်။ ေကဘာတူညီချက်ကပးထားေည့် ပါေင်ေူများေည် ေုပ်ငန်းစဉ်တစ်ကေျှာက်ေုံး၌ အကျ ိုးေက်ကရာက်မှုနှင့် 
ကမးခေန်းများ ကမးြမန်းြခင်းမရှိကစဘဲ ၎င်းတို့တေင် အချနိ်မကရွး ထေက်ခောရန် ကရွးချယ်ခေင့် ရှိကြကာင်း အပမဲနားေည်ရန် 
ကေချာကစရမည်။ ပါေင်ေူများအကနြဖင့် ၎င်းတို့တေင် ပါေင်မည်၊ မပါေင်မည်၊ မည်ေည့်နည်းြဖင့် ပါေင်မည်၊ 
မည်မျှြကာကအာင်ပါေင်မည်၊  ပါေင်မှုကို အချနိ်မကရွး ရပ်တန့်ရန် ေို့မဟုတ် ရုပ်ေိမ်းရန် အခေင့်အကရးရှိေည်ကို ေိရှိရန် 

23  ကုေေမဂ္ဂ ဒုက္ခေည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကကီးရုံး၏ “UNHCR ကကေးေူငယ်များအတေက် အကကာင်းဆုံးအကျ ိုးစီးပေား ြဖစ်ထေန်းကစကရးအား ဆုံးြဖတ်ကပးြခင်းဆိုင်ရာ 
ေမ်းညွှန်ချက်များ” (၂၀၀၈): https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf; IRC, UNICEF, “ကကေးေူငယ် ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူများအား ြပုစုကစာင့်ကရှာက်မှုကပးြခင်းဆို
င်ရာ ေမ်းညွှန်ချက်များ” (၂၀၁၂): https://www.unicef.org/documents/caring-child-survivors-sexual-abuse; ကအဂျင်စီများအြကား အပမဲတမ်း ကကာ်မတီ (IASC), 
“ြဖစ်ရပ်စီမံခန့်ခေဲမှုနှင့် ကကေးေူငယ် ကာကေယ်ကစာင့်ကရှာက်ြခင်းအတေက် ကအဂျင်စီများအြကားရှိ ေမ်းညွှန်ချက်များ” (၂၀၁၄): http://www.cpcnetwork.org/wp-content/
uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf.

https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf
https://www.unicef.org/documents/caring-child-survivors-sexual-abuse
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf
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အေေန်အကရးကကီးေည်။ မည်ေည့် အကြခအကနတေင်မျှ ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော ပါေင်ေူအား ေကဘာတူညီချက်ကပးရန် 
ေို့မဟုတ် ဆက်ေက်ပါေင်ရန် ဖိအားမကပးေင့်ပါ။ GBV ဆိုင်ရာ အကြခခံမူများနှင့်အညီ ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် ေိုအပ်ချက်များ၊ 
ေိုေားချက်များနှင့် ဦးစားကပးမှုများကပါ်မူတည်၍ ၎င်းတို့ ကိုယ်ပိုင် ေုပ်ကဆာင်ချက်များကို ဆုံးြဖတ်နိုင်ရန် ပါေင်ေူများ၏ 
ဆန္ဒများ၊  အကြခခံအခေင့်အကရးများနှင့် ကအဂျင်စီများကို အေိအမှတ်ြပုရာတေင် ေတင်းကပး ေကဘာတူညီမှုေည် ဘာရိုမီတာ 
အကကာင်အထည် ကဖာ်ြခင်း၏ မရှိမြဖစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုြဖစ်ေည်။  

FGD နှင့် KII များအတွက် - FGD နှင့် KII တေင် အချက်အေက် စုကဆာင်းမှု မစတင်မီ ပါေင်ေူများ အားေုံးထံမှ 
နှုတ်အားြဖင့် ေတင်းကပး ေကဘာတူညီမှု (ေို့မဟုတ် အေက် ၁၈ နှစ်ကအာက် ကကေးများအတေက် ေတင်းကပး 
ေကဘာတူညီမှု/ ခေင့်ြပုချက်ကပးြခင်း ြဖစ်စဉ် 24) ကို ရယူထားရမည်။ ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော ပါေင်ေူများ အားေုံးကို - 

•	 ေင်မည်ေူြဖစ်ကြကာင်း၊ ေင် မည်ေည့် အဖေဲ့အစည်း(များ)အတေက် အေုပ်ေုပ်ကနကြကာင်း 

•	 FGD/KII ၏ ရည်ရွယ်ချက်အကြကာင်း၊ မည်ေို့ကော ကမးခေန်းမျ ိုး ကမးမည်၊ အဘယ်ကြကာင့် ၎င်းကမးခေန်းများကမးရေည်နှင့် 
၎င်းတို့မျှကေေိုက်ကော ေတင်းအချက်အေက်နှင့် ေင် ဘာေုပ်မည်အကြကာင်း

•	 FGD/KII ကမးြမန်းစဉ်နှင့် ကမးပပီးကနာက် ြဖစ်ောမည့် ြဖစ်စဉ်အကြကာင်း

•	 ပါေင်ြခင်း၏ အကျ ိုးကကျးဇူးများနှင့် ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော အန္တရာယ်များ   

•	 မှတ်တမ်းရယူေူ၏ အခန်းကဏ္ဍများအကြကာင်း၊ အဘယ်ကြကာင့် မှတ်တမ်းယူရေည်နှင့် FGD/KII ကမးြမန်းပပီးကနာက် 
မှတ်တမ်းများကို မည်ေို့ အေုံးြပုမည်အကြကာင်း 

•	 ပါေင်ြခင်းမှာ မိမိဆန္ဒအကေျာက်ြဖစ်ပပီး ပါေင်မည် ေို့မဟုတ် မပါေင်မည်နှင့် ပတ်ေက်၍ ၎င်းတို့၏ 
ဆုံးြဖတ်ချက်က ၎င်းတို့ရရှိမည့် ေန်ကဆာင်မှုများနှင့် အကထာက်အပံ့များ၊ ခံစားခေင့်များကို မည်ေည့် နည်းြဖင့်မျှ 
အကျ ိုးေက်ကရာက်မှုရှိမည် မဟုတ်ကြကာင်း 

•	 ၎င်းတို့တေင် မည်ေည့်ကမးခေန်းကိုမဆို မကြဖဆိုေိုပါက ြငင်းဆိုခေင့်ရှိကြကာင်း ေို့မဟုတ် FGD/KII ကမးြမန်းြခင်းမှ 
အချနိ်မကရွး ထေက်ေေားနိုင်ကြကာင်းနှင့် 

•	 ယခုြဖစ်စဉ်ကို အမည်ကဖာ်ြခင်းမရှိဘဲ ေျှ ို့ေှက်ထိန်းေိမ်းထားမည်ြဖစ်ကြကာင်း စေည်တို့ကို အေိကပးထားရမည်။

အထက်ပါအချက်များ ကြပာြပပပီးေည်နှင့် ၎င်းတို့တေင် ကမးခေန်းများ ကမးရန်ရှိ/မရှိ ကမးြမန်းပါ။ ၎င်းတို့ ကမးောေည့် 
ကမးခေန်းအားေုံးကို အြပည့်အေ အကြဖကပးပပီး  မည်ေည့် ကမးခေန်းမျှ ကြဖဆိုရန် မကျန်ရှိကြကာင်း ကေချာပါကစ။ 

၎င်းကို ပါေင်ေူများအတေက် အဓိပ္ပါယ်ရှိကော ဘာောစကားြဖင့် ရှင်းြပရန် အေေန်အကရးကကီးပါေည်။ FGD/KII များ 
ေုပ်ကဆာင်ကနကော အဖေဲ့ေင်များေည် ပါေင်ေူများမှ ေကဘာတူညီချက်မကပးမီတေင် ၎င်းတို့မှ နားေည်ေကဘာကပါက်ကာ 
ကမးခေန်းများကမးရန် အခေင့်အေမ်းများရရှိကြကာင်း ကေချာကစရန်အတေက် ၎င်းတို့နှင့် ြပန်ေည်ဆန်းစစ်ရမည်။ အကယ်၍ 
ပါေင်ေူများမှ ကမးခေန်းများကမးောပါက ၎င်းကမးခေန်းများအား အကြဖကပးပပီး  ပါေင်ေူများ၏ စိတ်ကကျနပ်မှုကို 
ရှင်းရှင်းေင်းေင်း ေိကြကာင်း ကေချာပါကစ။

  ဘာရိုမီတာတေင် ပါေင်ေူ၏ ေတင်းအချက်အေက်စာရွက်နှင့် ေတင်းကပး ေကဘာတူညီမှု ကဖာင်ပုံစံကို 
ကနာက်ဆက်တေဲတေင် ြကည့်ပါ။ 

 စစ်တမ်းတေင် ပါေင်ရန်ရှိ/မရှိနှင့် ပတ်ေက်ေည့် အေိကပး ကရွးချယ်မှုြပုေုပ်ရာတေင် ြဖစ်နိုင်ကချရှိကော 
ပါေင်ေူေန်ထမ်းများအား ပံ့ပိုးကူညီရန် ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းအတေက် ဘာရိုမီတာတေင် ပါေင်ေူ၏ 
ေတင်းအချက်အေက်စာရွက် တစ်ခုနှင့် 

 ေတင်းကပး ေကဘာတူညီမှု ကဖာင်ပုံစံ နမူနာတစ်ခု

24  Ibid.
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လုံခခုံေရး အန္တရာယ်၊ အကေ ိုးအြမတ်နှင့် 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားခေက်မေား
ထြဖဆိုသူများ၊ ၎င်းတို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် ဘာရိုမီတာ အေျက်အလက် စုထဆာင်းထရးအဖွဲ့ (နှင့် 
အဖေဲ့ေင်များ၊ ၎င်းတို့၏ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်ကနေူများ) တို့၏ အန္တရာယ်များေက် ဤ ဘာရိုမီတာအတွက် 
အေျက်အလက်စုထဆာင်းြေင်း၏ အကျ ိုးထကျးဇူးများက အထလးသာထနရမည်။ အကယ်၍ အကျ ိုးကကျးဇူးထက် ထိခိုက်မှု 
ပိုများကနပါက အချက်အေက် စုကဆာင်းမှုကို မစတင်ေင့်ဘဲ ေင့်အကနြဖင့် ဤ ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်းကို 
မည်ေည့်ကနရာတေင် ြပုေုပ်နိုင်မည်ကို ြပန်ေည်စဉ်းစားေင့်ေည်။ အချက်အေက် စုကဆာင်းြခင်းတေင် ပါေင်မည့်ေူများ 
အားေုံးအတေက် ကဘးကင်းေုံခခုံကရးကို ဦးစားကပးေုပ်ကဆာင်ရမည်။ 

ထဘးကင်းလုံခေုံထရးကို အကဲြဖတ်ြေင်းနှင့် အန္တရာယ်ကို ထလျာ့ေျြေင်း သို့မဟုတ် တားဆီးြေင်းတို့သည် တစ်ကကိမ်တည်း 
လုပ်ထဆာင်ရမည့် လှုပ်ရှားမှုများ မဟုတ်ပါ။ အချက်အေက် စုကဆာင်းကနစဉ် ကာေတစ်ကေျှာက်ေုံး၌ 
ထဘးကင်းလုံခေုံထရးကို စဉ်ဆက်မြပတ် ထစာင့်ကကည့်အကဲြဖတ်ရမည်ြဖစ်ပပီး ပါေင်ေူအားေုံး၏ ကဘးကင်းေုံခခုံကရးကို 
အပမဲတမ်း ဦးစားကပးနိုင်ရန် အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ေှုပ်ရှားမှုများနှင့် အချနိ်ဇယားများကို ေိုက်ကေျာညီကထေရှိရန် 
ကေချာပါကစ။ အန္တရာယ်ကို ကာကေယ်ရန်နှင့် ကေျာ့ချရန်၊ ဘာရိုမီတာ အချက်အေက် စုကဆာင်းကရးအဖေဲ့အတေက် 
ေတ်မှတ်ထားကော ကေ့ကျင့်မှုရယူထားေည့် ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ အဓိကဆက်ေေယ်ရမည့်ေူ ေို့မဟုတ် 
ေုံခခုံကရးေန်ထမ်းနှင့်အတူ ပါေင်ေူအားေုံးအတေက် မေိုအပ်ကော အန္တရာယ်များကို ကရှာင်ရှားနိုင်မှုကို ကေချာကစရန်  
ေုံကောက်ကော ထဘးကင်းလုံခေုံထရးဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မှုများ၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများနှင့် မူထဘာင်များ ေားရှိရမည်။ 

ကဘးကင်းေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မှုနှင့် ပတ်ေက်၍ ပိုမိုေိရှိေိုပါက အမျ ိုးေမီးများအား အဓိကဦးတည်ေည့် 
ေျှင်ြမန်ကော ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မှုကိရိယာနှင့် အပိုင်း ၁။ အစီအစဉ်ကရးဆေဲြခင်းနှင့် ြပင်ဆင်ြခင်း၌ ပါေင်ကော 
တည်ကနရာနှင့် ပါေင်ေူများ ကရွးချယ်ြခင်းအတေက် ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ ထည့်ေေင်းစဉ်းစားချက်များအတေက် ေျှင်ြမန်ကော 
ေုံခခုံကရးဆိုင်ရာ အကဲြဖတ်မှုကို ြပန်ေည်ကိုးကားပါ။
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အခေက်အလက် စုေဆာင်းေရးဆိုင်ရာ 
ကိရိယာမေားအား ခခုံငုံေလ့လာြခင်းနှင့် 
၎င်းတို့အား အသုံးြပုနည်း
ဘာရိုမီတာတေင် အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ကိရိယာ ၄ ခုပါေင်ပပီး ၎င်းတို့ကို ကနာက်ဆက်တေဲ - အချက်အေက် 
စုကဆာင်းကရး ကိရိယာများ တေင်ြကည့်နိုင်ေည်။ 

အခေက်အလက် စုေဆာင်းေရးဆိုင်ရာ ကိရိယာမေား

ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ 

ဆွထးနွထးေြင်း(FGD)

ဝန်ေမ်း၏ 
ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ 

စစ်တမ်း 

ကွင်းဆင်း 
လထ့လာရမည့် 
စာရင်း 

အဓိက 
သတင်းပထးသူအား 
မထးမြန်းေြင်း (KII)

အမျိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးငယ်များ

အမျိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးငယ်များ

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ေန်ထမ်း 
(အမျိုးေမီးများနှင့် အမျိုုးေားများ)

ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ေန်ထမ်း (အsမျိုးေမီးများနှင့် 

အမျိုုးေားများ)

၎င်းတို့၏ 
ရပ်ရောအေိုင်းအေိုင်းအတေင်း 

ရပ်ရောေူထုအတေက် 
ေုပ်ဆကာင်နကေကာ အမျိုုးေမီး 
အခေင့်အရကး ေုပ်ဆကာင်ေူများ၊ 
အဖေဲ့များ၊ အဖေဲ့အစည်းများ၊ နှင့် 

ကေန်ယက်များ 

၁ ၂

၃ ၄

ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ ေဆွးေနွးြခင်း

•	 ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးခြင်း - ေမ်းညေှန်ချက်မှတ်စု

•	 ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးခြင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာ - ဆယ်ကျကာ်ေက်မိန်းကေကးများ

•	 ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးခြင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာ - အမျိုးေမီးများ

•	 ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးခြင်း - မှတ်စုပုံစံ

•	 မှတ်တမ်းရယူေူများအတေက် ေမ်းညေှန်ချက ်
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FGD ေည် အရကအတေက်နှင့် ကိန်းဂဏာန်းများကို အဓိကထားစုဆကာင်းေကာ စံနှုန်းကိရိယာများကို အေုံးပြု၍ 
အေေယ်တကူမရရှိနိုင်ေည့် အေကးစိတ်ေတင်းအချက်အေက်များ ကကာက်ယူရာတေင် အရကးကြီးေကာ နည်းေမ်းတစ်ခု 
ဖြစ်ေည်။ FGD ရေဒ်များကို ဖြကဆိုေူများ၏ တုံ့ပြန်မှုအပကါ်မူတည်၍ စူးစမ်းေက့ောမှုဆိုင်ရာ ကိရိယာ၏ အမှတ်ပကးမှုကို 
အထကာက်အကူ ေို့မဟုတ် ပြုပြင်ရာတေင် အေုံးပြုနိုင်ေည်။ အပိုင်း ၃ တေင် နကာက်ထပ်ေမ်းညေှန်ချက်ကို ကြည့်ပါ။ 
ဘာရိုမီတာ အစီရင်ခံစာတစ်ခုေုံးမှ FGD ေက့ောစိစစ်မှုကို မည်ေို့ အေုံးပြုပုံအတေက် အချက်အေက် စီစစ်ချက် ေမ်းညေှန်။

ဥပမာတစ်ခုအနကဖြင့် - အကယ်၍ ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်းအရ အမျိုးေမီးများအတေက်   ေန်ဆကာင်မှု 
ရရှိနိုင်ေည်ဟု ဆိုထားေကာ်ေည်း FGD တေင် ပါေင်ေကာ အမျိုးေမီးများက အဆိုပါ ေန်ဆကာင်မှုကို 
ယုံကြည်မှုမရှိေကာကြကာင့် ၎င်းကို ရယူခြင်းမရှိပါဟု ဖြကကြားခဲ့ေည်။ ၎င်းေည် စူးစမ်းေက့ောမှုမှ အရကးကြီးေကာ 
အေကးစိတ်အချက်အေက်များအဖြစ် ထည့်ေေင်းပကးေည်။ 

ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှုတေင် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များအပကါ် 
ေက်ရကာက်မှုရှိေကာ မတူညီေကာ ပြဿနာများကို ပြကာဆိုနိုင်ေည့်ေူများကို FGDများအတေက် အမျိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးငယ် ပါေင်ေူအများအပြား ပါေင်နိုင်စကရန် ကြိုးစားေုပ်ဆကာင်ရန် အရကးကြီးပါေည်။ ရေဒ်များကို 
စာရင်းအင်းနည်းစနစ်ဖြင့် ပုံစံတကျ ခေဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားမည်မဟုတ်ေကာကြကာင့် ေူဦးရကစုစုပကါင်း၏ «ကိုယ်စားပြုမှု« ေည် 
မေိုအပ်ဘဲ ဖြစ်နိုင်ချကေည်းမရှိပါ။ 

ေို့ေကာ်ေည်း မတူကွဲပြားသထာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလထးငယ်များ၏ အသံများကို ရယူေြင်းသည် အေြထအနထကို 
ပိုမိုကထာင်းမွန်စွာ နားလည်သဘထာပထါက်ကာ ကထာင်းမွန်သထာ သတင်းအေျက်အလက်များကို စုဆထာင်းရရှိေြင်း၊ 
အတွထ့အကြုံများ ရရှိေြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလထးငယ်များ၏ ဘထးကင်း လုံေြုံမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ကို 
ေိရှိစကပါေည်။ မတူကေဲပြားမှုတေင် အကဲဖြတ်မှုဒကေအတေင်းရှိ အေက်အရေယ်၊ မေန်စေမ်းမှု၊ ေူမျိုး၊ ဘာော၊ တည်နကရာ 
စေည်တို့ ပါေင်နိုင်ေည်။ LGBTQI ( အမျိုးေမီးေိင်တူချစ်ေူ၊ အမျိုးေားေိင်တူချစ်ေူ၊ ေိင်တူေိင်ကေဲနှစ်မျိုးေုံးကို 
စိတ်ေင်စားေူ၊ ကျားမရကးရာ ခံယူချက်ပြကာင်းေဲထားေူ၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြကာင်းေဲထားေူ၊ 
မည်ေည့်ေိင်ေိေကေဖြစ်ေည်ကို မေကးရာပါေိင်အင်္ဂါဖြင့် ေတ်မှတ်၍ မရေူ ) ဆိုင်ရာ တက်ကြေေှုပ်ရှားေူများမှ 
မတူကေဲပြားေကာ ေိင်စိတ်ခံယူချက် တိမ်းညေတ်မှုများနှင့် ကျားမရကးရာ ေိေကေေက္ခဏာများရှိေည့် အမျိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးငယ်များကို ပုံမှန်နှင့် ဘကးကင်းစော စည်းရုံးေှုံ့ဆကာင်ေည့်နကရာများ၌ FGD ကို ၎င်းေူဦးရကဖြင့် ပြုေုပ်နိုင်ေည်။   

FGD တိုင်းတေင် အသက်အရွယ်နှင့် နထာက်ေံအကြထာင်းအရာများ တူညီသထာ ပါဝင်သူ ၈ ဦးေက် မပိုေင့်ပါ။ ဥပမာ - 
ဒကေခံေူထုမှ အမျိုးေမီးဒုက္ခေည် တစ်ဖေဲ့၊ ဆယ်ကျကာ်ေက်မိန်းကေကးငယ်များ တစ်ဖေဲ့။ 

မှတ်ေျက် - ရှိနှင့်ပြီးေကာ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှု အဆင့်နှင့် အတိုင်းအတာ 
ပကါ်မူတည်၍ အချို့ေကာ အပိုင်းခေဲများနှင့် မကးခေန်းများေည် ေကချာေကာ အခြကအနကများတေင် အေုံးမပြုနိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် 
အချို့အခြကအနကများတေင် ဂုဏ်ေိက္ခာကာကေယ်ပကးေကာ ပစ္စည်းအစုံ ဖြန့်ေကခြင်းကို မပြုေုပ် ပြီးေကးေကာ်ေည်း 
၎င်းကိုယ်တိုင်က စည်းရုံးေှုံ့ဆကာင်မှုအချက်ပင် ဖြစ်ေည်။

  ကနာက်ထပ်ေတင်းအချက်အေက်အတေက် ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ကဆေးကနေးြခင်း-ေမ်းညွှန်မှတ်စု ကို ြကည့်ပါ။

အဓိကသတင်းပထးသူအား မထးမြန်းေြင်း

•	 အဓိကေတင်းပကးေူအား မကးမြန်းခြင်း ကိရိယာ

•	 အဓိကေတင်းပကးေူအား မကးမြန်းခြင်း မှတ်စုပုံစံ

•	 မှတ်တမ်းရယူေူများအတေက် ေမ်းညေှန်ချက် 

KII ကိရိယာေည် အမျိုးေမီးအခေင့်အရကးဆိုင်ရာ တက်ကြေေှုပ်ရှားေူများ၊ အုပ်စုများ၊ အဖေဲ့အစည်းများ နှင့် ကေန်ယက်များနှင့် 
ဘာရိုမီတာအချက်အေက် စုဆကာင်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ၎င်းတို့၏ ရပ်ရောေူထုများ နှင့် ေုပ်ဆကာင်ရမည့် 
အဓိကေတင်းပကးေူအား မကးမြန်းခြင်းအတေက် ေမ်းညေှန်ရန် ဒီဇိုင်းရကးဆေဲထားေည်။ အင်တာဗျူး၏ ရည်ရေယ်ချက်မှာ 
ယင်းအမျိုးေမီးများ၏ ရှုထကာင့်များမှနက၍ နားေည်ေဘကာပကါက်စကရန် ဖြစ်ေည်။
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•	 ၎င်းတို့၏ ဒကေအတေင်း ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှုတေင် ပါေင်ပတ်ေက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ 

•	 အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များ၏ ေိုအပ်ချက်များေည် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန် ဆကာင်ရေက်မှုနှင့် 
ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ နှင့် 

•	 ောမည့် အနာဂတ်၌ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ စနစ်တေင် မည်ေည့်ပြကာင်းေဲမှုများကို တေက့မြင်ေိုေည်။ 

တစ်ဦးေျင်း သို့မဟုတ် တူညီသထာ အုပ်စု၊ အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ကွန်ယက် မှ (၃) ဦးေက်ပိုသထာ အဖွဲ့ငယ ်ဖြင့် 
ပြုေုပ်ရန် အကြံပြုထားေည်။  ပါေင်ေူ (၃) ဦးထက်ပိုေကာအဖေဲ့ေည် အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းေကာ စကားေိုင်း တစ်ခုေို့ 
ဦးတည်စကနိုင်ေည်။   

ကွင်းဆင်းေလ့လာရမည့်စာရင်း
• ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်း ဆိုင်ရာ ကိရိယာ 

ကွင်းဆင်းလထ့လာရမည့်စာရင်းေည် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှု၏ စူးစမ်းေက့ောနိုင်ေကာ 
နယ်ပယ်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ခေဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားေည်။ စစ်ဆကးရန်စာရင်းရှိ မကးခေန်းတိုင်းကိ ုရရှိနိုင်ေကာ 
စာရေက်စာတမ်းများကို စစ်ဆကးခြင်းနှင့်/ေို့မဟုတ် ေူကိုယ်တိုင် ကေင်းဆင်း စူးစမ်းေက့ောခြင်း တို့ဖြင့် 
ဖြကဆိုနိုင်ေည်။ ဤကိရိယာေည် ေန်ဆကာင်မှုပကးေူအား ရှင်းရှင်းေင်းေင်း မကးမြန်းရန်  ေိုအပ်ေည့် 
မကးခေန်းများမှေေဲ၍ ေက်ဆိုင်ေူများကို တိုက်ရိုက်ဆက်ေေယ်မှု မှတစ်ဆင့် အတည်ပြုရန်ေိုအပ်ေည့် ညေှန်းကိန်းများကို 
ဖြည့်ဆည်းပကးမည်မဟုတ်ပါ။ 

အရထးကြီးသည်။ ဤစာရေက်စာတမ်းကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်ခြင်းေည် အဖေဲ့အစည်းအတေင်း ပုဂ္ဂိုေ်ရကးဆိုင်ရာ 
အချက်အေက်များကို ကြည့်ရှုရန် မတကာင်းဆိုပါ။ ပြန်ေည်ေုံးေပ်ရမည့် တစ်ခုတည်းေကာ စာရေက်စာတမ်း များေည် 
ပြင်ပအတေက် ရည်ရေယ်ပြီး ေူေားချင်းစာနာမှုအေိုက်အေန်း တစ်ခုေုံး၏ အကျိုးအတေက် အများပြည်ေူ ရရှိနိုင်ေကာ 
စာရေက်စာတမ်းဖြစ်ရမည်။ 

ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်းေည် အထူးအကဲဖြတ်မှု နယ်ပယ်များနှင့်အတူ ေူေားချင်းစာနာ ထကာက်ထားမှု ဆိုင်ရာ 
တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှု၏ အဓိကနယ်ပယ် (၂) ခုကို စူးစမ်းေက့ောရန် ရှာဖေကေည်။ 

•	 စာရွက်စာတမ်းပြန်လည်သုံးသပ်ေြင်း - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှထာင့်ယှက်ေြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေထါင်းပုံဖြတ် 
အမြတ်ေုတ်ေြင်းနှင့် လွှဲမှားစွာပြုကျင့်ေြင်း တို့ကို ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရထး ယန္တရားများ နှင့် 
ဘထးကင်းလုံေြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ 

o ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ေိင်ပိုင်ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း နှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း ကို 
ထုတ်ဖကာ်ပြကာဆိုရန် ကတိကေတ်ပြုထားေည့်   ေူေားချင်းစာနာေကာ ေူမှုအေိုက်အေန်း 

o ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းကို ကာကေယ်တားဆီးခြင်း (PSEA) ကေန်ယက်များ

o ရပ်ရောအခြကပြု တိုင်ကြားမှုယန္တရား (CBCM) နှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ

o CBCM ကို အေုံးပြုနိုင်မှု

o အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များအတေက် ေုံခြုံေကာနကရာများ 

o ရပ်ရောေူထုအတေက် ေေှဲပြကာင်းညေှန်းပို့ခြင်းများ 

o ဘကးကင်းေုံခြုံမှုစစ်ဆကးခြင်းများ

•	 ကွင်းဆင်းလထ့လာေြင်း - လူသားေျင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆထာင်ရွက်မှု ပတ်ဝန်းကျင်

o GBV ကာကေယ်တာဆီးရကးနှင့် အန္တရာယ်ေျကာ့ချရကး 

o အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များအတေက် ေုံခြုံေကာနကရာများ 

o ကျန်းမာရကးပြုစုစကာင့်ရှကာက်မုှ
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o အာဟာရဆိုင်ရာ ေန်ဆကာင်မှုများ

ကွင်းဆင်းလထ့လာရမည့်စာရင်း၏ စာရွက်စာတမ်းများ ပြန်လည်သုံးေြင်းအပိုင်းကို အပြီးသတ်ရန်အတွက ်အကယ်၍ 
ရရှိနိုင်ပါက  ဘာရိုမီတာအဖေဲ့အနကဖြင့် အကာက်ပါစာရေက်စာတမ်းများကို အစပြု၍ ပြန်ေည် ေုံးေပ်ေင့်ေည်။

1. PSEA ေုပ်ငန်းအဖေဲ့ဆိုင်ရာ စာရေက်စာတမ်းများ (PSEA ေုပ်ငန်းအဖေဲ့ ေို့မဟုတ် ကေန်ယက်/ ဦးဆကာင် အကဂျင်စီ 
မှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်ေည်) 

a. ရည်ညေှန်းချက်စည်းမျဥ်းများ 

b. ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ စံေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ 

c. PSEA ေုပ်ငန်းအဖေဲ့၏ နကာက်ဆုံးအစည်းအေကးမှတ်တမ်း (၃) စကာင်  

2. ေတ်တေကာ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှု အစီအစဥ် 

3. အကဂျင်စီအကြား အစီရင်ခံမှုယန္တရား ( ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှကာင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် 
ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း)

4. အကဂျင်စီ/တည်နကရာအေိုက် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှကာင့်ယှက်ခြင်းဆုိင်ရာ အဓိကဆက်ေေယ်ရမည့်ေူများ စာရင်းပြုေုပ်ခြင်း 

5. အကဂျင်စီ/တည်နကရာအေိုက် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ အဓိက 
ဆက်ေေယ်ရမည့်ေူများ စာရင်းပြုေုပ်ခြင်း 

6. ေေှဲပြကာင်းညေှန်းပို့ခြင်းေမ်းကြကာင်း (နိုင်ငံေုံးဆိုင်ရာ ေေှဲပြကာင်းညေှန်းပို့ခြင်း ေမ်းကြကာင်းများောမက ဒကေများအတေင်း 
ေေှမ်းခြုံခြင်း) 

7. CBCM ဆိုင်ရာ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှု စံေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ 

8. GBV ဆိုင်ရာ ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှု စံေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ (GBV အစုအဖေဲ့ခေဲမှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်ေည်)  

9. ဘကးကင်းေုံခြုံမှုစစ် ဆကးခြင်း အစီရင်ခံစာများ ေို့မဟုတ် အခြားဆက်စပ်ေကာ စာရေက်စာတမ်းများ (GBV 
အစုအဖေဲ့ခေဲမှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်ေည။်)

ကွင်းဆင်းလထ့လာရမည့်စာရင်း၏ တည်နထရာလထ့လာေြင်းကို အပြီးသတ်ရန်အတွက် ေင်ရေကးချယ်ထားေကာ 
တည်နကရာများနှင့် ဒကေများကို ေေားရကာက်ေည်ပတ်ကာ ထိုနကရာမှ ေူေားချင်းစာနာမှု တုံ့ပြန် ဆကာင်ရေက်ချက်များကို 
ေက့ောပါ။ 

ဝန်ထမ်း၏ ခံယူခေက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း
• ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း - ေမ်းညေှန်ချက်မှတ်စု

• ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကိရိယာ - ေူတေက့ မကးမြန်းခြင်းစစ်တမ်းများအတေက် (MS Word)

• ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကိရိယာ - အေန်ေိုင်းစစ်တမ်းများအတေက် (MS Excel) 

• KoBo အေုံးပြုခြင်း ေမ်းညေှန်ချက်အဆင့်ဆင့် - အေန်ေိုင်းစစ်တမ်းတစ်ခုတည်ဆကာက်ခြင်း။ 

ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း ေည် ေူေားချင်းစာနာမှု အကြပ်အတည်းကို တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ေကာ 
အမျိုးေမီးေန်ထမ်းများ၏ အမှန်တကယ် ကြုံတေက့ရေကာ အတေက့အကြုံအပကါ်အခြကခံ၍ အချက်အေက်များကို စုဆကာင်းရန် 
ရည်ရေယ်ေည်။ 

စစ်တမ်းကို နည်းလမ်း(၂)မျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။

- ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခေဲေကာ အေန်ေိုင်းနည်းေမ်း။ 

- အချက်အေက်ကကာက်ခံေကာ အဖေဲ့ေင်နှင့် ေူကိုယ်တိုင်တေက့ဆုံခြင်း။
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ဤစစ်တမ်းေည် အမျိုးေမီးေန်ထမ်းများအတေက် ေုံခြုံမှု မည်မျှရှိပြီး အထကာက်အပံ့ရရှိေည်ဟု ခံစားရမှု၊  ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း ကဲ့ေို့ေကာ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း ပြဿနာများကို အဖေဲ့အစည်းမှ 
အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်၊နှင့် ၎င်းစိန်ခကါ်မှုကို ကိုင်တေယ်ဖြကရှင်းနိုင်ရန် ေူေားချင်း စာနာမှုတုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ချက်ကို 
မည်မျှေကာက်ကကာင်းအကာင် စီမံထားရှိမှုနှင့် အမျိုးေမီးေန်ထမ်း၊ အမျိုးေမီး နှင့် မိန်းကေကးငယ်များ၏ 
ေိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပကးမှု စေည်တို့ကို နားေည်ေဘကာပကါက်စကရန် အချက်အေက်များကို စုစည်းရာတေင် 
အေုံးပြုေည့် အေကးစိတ်မကးခေန်းများ ဖြစ်ေည်။ စစ်တမ်း၏ ရည်ရေယ်ချက် မှာ အန္တရာယ်များ၊ ဘကးကင်းေုံခြုံမှုနှင့် 
တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှုများကို ေက်ခံနိုင်ေကာ အဆင့်များ၊ တိုင်ကြားမှု ယန္တရားများ၏ ထိရကာက်မှု၊ အဖေဲ့အစည်းဆိုင်ရာ 
ကတိကေတ်ပြုမှုနှင့် အမျိုးေမီးနှင့် အမျိုးေားေန်ထမ်း နမူနာအုပ်စု စေည်တို့မှ စုစည်းထားေကာ ခံယူချက်များကို 
မှတ်တမ်းရယူရန် ဖြစ်ေည်။ 

အရကးကြီးေည်။ အဖေဲ့အစည်းအတေင်းရှိ ယာဥ်မကာင်းများ၊ ေန့်ရှင်းရကးေမားများ၊ ထမင်းချက်များ၊ 
အစကာင့်များ၊ ေက်ထကာက်များ၊ အရာရှိများ၊ မန်နကဂျာများ၊ ညှိနှိုင်းရကးမှူးများ စေည့် ေန်ထမ်းအမျိုးအစား 
အားေုံးထံမှ ဖြကဆိုမှုများ ရရှိရန်နှင့် ေက်ေှမ်းမီစကရန် ကြိုးစားပါ။ 

စာတတ်မြကာက်မှု/ကေန်ပျူတာကျေမ်းကျင်မှု အကန့်အေတ်ရှိနကေကာ်ေည်း စစ်တမ်းကို ပါေင်ဖြကဆိုေိုေည့် 
ေန်ထမ်းများကို အကူအညီပကးပါ။ ၎င်းတို့ကို ေက်တကာင့်ေက်ောရှိစကမည့် နည်းေမ်းများဖြင့် စစ်တမ်းကို 
ေျှို့ေှက်စော ေက်ေှမ်းမီရရှိစကပြီး ပြုေုပ်ပြီးစီးနိုင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီပကးပါ။ 

စစ်တမ်းတွင် အထာက်ဖထာ်ပြပါ မထးေွန်းအမျိုးအစားများကို မထးမြန်းေားသည်။ 

• ကတိကေတ်ပြုမှုနှင့် တာေန်ခံယူမှု

• တိုင်ကြားမှုယန္တရား - ေေယ်ကူမှု၊ ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းထားရှိမှု နှင့် အန္တရာယ်များ

• အဖေဲ့အစည်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှု

• အန္တရာယ်များအပကါ် ရှုမြင်ပုံ

• မူေါဒရကးဆေဲချမှတ်ခြင်းနှင့် ကျင့်ေုံးခြင်းတေင် အမျိုးေမီးများ၏ ပါေင်မှု

ေြဖကကားသူ၏ အကကံြပုခေက်
• ဖြကကြားေူ၏ အကြံပြုချက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ 

အဓိက အချက်အေက်ကကာက်ခံခြင်းကိရိယာများ (၄) ခုအပြင် အချက်အေက်ကကာက်ခံခြင်း (FGDs, KII, ေန်ထမ်း၏ 
ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း နှင့် ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်း)နှင့် ဘာရိုမီတာ ေှုပ်ရှားမှုများတေင် ပါေင်ခဲ့ေူများအား 
ကျပန်းရေကးချယ်မှုမှ တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်ကို စုစည်းရန် ဘာရိုမီတာအဖေဲ့များ အတေက်  ဖြထကြားသူ၏ အကြံပြုေျက်ဆိုင်ရာ 
ကိရိယာကိုေည်း ပကးထားပါေည်။

ဤတုံ့ပြန်အကြံပြုချက်စစ်တမ်းကို ဖြကဆိုေူများအား နှုတ်ဖြင့်မကးမြန်းနိုင်ေည် ေို့မဟုတ် ဖြကဆိုေူများကိုယ်တိုင် ဖြကဆိုကာ 
ဘာရိုမီတာအဖေဲ့ထံေို့ ပြန်ေည်ပကးပို့နိုင်ေည်။  ဖြကကြားေူများ၏ တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်ကို ၎င်းတို့ပါေင်ေည့်နက့တေင်ဖြစ်စက 
ဖြကဆိုေူများမှ မိမိနကရပ်ဒကေေို့ပြန်ေည်ရကာက်ရှိပြီးနကာက် ဘာရိုမီတာအဖေဲ့မှ စီစဥ်ပကးေည့်အချိန်တေင်ဖြစ်စက 
ရယူနိုင်ပါေည်။ 
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ဤတုံ့ပြန်အကြံပြုချက် ကိရိယာတေင် ရေကးချယ်စရာများပါေင်ေည့် မကးခေန်းများနှင့် အဖေင့်မကးခေန်းများကို ပကါင်းစပ် 
ထားေည်။ ရေကးချယ်စရာမကးခေန်းအများစုတေင် နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စက စာဖြင့်ဖြစ်စက ဖြကဆိုေူထံမှ အေကးစိတ် အချက်အေက်နှင့် 
ထပ်မံဖြကဆိုရမည့် နကာက်ဆက်တေဲမကးခေန်းများ ပါေင်ေည်။ ဖြကဆိုေူများအနကဖြင့် ၎င်းတို့ အေိုရှိေေကာက် 
အများအပြား ေို့မဟုတ် အနည်းငယ်ော တုံ့ပြန်အကြံပြုနိုင်ေည်။ ဖြကဆိုေူများအတေက် ၎င်းတို့၏ စာတတ်မြကာက်မှုနှင့် 
စေမ်းရည်များအေိုက် တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်အားေုံးပကးနိုင်ရန် ေျှို့ေှက်ပြီး ပညာေတိရှိေကာ နည်းေမ်းများရှိကြကာင်းကို 
ေကချာပါစက။

ဤတုံ့ပြန်အကြံပြုချက်၏ ရည်ရေယ်ချက်မှာ ၁) ဖြကဆိုေူများအနကဖြင့် ေုပ်ဆကာင်ချက်၊ ပါေင်မှုရည်ရေယ်ချက် နှင့် 
၎င်းတို့၏ ပါေင်ပတ်ေက်မှုကို နားေည်ေဘကာပကါက်စကရန်၊ ၂) ပါေင်ေူများအနကဖြင့် ၎င်းတို့၏ အတေက့အကြုံ၊ နှင့် ၃) 
နကာင်တစ်ချိန်တေင် ၎င်းတို့ မည်ေို့တိုးတက်နိုင်ေည် စေည့်အချက်များကို  မှတ်တမ်းပြုစုခြင်းအားဖြင့် အနာဂတ်ဘာရိုမီတာ 
အကကာင်အထည်ဖကာ်မှု တိုးတက်ောစကရန် ဖြစ်ေည်။ 

ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ေဆွးေနွးမှုလုပ်ေဆာင်ြခင်း - 
လမ်းညွှန်ခေက်မှတ်စု
ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်း(FGD) မပြုလုပ်မီ

•	 အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလထးငယ်များနှင့်အတူ FGDs ပြုလုပ်ပါက အမျိုးသမီးများသာ FGDs ကို ပံ့ပိုးကူညီရန် 
သထေျာစထပြီး ေိုအပ်ပါက ပံ့ပိုးကူညီေူ၊ မှတ်တမ်းရယူေူနှင့် ဘာောပြန်ဆိုေူ အဖြစ်ေည်း တာဝန်ယူရမည်။  ။ 

•	 သင်၏ ကျားမအေြထပြုအကြမ်းဖက်မှု(GBV) ကျွမ်းကျင်သူ (ဖြစ်ရပ်ကိုင်တွယ်သူ၊ မန်နထဂျာ သို့မဟုတ် ဖြထဆိုသူ) အနထဖြင့် 
FGD ပြုလုပ်သည့်နထရာတွင် အဆင်သင့်ရှိနထစထရန် သထေျာစထပါ။ ၎င်းေည် ပံ့ပိုးကူညီေူအဖေဲ့ (အေားအောရှိေကာ 
ပါေင်ေူများနှင့်အတူ ကေင်းဆင်းဆကာင်ရေက်ခြင်းနှင့် အမျိုးေမီးနှင့် မိန်းကေကးငယ် များနှင့် FGD ပြုေုပ်နိုင်ရန်အတေက် 
နကရာရှာဖေကရန် အဖေဲ့ကို ပံ့ပိုးပကးခြင်း အပါအေင်) ကို ထပ်မံေမ်းညေှန်ချက်နှင့် အထကာက်အကူပကးရန်အတေက် 
အဓိကဆက်ေေယ်မည့်ေူအဖြစ် ေုပ်ဆကာင်နိုင်ရန်ဖြစ်ေည်။ 

•	 လွှဲပြထာင်းညွှန်းပို့ေြင်း၊ အေထာက်အပံ့နှင့် ဝန်ဆထာင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သထာ သတင်းအေျက်အလက် များကို 
အဖွဲ့အားလုံး နားလည်သဘထာပထါက်စထရန် သထေျာစထပါ။ 

•	 ေမ်းညေှန်ချက်မူေါဒများအရ လျှို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းေားရှိေြင်း အေြထေံစည်းမျဥ်းများကို အေျိန်တိုင်း 
လိုက်နာေိန်းသိမ်းရမည်ကို အဖွဲ့သားများအားလုံး အပြည့်အဝ နားလည်စထကြထာင်းကို သထေျာစထပါ။   

•	 မည်သည့်အေြထအနထမျိုးတွင်မဆို ဖထာ်ေုတ်သတ်မှတ်နိုင်သထာ ပုဂ္ဂိုလ် ရထးဆိုင်ရာ သတင်း အေျက်အလက်များ 
(ေူနာမည်များ၊ ေိပ်စာများ၊ ထူးခြားဖြစ်စဥ်များ၏ အေကးစိတ်အချက်များ စေည်တို့) ပါဝင်သူများေံမှ  
စုဆထာင်းေြင်းမပြုသင့်သည်ကို အဖွဲ့မှ နားလည်ေားရမည်။ ဤသတင်းအေျက်အလက်သည် လုံးဝလိုအပ်မှုမရှိဘဲ 
ပါဝင်သူများ၏ ဘထးကင်းလုံေြုံရထးနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရထးကို ေိေိုက်စထပါသည်။

ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ခေိန်

•	 FGDs ကို ၁ နာရီ ေက် ပိုမကြာသင့်ပါ။ ၁ နာရီကျကာ်ေည့်အချိန်နကာက်ပိုင်းတေင် ပါေင်ေူများအနကဖြင့်   အာရုံစူးစိုက်မှု 
စတင်ေျကာ့နည်းောနိုင်ပါေည်။ 

•	 အဓိကစည်းမျဥ်းများကို မိတ်ဆက်ပါ။ 

o	 ပါေင်ေူများအနကဖြင့် ဆေကးနေကးမှုအား ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းထားရှိမှုနှင့်ပတ်ေက်၍ ေိရှိထားရမည် ကို 
ေကချာအကာင်ပြုေုပ်ပါ။ 

o	 ေှုပ်ရှားမှုရည်ရေယ်ချက်ကို ရှင်းပြခြင်းအားဖြင့် အစပိုင်းတေင် ပါေင်ေူများ၏ ေဘကာတူညီမှုကို ရယူထားပါ။ 
ထိုေဘကာတူညီချက်ေည် ေုံးေမိမိဆန္ဒအေျကာက် ဖြစ်ရမည်။ 
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• တစ်ဆင့်ခံေူပုဂ္ဂိုေ်အနကဖြင့် စကားေိုင်းကို ပံ့ပိုးကူညီပြီး အားပကးပါ။ ေို့မှောေျှင် အမျိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကေကးငယ်များေည် ရပ်ရောတေင် ၎င်းတို့၏ အတေက့အကြုံများနှင့်ပတ်ေက်၍ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စော ပြကာပြောနိုင်မည်။ 

•	 ထုတ်ဖကာ်ပြကာဆိုချက်များကို ကိုယ်တေယ်ခြင်း- လူမှုကျင့်ဝတ်အရ အမျိုးသမီးများ သို့မဟုတ် မိန်းကလထးငယ်များအား  
၎င်းတို့၏ GBV အတွထ့အကြုံများကို မထးမြန်းေြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ ဤအရာေည် စိတ်ဒဏ်ရာရနိုင်ဖေယ် နှင့်၊ 
ေို့မဟုတ် ရှုတ်ချဖေယ်ရာ ဖြစ်စကနိုင်ေည်။ ေို့ေကာ်ေည်း အကယ်၍ ပါေင်ေူတစ်ဦးမှ ေူမ၏ GBV အတေက့အကြုံကို 
ထုတ်ဖကာ်ပြကာဆိုရန်  ရေကးချယ်ပါက ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူ ဗဟိုပြုချဥ်းကပ်နည်းကို ေကးစားေိုက်နာပြီး ေင့်ေျကာ်ေကာ 
အပြုအမူဖြင့် ထုတ်ဖကာ်ချက်ကို ကိုယ်တေယ်ဖြကရှင်းရန် ပြင်ဆင်ထားေင့်ေည်။

ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခေက်မေားကို ကိုယ်တွယ်ခြင်း

ဆထာင်ရန် ရှထာင်ရန်

ေကဖန်ခြင်းမပြုဘဲ နားထကာင်ပကးပါ။ ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူအား ေူမ၏ ဆန္ဒနှင့်ဆန့်ကျင်ကာ 
အစီရင်ခံရန် တေန်းအားမပကးပါနှင့်။ 

ရရှိနိုင်ေကာ ေန်ဆကာင်မှုများနှင့်ပတ်ေက်၍ တိကျေကာ 
ေတင်းအချက်အေက်ကို ေီးေန့် ပြကာဆိုပကးပါ။ 

အဖြစ်အပျက်၏ အေကးစိတ်အချက်များကို မကးမြန်းခြင်း 
မပြုပါနှင့်။ 

ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူနှင့်ပတ်ေက်၍ အခြားမည်ေူ့ကိုမျှ 
ညေှန်းဆိုမှု မပြုေုပ်မီ ေူမ ထံမှ ခေင့်ပြုချက်တကာင်းခံပါ။ 

ေင့်အားပြကာပြထားေည့်အချက်များကို 
ေံေယမေင်ပါနှင့်။ 

ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူ ဗဟိုပြုချဥ်းကပ်နည်းကို အေုံးပြုပါ။ ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူ ေုပ်ေင့်ေည်များကို ေင်၏ကိုယ်ပိုင် 
အကြံဉာဏ် ေို့မဟုတ် ထင်မြင်ချက်များ မပကးပါနှင့်။

အချို့ဖြစ်ရပ်များအတေက် ဒကေန္တရဥပဒကများအရ  
မဖြစ်မနက အစီရင်ခံရမည်ကို ေတိပြုပြီး ေျှို့ေှက် 
ထိန်းေိမ်းထားရှိမှုကို ေကချာစကပါ။  

ကတိမပကးပါနှင့် ေို့မဟုတ် မျှကာ်ေင့်ချက်များကို 
ဖန်တီးမပကးပါနှင့်။

ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးခြင်း ပြုလုပ်ပြီးနောက်

•	 ကထာက်ယူေားသထာ အေျက်အလက်များသည် အမည်မဖထာ်ေားကြထာင်း နှင့် GBV ရှင်ေန် ကျန်ရစ်ေူများ အပါအေင် 
မည်ေည့်ပုဂ္ဂိုေ် ေို့မဟုတ် အဖေဲ့ေို့ ပြန်ေည်ချိတ်ဆက်၍ မရကြကာင်းကို  ေကချာစကပါ။ ဖထာ်ေုတ်သတ်မှတ်နိုင်သထာ ပု
ဂ္ဂိုလ်ရထးအေျက်အလက်မှန်သမျှကို ေျက်ေြင်း ပယ်ဖျက်ကာ မည်ေူတစ်ဦးတစ် ယကာက်မျှ ဖကာ်ထုတ်ေတ်မှတ်ထားေကာ 
ေတင်းအချက်အေက်များ မရယူေင့်ကြကာင်းကို အဖေဲ့ေင်များအား အေိပကးထားပါ။  

•	 အေျက်အလက်များကို ကိုယ်တွယ်ရန် တာဝန် ပထးအပ်ေားသည့် ဘာရိုမီတာအဖွဲ့ဝင်များမှလွှဲ၍ မည်သူ့ကိုမျှ 
အေျက်အလက်များကို မဝထမျှပါနှင့်။ 

•	 အေျက်အလက်ကထာက်ယူမှု လုပ်ဆထာင်နထသည့် အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် အေျက်အလက် ကထာက်ယူသည့်နထ့၏ အဆုံးတွင်  
အေျက်အလက် ရထးသွင်းေြင်းနှင့် မှတ်တမ်းရယူေြင်းအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။  အချက်အေက်များကို ထည့်ေေင်းရန် 
ပကးထားေည့် ပုံစံများနှင့် ကိရိယာများ အေုံးပြုရန် ေိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့ကို စကားေှက်ဖြင့် ကာကေယ်ထားေကာ 
ဖိုင်တေဲများဖြင့် ေုံခြုံစော ေိမ်းဆည်းစကပါ။ အေျက်အလက်အကြမ်းကို မှတ်တမ်းတင်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ေိုနထ့တွင် 
မှတ်စုများအားလုံးကို ဖျက်ပစ်ရမည်။  အဆိုပါအချက်အေက်အတေက် တာေန်ရှိေည့် အဖေဲ့ခကါင်းဆကာင် အပါအေင် 
ဘာရိုမီတာအဖေဲ့အတေင်းတေင်ော စကားေှက်ကို မျှေကရမည်။     

•	 ကလထးသူငယ်ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူများအတွက် အေူးေည့်သွင်းစဥ်းစားေျက်များ 

o	 ဆယ်ကျကာ်ေက်မိန်းကေကး ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူတစ်ဦးမှ GBV ဆိုင်ရာ ထုတ်ဖကာ်ပြကာဆိုချက် ပြုေုပ်ောပါက 
ပံ့ပိုးကူညီေူများေည် ကေကးများ၏ အကကာင်းဆုံးအကျိုးစီးပေား အခြကခံမူကို ကျင့်ေုံးေင့်ပါေည်။25 

25 အကကာင်းဆုံးအကျ ိုးစီးပေားကို အကေးထားေည့် ေတင်းအချက်အေက်များကို ထပ်မံေိရှိေုိေျှင် ကုေေမဂ္ဂဒုက္ခေည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကကီးရုံး (UNHCR) ၏ 
“ကကေးေူငယ်များ၏ အကကာင်းဆုံးအကျ ိုးစီးပေားကို အကေးထားြခင်းဆိုင်ရာ ေမ်းညွှန်ချက်များ” (2008) ကို ြကည့်ပါ။ https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf.
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o	 အခြကအနကအတကာ်များများတေင်ကေကးေူငယ် ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူများအတေက် မဖြစ်မနက အစီရင်ခံခြင်းကို 
ကျင့်ေုံးရမည်။ GBV ကျေမ်းကျင်ေူထံမှ ေမ်းညေှန်ချက်ရယူပါ။

မှတ်တမ်းရယူသူမေားအတွက် လမ်းညွှန်ခေက်
နိဒါန်း

အထူးေဖြင့် ဆေကးနေကးေည့်အကြကာင်းအရာများ အေေန်များပြားေည့်အခါတေင် ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးမှု (FGD) ေို့မဟုတ် 
အဓိကေတင်းပကးေူအား မကးမြန်းခြင်း (KII) အတေက် မှတ်တမ်းရယူခြင်းအား အေေန်အားစိုက်ကာ ေုပ်ဆကာင်ရနိုင်ပါေည်။ 
ဆေကးနေကးေည့်အချက်တိုင်းကို ချရကးထားရန် ေိုအပ်ေည်ဟု ခံစားရနိုင်ေည်။ ေို့ေကာ်ေည်း ပြကာဆိုေမျှ 
စကားေုံးတိုင်းကို မှတ်ေားထားရန် မေိုအပ်ပါ- ၎င်းေည် အေေန်ခက်ခဲကာ အ ရကးကြီးေကာ ေတင်းအချက်အေက်များကို 
အမှန်ပင် ေက်ေေှတ်ဆုံးရှုံးေေားနိုင်ပါေည်။ ယင်းအစား ေမ်းညေှန်ချက်အတိုင်း ဆေကးနေကးနကေည့် ခိုင်မာေကာဥပမာများကို 
အတတ်နိုင်ဆုံး မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် ကြိုးစားပါ။ 

FGD အတေက် ဆေကးနေကးေည့်အချက်များ (ေူတစ်ဦးမှ ဆေကးနေကးေည်ဖြစ်စက အများစု ေို့မဟုတ် အဖေဲ့အားေုံးမှ 
ဆေကးနေကးေည်ဖြစ်စက) အပကါ် ေဘကာတူညီေည် ေို့မဟုတ် ေဘကာမတူညီေည်၊ ပါေင်ေူ မည်မျှက ထင်မြင်ချက်များကို 
ေကမျှေည်ကို ေင်၏ မှတ်စုများတေင် ဖကာ်ပြရန် အရကးကြီးပါေည်။ ပါေင်ေူများမှ ကကာက်ယူရရှိေကာ 
အချက်အေက်ပကါ်တေင် မည်ေို့ ထင်မြင်ကြကာင်းကို မှတ်တမ်းရယူရန် ကြိုးစားပါ။ 

FGD နှင့် KII နှစ်ေုလုံးအတွက် မည်သည့်ဖထာ်ေုတ်သတ်မှတ်ေားသထာ ပုဂ္ဂိုလ်ရထးအေျက်အလက်များ (ဥပမာ - 
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေထါင်းပုံဖြတ်ေြင်းနှင့် လွှဲမှားစွာပြုကျင့်ေြင်း အပါအဝင် ကျားမအေြထပြုအကြမ်းဖက်ေြင်း (GBV) ေံရသူ 
သို့မဟုတ် အေူးဖြစ်ရပ်များ) ကိုမျှ မှတ်သားေားေြင်း မပြုရပါ။

FGD/KII လုပ်ဆောင်နေစဥ်
•	 ဆေကးနေကးမှုတေင် ဆေကးနေကးေကာ ဖြစ်ရပ်တိုများ ေို့မဟုတ် ခိုင်မာေည့်ဥပမာများကို နားထကာင်ပြီး ၎င်းတို့ကို 

မှတ်ေားထားပါ။ ၎င်းတို့ေည် အချက်အေက်တေင် ကြေယ်ေေကာ အေကးစိတ်အချက်များကို ပကါင်းထည့်မည်

•	 ဖြစ်ရပ်တိုများ ေို့မဟုတ် ခိုင်မာေကာဥပမာများနှင့်အတူ ထိုေူ၏ အမှန်တကယ်ပြကာဆိုေည့် စကားေုံးများကို 
အတတ်နိုင်ဆုံး ချရကးထားရန် ကြိုးစားပါ။ ၎င်းေည် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ် များ၏အေံများကို 
တတ်နိုင်ေမျှ အနီးစပ်ဆုံး မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး အချက်အေက်တေင်၎င်းတို့၏ အေံများကို ေူထုမှ ကြားေိနိုင်ရန် 
ေကချာစကေိမ့်မည်။ 

•	 အဖေဲ့ရှိ ပါေင်ေူများ၏ တုံ့ပြန်မှုများ၊ အပြုအမူများ နှင့် စိတ်နကစိတ်ထားများကို ေက့ောရန် ကြိုးစားပြီး ၎င်းတို့ကို 
မည်ေို့ေကာ ပုံစံများဖြင့် (ဥပမာ - စိတ်ပျက်ခြင်း၊ ဒကါေထေက်ခြင်း၊ စိတ်ပျကာ်ရေှင်ခြင်း စေည်တို့) မျှေကေည်ကို 
မှတ်တမ်းပြုေုပ်ထားပါ။   

•	 ေီးခြားအချက်များအပကါ် အုပ်စုအတေင်း ကျယ်ပြန့်ေကာ (ေို့မဟုတ် အများအားဖြင့်) ေဘကာတူညီချက် 
ရရှိေျှင် ယင်းအချက်များကို မှတ်တမ်းပြုေုပ်ထားပါ။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအပကါ် အဖေဲ့တစ်ခုေုံး (ေို့မဟုတ် အများစု) 
က ေဘကာတူေည့်အချိန်တေင် ထိုေို့ေုပ်ဆကာင်ခြင်းက အရကးပါေကာကြကာင့်  ဤေဘကာတူညီမှုမျိုးေည် 
အရကးကြီးပါေည်။  

•	 အကယ်၍ ေင့်အနကဖြင့် ဆေကးနေကးနကေည့် ယကဘုယျအကြကာင်းအရာများ ေို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်များကို စတင်ကြားေိရပါက 
ေင်၏မှတ်စုတေင် ချရကးနိုင် ေို့မဟုတ် ပုံဆေဲထားနိုင်ပြီး ေင့်မှတ်စုများကို ပိုမိုမြင်ောေကာ ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် 
အစီစဥ်တကျ ဖြစ်စကရန် အတူတကေ စတင်အုပ်စုခေဲပါ။  ဤအချက်ေည် အပိုင်း ၃ အချက်အေက်ေက့ောစိစစ်ခြင်း  ရှိ 
အကြကာင်းအရာအား ေက့ောစိစစ်ချက်အပိုင်းေို့ ရကာက်ရှိေည့်အခါ ေင့်အား အကူအညီဖြစ်စကနိုင်ပါေည်။

•	 ေင် ေက့ောကြားေိရေကာ အချက်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်အတေက် ေင်္ကကတများ ေို့မဟုတ် အတိုကကာက်များ 
အေုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ေင်၏ မှတ်တမ်းရယူခြင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်နည်းေမ်းများကို ရှာဖေကပါ။ 

•	 ေင် မေကချာေကာ အကြကာင်းအရာများနှင့်ပတ်ေက်၍ ၎င်းမှတ်စုများ ေို့မဟုတ် အချက်များဘကးတေင် 
အမှတ်အေားများကို ပြုေုပ်ထားပါ။



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်74

FGD/KII ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်

•	 အကယ်၍ ေင့်တေင် မေကချာမှုများ ေို့မဟုတ် မကးခေန်းများ ရှိပါက မှတ်စုများကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။  

•	 အကယ်၍ ေင်ရကးမှတ်ထားေကာ မှတ်စုများ ေို့မဟုတ် အချက်အေက်များနှင့်ပတ်ေက်၍ မကးခေန်းများ ေို့မဟုတ် 
မေကချာမှုများ ရှိပါက ပံ့ပိုးကူညီေူနှင့် ဘာောပြန်ေူ (ရှိပါက) တို့နှင့် ဆေကးနေကးရန် ေီးေန့်နကရာရှာပါ။ ၎င်းတို့ 
ကြားေိရေည်များကို ေူတို့နှင့် စစ်ဆကးပြီး တစ်စုံတစ်ရာထပ်ထည့်ရန် ေို့မဟုတ် ရှင်းေင်းရန် ကူညီနိုင်မှုရှိမရှိ 
မကးမြန်းပါ။ 

•	 ရရှိောေကာ အဓိကအချက်များနှင့် ပါေင်ေူများ၏ တိုက်ရိုက်ကိုးကားချက်များကိုမဆို မီးမကာင်းထိုးပြပါ။ 

•	 အရကးပါောမည့် မည်ေည့်အကြကာင်းအရာကိုမဆို မီးမကာင်းထိုးထားပါ။

ဝန်ထမ်း၏ ခံယူခေက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း - လမ်းညွှန်ခေက်မှတ်စု 
ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းများ ကို ပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်း နှစ်သွယ်ရှိပါသည်။

•	 လူတွထ့မထးမြန်းေြင်းစစ်တမ်းများ- ေန်ထမ်း၏ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းတေင် ပါေင်ရန် အေားအော ရိှေကာ 
ေန်ထမ်းများမှ ေတင်းပကးေဘကာတူညီချက်ရယူနိုင်စကရန်အေို့ငှာ ပါေင်ေိုမှုရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတေင် 
အထကာက်အကူဖြစ်စကရန် ဘာရိုမီတာတွင် ပါဝင်သူ၏ သတင်း အေျက်အလက်စာရွက် ကို ပါေင်ေူများအား ပကးရမည်။     

•	 အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများ - ေန်ထမ်း၏ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကိုဖြည့်ရန် အီးမကးေ်ပကးပို့ေည့်အခါတေင် ဘာရိုမီတာတေင် 
ပါေင်ေူ၏ ေတင်း အချက်အေက်စာရေက်ကို တစ်ပါတည်းတေဲ၍ ပကးပို့ရမည်။ ေင်၏ အကြကာင်းအရာနှင့်ကိုက်
ညီမှုရှိရန် ၎င်းစာရေက်ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စေက်မှုများ ပြုေုပ်ရန် ေိုအပ်ေိမ့်မည်။ စစ်တမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် 
ဖကာ်ထုတ်ေတ်မှတ်နိုင်ေကာ ေန်ထမ်း၏ ေတင်းအချက်အေက်များကို တကာင်းဆိုခြင်းမရှိေကာကြကာင့် အေန်ေိုင်း
ဖြင့်စစ်တမ်းကကာက်ယူခြင်းကို အမည်မဖကာ်ပြဘဲ ပြုေုပ်ရမည်။ စစ်တမ်းဖြည့်ရမည့် ေန်ထမ်းများေည် စစ်တမ်းတေင် 
ပါေင်ေိုေည်ဖြစ်စက မပါေင်ေိုေည်ဖြစ်စက ၎င်းတို့ကို ပကးပို့ထားေကာ စစ်တမ်းေင့်ခ်မှ ေတင်းအချက်အေက်များကို 
အေုံးပြ၍ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အချိန်အတေင်း အပြီးေတ်ဖြည့်ေေင်းရန် ဆုံးဖြတ်ရေိမ့်မည်။

  ဘာရိုမီတာတေင် ပါေင်ေူ၏ ေတင်းအချက်အေက် စာရွက်စာတမ်းအတေက် ေတင်းကပး ေကဘာတူညီမှုနှင့် 
ဘာရိုမီတာတေင် ပါေင်ေူ၏ ေတင်း အချက်အေက်စာရွက် ကနာက်ဆက်တေဲတေင် ြကည့်ပါ။

အွန်လိုင်းစစ်တမ်း တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက် 
လမ်းညွှန်ခေက်

KoBo ေည် ဤေန်ထမ်းစစ်တမ်း ပြုေုပ်ခြင်းအတေက် အေန်ေိုင်းဖြင့်အေုံးပြုရမည့် ကြားခံအရာများအဖြစ် 
ထကာက်ခံအကြံပြုထားပါေည်။ ေင်၏ အေန်ေိုင်းစစ်တမ်းတည်ဆကာက်ရာတေင် အကူအညီဖြစ်စကရန် အကာက်ဖကာ်ပြပါ 
စာရေက်စာတမ်းများကို အေုံးပြုပါ။

•	 ဝန်ေမ်း၏ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကိရိယာ- အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများအတွက် (Excel)  -  ေင်၏ စစ်တမ်းကို KoBo ေို့ 
ထည့်ေေင်းရန် ဤစာရေက်ကို အေုံးပြုရေိမ့်မည်။ 

•	 KoBo အတွက် လမ်းညွှန်ေျက်အဆင့်ဆင့် - အွန်လိုင်းစစ်တမ်းတစ်ေုတည်ဆထာက်ေြင်း  - ဤေမ်းညေှန်ချက်ေည် 
KoBo အကကာင့်တစ်ခုဖေင့်ရာတေင် ေင့်အား အကူအညီဖြစ်စကနိုင်ပြီး ေင်၏အေန်ေိုင်း စစ်တမ်းအတေက် KoBo 
ကိုအေုံးပြုရန်ေည်း အကူအညီဖြစ်စကေိမ့်မည်။ စာရေက်စာတမ်းတေင် ညေှန်ကြားချက်များ ပါေင်ေည်- 

o KoBo အကကာင့်ကို ထူးခြားေကာ စကားေှက်ဖြင့် ကာကေယ်ထားေကာ အကကာင့်အဖြစ် မည်ေို့ 
ဖန်တီးတည်ဆကာက်မည်နည်း။ 

o ပကးထားေကာ Excel ကို KoBo ေို့ မည်ေို့ထည့်ေေင်းပြီး အမည်မေိဖြစ်ကြကာင်းကို ေကချာစက မည်နည်း။ 
(ဖြကဆိုေူများ၏ IP ေိပ်စာများ အပါအေင် မည်ေည့်ကိုယ်ရကးကိုယ်တာ အေကးစိတ် အချက်အေက်များကို 
ကကာက်ယူခြင်းမပြုပါ)  
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o စစ်တမ်းေင့်ခ်ကို မျှေကရန်နှင့် ဖြန့်ေကရန် မည်ေည့်နကရာမှ ရရှိမည်နည်း (အကာက်တေင်ကြည့်ပါ) နှင့် 

o စစ်တမ်းဖြကဆိုချက်များကို မည်ေို့ ေင်ရကာက်ကြည့်ရှုပြီး ကူးယူနုိင်မည်နည်း။

စစ်တမ်းကို ဖြန့်ေကခြင်း 

•	 စစ်တမ်းကို ဖြန့်ေကရာတေင် မတူညီေကာ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်နကေကာ အဖေဲ့အစည်းများစောကို 
တတ်နိုင်ေမျှ ညှိနှိုင်းေုပ်ဆကာင်ရန်ကြိုးစားပါ။ ၎င်းကို ကျားမအခြကပြု အကြမ်းဖက်ခြင်း (GBV) ဆိုင်ရာ အစုအဖေဲ့ခေဲ 
/ ကဏ္ဍ ညှိနှိုင်းဆကာင်ရေက်ခြင်း နှင့် အခြားကဏ္ဍ ညှိနှိုင်းဆကာင်ရေက်ခြင်းအဖေဲ့များ မှတစ်ဆင့်  ေုပ်ဆကာင်ရန် 
ထကာက်ခံအကြံပြုထားေည်။ ၎င်းတို့၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် မတူညီေကာ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်းများကို ၎င်တို့၏ 
အီးမကးေ်စာရင်းများမှတစ်ဆင့် အီးမကးေ်ပကးပို့နိုင်ေည်။ 

•	 ေန်ထမ်း၏ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းဖြည့်ရန် အီးမကးေ်ေင့်ခ် ပကးပို့ချိန်တေင် ဘာရိုမီတာတွင် ပါဝင်သူ၏ 
သတင်း အေျက်အလက်စာရွကက်ိုေည်း တစ်ပါတည်းတေဲပို့ ပကးရပါမည်။ ေင်၏ အကြကာင်းအရာနှင့် 
ကိုက်ညီမှုရှိရန် ၎င်းစာရေက်ကို ပြင်ဆင်ဖြည့်စေက်မှုများ ပြုေုပ်ရန် ေိုအပ်ေိမ့်မည်။ အေန်ေိုင်းမှ ဖြကကြားေကာ 
ေန်ထမ်း၏ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကို အမည်ဖကာ်ပြခြင်းမပြုဘဲ ကကာက်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတေင် 
ပါေင်မှုေည် မိမိဆန္ဒအေျကာက်ဖြစ်ရမည်။ GBV ဆိုင်ရာ အခြားေကာပုံစံများ ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
နှကာင့်ယှက်မှုများ ကြုံတေက့ခဲ့ရေကာ အကူအညီပကးရကးေုပ်ေားများအတေက် အထကာက်အပံ့နှင့် ရရှိနိုင်ေကာ 
ေန်ဆကာင်မှုများဆိုင်ရာ ေတင်းအချက်အေက်များကို ဖြည့်စေက်ရန်အတေက် ဘာရိုမီတာတေင် ပါေင်ေူ၏ 
ေတင်းအချက်အေက်စာရေက်အဆုံးတေင် အပိုင်းတစ်ခုပါရှိပါေည်။ 

•	 အေန်ေိုင်းစစ်တမ်းဖြကဆိုချက်များကို ကကာာက်နုတ်စုစည်းခြင်း - ေက့ောစိစစ်ရန်အတေက် KoBo တေင် Excel 
စာရေက်အေေတ်တစ်ခုကို အေိုအေျကာက် ပကးထားပါေိမ့်မည်။ ထို့နကာက် အချက်အေက်ေက့ောစိစစ်မှု အဆင့်တေင် 
အေုံးပြုရန်အတေက် ဖြကဆိုမှုများကို ကူးယူနိုင်ပါေည်။

အခေက်အလက် ကောက်ယူခြင်းအဖွဲ့ဝင်မေားနှင့်အတူ လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းစစ်တမ်း 
အကောင်အထည်ဖော်မှု အတွက် လမ်းညွှန်ခေက်

•	 စစ်တမ်းဖြန့်ေကခြင်း - အေန်ေိုင်းစစ်တမ်းအတေက် ဖကာ်ပြထားေည့်အတိုင်း တူညီေကာ ေုပ်ထုံးေုပ်နည်း များကို 
ေိုက်နာဆကာင်ရေက်ပါ။ ေင့် အီးမကးေ်တေင် စစ်တမ်း၏ (ဝန်ေမ်း၏ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကိရိယာ-လူတွထ့
မထးမြန်းေြင်းစစ်တမ်းများ)  MS Word  ကို ေကချာထည့်ေေင်းကာ - ေူတေက့ မကးမြန်းခြင်း ေို့မဟုတ် အေန်ေိုင်း - 
အခေင့်အေမ်းနှစ်မျိုးစေုံးဖြင့် ရရှိနိုင်ကြကာင်း မီးမကာင်းထိုးပြပါ။  

•	 ေန်ထမ်း၏ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းတေင် ပါေင်ောရန်ရှိေကာ ေန်ထမ်းများထံမှ ေတင်းပကးေဘကာတူညီမှု 
ရယူရန်အေို့ငှာ  စစ်တမ်းတေင် ပါေင်ေိုမှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတေင် အထကာက်အကူဖြစ်စကရန်အတေက် ဘာရိုမီတာတေင် 
ပါေင်ေူ၏ေတင်းအချက်အေက်စာရေက်ကို ၎င်းေန်ထမ်းများအား ပကးပို့ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ေတင်းပကးေဘကာတူညီ 
ပြုေုပ်နိုင်ရန် ေိုအပ်ေကာ အချိန်နှင့်နကရာ ရရှိကြကာင်းကို ေကချာစကရမည်။  ေင် ၏ဒကေအခြကအနကနှင့် ကိုက်ညီေကာ 
ေတင်းအချက်အေက်များကို ထပ်ထည့်၍ ဤစာရေက်ကို ေိုက်ေျကာညီထေကဖြစ်အကာင် ပြုေုပ်ပါ။ 

•	 အကယ်၍ ေန်ထမ်းများမှ ေတင်းပကးေဘကာတူညီမှု ပကးပို့ောပါက စစ်တမ်းေုပ်ဆကာင်ရန် ေုံခြုံပြီး ေျှို့ေှက်ေကာ 
နကရာတေင် ၎င်းတို့နှင့်တေက့ဆုံနိုင်ရန် စီစဥ်ပါ။   

•	 အခြကခံေိုအပ်ချက် - ေူတေက့မကးမြန်းခြင်းစစ်တမ်းများ ကို ပံ့ပိုးကူညီပကးေကာ ဘာရိုမီတာအဖေဲ့ေင်များေည် 
ဖြကဆိုေူများနှင့် တူညီေကာအဖေဲ့အစည်းမှ မဖြစ်ရပါ။
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KoBo တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း 
လမ်းညွှန်ခေက်အဆင့်ဆင့်
ေင်၏ အေန်ေိုင်းစစ်တမ်းအတေက် KoBo အကကာင့်အေုံးပြုခြင်း လမ်းညွှန်ေျက်အဆင့်ဆင့။် စာရေက်စာတမ်းတေင် 
ညေှန်းကြားချက်များ ပါေင်ေည်။

o KoBo အကကာင့်ကို ထူးခြားေကာ စကားေှက်ဖြင့် ကာကေယ်ထားေကာ အကကာင့်အဖြစ် မည်ေို့ 
ဖန်တီးတည်ဆကာက်မည်နည်း။

o ပကးထားေကာ Excel ကို KoBo ေို့ မည်ေို့ထည့်ေေင်းမည်နည်း။ 

o စစ်တမ်းေင့်ခ်ကို မျှေကရန်နှင့် ဖြန့်ေကရန် မည်ေည့်နကရာမှ ရရှိမည်နည်း။ 

o စစ်တမ်းဖြကဆိုချက်များကို မည်ေို့ ေင်ရကာက်ကြည့်ရှုပြီး ကူးယူနုိင်မည်နည်း။

အဆင့် ၁ - သင်၏ အေမဲ့ KoBo အကထာင့်တည်ဆထာက်ေြင်း 

	 ဤအင်တာနက်စာမျက်နှာေို့ေင်ပါ။ https://kobo.humanitarianresponse.info/accounts/register/#/

o “အကကာင့်ဖေင့်ရန်” စာမျက်နှာေို့ေေားပါ၊ ေင်၏အေကးစိတ် ေတင်းအချက်အေက်များကို ဖြည့်ပြီး စာမျက်နှာ၏ 
အကာက်ခြကရှိ အစိမ်းရကာင် «အကကာင့်ဖေင့်ခြင်း» ခေုတ်ကို နှိပ်ပါ။  

o သင်၏ အီးမထးလ် ကို ဖွင့်ပါ။ ၎င်းတေင် ပကးပို့ထားေကာ ေင့်ခ့်ကုိ နှိပ်ပြီး သင်၏ KoBo အကထာင့် ကို 
«အသက်သွင်းပါ»။

o ေင့်ခ့်ကို နှိပ်ပြီးေည်နှင့် KoBo project dashboard ရှိေကာ အင်တာနက်စာမျက်နှာေို့ ပြန်ေည်ရကာက်ရှိေိမ့်မည်။ 

o ယခုတေင် KoBo ကို အေုံးပြုရန် အဆင်ေင့်ဖြစ်ပါပြီ။ 

အဆင့် ၂ -  နထရာ «အသစ်» ဖန်တီးကာ KoBo ေဲသို့ ဝန်ေမ်း၏ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကိရိယာ ကို 
ေည့်သွင်းပါ။

	 KoBo project dashboard ပကါ်မှ ေက်ေဲအပကါ်ဖက်ရှ ိ“NEW” ကို နှိပ်ပြီး Create project: Choose a source ဟူေကာ 
ဖန်ေားပြင် ပကါ်ောေိမ့်မည်။ ပြီးနကာက် “UPLOAD an XLSForm.” ကို နှိပ်ပါ။ 

o ဝန်ေမ်း၏ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကိရိယာ ရှိသထာနထရာ (Excel)၊ ဤဖိုင်ကို “Staff Perception Survey Tool.
XLS”  
 ဟုအမည်ပကးထားေည်။ အရထးကြီးသည်- ဤ Excel မှ မည်သည့်အေျက်အလက် သို့မဟုတ် 
သတင်းအေျက်အလက်များကို ပြထာင်းလဲေြင်းမပြုရ။ 

o ဖိုင်ကိုတေက့ေကာအခါ ၎င်းကို KoBo ေို့ ထည့်ေေင်းပါ။ Excel ဖိုင် ကို ရေကးချယ်ပါ ေို့မဟုတ် ပကါ်ောေကာ 
ဖန်ေားပြင်အပကါ်ေို့ တိုက်ရိုက် «ဆေဲချပါ»။ 

o “Staff Perception Survey Tool.XLS”26 ဖိုင်ကို ထည့်ေေင်းပြီးေည်နှင့် ေင်၏ “PROJECT အမည်” 
ဝန်ေမ်း၏ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ «ဖကာ်ပြချက»် ကိုေည်း ထပ်ထည့်နိုင်ေည်။ 
ဤေုပ်ငန်းစဥ်ပြီးမြကာက်ရန် “CREATE PROJECT” ကို နှိပ်ပြီး ေန်ထမ်း၏ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကိရိယာ ကို 
ထည့်ေေင်းနိုင်ပါပြီ။

အဆင့် ၃ - သင်၏ ဝန်ေမ်း၏ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း အတွက် မျှဝထနိုင်သထာ လင့်ေ့် ပြုလုပ်ေြင်း။

	 ဤစစ်တမ်းကို ထည့်ေေင်းပြီးနကာက် ညာဖက်အပကါ်ဆုံးထကာင့်ရှိ “မျက်ေုံးပုံေဏ္ဍာန်” ေင်္ကကတ ကို နှိပ်ပြီး 

26 The Staff Perception Survey Tool.XLS ကို KOBO စစ်တမ်းေို့ ထည့်ေေင်းနိုင်ရန် ဤကနရာမှ ရရှိနိုင်ေည်။  
https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် 77

၎င်းကို «အကြိုကြည့်ရှုခြင်း» ကို ပြုေုပ်ပါ။ ၎င်းေည် စစ်တမ်းကို ဖြည့်ပြီးေည့်အခါတေင် ပါေင်ေူများအနကဖြင့် 
ပြန်ေည်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် «အကြိုကြည့်ရှုခြင်း» ဖန်ေားပြင် ကို ဖေင့်ပကးမည်ဖြစ်ေည်။    

	 ဤစစ်တမ်းကို အေုံးပြုရန် အဆင်ေင့်ဖြစ်ကြကာင်း ဆုံးဖြတ်ပြီးေည့်နကာက် သင်၏စစ်တမ်းကို စတင်အသုံးပြုရန် “DE-
PLOY” ကို နှိပ်ပါ။ 

	 သင်၏ စစ်တမ်းလင့်ေ့်ကို မျှဝထရန် အေျက်အလက်ကထာက်ယူသည့်အပိုင်းကို ဆွဲေျကာ စစ်တမ်းလင့်ေ့်ကို 
ကူးယူရန်အတွက် “COPY” ကို နှိပ်ပါ။ ၎င်းနကာက် ဤစစ်တမ်းကို ဖြကဆိုမည့် မည်ေူ့ကိုမဆို ေင့်ခ့်ကို မျှေကနိုင်ပါပြီ။ 

o စစ်တမ်းေင့်ခ့်ကို ဖြန့်ေကရန်အတေက် ေင်အေုံးပြုေည့်  အခြားအေားတူ စာရေက်စာတမ်းများ ေို့မဟုတ် 
ဘာရိုမီတာတွင် ပါဝင်သူ၏ သတင်း အေျက်အလက်စာရွက ်(ဘာရိုမီတာတေင် ပါေင်ေူ၏ ေတင်း 
အချက်အေက်စာရေက်နှင့် ေတင်းပကးေဘကာတူညီမှု၏ နကာက်ဆက်တေဲတေင် တေက့ရှိနိုင်ေည်) ထဲေို့ ဤေင့်ခ့်အား 
ကူးယူနိုင်ပါပြီ။ 

	 “OPEN” ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် စစ်တမ်းကိုေည်း ဖေင့်နိုင်ပြီး ေင်၏ ကိရိယာနှင့်တကေ ေီးခြားစာမျက်နှာ 
ထေက်ပကါ်ောေိမ့်မည်။

အဆင့် ၄ - သင်၏ ဝန်ေမ်း၏ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း အေျက်အလက်ကို ဒထါင်းလုဒ်ပြုလုပ်ေြင်း။

	 အေန်ေိုင်းပါေင်ေူများထံမှ အနည်းဆုံး စစ်တမ်း တစ်ခု ေို့မဟုတ် စစ်တမ်းများ ကကာက်ယူပြီးေည့်နကာက် «DATA” 
ဟုခကါ်ေကာ စာမျက်နှာအေစ်တစ်ခု ကို KoBo project စာမျက်နှာပကါ်တေင် ရရှိောနိုင်မည်။ ၎င်းကို နှိပ်ေိုက်ေကာအခါ 
အစီရင်ခံစာအနှစ်ချုပ် စာမျက်နှာ ကို ေင်တေက့ရေိမ့်မည်။ 

	 အချက်အေက်ကူးယူမည့်စာမျက်နှာေို့ေေားရန် ဘယ်ဖက်ခြမ်းရိှ “DOWNLOADS” ခေုတ်ကို နှိပ်ပါ။ 
ေင်၏အချက်အေက်များကို ကူးယူရန် အဆင်ေင့်ဖြစ်ေည့်အခါ “EXPORT” ခေုတ်ကို နှိပ်ပါ။ 

	 “EXPORTS” ကို ဆေဲချပြီးနကာက် ေင်တင်ပို့ပြီးေည့် ဖိုင်ကို ယခုဒကါင်းေုဒ် ပြုေုပ်နိုင်ပါပြီ။ ဒကါင်းေုဒ် ပြုေုပ်ရန် 
 အကာက်ေို့ညေှန်ပြနကေည့် မြှား ေင်္ကကတ ကို နှိပ်ေိုက်ေည့်အခါ ေင်၏ စစ်တမ်း အချက်အေက် Excel ဖိုင်ကို 
အေိုအေျကာက် ဒကါင်းေုဒ် ပြုေုပ်ပကးပါေိမ့်မည်။   

ဖိုင်ကို ဒကါင်းေုဒ် ပြုေုပ်ထားေည့်နကရာတေင် ရိုးရှင်းစော ညေှန်ပြပါ၊ ယခုတေင် ေင်၏ ေန်ထမ်း၏ခံယူချက်ဆိုင်ရာ 
စစ်တမ်းအချက်အေက်ကို အေျက်အလက်မှတ်တမ်းယူေြင်းနှင့် အမှတ် ပထးေြင်း စာရွက်စာတမ်း (Excel)27 
  ထဲေို့ ထည့်ေေင်းရန် အဆင်ေင့်ဖြစ်ပါပြီ။  

27 အချက်အေက်မှတ်တမ်းယူြခင်းနှင့် အမှတ်ကပးြခင်းစာရွက်စာတမ်း(Excel) ကို https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/ တေင် 
ကတေ့နိုင်ပါေည်။
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ြပန်လည်စုစည်းခေက် - ဘာရိုမီတာြဖင့် 
တိုင်းတာသည့် ရလဒ်နယ်ပယ် ၄ ခု
ဘာရိုမီတာသည် အရေးကြီးသော ရလဒ် နယ်ပယ်မေား ၄ ခ ုညီမေှစွာ တိုင်းတာသည်။

အမေ ိုးသမီးမေားနှင့် မိန်းကေလးငယ်မေားမှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မေတာ်မတရားြပုြခင်း၊ 
ေခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း နှင့် လွဲမှားစွာ ြပ ျင့်ခံရခေနိ်တွင် လုံခခုံ၍ 

လျှ ို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းမှု ရှိကာ တာဝန်ခံမှုရှိေသာ ဝန်ေဆာင်မှုမေားအား ယုံကကည်ပပီး 
လက်လှမ်းမီသည်။

ထိခိုက်နစ်နာရေသာ အမေ ိုးသမီးမေားနှင့် မိန်းကေလး ငယ်မေားမှ လူသားခေင်း 
စာနာမှု ဆိုင်ရာ အရင်းအြမစ်မေား နှင့် ဝန်ေဆာင်မှုမေား အေပါ် ထိန်းခေုပ်နိုင်ကာ 

တန်းတူညီမျှစွာ လက်လှမ်းမီမှု ရှိသည်။ 

လူသားခေင်းစာနာမှု လုပ်ေဆာင်ေနသူမေားမှ အာဏာကို အြပုသေဘာေဆာင်၍ 
အသုံးြပုကာ အမေ ိုးသမီးမေားနှင့် မိန်းကေလးငယ်မေား၊ ထိခိုက်နစ်နာရေသာ 

ရပ်ရွာလူထုအား ေလးစား တန်ဖိုးထားသည်။  

လူသားခေင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းမေားက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မေတာ်မတရားြပုြခင်း၊ ေခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်း နှင့် လွဲမှားစွာြပုကေင့်ြခင်းကို 

ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းရန် ဝန်ထမ်းမေားအား တာဝန်ခံမှုရှိေစသည်။  

၁

၂

၃

၄

 
ဘာရိုမီတာတေင် ရေဒ်နယ်ပယ် ၄ ခုစေုံးမှ ေတင်းအချက်အေက်များကို စုစည်းရန်အတေက် အေျက်အလက် 
စုဆထာင်းရထးကိရိယာများ (၄) ေ ုကို အေုံးပြုထားေည်။ 

၁) ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးခြင်း (FGD)

၂) အဓိကေတင်းပကးေူအား မကးမြန်းခြင်းများ (KII)

၃) ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်း

၄) ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း 

ထို့ပြင် အဆိုပါေုပ်ဆကာင်ချက် ၃ ခုမှ အချက်အေက်များကို ေိမ်းဆည်းရန် ကိရိယာ ၄ ခု ရှိပါေည်။ 

• ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးခြင်း မှတ်စုများပုံစံ 

• အဓိကေတင်းပကးေူအား မကးမြန်းခြင်း မှတ်စုများပုံစံ 

• ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း ဖြကဆိုချက်များပုံစံ (ေူတေက့မကးမြန်းစစ်တမ်းများအတေက်) 

• ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကို KoBo ဖြင့် အေန်ေိုင်းတေင် ဖြကဆိုခြင်း  (အေန်ေိုင်းစစ်တမ်းများအတေက်)

ဤကိရိယာများကို အချက်အေက်စုဆကာင်းရကး ကိရိယာများ ၏ နကာက်ဆက်တေဲတေင် တေက့ရှိနိုင်ေည်။ 
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အခေက်အလက် မှတ်တမ်းတင်ြခင်းမှ 
အခေက်အလက် ေလ့လာစိစစ်မှုအထိ - 
အဆင့် ၃ ဆင့်
အချက်အေက်များအားေုံးကို ကကာက်ခံပြီးေည်နှင့် ေုပ်ဆကာင်ရန် အဓိက အဆင့် (၃) ဆင့် ရှိေည်။ 

1) အရည်အတွက်ပြ (ကိန်းဂဏာန်း) အေျက်အလက်မှတ်တမ်းတင်ေြင်း နှင့် လထ့လာစိစစ်ေြင်း 

2) အရည်အသွထးပြ (အကျဥ်းေျုပ်) အေျက်အလက် အကြထာင်းအရာအလိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်ေြင်းနှင့် လထ့လာစိစစ်ေြင်း 

3) ဘာရိုမီတာ ရှာဖွထတွထ့ရှိေျက်များအားလုံးကိုေြုံငုံ၍ လထ့လာစိစစ်ေြင်း

နကာက်ထပ် အပိုင်း ၃ ပိုင်းေည် အချက်အေက်များကို နားေည်ေဘကာပကါက်ပြီး ေက့ောစိစစ်ပုံ၊ အချက်အေက်များကို 
မှတ်တမ်းတင်ပုံနှင့် အမှတ်ပကးပုံ တို့အပါအေင် နကာက်ထပ်အေကးစိတ် အချက်အေက် များကို ဤအဆင့်များအရ 
ေမ်းညေှန်ပကးပါေိမ့်မည်။ 

အဆင့် ၁ - အရည်အတွက်ြပ 
အခေက်အလက်မှတ်တမ်းတင်ြခင်းနှင့် ေလ့လာစိစစ်ြခင်း 
- ကွင်းဆင်းေလ့လာရမည့် စာရင်း နှင့် ဝန်ထမ်းမေား၏ 
ခံယူခေက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း
ဘာရိုမီတာ အမှတ်ပကးရန်အတေက် ေင်၏ အချက်အေက်စုစည်းရကး ကိရိယာ (၂) ခုကို အေုံးပြုရပါမည်။

• ကွင်းဆင်းလထ့လာရမည့်စာရင်း 

• ဝန်ေမ်းများ၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း (လူတွထ့မထးမြန်းေြင်းနှင့် အွန်လိုင်းစစ်တမ်းဖြထဆိုမှုများ)

အခေက်အလက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် လေ့လာစိစစ်ခြင်း ExcEl ကိရိယာ
ဤ အချက်အေက်စုစည်းရကးကိရိယာများ (၂) ခုမှ ရရှိောေကာ ကိန်းဂဏာန်းအချက်အေက်များအားေုံး
ကို မှတ်တမ်းတင်ရန်အတေက် ၎င်းတို့နှစ်ခုစေုံးမှ အမှတ်များကို အဓိက အေျက်အလက်မှတ်တမ်းတင်ေြင်းနှင့် 
အမှတ်ပထးေြင်းစာရွက်စာတမ်း (EXCEL)  ထဲေို့ ထည့်ေေင်းရမည်။ ဤစာရေက်စာတမ်းများကို အပိုင်း ၃ အချက်အေက် 
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ေက့ောစိစစ်ခြင်းကိရိယာတေင် တေက့နိုင်ပါေည်။ ေင်၏ အချက်အေက်များကို ထပ်ပကါင်းရန်/
မှတ်တမ်းတင်ရန် နှင့်  ဤစာရေက်စာတမ်းများကို အေုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့် ညေှန်ကြားချက်များ တို့နှင့်ပတ်ေက်၍ေည်း 
တူညီေကာအပိုင်းတေင် တေက့နိုင်ပါေည်။ ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့် စာရင်း နှင့် ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ 
ေူတေက့မကးမြန်းခြင်းစစ်တမ်း တို့အတေက် ေင်စုဆကာင်းေည့် အချက်အေက် ပုံစံများအပကါ်မှ ၎င်းအချက်အေက်များကို 
တိုက်ရိုက် ထပ်ပကါင်းထည့်နိုင် ပါေည်။ ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ အေန်ေိုင်းစစ်တမ်းအတေက် အပိုင်း ၂ 
အကကာင်အထည်ဖကာ်ခြင်းတေင် ရှင်းပြထားေည့်အတိုင်း KoBo မှ ဖြကဆိုချက်များကို ကူးယူပြီး Excel တေင် ထည့်ေေင်းရန် 
ေိုအပ်ပါေည်။ 
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အမှတ်မေားကို တွက်ခေက်ခြင်း
အချက်အေက်စုဆကာင်းရကး ကိရိယာ နှစ်ခုမှ အချက်အေက်များအားေုံးကို ထည့်ပကါင်းပြီးေည်နှင့် ေင်၏ 
ဘာရိုမီတာ စုစုပကါင်းအမှတ်ကို Excel က အေိုအေျကာက် တေက်ချက်ပကးပါေိမ့်မည်။   ၎င်းတေင် တိုင်းတာနကေည့် 
မတူညီေကာ ရှုထကာင့်များအတေက် ရမှတ်များနှင့် ရေဒ် ၄ ခုစီမှ ရမှတ်များကို ကြည့်ရှုနိုင် ပါေည်။ ၎င်းေည် ေင်၏ 
အကြံပြုထကာက်ခံချက်များနှင့် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ( နကာက်ထပ်အချက်များအတေက် အပိုင်း ၄- စည်းရုံး ေှုံ့ဆကာ်ရကးနှင့် 
ဖြန့်ေကရကး တေင် ကြည့်ပါ) တေင် ေင်ထည့်ေေင်းေိုေကာ ေက့ောစိစစ်မှုနှင့် အချက်အေက်များကို ရေကးချယ်ရန် 
ေိုက်ေျကာညီထေကဖြစ်စကပါေည်။

ဘာရိုမီတာသည် မည်သို့အမှတ်ပေးသနည်း။
အဆိုပါ နယ်ပယ်ေကးခုေုံး၌ GBV၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့ ်ေေဲမှားစောပြု
ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာတေင ်ေူေားချင်းစာနာမှ ုတုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ခြင်း၏ အခြကအနကကို အမှတ်ပကးရန် ဘာရိုမီတာအား “မီးပွိုင့ ်
အေျက်ပြစနစ်” (အနီ၊ ေိမ္မကာ်၊ အေါနှင့် အစိမ်း) ကို အသုံးပြုေားသည်။ 

ယင်းနယ်ပယ်ေကးခု၏ တစ်ခုချင်းစီတေင် တစ်ဦးချင်းအား စိစစ်အကဲဖြတ်ေည့ ်မတူညီေကာ စံေတ်မှတ်ချက်များ 
ရှိေည်။ စံေတ်မှတ်ချက် တစ်ခုစီတေင် ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်း၊ ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးခြင်း၊ ေန်ထမ်းများ၏ 
ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း နှင့် အဓိကေတင်းပကးေူအား မကးမြန်းခြင်း စေည့် အချက်အေက် စုဆကာင်ရကးကိရိယာ 
(၄) ခုဖြင့် ကကာက်ယူစုဆကာင်းထားေကာ ေတင်းအချက်အေက်များအပကါ် အခြကခံပြီး ၁ မှ ၄ အထိ (အနီမှ အစိမ်း) 
အမှတ်ပကးမည့ ်ကဏ္ဍအစုံပါရှိေည်။28

အဝါ =  
၃ မှတ်

အနီ=  

၁ မှတ်   

လိေမော် = 

၂မှတ်  

အစိမ်း= 
၄ မှတ် 

ထိုရမှတ်များမ ှဘာရိုမီတာေည ်အနီမှ အစိမ်းအထိ ရေဒ်ေကးခုစီအတေက ်တစ်ခုချင်းစီ အဆင့်ေတ်မှတ်ပကးမည့ ်
အပြင် နယ်ပယ်ေကးခုေုံးမ ှရမှတ်များကိ ုပကါင်းထည့်ကာ ေက့ောစိစစ်ထားေည့ ်ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှုအတေက ်ရမှတ်ပကါင်းတို့ကိ ုပြေပကးေည်။

28 အပိုင်း ၂ - အကကာင်အထည်ကဖာ်ြခင်း ကို ြကည့်ရန်။
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စံေတ်မှတ်ချက် အားေုံးထဲမှ ခိုင်မာေကာ အကာင်မြင်မှု။ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းအပါအေင် 
GBV ကိုကြိုတင်ကာကေယ်ရန်နှင့် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ရန် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
အကူအညီပကးရကး အေိုင်းအေိုင်း၏ ခိုင်မာေကာ စေမ်းရည်နှင့် အကကာင်းဆုံး အေက့အကျင့်ကို 
ကိုယ်စားပြုေည်။ အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းထက် ကျကာ်ေေန်ေည်။

စံေတ်မှတ်ချက် အများစုထဲမှ ကျကနပ်ေကာက်ေကာ အကာင်မြင်မှု။ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းအပါအေင် 
GBV ကိုကြိုတင်ကာကေယ်နိုင်စေမ်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်နိုင်စေမ်းကို ပြေည်။ 
အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီေည်။ 

စံေတ်မှတ်ချက် အများစုထဲမှ အကန့်အေတ်ဖြင့် အကာင်မြင်မှု။ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းအပါအေင် 
GBV ကိုကြိုတင်ကာကေယ်နိုင်စေမ်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်နိုင်စေမ်း အချို့ကိုပြေေည်။ 
အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းများ ပြည့်မီကြကာင်း ေကချာစကရန် တိုးတက်မှုများ ေိုအပ်ေကးေည်။ 

စံေတ်မှတ်ချက်များ တစ်ေျှကာက် မေုံေကာက်ေကာ အကာင်မြင်မှု။ 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပကးရကး အေိုင်းအေိုင်းမှ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းအပါအေင် 
GBV ကို ပြည့်မီစော ကြိုတင်ကာကေယ်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ခြင်း မရှိ။ မူေါဒနှင့် 
အေက့အကျင့် တိုးတက်ောအကာင် ရှင်းေင်းေကာ ဗျူဟာကျေည့် အစီအစဉ်များ 
ေိုအပ်ေည်။ အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်း၏ အကာက်တေင်ရှိေည်။ 

၉၁ - ၁၀၀%

၆၇ - ၉၀%

၅၁ - ၆၆%

၀ - ၅၀%

ဤ စုစုပကါင်းအမှတ်များကို ရရှိရန် ေင့်အနကဖြင့် ၎င်းအချက်အေက်စုဆကာင်းရကးကိရိယာ (၂) ခုမှ တေက့ရှိချက်များကို 
ပထမဆုံး အမှတ်ပကးရန် ေိုပါေည်။

စံေတ်မှတ်ချက် အားေုံးထဲမ ှခိုင်မာေကာ အကာင်မြင်မှု။ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့ ်ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းအပါအေင ်GBV ကိုကြိုတင်ကာကေယ်ရန်နှင့ ်တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ရန ်ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပကးရကး အေိုင်းအေိုင်း၏ ခိုင်မာေကာ စေမ်းရည်နှင့ ်အကကာင်းဆုံး အေက့အကျင့်ကိ ုကိုယ်စားပြုေည်။ အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းထက် ကျကာ်ေေန်ေည်။

စံေတ်မှတ်ချက် အများစုထဲမ ှကျကနပ်ေကာက်ေကာ အကာင်မြင်မှု။ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့ ်ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းအပါအေင ်GBV ကိုကြိုတင်ကာကေယ်နိုင်စေမ်းနှင့ ်တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်နိုင်စေမ်းကိ ုပြေည်။ အနိမ့်ဆုံးစံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီေည်။
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ကွင်းဆင်းေလ့လာရမည့်စာရင်း နှင့် ဝန်ထမ်းမေား၏ 
ခံယူခေက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း ကို အမှတ်ေပးရန် လမ်းညွှန်ခေက်
အကာက်ဖကာ်ပြပါ အပိုင်း (၂) ပိုင်းေည် အချက်အေက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမှတ်ပကးခြင်း စာရေက်စာတမ်း (Ex-
cel) တေင် ကိရိယာများ ထည့်ပကါင်းခြင်းအားဖြင့် ကွင်းဆင်းလထ့လာရမည့်စာရင်း နှင့် ဝန်ေမ်းများ၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ 
စစ်တမ်းကိရိယာများမှ သင်၏ တွထ့ရှိေျက်များကို အမှတ်ပထးမှုအတွက် လမ်းညွှန်ေျက ်ပကးပါေည်။

ကွင်းဆင်းေလ့လာရမည့်စာရင်း ကို အမှတ်ေပးြခင်း

ကွင်းဆင်းလထ့လာရမည့် စာရင်းတေင် ၁) ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် 
ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း တို့ကို ကြိုတင်ကာကေယ်တားဆီးရကး ယန္တရားများနှင့် ဘကးကင်း ေုံခြုံမှုဆိုင်ရာ မူေါဒများ၊ 
နှင့် ၂) ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှုေကာ ပတ်ေန်းကျင် စေည့် ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု 
တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှု၏ အဓိကနယ်ပယ် (၂) ခု ကို ဆန်းစစ်ေည့် မကးခေန်း ၆၆ ခု ဖြင့် ဖေဲ့စည်းပါေင်ပါေည်။ ထို့နကာက် 
အဆိုပါနယ်ပယ်များကို အကဲဖြတ်မှုခကါင်းစဥ် ၁၆ ခုဖြင့် အေကးစိတ် ထပ်မံ ခေဲခြားထားပြီး  ခကါင်းစဥ်တစ်ခုချင်းစီေည် 
ရေဒ်နယ်ပယ် တစ်ခု ေို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေကာ နယ်ပယ်များ တေင် အကျုံးေင်ေည်။

စာရွက်စာတမ်းပြန်လည်သုံးသပ်ေြင်း - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှထာင့်ယှက်ေြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေထါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ေုတ်ေြင်းနှင့် 
လွှဲမှားစွာပြုကျင့်ေြင်း တို့ကို ကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရထး ယန္တရားများ နှင့် ဘထးကင်း လုံေြုံမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒများ 

ဤအပိုင်းတေင် အများပြည်ေူ ရရှိနိုင်ေကာ ရှိနှင့်ပြီးေည့် စာရေက်စာတမ်းများကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်မှု ပါေင်ပါေည်။ 

  ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှကာင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ေိင်ပိုင်ဆိုင်ရာခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း နှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း ကို 
ထုတ်ဖကာ်ပြကာဆိုရန် ကတိကေတ်ပြုထားေည့်   ေူေားချင်းစာနာေကာ ေူမှုအေိုက်အေန်း

  ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းကို ကာကေယ်တားဆီးခြင်း (PSEA) ကေန်ယက်များ

  ရပ်ရောအခြကပြု တိုင်ကြားမှုယန္တရား (CBCM) နှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ

  CBCM ကို အေုံးပြုနိုင်မှု

  အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များအတေက် ေုံခြုံေကာနကရာများ

  ရပ်ရောေူထုအတေက် ေေှဲပြကာင်းညေှန်းပို့ခြင်းများ

  ဘကးကင်းေုံခြုံမှုစစ်ဆကးခြင်းများ

ကွင်းဆင်းလထ့လာေြင်း - လူသားေျင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆထာင်ရွက်မှု ပတ်ဝန်းကျင ်

ဤအပိုင်းတေင် ေူေားချင်းစာနာမှု တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှု ေုပ်ဆကာင်နကေည့် ပတ်ေန်းကျင်ကို  ကေင်းဆင်း ေက့ ောကာ 
ေူတေက့မကးမြန်းခြင်းတို့ ပါေင်ပါေည်။  

  GBV ကာကေယ်တာဆီးရကးနှင့် အန္တရာယ်ေျကာ့ချရကး 

  အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များအတေက် ေုံခြုံေကာနကရာများ 

  ကျန်းမာရကးပြုစုစကာင့်ရှကာက်မှု 

  အာဟာရဆိုင်ရာ ေန်ဆကာင်မှုများ

ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်း ကိရိယာ ( နကာက်ဆက်တေဲ - အချက်အေက်စုဆကာင်းရကး ကိရိယာများ) တေင် 
မကးခေန်းတိုင်းအတေက် ညာဖက်အစေန်း၌ «ရမှတ်များ« ဟူေကာ ဇယားတိုင်ရှိေည်။ ဤကိရိယာရှိ မကးခေန်းအားေုံးမှာ 
အရကးပါမှု တူညီပြီး ရမှတ်များကို အကာက်ပါအတိုင်း ပိုင်းခြားထားေည်။  
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• ၁ မှတ် 

• ၀.၇၅ မှတ်

• ၀.၅၀ မှတ်

• ၀.၂၅ မှတ်

• ၀ မှတ်

• မေိပါ ေို့မဟုတ် မေက်ဆိုင်ပါ (NA) ဟူေည့် ဖြကဆိုမှုများကို ရမှတ်များမှ ပယ်ချန်ထားမည်။

ရမှတ် «၁» ေည် မကးခေန်းကို အပြုေဘကာဆကာင်ေကာ ဖြကဆိုမှုအဖြစ် ကိုယ်စားပြုေည်။ ရမှတ် «၀» ေည် မကးခေန်းကို 
အပျက်ေဘကာဆကာင်ေကာ ဖြကဆိုမှုအဖြစ် ကိုယ်စားပြုေည်။    ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်း အတေက် ဤရမှတ်များကို 
ထည့်ပကါင်းကာ ဖြစ်နိုင်ချကရှိေကာ အများဆုံးစုစုပကါင်းရမှတ်နှင့် နှိုင်းယှဥ် တေက်ချက် ရမည်။

«မေိပါ» ေို့မဟုတ် «မေက်ဆိုင်ပါ(NA)»  ဟူေကာ မည်ေည့် ဖြကဆိုမှုများကိုမဆို အပြုေဘကာ ေို့မဟုတ် 
အပျက်ေဘကာအဖြစ် နကာက်ဆုံးရမှတ်တေင် ထည့်ေေင်းတေက်ချက်မည် မဟုတ်ပါ။ ဖြကဆိုမှုမပြုဘဲ ကျကာ်ေေားေကာ 
မကးခေန်းများေည်ေည်း အေားတူပင် ဖြစ်ပါေည်။ ဤမကးခေန်းများကို ရမှတ်များမှ အေိုအေျကာက် ပယ်ဖျက်ပြီး 
ဖြစ်နိုင်ချကရှိေကာ အများဆုံးစုစုပကါင်းရမှတ်ကို ေင့်ေျကာ်ေေို ေျကာ့ချေေားပါမည်။ 

ဥပမာအာဖြင့် - မကးခေန်း «၅» ခုကို «NA” အမှတ်ပကးထားပါက ေင်၏အကြကာင်းအရာနှင့် ဒကေအခြကအနကအရ  ရရှိနိုင်ေကာ 
အများဆုံး ဖြစ်နိုင်ေကာရမှတ်ေည် ၆၁ မှတ် (၆၆ - ၅= ၆၁) ဖြစ်မည်။ ထို့ကြကာင့် ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်းအရ ေင်၏ 
ဒကေအခြကအနကနှင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆကးေျှင် အများဆုံး ဖြစ်နိုင်ခြကရမှတ် ၆၁ မှတ် မှ စုစုပကါင်း ၃၄ မှတ် ရရှိနိုင်ေည်။ 

ေင့်အနကဖြင့် ဤတေက်ချက်မှုများ ေို့မဟုတ် ပြကာင်းေဲမှုများကို ေင်ကိုယ်တိုင် ပြုေုပ်ရန် မေိုအပ်ပါ - 
အေျက်အလက် မှတ်တမ်းတင်ေြင်းနှင့် အမှတ်ပထးေြင်း စာရွက်စာတမ်း (Excel) က ေင်ထည့်ေေင်းေိုက်ေကာ 
အချက်အေက်ပကါ်မူတည်၍ ပြုေုပ်ပကးေေားပါေိမ့်မည်။  တစ်ဦးချင်းစီ၏ ရမှတ်များကို ထည့်ေေင်းေေားေည့်အခါ 
၎င်းတို့ေည် ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်းအတေက် စုစုပကါင်းရမှတ်များကို တေက်ချက် ပကးပါေိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ေည် 
ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း၏ ရေဒ်များပါေင်ေကာ စုစုပကါင်း ဘာရိုမီတာရမှတ်များတေင်ေည်း ပါေင်ေိမ့်မည်။  
နကာက်ထပ်အပိုင်းများကို ကြည့်ပါ။ 

ဝန်ထမ်းမေား၏ ခံယူခေက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းကို အမှတ်ေပးြခင်း

ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းတေင် ရေဒ်နယ်ပယ် တစ်ခု ေို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုေကာ နယ်ပယ်များ တေင် 
အကျုံးေင်ေည့် အကဲဖြတ်ခြင်းခကါင်းစဥ် (၅) ခုအပကါ်အခြကပြုထားေကာ မကးခေန်း ၄၃ ခု ကို စုစည်းထား ပါေည်။

  ကတိကေတ်ပြုမှုနှင့် တာေန်ခံယူမှု (ရေဒ် ၃ နှင့် ၄)

  တိုင်ကြားမှုယန္တရား - ေေယ်ကူမှု၊ ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းထားရှိမှု နှင့် အန္တရာယ်များ (ရေဒ် ၂၊ ၃၊ နှင့် ၄)

  အဖေဲ့အစည်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှု (ရေဒ် ၁ နှင့် ၃)

  မူေါဒရကးဆေဲချမှတ်ခြင်းနှင့် ကျင့်ေုံးခြင်းတေင် အမျိုးေမီးများ၏ ပါေင်မှု (ရေဒ် ၂ နှင့် ၃)

  အန္တရာယ်များအပကါ် ရှုမြင်ပုံ (ရေဒ် ၂ နှင့် ၃)

ဝန်ေမ်းများ၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း - ဤစစ်တမ်းကို အမှတ်ပထးပုံ (အပိုင်း ၃ အချက်အေက် မှတ်တမ်း 
တင်ခြင်းနှင့် ေက့ောစိစစ်ခြင်း) တေင ်စစ်တမ်းကို တေက့ရမည့်အပြင် မကးခေန်းတိုင်းအတေက် ရမှတ်များနှင့်အတူ ညာဖက်တေင် 
ဒကါင်ေိုက်ဇယားတစ်ခုကို ထပ်ထည့်ထားေည်။ ဤရမှတ်များကို အကာက်ပါအတိုင်း ပိုင်းခြား ထားေည်။  
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  ၁ မှတ် 

  ၀.၇၅ မှတ်

  ၀.၅၀ မှတ်

  ၀.၂၅ မှတ်

  ၀ မှတ်

  မေိပါ ေို့မဟုတ် မေက်ဆိုင်ပါ (NA) ဟူေည့် ဖြကဆိုမှုများကို ရမှတ်များမှ ပယ်ချန်ထားမည်။

ရမှတ် «၁» ေည် မကးခေန်းကို အပြုေဘကာဆကာင်ေကာ ဖြကဆိုမှုအဖြစ် ကိုယ်စားပြုေည်။ ရမှတ် «၀» ေည် မကးခေန်းကို 
အပျက်ေဘကာဆကာင်ေကာ ဖြကဆိုမှုအဖြစ် ကိုယ်စားပြုေည်။    ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းအတေက် 
ဤရမှတ်များကို ထည့်ပကါင်းကာ ဖြစ်နိုင်ချကရှိေကာ အများဆုံးစုစုပကါင်းရမှတ်နှင့် နှိုင်းယှဥ် တေက်ချက်ရမည်။

«မေိပါ» ေို့မဟုတ် «မေက်ဆိုင်ပါ(NA)»  ဟူေကာ မည်ေည့် ဖြကဆိုမှုများကိုမဆို အပြုေဘကာ ေို့မဟုတ် 
အပျက်ေဘကာအဖြစ် နကာက်ဆုံးရမှတ်တေင် ထည့်ေေင်းတေက်ချက်မည် မဟုတ်ပါ။ ဖြကဆိုမှုမပြုဘဲ ကျကာ်ေေားေကာ 
မကးခေန်းများေည်ေည်း အေားတူပင် ဖြစ်ပါေည်။ ဤမကးခေန်းများကို ရမှတ်များမှ အေိုအေျကာက် ပယ်ဖျက်ပြီး 
ဖြစ်နိုင်ချကရှိေကာ အများဆုံးစုစုပကါင်းရမှတ်ကို ေင့်ေျကာ်ေေို ေျကာ့ချေေားပါမည်။ 

ေင့်အနကဖြင့် ဤတေက်ချက်မှုများ ေို့မဟုတ် ပြကာင်းေဲမှုများကို ေင်ကိုယ်တိုင် ပြုေုပ်ရန် မေိုအပ်ပါ - အေျက်အလက် 
မှတ်တမ်းတင်ေြင်းနှင့် အမှတ်ပထးေြင်း စာရွက်စာတမ်း (Excel)  က ေင်ထည့်ေေင်း ေိုက်ေကာ အချက်အေက်ပကါ်မူတည်၍ 
ပြုေုပ်ပကးေေားပါေိမ့်မည်။  တစ်ဦးချင်းစီ၏ ရမှတ်များကို ထည့်ေေင်း ေေားေည့်အခါ ၎င်းတို့ေည် 
ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းအတေက် စုစုပကါင်းရမှတ်များကို တေက်ချက် ပကးပါေိမ့်မည်။ ၎င်းတို့ေည် 
ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်း၏ ရေဒ်များပါေင်ေကာ စုစုပကါင်း ဘာရိုမီတာ ရမှတ်များတေင်ေည်း ပါေင်ေိမ့်မည်။

အေျို့မထးေွန်းများအပထါ် မတူညီသထာ အရထးပါမှုနှင့် အရထးကြီးမှုတို့အတွက် မှတ်ေျက်

ပထမမကးခေန်းနှစ်ခု (မကးခေန် ၁, မကးခေန်း ၂) နှင့် မကးခေန်း ၂၄ နှင့ ်မကးခေန်း ၂၅ တို့မှေေဲ၍ ေန်ထမ်းများ၏ 
ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းရှိ မကးခေန်းအားေုံးေည်  တူညီစော အရကးပါေည်။ ဤမကးခေန်းများေည် နှစ်ဆ အရကးပါ 
ေည်။ ဆိုေိုေည်မှာ ၎င်းတို့၏ ရမှတ်များေည် စုစုပကါင်းရမှတ်တေင် ကြီးမားေကာ အကျိုးေက်ရကာက်မှု ရှိစကေည်။ 
အချက်အေက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမှတ်ပကးခြင်းစာရေက်စာတမ်း (Excel)  တေင် ရမှတ်များ ကို ထည့်ေေင်းေည့်အခါ 
၎င်းတို့ေည် နှစ်ဆအရကးပါေည့်အနကဖြင့် အေိုအေျကာက် မှတ်တမ်းတင်ပကးေိမ့်မည်။

မကးခေန်း ၁ နှင့် မကးခေန်း ၂ ေည် အခြားေကာမကးခေန်းများအပကါ် ေေှမ်းခြုံမှုရှိေကာ မကးခေန်းများအဖြစ် ယူဆနိုင်ေည်။ 

မထးေွန်း ၁. သင်၏အဖွဲ့အစည်းတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှထာင့်ယှက်မှု ပြဿနာရပ်များ မည်မျှအရထးကြီး ကြထာင်းကို ၁ 
(လုံးဝအရထးမကြီးပါ) မှ ၅ (အလွန်အရထးကြီးသည်) အေိ တိုင်းတာပါ။ 

မထးေွန်း ၂. သင်၏အဖွဲ့အစည်းတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေထါင်းပုံဖြတ်ေြင်းနှင့် လွှဲမှားစွာပြုကျင့်ေြင်း ပြဿနာရပ်များ 
မည်မျှအရထးကြီးကြထာင်းကို ၁ (လုံးဝအရထးမကြီးပါ) မှ ၅ (အလွန်အရထးကြီးသည်) အေိ တိုင်းတာပါ။

ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း ပြဿနာရပ်များေည် 
၎င်းတို့အတေက် အရကးကြီးေည် ေို့မဟုတ် အရကးမကြီးေည် ဟူေကာ အခြကခံမကးခေန်း နှစ်ခုကို မကးမြန်းေည်။ 
အကယ်၍ ဤပြဿနာရပ်များကို အရကးမကြီးပါဟု ရှုမြင်ပါက ၎င်းတို့ကို ဦးစားပကးမကးမြန်းမည်မဟုတ်ဘဲ အဆိုပါ 
ပြဿနာရပ်များအပကါ် အဖေဲ့အစည်း၏ စီစဥ်ဆကာင်ရေက်ပုံ၊ တုံ့ပြန်မှုပြုပုံနှင့်  အမျိုးေမီးများ၏ ဘကးကင်ေုံခြုံရကး တေင် 
ယကဘုယျအားဖြင့် အကျိုးေက်ရကာက်မှု ရှိေိမ့်မည်။  မကးခေန်း ၂၄ နှင့် မကးခေန်း ၂၅ ေည်ေည်း ထိုနည်း ေည်းကကာင်းပင် 
ဖြစ်ေည်။ 
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မထးေွန်း ၂၄. သင့်အမြင်အရ သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ ရှိနှင့်ပြီးသထာ ဘထးကင်းလုံေြုံရထးဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် 
အလထ့အကျင့်များသည် အမျိုးသမီးများ၏ ဘထးကင်းလုံေြုံမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအား သထေျာစွာ 
ကိုင်တွယ်ဖြထရှင်းပထးပါသလား။  

မထးေွန်း ၂၅. ဘထးကင်းလုံေြုံမှုဆိုင်ရာတွင် သင့်အမြင်အရ အမျိုးသမီးများ၏ အဖြစ်မှန်များနှင့် အေြထအနထများသည် 
သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ ရှိနှင့်ပြီးသထာ လူ့အရင်းအမြစ်မူဝါဒများနှင့် အလထ့အကျင့်များ တွင် လုံလထာက်စွာ 
ေင်ဟပ်နထပါသလား။

၎င်းတို့ေည် ဘကးကင်းေုံခြုံရကးနှင့် ေူ့အရင်းအမြစ် မူေါဒများနှင့် ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများတေင် အမျိုးေမီးများ၏ အဖြစ်မှန်များ၊ 
အခြကအနကများနှင့် ဘကးကင်းေုံခြုံမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို အကြကာင်းရင်းခံထားခြင်း ရှိမရှိကို မကးမြန်းထားပါေည်။ 
ယင်းတို့ေည် ေယ်ယူပို့ဆကာင်ရကး၊ ေေားောေှုပ်ရှားမှု၊ နကရာထိုင်ခင်း၊ ရုံးတေင်း အေုံးအဆကာင်များနှင့် ေုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ 
အကျိုးအမြတ်များ၊ ပံ့ပိုးမှုများ စေည်တို့ အပါအေင် အမျိုးေမီးများ၏ ေုပ်ငန်းခေင် အတေက့အကြုံ ထင်မြင်ချက်ကို 
အဓိက အကျိုးေက်ရကာက်မှုရှိစကေည်။ အကယ်၍ ဤမူေါဒများတေင် အမျိုးေမီးများအား အေကးပကးခြင်းမရှိဘဲ 
မျက်ကေယ်ပြုထားပါက အမျိုးေမီးများ၏ ဘကးကင်းေုံခြုံရကးအား အဟန့်အတားဖြစ်စကခြင်း၊ ကိုင်တေယ်ဖြကရှင်းပကးမှုမ
ရှိခြင်းနှင့် တန်ဖိုးထားမှုမရှိေည်ကို  ေိောထင်ရှားစော တေက့မြင်ရေည်။ ၎င်းတို့၏ မူေါဒများနှင့် အေက့အကျင့်များအရ 
အဖေဲ့အစည်းများအနကဖြင့် အမျိုးေမီးများ၏ ဘကးကင်းေုံခြုံရကးအပကါ် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ပုံကို အကဲဖြတ်ပကးေည့် 
အခြားေကာ မကးခေန်းများ အားေုံးကို အကျိုးေက်ရကာက်မှုဖြစ်စကနိုင်ေည်။ ထို့ကြကာင့် ဤမကးခေန်းများေည် 
အခြားမကးခေန်းများထက် ပိုမိုအရကးပါရခြင်း ပင်ဖြစ်ပါေည်။

အဆင့် ၂ - အရည်အေသွးြပ အခေက်အလက် ြပန်လည်သုံးသပ်ြခင်းနှင့် 
အေကကာင်းအရာအလိုက် ေလ့လာစိစစ်ြခင်း - ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ေဆွးေနွးြခင်းနှင့် 
အဓိကသတင်းေပးသူအား ေမးြမန်းြခင်း

ဤနကာက်အဆင့်တေင် ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးခြင်းနှင့် အဓိကေတင်းပကးေူအား မကးမြန်းခြင်းကိရိယာများကို 
ပြန်ေည်ေုံးေပ်ပုံနှင့် ေက့ောစိစစ်ပုံတို့ ပါေင်ပါေည်။ 

အမျိုးေမီးများနှင့် ဆယ်ကျကာ်ေက်မိန်းကေကးငယ်များအတေက် ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ဆွထးနွထးေြင်းတေင် ေမ်းညေှန် 
မကးခေန်းများ အဆင့်ေိုက်ပါရှိေကာ အဆင့် ရှစ်ဆင့်ဖြင့် စုစည်းထားပါေည်။ ရပ်ရောေူထုအခြကအနကပြမြကပု ံ
ချဥ်းကပ်မှုအရ ဤကိရိယာတေင် အကာက်ပါခကါင်းစဥ် ၇ ခု ပါေင်ပါေည်။ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကး ငယ်များနှင့်အတူ 
ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ခြင်း၊ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များအတေက် စိုးရိမ်ပူပန်ဖေယ်နှင့် ေုံခြုံမှုမရှိေကာ နကရာများ၊ 
ဂုဏ်ေိက္ခာကာကေယ်ပကးေကာ ပစ္စည်းအစုံ၊ အစားအစာ မဟုတ်ေကာ ပစ္စည်းများ (NFI) နှင့် အစားအစာ ဖြန့်ဖြူးပကးခြင်း၊ 
ေုံခြုံေကာနကရာများ၊ ရပ်ရောအခြကပြု တိုင်ကြားမှု ယန္တရားများ၊ နှင့် ပိုမိုေုံခြုံေကာ ပတ်ေန်းကျင်အတေက် အကြံပြုချက်များ။ 
ဤမကးခေန်းများအားေုံးေည် ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်းတေင် ပြန်ေည်ထင်ဟပ်ထားပါေည်။ 

အမျိုးေမီးအခေင့်အရကး တက်ကြေေှုပ်ရှားေူများ၊ အုပ်စုများ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များမှ အဓိက သတင်းပထးများအား 
မထးမြန်းေြင်းတေင် မကးခေန်းတေဲများ ပါေင်ေကာ အကြကာင်းအရာနယ်ပယ် ၅ ခု ဖြင့် စုစည်းထား ပါေည်။  

FGDs နှင့် KIIs (FGDs မှ ရပ်ရောေူထုမြကပုံနှင့် ေင်၏ KII နှင့် FGD မှတ်စုများကို အေုံးပြုခြင်း) တို့မှ 
အကျဥ်းချုပ်အချက်အေက်ကို ေက့ောစိစစ်ရာတေင် အထကာက်အပံ့ဖြစ်စကရန်   အကြထာင်းအရာအေျက်အလက ်
လထ့လာစိစစ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ေျက်မှတ်စ ု(အပိုင်း ၃ အကြကာင်းအရာအေိုက် ေက့ောစိစစ်မှုေမ်းညေှန်ချက် 
အတေက် အချက်အေက် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ေက့ောစိစစ်ခြင်းကိရိယာ ကို ကြည့်ပါ) ကို အေုံးပြုပါ။   ၎င်းေည် 
ထိုစကားေိုင်းများမှ ထေက်ပကါ်ောေည့်အရကးကြီးဆုံးေကာ အကြကာင်းအရာများကို ထုတ်နုတ်ပကးရန်၊ ေတင်း 
အချက်အေက် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အဓိကကိုးကားချက်များကို ေတ်မှတ်ဖကာ်ထုတ်ရန် အကူအညီဖြစ်စက 
ပါေည်။ ထို့နကာက် အထက်တေင် ရရှိခဲ့ေကာ ဘာရိုမီတာရမှတ်တေင ်မေိမော ကေဲေေဲချက် နှင့်  အေကးစိတ် 
အကျဥ်းချုပ်အချက်အေက်များကို ထပ်မံဖြည့်စေက်ရန် ဤေက့ောစိစစ်မှုကို အေုံးပြုရမည်။ 

ေင့်အကျဥ်းချုပ်အချက်အေက်၏ အကြကာင်းအရာေက့ောစိစစ်မှုကို ဖြည့်ေေင်းပြီးေည့်နကာက်တေင် ဤကိရိယာများမှ 
အကျဥ်းချုပ်တေက့ရှိချက်များနှင့် ဘာရိုမီတာရမှတ်ကို မည်ေို့ပကါင်းစပ်မည်ကို ေမ်းညေှန်ပကးေည့် နကာက်တစ်ဆင့်ေို့ ေေားပါ။
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အဆင့် ၃ - ဘာရိုမီတာ ရှာေဖွေတွ့ရှိခေက်မေားအားလုံး ခခုံငုံ၍ 
စိစစ်အကဲြဖတ်ြခင်း
ဤတတိယအဆင့်တေင် တေက်ချက်ထားေကာ ကိန်းဂဏာန်းရမှတ်များကို စုစည်းပကးကာ   ေင်၏ Excel နှင့် အကြကာင်းအရာ 
ေက့ောစိစစ်မှုတို့မှ အေိုအေျကာက် စိတ်ဖြာေက့ောမှု ပြုေုပ်ပကးပါေည်။ ဤအဆင့်တေင် တေက့ရှိချက်များကို စုစည်းရန်၊ 
ေက့ောဆန်းစစ်ရန်၊ ဆေကးနေကးရန် နှင့် စုစည်းရန်နှင့် ၎င်းတို့အား အချကာေတ်ရန် (အပိုင်း ၄ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးနှင့် 
ဖြန့်ေကရကး ရှိ အချက်အေက်အတည်ပြုရန်အတေက် ပြင်ဆင်ခြင်း) ေင့်အား ေမ်းညေှန်ပကးပါေည်။ ကနဦးမကးခေန်းများကို 
စတင်ေိုက်ေည်နှင့် အဖေဲ့ေည် နကာက်ပိုင်းမကးခေန်းများေို့ မရကာက်မီ ယင်းမကးခေန်းများကို ဆေကးနေကးောနိုင်မည်ဖြစ်ေည်။ 
အကာက်ပါအချက်ကို ေင်၏ အချက်အေက်တစ်ခုေုံးမှ  အဓိပ္ပာယ်နှင့် ပကါင်းစပ်ခြင်းများအပြင် ၎င်းအတေင်းရှိ 
ကေဲေေဲချက်များကို ေဘကာပကါက် နားေည်ောမှုရှိောစကရန် ကူညီပကးေကာ ယကဘုယျ ေမ်းညေှန်အဖြစ် အေုံးပြုပါ။  

  ေင်၏အဖေဲ့အရှက့တေင် အချက်အေက်အစုံ နှစ်ခုစေုံးကို ရှင်းေင်းစော ပြေရန် နည်းေမ်းရှာပါ။ အကာက်ပါ 
မကးခေန်းများကို ေမ်းညေှန်အဖြစ် အေုံးပြုပြီး အချက်အေက်အစုံများတေင် ေင်တေက့မြင်ရေည်များကို 
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆေကးနေကးခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ ဤေုပ်ငန်းစဥ်ေည် အဖေဲ့မှ ကနဦး၊ ချက်ခြင်း တုံ့ပြန်မှုများနှင့် 
ဖြကဆိုမှုများကို ဆေဲထုတ်နိုင်ရန် ရည်ရေယ်ပါေည်။ 

o ၎င်းတို့နှင့်ပတ်ေက်၍ မည်ေည်ကို ေတိပြုမိေနည်း။ 

o အဘယ်အရာက ေင့်အား အံ့အားေင့်စကနည်း။ အံ့အားေင့်ဖေယ် မဟုတ်ေကာအရာက အဘယ်နည်း။ 

o ေင့်အတေက် အေစ်ဖြစ်စကေကာအရာက အဘယ်နည်း။ ေင်ေိပြီးေားအချက်က အဘယ်နည်း။ 

  နကာက်ထပ်ေမ်းညေှန်မကးခေန်းများအတေက် အချက်အေက်အစုံ တစ်ခုစီတိုင်းကို အထူးအာရုံစူးစိုက်ကာ ဆေကးနေကးမှု၏ 
မှတ်စုများ ရကးမှတ်ခြင်း ေို့မဟုတ် ရုပ်ပုံများ ရကးဆေဲခြင်းများကိုစတင်ပြုေုပ်ပါ။  

o အချက်အေက်အစုံများ (အရကအတေက်ပြနှင့် အရည်အေေကးပြ)အကြား တူညီမှုများနှင့် ဆက်နေယ်မှုများ  
တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါေေား။ အကယ်၍ ရှိပါက တူညီေကာအရာ ေို့မဟုတ် မျှေကထားေကာ အရာက 
အဘယ်နည်း။ တေက့ရှိချက်များနှင့် ေက့ောစိစစ်မှုနှင့်ပတ်ေက်၍ ယင်းက မည်ေို့ဆိုထားေနည်း။ 
အချက်အေက်အစုံနှစ်ခုစေုံးအကြား မည်ေည့်တေက့ရှိချက်များက တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အထကာက်အကူပကးပါ 
ေနည်း။ ဆက်နေယ်မှုများက အဘယ်အရာနည်း။  

o ကေဲပြားခြားနားမှု တစ်စုံတစ်ရာရှိပါေေား။ အချက်အေက်တစ်စုံမှ တေက့ရှိချက်များေည် အခြားမှ 
တေက့ရှိချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်ပါေေား။ မတူညီမှု တစ်စုံတစ်ရာကို ပြကာပြပါေေား။ အကယ်၍ 
ရှိပါက ကေဲပြားခြားနားမှုက အဘယ်နည်း။ ဆန့်ကျင်ဘက်အရာက အဘယ်နည်း။ တေက့ရှိချက်များနှင့် 
ေက့ောစိစစ်မှုနှင့်ပတ်ေက်၍ ယင်းကမည်ေို့ဆိုထားေနည်း။ ၎င်းတို့ကို ကိုင်တေယ်ဖြကရှင်းနိုင်ပါေေား၊ 
ေို့မဟုတ် မဖြကရှင်းနိုင်ဘူးေား။  

  ဆက်ေက်၍ ပကါင်းစပ်ထားေကာ အချက်အေက်ကို အာရုံစူးစိုက်ကာ အချက်အေက်များကပြကာပြနကေကာ 
ပို၍ခိုင်မာ၊ အေကးစိတ်ကျပြီး ေီးခြားရှုမြင်မှုများအပကါ် အေကးထားနိုင်ရန် အကာက်ပါေမ်းညေှန်မကးခေန်းများကို 
ဆေကးနေကးပါ။

o ေက့ောစိစစ်မှုက ကျေန်ုပ်တို့အား ပြကာပြေည့်အချက်အပကါ် အခြကခံကာ အမျိုးေမီးများ၊ မိန်းကေကးငယ်များနှင့် 
အမျိုးေမီး အကူအညီပကးရကးေုပ်ေားများအတေက် ေက်တေကာအခြကအနကမှာ မည်ကဲ့ေို့ ဖြစ်ေနည်း။ 
(ဘာရိုမီတာနယ်ပယ် ၄ ခုစေုံးကို ထည့်ေေင်းစဥ်းစားရန်) 

o ဘာတေကပြကာင်းေဲေေားေေဲ။ ပိုကကာင်းောပါေေား ေို့မဟုတ် ပိုဆိုးေေားပါေေား။ ေို့မဟုတ် ေုံးေ 
မပြကာင်းေဲေကးဘူးေား။ 

o မည်ေည့်ေင်ယူစရာ ရရှိပါေနည်း။ 

o မည်ေည့်အကြံပြုချက်များ ထေက်ပကါ်ောေနည်း။ 
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o မည်ေည့် ေိုအပ်ေကာ ေုပ်ဆကာင်ချက်များ ေို့မဟုတ် ပြကာင်းေဲမှုများက အရကးပါေကာ ေို့မဟုတ် 
ဦးစားပကးေကာအရာအဖြစ် ထူးခြားထင်ရှားရှိနကပါေနည်း။ ဤေိုအပ်ချက်များကို မည်ေူက 
ညေှန်ကြားမည်နည်း။

ဤပြန်ေည်ထင်ဟပ်ခြင်းဖြစ်စဥ်ကို ပြုေုပ်ပြီးေည်နှင့် ေင်၏ ခြုံငုံေက့ောစိစစ်မှုနှင့် ဆေကးနေကးမှုများအားေုံးကို ေကချာစော 
ဖမ်းဆုပ်ရရှိနိုင်ရန် အေကးစိတ်မှတ်စုများ (ေင်ရေကးချယ်ထားနှင့်ပြီးေကာ အဓိကကိုးကားချက်များ အပါအေင်) ကို 
ရကးထားပါ။ ဤေက့ောစိစစ်ချက်ကို ေင်၏ ရမှတ်များကို အတည်ပြုမည့်နကရာဖြစ်ေကာ အပိုင်း၄ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးနှင့် 
ဖြန့်ေကရကး နှင့် အချက်အေက်အတည်ပြုခြင်း၏ နကာက်ထပ်အပိုင်းအဖြစ် ဆက်ေက် အေုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ေင်၏ 
အကြံပြုချက်များနှင့် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးကို  ပုံဖကာ်မည်ဖြစ်ေည်။ 
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အခေက်အလက် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် 
အမှတ်ပေးခြင်း စာရွက်စာတမ်း 
ကို အသုံးပြုခြင်း ညွှန်ကြားခေက် 
အဆင့်ဆင့် (ExcEl) 
အေျက်အလက်မှတ်တမ်းတင်ေြင်းနှင့် အမှတ်ပထးေြင်း စာရွက်စာတမ်း  အေုံးပြုပုံကို ေိရှိရန် အကာက်ပါ အဆင့် ၄ ဆင့်ကို 
အေုံးပြုပါ - အေုံးပြုရန် ကိရိယာကိ ုတည်ဆကာက်ပုံ၊ ကိရိယာကိ ုေမ်းညေှန်နည်း၊ ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်းနှင့် 
ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းများ နှစ်ခုစေုံးမှ ကကာက်ယူ ထားေကာ အချက်အေက်များကို ထည့်ေေင်းပုံ နှင့် 
နကာက်ဆုံးရမှတ်များကို ကြည့်ရှုပုံ။  

 ကိရိယာကို ကြပာင်းေဲြခင်း ေို့မဟုတ် ြပင်ဆင်မှုြပုေုပ်ြခင်းြပုေုပ်ရန် အကေးစိတ်ညွှန်ြကားချက်များအတေက် 
ကကျးဇူးြပု၍ ကိရိယာရှိ “ညွှန်ြကားချက်များ” ခေုတ်ကို ြကည့်ပါ။ ေတိြပုရန် - ဤကိရိယာေည် 
ကရဒီယိုခေုတ်များကဲ့ေို့ကော macros ၊ Excel ပုံစံများ, pivot ဇယားများ နှင့် developer tools  စေည့် 
ကိရိယာများအကပါ်တေင် အေေန်အကျွ ံမှီခိုအားထားေည်။ ကိရိယာေည် ကကာင်းမေန်စော အေုပ်ေုပ်ြခင်းကို 
ရပ်တန့်ေေားကစနိုင်ကောကြကာင့် ကြပာင်းေဲမှုများနှင့် ြပင်ဆင်မှုများကို ေတိထားေုပ်ကဆာင်ပါ။

၁။ သင်၏ကိရိယာကို ဖွင့်ေြင်း၊ သိမ်းဆည်းေြင်းနှင့် စကားဝှက်ဖြင့် ကာကွယ်ေြင်း

 	Excel ကို ဖေင့်ေည့်အခါ “ဤ workbook တွင် macros ပါဝင်ပါသည်…” ဟူေကာ အချက်ကို တေက့ရပါေိမ့်မည်။ 
စာရေက်စာတမ်းကို ဖေင့်ရန် “Enable macros” ဟူေကာ ခေုတ်ကို နှိပ်ေိုက်ေည့်အခါ ၎င်းေည် အပြည့်အေ 
အေုပ်ေုပ်ေည့်ကိရိယာကို ဖြစ်ောပါမည်။ 

 	ေင်ရေကးချယ်ထားေကာ ဖိုင်အမည်ဖြင့် ေင်၏ ကိရိယာကို ေိမ်းဆည်းေည့်အခါ ၎င်းေည် အကာက်ပါ တို့ကို 
ေကချာစကေိမ့်မည်။ 

o ေင့်ဖိုင်ကို စကားေှက်ဖြင့် ကာကေယ်ေည့် ရေကးချယ်ခေင့်ကိုပကးမည့် “Options…,” ကို ရေကးချယ်ပါ။ ဖိုင်ကို 
ဖေင့်ရန်နှင့် ပြင်ဆင်ရန်အေုံးပြုမည့် စကားေှက်ကို ရေကးချယ်ပါ။  

o “Excel Macro-enabled Workbook.xlsm”. ဖိုင်အမျိုးအစားအဖြစ် ဖိုင်ကို ေိမ်းဆည်းပါ။

၂။ ကိရိယာကို လမ်းညွှန်ေြင်း

 	စာရေက်စာတမ်း၏ အကာက်ခြကတေင် ကေဲပြားခြားနားေကာ “taps” ၈ ခုကို တေက့ရေိမ့်မည်။ ၎င်းတို့မှာ-

o Tap ၁။ Home – ဤကိရိယာ၏ အကြကာင်းအရာများဆိုင်ရာ ေတင်းအချက်အေက ်ကို ပကးေည်။ 

o Tap ၂။ ညွှန်ကြားေျက်များ - ကိရိယာကို ပြင်ဆင်မှုများ ေို့မဟုတ် ပြကာင်းေဲမှုများ ပြုေုပ်ပုံ (ကျကးဇူးပြု၍ 
အထက်ဖကာ်ပြပါ ေတိပြုရန် အချက်ကို ကိုးကားပါ) နှင့် ပတ်ေက်ေကာ အေကးစိတ် ညေှန်ကြားချက်များ နှင့် 
ေတင်းအချက်အေက ်ကို ပကးပါေည်။ 

o Tap ၃။ ကွင်းဆင်းလထ့လာရမည့်စာရင်း - ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်းများမှ အချက်အေက်ကို ထည့်ေေင်းရန ်
၎င်းကို အေုံးပြုပါ။  
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o Tap ၄။ ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း - ေူတေက့ နှင့်/ေို့မဟုတ် အေန်ေိုင်း မကးမြန်းခြင်း တစ်ခုခုဖြင့် 
ပြုေုပ်ပြီးေကာ ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းများမှ အချက်အေက်များ ထည့်ေေင်းရန် ၎င်းကို 
အေုံးပြုပါ။

o Tap ၅။ အမှတ်ပထးမှု အမျိုးအစားများ - ဤကိရိယာတေင် မကးခေန်းများအတေက် မတူညီေကာ ဖြကဆိုမှုများကို 
အမှတ်ပကးပုံနှင့်ပတ်ေက်ေကာ ေတင်းအချက်အေကက်ို ပကးပါေည်။  

o Tap ၆။ ဘာရိုမီတာ - ေင်၏ အကြကာင်းအရာအတေက် စုစုပကါင်းဘာရိုမီတာရမှတ်အပြင် ရေဒ်နယ်ပယ် ၄ ခုမှ 
ရမှတ်တစ်ခုချင်းစီဆိုင်ရာ ေတင်းအချက်အေက်များကို ပံ့ပိုးပကးပါေည်။ 

o Tap ၇။ အကြထာင်းအရာအလိုက် ဘာရိုမီတာ - အချက်အေက်စုစည်းရကးကိရိယာ တစ်ခုချင်းစီ အတေင်းရှိ 
အေကးစိတ်ရမှတ်တစ်ခုချင်းနှင့်ပတ်ေက်ေကာ ေတင်းအချက်အေကက်ို ပံ့ပိုးပကးပါေည်။   

o Tap ၈။ အေျက်အလက် - ခေုတ် ၃ နှင့် ၄ တေင် မှတ်တမ်းတင်/ထည့်ေေင်းထားေကာ အချက်အေက် 
အကြမ်းနှင့်ပတ်ေက်ေကာ ေတင်းအချက်အေကက်ို ပကးပါေည်။ စစ်တမ်း တစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတေက် 
(ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းဖြစ်စက ကေင်းဆင်းေက့ော ရမည့်စာရင်းဖြစ်စက) ေတ်မှတ်ထားေကာ 
ID ၊ ဖြကဆိုမှုတစ်ခုချင်းအတေက် ပကးထားေည့် အ ေကးောမှုနှင့် ၎င်းတို့၏ အချက်အေက်တို့နှင့်အတူ 
တေက့ရပါေိမ့်မည်။ ေင်၏စစ်တမ်းများကို တင်ေေင်းပြီးေည့်နကာက်တေင် ေင်၏အကြကာင်းအရာမှ 
အချက်အေက်များက အေိုအေျကာက် ပကါင်းထည့်ပကးေည်နှင့် ဤခေုတ်များကို နှိပ်ကာ “အထာက်တွင် 
အေျက်အလက်သွင်းပြီးနထာက် ေည့်သွင်းေားသထာ အတန်းလိုက်ကို ဖျက်ပစ်နိုင်သည”် ဟူေကာ စာကြကာင်းကို 
ဖျက်နိုင်ပြီဖြစ် ေည်။

၃။ အေျက်အလက်စုဆထာင်းရထးကိရိယာ နှစ်ေုမှ သင်၏ အေျက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ေြင်း/ 
ေည့်သွင်းေြင်း

 	Tab ၃။ ကွင်းဆင်းလထ့လာရမည့်စာရင်း - ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်းများမှ သင်၏ အေျက်အလက်များ 
အားလုံးကို ေည့်သွင်းရန ်ဤ tap ကို အေုံးပြုပါ။

a) Tap ၏ ထိပ်ဆုံးတေင် ခေုတ် ၅ ခုရှိပါေည်။  

	RESET FORM (RED) – အေျက်အလက်ပုံစံကို ရှင်းလင်းလုိပါက ဤေလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး 
တဖန်ပြန်လည်စတင်ပါ။

	VIEW RESPONSES – ၎င်းသည် ကွင်းဆင်းလထ့လာရမည့်စာရင်းများမှ သင်၏ အေျက်အလက်များကို 
မှတ်တမ်းတင်/ေည့်သွင်းမည့် အဓိကပုံစံဖြစ်သည်။  

	VIEW OUTCOMES – ေင့်ေတင်းအချက်အေက်အတေက် - စစ်တမ်းမှ မည်ေည့်မကးခေန်းများက 
မည်ေည့်ရေဒ်များကို ညေှန်းဆိုေည်ကို ကြည့်ရှုရန် ဤခေုတ်ကို နှိပ်ပါ။ 

	VIEW WEIGHTS – ေင့်ေတင်းအချက်အေက်အတေက် - မကးခေန်းတစ်ခုစီတိုင်း၏ အမှတ်ပကးပုံ နှင့် 
အရကးပါပုံတို့ကို ကြည့်ရှုရန် ဤခေုတ်ကို နှိပ်ပါ။ 

	SUBMIT (BLUE) – ကွင်းဆင်းလထ့လာရမည့်စာရင်းတစ်ေုအတွက် ပုံစံကို ေည့်သွင်းပြီးသည့်နထာက် 
သင်၏အေျက်အလက်ကို တင်သွင်းရန် ဤေလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

b) ေင်၏ အချက်အေက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း/ ထည့်ေေင်းခြင်းအတေက် ပုံစံကို ဖေင့်ေှစ်ရန် “VIEW RESPONSES” 
ကို နှိပ်ပါ။ ပုံစံတစ်ခုေည် ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်းတစ်ခုကို ကိုယ်စား ပြုပါေည်။  ဥပမာ - အကယ်၍ 
ေင်၏အကြကာင်းအရာတေင် ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့် စာရင်း နှစ်ခုကို ထည့်ေေင်းထားပါက ဖကာင်ပုံစံကို နှစ်ကြိမ် 
ထည့်ေေင်းရန် ေိုအပ်ပါေည်။ 

c) ပကးထားေကာ ဖကာင်ပုံစံတေင် ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်းမှ အချက်အေက်များကို ထည့်ေေင်းပါ။ 

	အကာက်ပါများမှ ပုံစံတစ်ခုကိုအေုံးပြုကာ စစ်တမ်း၏ ရက်စေဲကို ထည့်ေေင်းပါ။ “DD/MM/YYYY” ေို့မဟုတ် 
“MM/DD/YYYY”  
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	ဥပမာ- စစ်တမ်းကို ၂၉၊ ဇေန်ေ၊ ၂၀၂၀ တေင် ပြုေုပ်ထားပါက ေင်၏ရက်စေဲကို ၂၉/၀၆/၂၀၂၀ ဖြစ်စက 
၀၆/၂၉/၂၀၂၀ ဟု ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါေည်။ 

	အကယ်၍ မကးခေန်းတစ်ခုကိုမျှဖြကဆိုထားခြင်းမရှိပါက ၎င်းမကးခေန်းအတေက် “မေက်ဆိုင်ပါ (NA)” 
ကို ရေကးချယ်ပါ။ ယင်းေည် ဖြကဆိုမှုများကို အေိုအေျကာက် ချန်ေှပ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး မကးခေန်းများကို 
တေက်ချက်ခြင်းမှ ဖယ်ရှားပကးကာ ေင်၏ စုစုပကါင်းရမှတ်အပကါ် အကျိုးေက်ရကာက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ 
အကယ်၍ ေင့်အနကဖြင့် မကးခေန်းတစ်ခုကိုမျှ “မေိပါ” ဟု ဖြကဆိုထားပါက “မေိပါ” (ေို့မဟုတ် အကယ်၍ 
၎င်းေည် တစ်ခုတည်းေကာ ရေကးချယ်စရာအဖြစ် ကျန်ရှိနကပါက “NA” ) ကို ရေကးချယ်ပါ။ 

d) ယင်းကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်းအတေက် အချက်အေက်များအားေုံးကို ပကါင်းထည့်ပြီး ေည်နှင့် tap ၏ 
ထိပ်ဆုံးရှိ အပြာရကာင် “SUBMIT” ခေုတ် ကို နှိပ်ပါ။ ထိုေို့ပြုေုပ်ေည့်အခါတေင် “သင့်အနထဖြင့် တင်သွင်းရန် 
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ တင်သွင်းသည့်အေျိန်တွင် ဤလုပ်ဆထာင်ေျက်သည် အေျက်အလက်အစုံအသစ် 
ေည့်သွင်းရန်အတွက် အသင့်ဖြစ် ေားသည့် ဖထာင်ပုံစံရှိ ဖြထဆိုမှုများအားလုံးကို ဖယ်ရှားပထးပါလိမ့်မည်။” 
ဟူေကာ စာေကတ္တာ ပကါ်ောပါေိမ့်မည်။  ေင်၏အချက်အေက်များကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်ပြီးပါက ၎င်းေည် 
တိကျပြည့်စုံကြကာင်း ေဘကာတူကာ ဤဖကာင်ပုံစံကို တင်ေေင်းရန် အဆင်ေင့်ဖြစ်ပြီဆိုေျှင် “Yes” ကို 
နှိပ်ပါ။  ေို့ေကာ်ေည်း ေင့်အနကဖြင့် နှစ်ကြိမ်စစ်ဆကးေိုပါက “No” ကို နှိပ်ပြီး နကာက်ဆုံးအနကဖြင့် “Sub-
mit” နှင့် “Yes” ကို မနှိပ်မီ ေင်၏ အချက်အေက်ထည့်ေေင်းမှုကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။  အရကးကြီးေည် 
- ေင်၏အချက်အေက်ကို တင်ေေင်းရန် “Yes” ကို နှိပ်ပြီးေည့်နကာက်  ၎င်းကို ပြကာင်းေဲရန် ဖကာင်ပုံစံကို 
ပြန်ေည်ရယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ေင့်အနကဖြင့် DATA tab မှ မှားယေင်းေကာ အချက်အေက် အကြမ်းကို 
ဖျက်ပစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်ေည်စတင်ရန် ေိုအပ်ပါမည်။ 

e) ေင်၏ စစ်တမ်းကို တင်ေေင်းပြီးေည့်နကာက်တေင် ဘာရိုမီတာရုပ်ေံုးဖကာ်မှု (Tab ၃ နှင့် ၄) ရှိ စစ်တမ်းကို 
ဖကာ်ထုတ်ေတ်မှတ်ရန် ေင့်အား စစ်တမ်း ID ကို ပကးေိမ့်မည်။ 

 	Tab ၄။ ဝန်ေမ်းများ၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းများမှ ရရှိေကာ အေျက်အလက်များအားလုံးကို 
ေည့်သွင်းရန ်ဤ tap ကို အေုံးပြုပါ။

f) Tab ၏ ထိပ်ဆုံးတေင် ခေုတ် ၅ ခု ပါရှိပါေည်။ 

	RESET FORM (RED) – အေျက်အလက်ပုံစံကို ရှင်းလင်းလုိပါက ဤေလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး 
တဖန်ပြန်လည်စတင်ပါ။

	VIEW RESPONSES – ၎င်းသည် ဝန်ေမ်းများ၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းများမှ သင်၏ 
အေျက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်/ေည့်သွင်းမည့် အဓိကပုံစံဖြစ်သည်။ 

	VIEW OUTCOMES – ေင့်ေတင်းအချက်အေက်အတေက် - စစ်တမ်းမှ မည်ေည့်မကးခေန်းများက 
မည်ေည့်ရေဒ်များကို ညေှန်းဆိုေည်ကို ကြည့်ရှုရန် ဤခေုတ်ကို နှိပ်ပါ။ 

	VIEW WIEGHTS – ေင့်ေတင်းအချက်အေက်အတေက် - မကးခေန်းတစ်ခုစီတိုင်း၏ အမှတ်ပကးပုံ နှင့် 
အရကးပါပုံတို့ကို ကြည့်ရှုရန် ဤခေုတ်ကို နှိပ်ပါ။ 

	SUBMIT (BLUE) – ပုံစံကို ေည့်သွင်းပြီးသည့်နထာက် သင်၏အေျက်အလက်ကို တင်သွင်းရန် 
ဤေလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ 

g) ေင်၏ အချက်အေက်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း/ ထည့်ေေင်းခြင်းအတေက် ပုံစံကို ဖေင့်ေှစ်ရန် “VIEW RESPONSES” 
ကို နှိပ်ပါ။ ပုံစံတစ်ခုေည် ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းတစ်ခုကို ကိုယ်စား ပြုပါေည်။  ဥပမာ - 
အကယ်၍ ေင်၏အကြကာင်းအရာတေင် ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း ရှစ်ခု ကို ထည့်ေေင်းထားပါက 
ဖကာင်ပုံစံကို ရှစ်ကြိမ် ထည့်ေေင်းရန် ေိုအပ်ပါေည်။ 

h) ပကးထားေကာ ဖကာင်ပုံစံတေင် ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းမှ အချက်အေက်များကို ထည့်ေေင်းပါ။ 

	အကာက်ပါများမှ ပုံစံတစ်ခုကိုအေုံးပြုကာ စစ်တမ်း၏ ရက်စေဲကို ထည့်ေေင်းပါ။ “ရက်/ေ/နှစ်” ေို့မဟုတ် “ေ/
ရက်/နှစ်”   



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် 93

•	 ဥပမာ- စစ်တမ်းကို ၂၉၊ ဇေန်ေ၊ ၂၀၂၀ တေင် ပြုေုပ်ထားပါက ေင်၏ရက်စေဲကို ၂၉/၀၆/၂၀၂၀ ဖြစ်စက ၀၆/၂၉/၂၀၂၀ 
ဟု ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါေည်။ 

	အကယ်၍ မကးခေန်းတစ်ခုကိုမျှဖြကဆိုထားခြင်းမရှိပါက ၎င်းမကးခေန်းအတေက် “မေက်ဆိုင်ပါ (NA)” ကို ရေကးချယ်ပါ။ 
ယင်းေည် ဖြကဆိုမှုများကို အေိုအေျကာက် ချန်ေှပ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး မကးခေန်းများကို တေက်ချက်ခြင်းမှ 
ဖယ်ရှားပကးကာ ေင်၏ စုစုပကါင်းရမှတ်အပကါ် အကျိုးေက်ရကာက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ေင့်အနကဖြင့် 
မကးခေန်းများ၏ အဖြကတစ်ခုကိုမျှ မေိပါက “မေိပါ” (ေို့မဟုတ် အကယ်၍ ၎င်းေည် တစ်ခုတည်းေကာ 
ရေကးချယ်စရာအဖြစ် ကျန်ရှိနကပါက “NA” ) ကို ရေကးချယ်ပါ။ 

	အကယ်၍ မကးခေန်းများကို “SKIPPED” ရေကးချယ်ပါက ဖကာင်ပုံစံတေင်ေည်း တူညီစော ပြုေုပ်ပါ။ ယင်းေည် 
ဖြကဆိုမှုများကို အေိုအေျကာက် ချန်ေှပ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး မကးခေန်းများကို တေက်ချက်ခြင်းမှ ဖယ်ရှားပကးကာ ေင်၏ 
စုစုပကါင်းရမှတ်အပကါ် အကျိုးေက်ရကာက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ 

i) ယင်းေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းအတေက် အချက်အေက်များအားေုံးကို ပကါင်းထည့်ပြီးေည်နှင့် tap 
၏ ထိပ်ဆုံးရှိ အပြာရကာင် “SUBMIT” ခေုတ် ကို နှိပ်ပါ။ ထိုေို့ပြုေုပ်ေည့်အခါတေင် “သင့်အနထဖြင့် တင်သွင်းရန် 
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ တင်သွင်းသည့် အေျိန်တွင် ဤလုပ်ဆထာင်ေျက်သည် အေျက်အလက်အစုံအသစ် 
ေည့်သွင်းရန်အတွက် အသင့်ဖြစ်ေားသည့် ဖထာင်ပုံစံရှိ ဖြထဆိုမှုများအားလုံးကို ဖယ်ရှားပထးပါလိမ့်မည်။” 
ဟူေကာ စာေကတ္တာ ပကါ်ောပါေိမ့်မည်။  ေင်၏အချက်အေက်များကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်ပြီးပါက ၎င်းေည် 
တိကျပြည့်စုံကြကာင်း ေဘကာတူကာ ဤဖကာင်ပုံစံကို တင်ေေင်းရန် အဆင်ေင့်ဖြစ်ပြီ ဆိုေျှင် “Yes” ကို နှိပ်ပါ။  
ေို့ေကာ်ေည်း ေင့်အနကဖြင့် နှစ်ကြိမ်စစ်ဆကးေိုပါက “No” ကို နှိပ်ပြီး နကာက်ဆုံးအနကဖြင့် “Submit” နှင့် “Yes” 
ကို မနှိပ်မီ ေင်၏ အချက်အေက်ထည့်ေေင်းမှုကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။  အရကးကြီးေည် - ေင်၏အချက်အေက်ကို 
တင်ေေင်းရန် “Yes” ကို နှိပ်ပြီး ေည့်နကာက်  ၎င်းကို ပြကာင်းေဲရန် ဖကာင်ပုံစံကို ပြန်ေည်ရယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ 
ေင့်အနကဖြင့် DATA tab မှ မှားယေင်းေကာ အချက်အေက် အကြမ်းကို ဖျက်ပစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်ေည်စတင်ရန် 
ေိုအပ်ပါမည်။ 

j) ေင်၏ စစ်တမ်းကို တင်ေေင်းပြီးေည့်နကာက်တေင် ဘာရိုမီတာရုပ်ေံုးဖကာ်မှု (Tab ၃ နှင့် ၄) ရှိ စစ်တမ်းကို 
ဖကာ်ထုတ်ေတ်မှတ်ရန် ေင့်အား စစ်တမ်း ID ကို ပကးေိမ့်မည်။

 	၄။ သင်၏ ဘာရိုမီတာရမှတ်များကို ကြည့်ရှုေြင်း 

o	 Tab ၆။ ဘာရိုမီတာ နှင့် Tab 7။ အထကကာင်းအရာအလိုက် ဘာရိုမီတာ - ဤ tap နှစ်ခုေည် ေင့်အား 
အချက်အေက်နှင့် အပြန်အေှန်အကျိုးေက်ရကာက်မှု ပြုေုပ်ပကးပါေည်။ 

o	Tap နှစ်ခုစေုံးအတေက် ရမှတ်တစ်ခုချင်းစီကို ကြည့်ရှုရန် စစ်တမ်း ID ေို့မဟုတ် နိုင်ငံတစ်ခုကို ရေကးချယ်ရန် 
ညာဖက်ရှိ ရေကးချယ်စရာအကေက်များကို အေုံးပြုနိုင်ပါေည်။ ကေဲပြားခြားနားေကာ တည်နကရာများအတေက် 
ရမှတ်များကို ကြည့်ရှုရန် ကေင်းဆင်း ေက့ောရမည့်စာရင်းအတေက် ရေကးချယ်စရာအကေက် “Location” 
ဟူေကာအကေက် ကိုေည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါေည်။ ေန်ထမ်းများ၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းအတေက် အမျိုးေားများ 
ေို့မဟုတ် အမျိုးေမီများအတေက် ရမှတ်များကို ကြည့်ရှုရန် “Sex” ဟူေကာ အကေက်ကို ရေကးချယ်ပါ။ 
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ဝန်ထမ်း၏ ခံယူခေက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း - 
စစ်တမ်းအား အမှတ်ေပးပုံ
သင်ပြုလုပ်သထာစစ်တမ်းတိုင်းအတွက် အမှတ်ပထးရာတွင် အကူအညီဖြစ်စထရန် ဤလမ်းညွှန်ကို အသုံးပြုပါ။ 

Q# မထးေွန်း ရမှတ်
ကတိကဝတ်ပြုမှုနှင့် တာဝန်ေံယူမှု
၁. ေင်၏အဖေဲ့အစည်းတေင် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်မှု ပြဿနာရပ်များေည် 

မည်မျှအရကးကြီးကြကာင်းကို ၁ (အေေန်အရကးကြီးေည်) မှ ၅ (ေုံးေအရကးမကြီးပါ) အထိ 
တိုင်းတာပါ။ 

၁. 

အလွန်အရထးကြီးသည်၊

၂. အနည်းငယ် 

အရထးကြီးသည်၊
၃. ကြားနထ

၄. သိပ်အရထး 

မကြီးပါ

၅. လုံးဝ 

အရထးမကြီးပါ၊

၁ = ၂ မှတ်
၂ = ၁.၅၀ မှတ်
၃ = ၁ မှတ်
၄ = ၀.၅၀ မှတ် 
၅ = ၀ မှတ်
*နှစ်ဆ 
အရကးပါေည်။

၂. ေင်၏အဖေဲ့အစည်းတေင် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း 
ပြဿနာရပ်များ မည်မျှအရကးကြီးကြကာင်းကို ၁ (အေေန်အရကးကြီးေည်) မှ ၅ (ေုံးေ 
အရကးမကြီးပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ 

၁. 

အလွန်အရထးကြီးသည်၊

၂. အနည်းငယ် 

အရထးကြီးသည်၊

၃. 

ကြားနထ

၄. သိပ်အရထး 

မကြီးပါ

၅. လုံးဝ 

အရထးမကြီးပါ၊

၁ = ၂ မှတ်
၂ = ၁.၅၀ မှတ်
၃ = ၁ မှတ်
၄ = ၀.၅၀ မှတ် 
၅ = ၀ မှတ်
*နှစ်ဆ 
အရကးပါေည်။

၃. အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ယကာက်ေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း ေို့မဟုတ် 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း စေပ်စေဲခံရပါက ေို့မဟုတ် 
ကျူးေေန်ခံရပါက ကျေန်ုပ်တို့၏ အဖေဲ့အစည်းအနကဖြင့် ယင်းပြစ်မှုကို အစီရင်ခံေည့် 
ကျူးေေန်ခံရေူ/ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူအား အကာအကေယ်ပကးမည်ကို တာေန်ခံယူပါေည်။   

 	ဟုတ်

	 မဟုတ်

	 မဖြကဆိုေိုပါ (NA)

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = ၀
NA = မရကတေက်/ 
ဖယ်ထုတ်ေကာ 
ကျကာ်ထား ေည့် 
မကးခေန်း 

၄. အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ယကာက်ေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း ေို့မဟုတ် 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း စေပ်စေဲခံရပါက ေို့မဟုတ် 
ကျူးေေန်ခံရပါက ကျူးေေန်ေူအား တာေန်ယူစကရန် ကျေန်ုပ်တို့၏ အဖေဲ့အစည်းမှ တာေန်ခံ 
ေုပ်ဆကာင်ရေိမ့်မည်။ 

 ဟုတ်

 မဟုတ်

 မဖြကဆိုေိုပါ (NA)

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = ၀
NA = မရကတေက်/ 
ဖယ်ထုတ်ေကာ 
ကျကာ်ထား ေည့် 
မကးခေန်း 
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တိုင်ကြားမှုယန္တရား - လွယ်ကူမှု၊ လျှို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းေားရှိမှု နှင့် အန္တရာယ်များ

၅. ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်း နှင့် 
ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း ဆိုင်ရာ စေပ်စေဲချက်များ ပကါ်ပကါက်ောခဲ့ပါက တိုင်ကြားရန်အတေက် 
ေင်၏ အဖေဲ့အစည်းမှ မည်ေည့်အတိုင်းအတာအထိ တေန်းအားပကးေည်ကို ၁ (အေေန် 
တေန်းအားပကးေည်) မှ ၅ (ေုံးေ တေန်းအားမပကးပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ 

၁. အလွန် 
တွန်းအားပထးသည်။

၂. အနည်းငယ် 
တွန်းအားပထးသည်။

၃. ကြားနထ
၄. သိပ်တွန်းအား 
မပထးပါ။

၅. လုံးဝ 
တွန်းအား 
မပထးပါ။ 

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ်

၆.  ေင်၏အဖေဲ့အစည်းအတေင်း ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်းအတေက် ေက်ရှိ 
အစီရင်ခံေည့် ယန္တရားများေည် တရားမျှတေကာ ရေဒ်များ ထေက်ပကါ်ောမည်ဟု 
ေင်မည်မျှ ယုံကြည် ထားေည်ကို ၁ (အေေန် ယုံကြည်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ မယုံကြည်ပါ) 
အထိ တိုင်းတာပါ။ 

၁. အေေန် 
ယုံကြည်ေည်။

၂. အနည်းငယ် 
ယုံကြည် ေည်။ 

၃. ကြားနက
၄. 
ေိပ်မယုံကြည်ပါ။ 

၅. ေုံးေ 
မယုံကြည်ပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ ်

၇. ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း နှင့် ေေှဲမှားစော 
ပြုကျင့်ခြင်း တို့နှင့်ပတ်ေက်၍ တိုင်းကြားခဲ့ပါက ေင်၏ တိုင်ကြားချက်အေကးစိတ်ကို 
ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်း ထားရှိမည်ဟု မည်မျှ ယုံကြည်ထားကြကာင်းကို ၁ (အေေန် 
ယုံကြည်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ မယုံကြည်ပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ 

၁. အေေန် 
ယုံကြည် ေည်။

၂. အနည်းငယ် 
ယုံကြည် ေည်။

၃. ကြားနက
၄. 
ေိပ်မယုံကြည်ပါ။

၅. ေုံးေ 
မယုံကြည်ပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ ်

၈. ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း နှင့် ေေှဲမှားစော 
ပြုကျင့်ခြင်း တို့နှင့်ပတ်ေက်၍ တိုင်းကြားခဲ့ပါက  ေင့်အမည်အား မျှေကခြင်းကို မည်မျှ 
ေက်တကာင့် ေက်ော ရှိကြကာင်းကို ၁ (အေေန် ေက်တကာင့်ေက်ောရှိေည်) မှ ၅ (ေုံးေ 
ေက်တကာင့် ေက်ော မရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ 

၁. အေေန် 
ေက် တကာင့် 
ေက်ော 
ရှိေည်။

၂. အနည်းငယ် 
ေက်တကာင့် 
ေက်ော ရှိေည်။

၃. ကြားနက
၄. ေက်တကာင့် 
ေက်ော 
ေိပ်မရှိပါ။

၅. ေုံးေ 
ေက်တကာင့် 
ေက်ော မရှိပါ။ 

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ ်

၉. ေင့်အနကဖြင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် 
ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း ဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်တို့ကို တရားေင် တိုင်ကြားမှု 
ပြုေုပ်ဖူးပါေေား။  

 တိုင်ကြားဖူးေည်

 မတိုင်ကြားဖူးပါ (မကးခေန်း ၁၁ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ)

တိုင်ကြားဖူးေည=် ၁
မတိုင်ကြားဖူးပါ 
= မရက တေက်/ 
ဖယ်ထုတ် ေကာ 
ကျကာ်ထား ေည့် 
မကးခေန်း 
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၁၀ မကးခေန်း ၉ တေင် တိုင်ကြားဖူးေည် ဟု ဖြကဆိုထားပါက ေင့်တိုင်ကြားချက်နှင့်ပတ်ေက်၍ 
အဖေဲ့အစည်း၏ တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ချက်ကို မည်မျှကျကနပ်မှု ရှိေည်ကို ၁ (အေေန် 
ေက်တကာင့်ေက်ောရှိေည်) မှ ၅ (ေုံးေ ေက်တကာင့် ေက်ော မရှိပါ) အထိ 
တိုင်းတာပါ။ 

၁. အလွန် 

ကျထနပ်သည်

၂. အနည်းငယ် 

ကျထနပ်သည်။
၃. ကြားနထ

၄. ကျထနပ်မှု 

သိပ်မရှိပါ။

၅. လုံးဝ ကျထနပ်မှု 

မရှိပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ ်

၁၁ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော 
ပြုကျင့်ခြင်း ဆိုင်ရာ တရားေင် တိုင်ကြားချက်အတေက် ေက်ေကထေက်ဆိုဖူးပါေေား။ 

 ဟုတ်

 မဟုတ်

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = မရက 
တေက်/ ဖယ်ထုတ် 
ေကာ ကျကာ်ထား 
ေည့် မကးခေန်း 

၁၂ ေင် ေို့မဟုတ် ေုပ်ဖကာ်ဆကာင်ဖက်တစ်ဦးေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ 
ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း နှင့်ပတ်ေက်ေကာ 
ပြဿနာရပ်များကို ေမာရိုးကျမဟုတ်ေကာ နည်းေမ်းဖြင့် ထုတ်ဖကာ်ပြကာဆိုဖူးပါေေား။ 
(ေမရိုးကျမဟုတ် ဟူေကာ အဓိပ္ပာယ်မှာ တရားေင် တိုင်ကြားခြင်းေမ်းကြကာင်း ဖြင့် 
မဟုတ်ေည်ကို ဆိုေိုေည်။)  

 ဟုတ်

 မဟုတ် (မကးခေန်း 14 ေို့ကျကာ်ေေားပါ)

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = မရက 
တေက်/ ဖယ်ထုတ် 
ေကာ ကျကာ်ထား 
ေည့် မကးခေန်း 

၁၃ မကးခေန်း 12 တေင် ဟုတ်ေည် ဟု ဖြကဆိုထားပါက တရားေင်တိုင်ကြားချက်ကို စတင် 
အေုံးပြုမှုအတေက် အကြံပြုရာတေင် ေင့်အဖေဲ့အစည်းအနကဖြင့် ေင့်အား မည်မျှ 
အားပကး တိုက်တေန်း ထားကြကာင်းကို ၁ (အေေန် တေန်းအားပကးေည်) မှ ၅ (ေုံးေ 
တေန်းအားမ ပကးပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန် 

တွန်းအား 

ပထးသည်။

၂. အနည်းငယ် 

တွန်းအားပထးသည်။
၃. ကြားနထ

၄. 

သိပ်တွန်းအား 

မပထးပါ။

၅. လုံးဝ တွန်းအား 

မပထးပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ ်

၁၄ ေင့်အမြင်အရ တစ်စုံတစ်ဦးေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်း 
ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်းနှင့်ပတ်ေက်၍ တိုင်ကြားခံရပါက 
ထိုေူအတေက် အေုပ်ေက်မဲ့ ဖြစ်နိုင်ချက မည်မျှရှိေည်ကို ၁ (ဖြစ်နိုင်ချက အေေန်ရှိေည်) မှ 
၅ (ေုံးေ မဖြစ်နိုင်ပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ 

၁. ဖြစ်နိုင်ေျထ 

အလွန်ရှိသည်။

၂. အနည်းငယ် 

ဖြစ်နိုင်ေျထရှိသည်
၃. ကြားနထ

၄. ဖြစ်နိုင်ေျထ 

သိပ်မရှိပါ။

၅. လုံးဝ 

မဖြစ်နိုင်ပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ ်

၁၅ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော 
ပြုကျင့်ခြင်း ပြဿနာရပ်များအား အစီရင်ခံရန် (ေို့မဟုတ် အစီရင်မခံရန်) ေင်၏ 
နကာက်ဆုံးေကာ ဆုံးဖြတ်ချက်အပကါ် အဖေဲ့အစည်းအတေင်း ရရှိောနိုင်မည့်စိတ်ဒဏ်ရာက 
မည်မျှ အကျိုုးေက်ရကာက်နိုင်မည်ကို ၁ (အေေန်စိုးရိမ်ေည်/ဤအချက်အား 
အေေန်စိုးရိမ်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ စိုးရိမ်မှုမရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။  

၁. အလွန်စိုးရိမ် 

သည်။

၂. အနည်းငယ် 

စိုးရိမ်သည်။
၃. ကြားနထ

၄. 

သိပ်မစိုးရိမ်ပါ။

၅. လုံးဝ စိုးရိမ်မှု 

မရှိပါ။

၁ = ၀ မှတ်
၂ = ၀.၂၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၇၅ မှတ်
၅ = ၁ မှတ် 
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၁၆ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော 
ပြုကျင့်ခြင်း ပြဿနာရပ်များအား အစီရင်ခံရန် (ေို့မဟုတ် အစီရင်မခံရန်) ေင်၏ 
နကာက်ဆုံးေကာ ဆုံးဖြတ်ချက်အပကါ် အဖေဲ့အစည်းအတေင်း ဖြစ်ောနိုင်မည့် 
တန်ပြန်ေက်ရကာက်မှု က မည်မျှ အကျိုုးေက်ရကာက်နိုင်မည်ကို ၁ (အေေန်စိုးရိမ်ပြီး 
အစီရင်မခံပါ) မှ ၅ (ေုံးေ စိုးရိမ်မှုမရှိပါနှင့် ေကချာအစီရင်ခံပါမည်) အထိ တိုင်းတာပါ။  

၁. 
အလွန်စိုးရိမ်ပြီး 
အစီရင်မေံပါ 

၂. အနည်ငယ် 
စိုးရိမ်ကာ 
အစီရင်ေံပါ 
မည်ဟု 
မသထေျာပါ

၃. ကြားနထ ၄. သိပ်မစိုးရိမ်ပါ 
နှင့် အစီရင်ေံ 
ကထာင်း 
ေံနိုင်သည်။ 

၅. လုံးဝ စိုးရိမ်မှုမရှိပါနှင့် 
သထေျာအစီရင်ေံပါမည။်

၁ = ၀ မှတ်
၂ = ၀.၂၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၇၅ မှတ်
၅ = ၁ မှတ် 

၁၇ ေင်၏အတေက့အကြုံအရ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ 
ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း နှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ကကာေဟာေများကို အဖေဲ့အစည်း၏ 
စီမံခန့်ခေဲမှုက မည်ေို့ တုံ့ပြန်ေည်ကို ၁ (တက်ကြေေကာ တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှု) မှ ၅ 
(တမင်ေက်ေက် တိတ်ဆိတ်စော နကခြင်း) အထိ တိုင်းတာပါ။ အဖြကကို မေိပါက မကးခေန်း 
၁၈ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ။

၁. ဖေဲ့စည်းပုံကျ၍ 
ထိရကာက်ေကာ 
ကနဦး 
ခြကေှမ်းများ 
စတင် 
ေုပ်ဆကာင်ခဲ့ 
ေည်။ 

၂. ကနဦး 
ခြကေှမ်း 
အစပျိုးမှု အချို့ 
ေုပ်ဆကာင်ခဲ့ 
ေကာ်ေည်း  
ဖြစ်ရပ် 
တစ်ခုချင်းကို 
အခြကခံေည်။

၃. ကြားနက ၄. အစပျိုးမှု 
ေှုပ်ရှား 
ဆကာင်ရေက်မှု မရှိ

၅. 
တမင်ရည်ရေယ်၍ 
ကိစ္စရပ်ကို 
နှုတ်ဆိတ်နကရန် 
ကြိုးစားေည်။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ်

မေိပါ = မရက တေက်/ 
ဖယ်ထုတ် ေကာ 
ကျကာ်ထား ေည့် 
မကးခေန်း 

၁၈ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ စေပ်စေဲချက်များကို 
အစီရင်ခံရန် ရှင်းေင်းေကာ ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများနှင့် မူဘကာင်များရှိေည်ဟု ခံစားရ 
ပါေေား။   

 ဟုတ်

 မဟုတ်

 မေိပါ

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = ၀
မေိပါ = မရက တေက်/ 
ဖယ်ထုတ် ေကာ 
ကျကာ်ထား ေည့် 
မကးခေန်း

၁၉ ေင့်အဖေဲ့အစည်းတေင် ေင်ေိရှိထားေည့် ေတင်းပကးေူအား ကာကေယ်ပကးေည့် 
မူေါဒများ ရှိပါေေား။ (ေတင်းပကးေူအား ကာကေယ်ပကးေည့် မူေါဒ - ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း နှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း 
စေပ်စေဲချက်များအား အစီရင်ခံတင်ပြေကာ ေန်ထမ်းများ အပါအေင် ေူများကို 
ကာကေယ်ပကးေကာ မူေါဒ) 

 ၎င်းတို့ကို ကျေန်တကာ် ေိရှိပါေည်။  

 ၎င်းတို့ကို ကျေန်တကာ် မေိရှိပါ။ (မကးခေန်း ၂၁ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ)

ေိရှိေည် = ၁
မေိရှိပါ = ၀



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်98

၂၀. မကးခေန်း ၁၉ ကို ေိရှိေည်ဟု ဖြကဆိုထားပါက အကယ်၍ ေင့်အနကဖြင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း ေို့မဟုတ် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း 
စေပ်စေဲချက်များအား အစီရင်ခံတင်ပြပါက ေင့်အဖေဲ့အစည်း၏ ေတင်းပကးေူအား 
ကာကေယ်ပကး ေည့် မူေါဒများက မည်မျှ အကာအကေယ်ပကးနကေည်ဟု ခံစားရကြကာင်းကို 
၁ (အေေန် အကာအကေယ်ပကးေည်) မှ ၅ (ေုံးေအကာအကေယ် မပကးပါ) အထိ 
တိုင်းတာပါ။ 

၁. အလွန် 

အကာအ 

ကွယ်ပထး သည်

၂. အနည်းငယ် 

ကာကွယ်ပထးသည်။
၃. ကြားနထ

၄. အကာအ 

ကွယ် မပထးပါ။

၅. လုံးဝ အကာ 

အကွယ် မပထးပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ ်

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆထာင်ရွက်မှု

၂၁. နှစ်ေိမ့်ဆေကးနေကးခြင်း ေို့မဟုတ် ကျန်းမာရကး ပြုစုစကာင့်ရှကာက်မှု ကဲ့ေို့ေကာ 
ကျားမအခြကပြု အကြမ်းဖက်မှုအပကါ် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှုေန်ဆကာင်မှုများ ပံ့ပိုးပကးခဲ့ေကာ  
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော 
ပြုကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျူးေေန်ခံရေူ/ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူတစ်ဦးဦးအား ေိရှိပါေေား။  

 ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းတို့အား ထိုကဲ့ေို့ေကာ ေန်ဆကာင်မှုများ ပကးခဲ့ေည်။ 

 မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့အား ထိုကဲ့ေို့ေကာ ေန်ဆကာင်မှုများ မပကးခဲ့ပါ။ (မကးခေန်း ၂၄ ေို့ 
ကျကာ်ေေားပါ) 

 မေိပါ/မေကချာပါ (မကးခေန်း ၂၄ ေို့  ကျကာ်ေေားပါ)

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = ၀
မေိပါ /မေကချာ 
= မရက တေက်/ 
ဖယ်ထုတ် ေကာ 
ကျကာ်ထား ေည့် 
မကးခေန်း 

၂၂ မကးခေန်း ၂၁ ကို ဟုတ်ေည်ဟု ဖြကဆိုထားပါက ကျူးေေန်ခံရေူ/ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူများအား 
ကျားမအခြကပြု အကြမ်းဖက်မှုအပကါ် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှုဆိုင်ရာ ေန်ဆကာင်မှုများကို 
ချက်ခြင်း (ထုတ်ဖကာ်ပြကာဆိုမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်) ပံ့ပိုးပကးခဲ့ပါေေား။ 

 ဟုတ်

 မဟုတ်

 မေိပါ/မေကချာပါ

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = ၀
မေိပါ /မေကချာ 
= မရက တေက်/ 
ဖယ်ထုတ် ေကာ 
ကျကာ်ထား ေည့် 
မကးခေန်း 

၂၃. မကးခေန်း ၂၁ ကို ဟုတ်ေည်ဟု ဖြကဆိုထားပါက ေင်၏ အကကာင်းဆုံး အတေက့အကြုံအရ 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော 
ပြုကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျူးေေန်ခံရေူ/ရှင်ေန် ကျန်ရစ်ေူတို့အား ၎င်းတို့ရယူေိုေကာ 
ေန်ဆကာင်မှုများနှင့် ပံ့ပိုးမှုများနှင့်ပတ်ေက်၍ ယင်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် 
ေတင်းပကးရေကးချယ်မှုများ ပြုေုပ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပကးခဲ့ပါေေား။   

 ဟုတ်

 မဟုတ်

 မေိပါ/ မေကချာပါ

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = ၀
မေိပါ /မေကချာ 
= မရက တေက်/ 
ဖယ်ထုတ် ေကာ 
ကျကာ်ထား ေည့် 
မကးခေန်း 

မူဝါဒရထးဆွဲေျမှတ်ေြင်းနှင့် ကျင့်သုံးေြင်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှု
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၂၄. ေင့်အမြင်အရ အဖေဲ့အစည်း၏ ရှိနှင့်ပြီးေကာ ဘကးကင်းေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ မူေါဒများနှင့် 
အေက့အကျင့်များေည် အမျိုးေမီးများ၏ ဘကးကင်းေုံခြုံမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်းမှုများအား 
မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ ေကချာစော ဖြကရှင်းဆကာင်ရေက်ပကးေည်ကို ၁ 
( အေေန်/အပြည့်အေ ဖြကရှင်းဆကာင်ရေက်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ/ အပြည့်အေ 
ဖြကရှင်းဆကာင်ရေက်ခြင်းမရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ အဖြကကို မေိပါက မကးခေန်း ၂၅ ေို့ 
ကျကာ်ေေားပါ။

၁. အလွန် ဖြထရှင်း 

ဆထာင်ရွက်သည်။

၂. တိုးတက်ရန် 

လိုအပ်သထာ နယ်ပယ်များ 

နှင့်အတူ အနည်းငယ် 

ဖြထရှင်းဆထာင်ရွက်သည်။ 

၃. ကြားနထ ၄. ကွာဟမှုများ 

စွာနှင့်ဖြထရှင်း  

ဆထာင်ရွက်မှု  

သိပ်မရှိပါ။ 

၅. လုံးဝ 

ဖြထရှင်း 

ဆထာင်ရွက် 

ေြင်း မရှိပါ။ 

၁ = ၂ မှတ်
၂ = ၁.၅၀ မှတ်
၃ = ၁ မှတ်
၄ = ၀.၅၀ မှတ် 
၅ = ၀ မှတ်

မေိပါ  = မရက 
တေက်/ ဖယ်ထုတ် 
ေကာ ကျကာ်ထား 
ေည့် မကးခေန်း

*နှစ်ဆ 
အရကးပါေည်။

၂၅. ေင့်အမြင်အရ ဘကးကင်းေုံခြုံမှုဆိုင်ရာတေင် အမျိုးေမီးများ၏ အဖြစ်မှန်များနှင့် 
အခြကအနကများေည် ေင့်အဖေဲ့အစည်း၏ ရှိနှင့်ပြီးေကာ ေူ့အရင်းအမြစ်မူေါဒများနှင့် 
အေက့အကျင့်များတေင် ေုံေကာက်စော ထင်ဟပ်နကကြကာင်းကို ၁ ( အေေန်/အပြည့်အေ 
ဖြကရှင်း ဆကာင်ရေက်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ/ အပြည့်အေ ဖြကရှင်းဆကာင်ရေက်ခြင်းမရှိပါ) အထိ 
တိုင်းတာပါ။ အဖြကကို မေိပါက မကးခေန်း ၂၆ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ။ 

၁. အလွန် ဖြထရှင်း 

ဆထာင်ရွက်သည်။

၂. တိုးတက်ရန် 

လိုအပ်သထာ နယ်ပယ်များ 

နှင့်အတူ အနည်းငယ် 

ဖြထရှင်းဆထာင်ရွက်သည်။ 

၃. ကြားနထ

၄. ကွာဟမှုများ 

စွာနှင့်ဖြထရှင်း  

ဆထာင်ရွက်မှု  

သိပ်မရှိပါ။

၅. လုံးဝ 

ဖြထရှင်း 

ဆထာင်ရွက် 

ေြင်း မရှိပါ။

၁ = ၂ မှတ်
၂ = ၁.၅၀ မှတ်
၃ = ၁ မှတ်

၄ = ၀.၅၀ မှတ်

၅ = ၀ မှတ်

မေိပါ  = မရက 
တေက်/ ဖယ်ထုတ် 
ေကာ ကျကာ်ထား 
ေည့် မကးခေန်း

*နှစ်ဆ 
အရကးပါေည်။

၂၆. အမျိုးေမီးေန်ထမ်းများ၏ ဘကးကင်းေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ ေိုအပ်ချက်များနှင့်ပတ်ေက်၍ 
စီမံခန့်ခေဲမှု/ခကါင်းဆကာင်မှု/ ဘကးကင်းေုံခြုံရကး ေန်ထမ်းများမှ မည်မျှတိုင်ပင်ဆေကးနေကး 
ပကးေည်ကို ၁ (အမြဲတမ်း) မှ ၅ (ဘယ်တကာ့မှ) အထိ တိုင်းတာပါ။   

၁. အမြဲတမ်း ၂. မကြာခဏ ၃. ကြားနက ၄. ရံဖန်ရံခါ ၅. ဘယ်တကာ့မ

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ ်

၂၇. ခရီးေေားခြင်းနှင့် ေေားောေှုပ်ရှားမှု မူေါဒများ ရကးဆေဲချိန်တေင် အမျိုးေမီးများ၏ 
ဘကးကင်း ေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများအပကါ် စီမံခန့်ခေဲေူမှ ေင်၏ အမြင်အား 
မကးမြန်းခြင်း ရှိပါေေား။ 

 ဟုတ်

 မဟုတ်

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = ၀

၂၈. တည်းခိုနကထိုင်မှုဆိုင်ရာ မူေါဒများ ရကးဆေဲချိန်တေင် အမျိုးေမီးများ၏ ဘကးကင်း 
ေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများနှင့် ေိုအပ်ချက်များအပကါ် စီမံခန့်ခေဲေူမှ ေင်၏ အမြင်အား 
မကးမြန်းခြင်း ရှိပါေေား။ 

 ဟုတ်

 မဟုတ်

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = ၀

၂၉. ရုံးတေင်းအေုံးအဆကာင်ဆိုင်ရာ မူေါဒများ ရကးဆေဲချိန်တေင် အမျိုးေမီးများ၏ ဘကးကင်း 
ေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများနှင့် ပုဂ္ဂိုေ်ရကး အပကါ် စီမံခန့်ခေဲေူမှ ေင်၏ အမြင်အား 
မကးမြန်းခြင်း ရှိပါေေား။  

 ဟုတ်

 မဟုတ်

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = ၀
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၃၀ မကးခေန်း ၂၇-၂၉ တစ်ခုခုအား ဟုတ်ေည် ဟု ဖြကဆိုထားပါက ဘကးကင်းေုံခြုံရကး 
မူေါဒများနှင့် အေက့အကျင့်များတေင် ေင်၏ ထင်မြင်ချက်များ ေို့မဟုတ် 
အကြံပြုချက်များကို ထည့်ေေင်း ထားခြင်း ရှိပါေေား။ ယင်းမကးခေန်းတစ်ခုခုကို 
ဟုတ်ေည် ဟု မဖြကဆိုထားပါက မကးခေန်း ၃၁ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ။  

 ဟုတ် 

 မဟုတ်

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = ၀

အန္တရာယ်များအပထါ် ရှုမြင်ပုံ

၃၁ အမျိုးေမီးေန်ထမ်းများ၏ ဘကးကင်းေုံခြုံရကးအတေက် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ရန် ေင်၏ 
အဖေဲ့အစည်းအနကဖြင့် မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ စီမံဆကာင်ရေက်ထားေည်ဟု 
ေင်ခံစားနကရကြကာင်းကို ၁ (အမြဲတမ်းစီမံဆကာင်ရေက်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ 
စီမံဆကာင်ရေက်ခြင်း မရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ 

၁. အမြဲတမ်း 

စီမံဆထာင်ရွက်သည်။

၂. မကြာေဏ 

စီမံဆထာင်ရွက်သည်။ 
၃. ကြားနထ

၄. ရံဖန်ရံေါ 

စီမံဆထာင် 

ရွက်သည်။

၅. လုံးဝ စီမံ 

ဆထာင်ရွက် 

ေြင်းမရှိပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ ်

၃၃ ေင်၏ အဖေဲ့အစည်းမှ အမျိုးေမီးေန်ထမ်းများေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်းပုံစံ 
တစ်မျိုးမျိုးကို  အန္တရာယ်ရှိေည်ဟု မည်ေည့်အတိုင်းအတာအထိ ခံစားရကြကာင်းကို ၁ 
(အမြဲတမ်း အန္တရာယ်ရှိစကေည်) မှ ၅ ( ေုံးေ အန္တရာယ်မရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အမြဲတမ်း 
အန္တရာယ်ရှိစထသည်။

၂. မကြာေဏ 
အန္တရာယ်ရှိစထသည်။

၃. ကြားနထ
၄. ရံဖန်ရံေါ 
အန္တရာယ် 
ရှိစထသည်။

၅. လုံးဝ 
အန္တရာယ် 
မရှိပါ။

၁ = ၀ မှတ်
၂ = ၀.၂၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၇၅ မှတ်
၅ = ၁ မှတ် 

၃၃ ေင်၏ အဖေဲ့အစည်းေည် အမျိုးေမီး အကျိုးခံစားခေင့်ရှိေူများအပကါ် ကျရကာက်ေည့် 
ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း 
ေို့မဟုတ် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း အန္တရာယ်များမှ ကြိုတင်ကာကေယ်ပကးခြင်း ေို့မဟုတ် 
ေျကာ့ချပကးခြင်းကို မည်ေည့် အတိုင်းအတာထိ ပြုေုပ်ပကးေည်ကို ၁ (အမြဲတမ်း ) မှ ၅ 
(ဘယ်တကာ့မှ) အထိ တိုင်းတာပါ။ 

၁. အမြဲ တမ်း ၂. မကြာခဏ ၃. ကြားနက ၄. ရံဖန် ရံခါ
၅. 
ဘယ်တကာ့မှ

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ ်

၃၄ ေုံခြုံ ရကးေန်ထမ်းမှ ကြကာက်ရေံ့စကေည်  ေို့မဟုတ် ခြိမ်းခြကာက်ေည် ဟု 
ခံစားရဖူးပါေေား။ 

 ဟုတ်

 မဟုတ်

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = ၀

၃၅ ေင်၏ အဖေဲ့အစည်းမှ ပြုေုပ်ေကာ ေုံခြုံရကးေန်ထမ်းများ၏ နကာက်ခံအကြကာင်းအရင်း 
စစ်ဆကးခြင်းကို ေင်မည်မျှ ယုံကြည်မှုရှိေည်ကို ၁ (အေေန် ယုံကြည်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ 
မယုံကြည်ပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ ေင့်အနကဖြင့် မည်ေည့် နကာက်ခံအကြကာင်းအရာ 
စစ်ဆကးခြင်း ကို မေိရှိပါက မကးခေန်း ၃၆ ကို ကျကာ်ေေားပါ။  

၁. အလွန် 

ယုံကြည် 

သည်။ 

၂. အနည်းငယ် 

ယုံကြည် သည်။
၃. ကြားနထ

၄. သိပ်မယုံ 

ကြည်ပါ။
၅. လုံးဝ မယုံကြည်ပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ်

မေိရှိပါ  = မရက 
တေက်/ ဖယ်ထုတ် 
ေကာ ကျကာ်ထား 
ေည့် မကးခေန်း
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၃၆ ေင်၏ အဖေဲ့အစည်းမှ ပြုေုပ်ေကာ ယာဥ်မကာင်းများနှင့် အခြားေန်ထမ်းများ၏ 
နကာက်ခံအကြကာင်းအရင်း စစ်ဆကးခြင်းကို ေင်မည်မျှ ယုံကြည်မှုရှိေည်ကို ၁ 
(အေေန် ယုံကြည်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ မယုံကြည်ပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ ေင့်အနကဖြင့် 
မည်ေည့် နကာက်ခံအကြကာင်းအရာ စစ်ဆကးခြင်းကို မေိရှိပါက ဤမကးခေန်းကို NA ဟု 
အမှတ်အေား ပြုေုပ်ပါ။ 

၁. အလွန် 

ယုံကြည် သည်။

၂. အနည်းငယ် 

ယုံကြည် သည်။
၃. ကြားနထ

၄. သိပ်မယုံ 

ကြည်ပါ။

၅. လုံးဝ 

မယုံကြည်ပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ်

မေိရှိပါ  = မရက 
တေက်/ ဖယ်ထုတ် 
ေကာ ကျကာ်ထား 
ေည့် မကးခေန်း

၃၇ ေင်၏အဖေဲ့အစည်းက ေင့်ေုပ်ငန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနကဖြင့် ေယ်ယူပို့ဆကာင်ရကးကို 
စီစဥ်ပကးပါေေား။ 

 ဟုတ်

 မဟုတ် ( မကးခေန်း ၃၉ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ)

ဟုတ် = မကးခေန်း ၃၈ 
ေို့ ကျကာ်ေေားပါ။
မဟုတ် = မကးခေန်း 
၃၉ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ။

၃၈ မကးခေန်း ၃၇ ကို ဟုတ်ေည် ဟု ဖြကဆိုထားပါက ေင့်အဖေဲ့အစည်းမှ စီစဥ်ပကးေကာ 
ေယ်ယူ ပို့ဆကာင်ရကးကို အေုံးပြုခြင်းကြကာင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခံရမည်ကို ေင် 
မည်မျှ စိုးရိမ်ေည်ကို ၁ (အေေန်စိုးရိမ်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ စိုးရိမ်မှုမရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ 
(မကးခေန်း ၄၀ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ) 

၁. အလွန် 
စိုးရိမ်သည်။

၂. အနည်းငယ် 
စိုးရိမ်သည်။

၃. ကြားနထ
၄. 
သိပ်မစိုးရိမ်ပါ။ 

၅. လုံးဝ 
စိုးရိမ်မှု မရှိပါ။

၁ = ၀ မှတ်
၂ = ၀.၂၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၇၅ မှတ်
၅ = ၁ မှတ် 

၃၉ မကးခေန်း ၃၇ ကို မဟုတ်ပါ ဟု ဖြကဆိုထားပါက အကယ်၍ ေင့်အဖေဲ့အစည်းမှ ပိုမိုေုံ
ခြုံမှုရှိစကရန်အေို့ငှာ ေင့်အား ေယ်ယူပို့ဆကာင်ရကး စီစဥ်ပကးရန် ေိုအပ်ကြကာင်း  
ခံစားရေျှင် ေင်တကာင်းဆိုေည့်အတိုင်း ၎င်းတို့အနကဖြင့် စီစဥ် ဆကာင်ရေက်ပကးမည်ဟု 
ေင်ထင်ပါေေား။     

 ဟုတ်

 မဟုတ်

ဟုတ် = ၁
မဟုတ် = ၀

၄၀ ေင်၏ ေုပ်ငန်းခေင်နကရာေို့ အမျိုးေားေုပ်ဖကာ်ဆကာင်ဖက်နှင့်အတူ ခရီးေေားောရာတေင် 
မည်မျှ ေက်တကာင့်ေက်ောဖြစ်ေည်ကို ၁ (အေေန် ေက်တကာင့်ေက်ောဖြစ်ေည်) မှ ၅ 
(ေုံးေ ေက်တကာင့်ေက်ောမဖြစ်ပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ အကယ်၍ အမျိုးေား ေုပ်ဖကာ် 
ဆကာင်ဖက်နှင့်အတူ ခရီးေေားောမှုမရှိပါက မကးခေန်း ၄၁ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ။ 

၁. အလွန် 
သက်တထာင့် 
သက်သာ 
ဖြစ်သည်။

၂. အနည်းငယ် 
သက်တထာင့်သက်သာ 
ဖြစ်သည်။

၃. ကြားနထ
၄. သက်တထာင့် 
သက်သာ 
သိပ်မဖြစ်ပါ။

၅. လုံးဝ 
သက်တထာင့် 
သက်သာ မဖြစ်ပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ ်

အမျိုးေား 
ေုပ်ဖကာ်ဆကာင် 
ဖက်နှင့် 
ခရီးမေေားဖူးပါ 
= မရက တေက်/ 
ဖယ်ထုတ် ေကာ 
ကျကာ်ထား ေည့် 
မကးခေန်း
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၄၁ အကယ်၍ ေင့်အနကဖြင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင်ယှက်ခြင်း ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကျူးေေန်ခြင်း အန္တရာယ်ကို ေျကာ့ချရန် ေီးခြားတည်းခိုမည့်နကရာထိုင်ခင်း 
(ဥပမာ- အခြား တည်းခိုခန်း ေို့မဟုတ် ဟိုတယ်) အား တကာင်းဆိုရန် 
ေိုအပ်ပါက ေင့်အဖေဲ့အစည်းက ထိုကဲ့ေို့ေကာ နကရာထိုင်ခင်း စီစဥ်ပကးမည်ဟု 
ေင်မည်မျှယုံကြည်ကြကာင်းကို ၁ (အေေန် ယုံကြည်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ မယုံကြည်ပါ) အထိ 
တိုင်းတာပါ။ ေင်၏ အေုပ်အတေက် တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းအဖြစ် တည်းခိုနကရာထိုင်ခင်း 
အေုံးပြုရန် မေိုအပ်ပါက မကးခေန်း ၄၂ ေို့  ကျကာ်ေေားပါ။   

၁. အေေန် 
ယုံကြည် 
ေည်။

၂. အနည်းငယ် 
ယုံကြည် ေည်။

၃. ကြားနက
၄. ေိပ်မယုံ 
ကြည်ပါ။

၅. ေုံးေ 
မယုံကြည်ပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ်

မေိုအပ်/ 
နကရာထိုင်ခင်း 
အေုံးမပြု = မရက 
တေက်/ ဖယ်ထုတ် 
ေကာ ကျကာ်ထား 
ေည့် မကးခေန်း

၄၂ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် 
ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်းနှင့်ပတ်ေက်၍  ေင်၏ ေုပ်ငန်းခေင် (ရုံးခန်း၊ ရုံးေင်း၊ 
ရုံးအေုံးအဆကာင်မျှေကခြင်း) တေင် မည်မျှေုံခြုံေည်ကို ၁ ( အေေန် ေုံခြုံေည်) မှ ၅ (ေုံးေ 
ေုံခြုံမှု မရှိ/ မေုံခြုံ) အထိ တိုင်းတာပါ။ 

၁. အလွန် 

လုံေြုံသည်။

၂. အနည်းငယ် 

လုံေြုံသည်။
၃. ကြားနထ

၄. လုံေြုံမှု 

သိပ်မရှိပါ။
၅. လုံးဝ မလုံေြုံပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ်

၄၃ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်းဖြစ်ပကါ်ောေည့်အခါ အရကးပကါ်တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ေည့် 
တည်နကရာများေန်းကျင်တေင် ေေားရကာက်စဥ် မည်မျှေုံခြုံမှုရှိေည်ကို ၁ ( အေေန် 
ေုံခြုံေည်) မှ ၅ (ေုံးေ ေုံခြုံမှု မရှိ/ မေုံခြုံ) အထိ တိုင်းတာပါ။ 

၁. အလွန် 

လုံေြုံသည်။

၂. အနည်းငယ် 

လုံေြုံသည်။
၃. ကြားနထ

၄. လုံေြုံမှု 

သိပ်မရှိပါ။

၅. လုံးဝ 

မလုံေြုံပါ။

၁ = ၁ မှတ်
၂ = ၀.၇၅ မှတ်
၃ = ၀.၅၀ မှတ်
၄ = ၀.၂၅ မှတ်
၅ = ၀ မှတ်
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ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ေဆွးေနွးြခင်း
နှင့် အဓိက သတင်းေပးသူအား 
ေမးြမန်းြခင်းအတွက် အေကကာင်းအရာ 
အခေက်အလက်ေလ့လာစိစစ်မှုဆိုင်ရာ 
လမ်းညွှန်ခေက်မှတ်စု
အရည်အေေကးပြအကျဥ်းချုပ် အချက်အေက်၏ အကြကာင်းအရာေက့ောစိစစ်မှုကို စီစဥ်တင်ပြရန်အတေက် 
ေိုက်နာရမည့် အဆင့် ခုနှစ်ဆင့်ရှိပါေည်။ အဆင့် ခုနှစ်ခုစေုံးကို အစဥ်အတိုင်း ေေားနိုင်ေည် ေို့မဟုတ် အဆင့်များကို 
ပြန်ေည်ေုပ်ဆကာင်ရန် ေို့မဟုတ် ပြန်ေည်ေုံးေပ်ရန် ေုပ်ငန်းစဥ်တေင် အဆင့် ၁ - ၅ ေို့ ပြန်ေည် ေေားရကာက်ရန် 
ရေကးချယ်နိုင်ပါေည်။ နကာက်ဆုံးအဆင့်ေို့ရကာက်ရှိောချိန်တေင် ေင့်အတေက် ပို၍ ယုတ္တိတန်ေကာ အရာကို ေုပ်ဆကာင်ပါ။

၁။ သင်၏အေျက်အလက်များကို စုစည်းေြင်း

	 ေင်၏ ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးခြင်း (FGDs) ကို ေက့ောစိတ်ဖြာရန်အတေက် FGD မှတ်စုများနှင့် ဤအပိုင်းများတေင် 
ရကးဆေဲထားေကာ ရပ်ရောေူထုအခြကအနကပြမြကပုံ ေိုအပ်မည်ဖြစ်ေည်။

	 ေင်၏ အဓိကေတင်းပကးေူအား မကးမြန်းခြင်း (KIIs) ကို ေက့ောစိတ်ဖြာရန်အတေက် KIIs မှတ်စုများနှင့် 
ယင်းမကးမြန်းခြင်းများအတေင်း ရကးမှတ်ထားေကာ အခြားေကာစာရေက်စာတမ်းများ ေိုအပ်ပါမည်။

၂။ သင်၏အေျက်အလက်များကို သိရှိေြင်း 

	 အချက်အေက်များတေင် ေင်ကိုယ်တိုင် အာရုံစူးစိုက်ခြင်းအားဖြင့် ေင်နှင့် ေင်၏အဖေဲ့ေည်  မှတ်စုများ အားေုံးကို 
ဂရုတစိုက်ဖတ်ရှုေင့်ပါေည်။  

	 မှတ်စုများကို ဖတ်ပြီးရင်း ပြန်ဖတ်ကာ အကယ်၍ ရရှိနိုင်ပါက ရပ်ရောေူထုအခြကအနကပြမြကပုံကိုေည်း 
ပြန်ေည်ဖတ်ရှုပါ။ ေင်ဖတ်ရှုနကစဥ် အချက်အေက်များနှင့်ပတ်ေက်၍ မည်ေည့်ကနဦး စိတ်ကူး စိတ်ေန်းများ 
ေို့မဟုတ် အတေကးအမြင်များကို ေေတ်ေပ်စောမှတ်ေားထားပါ။ ေင့်အနကဖြင့် စာရေက်ကြီးကို ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပြီး 
အဖေဲ့မှရရှိောေကာ ကနဦးအချက်များကို စတင်မှတ်တမ်းတင် နိုင်ပါေည်။   

	 ေင်ဖတ်ရှုေိုက်ေည်နှင့် ေင်၏ အကြံပြုချက်များနှင့် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး (အပိုင်း ၄ စည်းရုံး ေှုံ့ဆကာ်ရကးနှင့် 
ဖြန့်ေကရကးကို ကြည့်ပါ) အတေက် အားကကာင်းေကာ ထပ်ဆကာင်းအချက်နှင့် ထိမိစကမည့် အချက်ဖြစ်ောမည့်  
ပါေင်ေူများပြကာကြားခဲ့ေကာ ကိုးကားချက် အတိုများကို ေက့ောဆန်းစစ်ပြီး ထုတ်နုတ်ထားပါ။  ၎င်းတို့ကို 
နကာက်ပိုင်းတေင် အေုံးမပြုေကာ်ေည်း ယခုအတေက် ေိမ်းထားနိုင်ေည်။ 

၃။ သင်၏အေျက်အလက်အတွက် ကုဒ်နံပါတ်ပထးေြင်း

ဤနကာက်အဆင့်တေင် ေင်၏ အချက်အေက်ကို အညေှန်းတပ်၍အရကာင်ဖြင့် ကုဒ်နံပါတ်ပကးနိုင်ေည်။ 

	 ကုဒ်နံပါတ်ပကးခြင်း ဆိုေည်မှာ ဘာရိုမီတာရေဒ်များနှင့် ခကါင်းစဥ်များ နှင့်ဆက်နေယ်နကေည့်အတိုင်း 
စိတ်ေင်စားဖေယ် ေို့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ်ရှိေကာ အချက်များအဖြစ် ပိုမိုပကါ်ေေင်စကမည့် (FGD နှင့် KII တို့မှ) 
ေင့်အချက်အေက်အား မီးမကာင်းထိုးပြထားေကာ အပိုင်းများကိုဆိုေိုေည်။  
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	 ဤအချက်အေက်အပိုင်းများေည် စာကြကာင်း ေို့မဟုတ် စကားစုအတိုများ ဖြစ်ေက့ရှိေည်။ ထို့နကာက် 
၎င်းတို့ကို ဖကာ်ပြရန် အညေှန်း(“ကုဒ်နံပါတ်”) အား ဆုံးဖြတ်ပြီး ပိုမိုပကါ်ေေင်စကရန် အရကာင် (မျဥ်းေားရန် ေို့မဟုတ် 
စာကြကာင်းဘကးတေင် အစက်ချရန် ဆကာ့ပင်ကို အေုံးပြုပါ)  ထပ်ထည့်ပါ။ 

	 ဤေည်မှာ နမူနာ FGD မှ အကျဥ်းချုပ်ဥပမာ ဖြစ်ေည်။ ဤဖြစ်ရပ်တေင် ကေဲပြားခြားနားေကာ စကားစုများအား 
မီးမကာင်းထိုးပြထားပုံကို (ဘယ်ဖက် ဒကါင်ေိုက်ဇယား)  တေက့မြင်နိုင်ေည်။ ရိုးရှင်းေကာအညေှန်းများကို 
အရကာင်တူကုဒ်နံပါတ်များနှင့်အတူ ၎င်းတို့ (ညာဖက်ဒကါင်ေိုက်ဇယား) တေင် ေတ်မှတ်ထားေည်။ 
အညေှန်းတစ်ခုစီတိုင်းေည်  FGD မှတ်စု၏ အစိတ်အပိုင်းတေင် ဖကာ်ပြထားေည့် အယူအဆများ၊ ခံစားချက်များ၊ 
အတေက့အကြုံနှင့် ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ပုံဖကာ်ပါေည်။

FGD မှတ်စု (ဥပမာမျှသာ) အညွှန်းနှင့် အရထာင် ကုဒ်နံပါတ်

“…အမျိုးေားများေည် မိန်းကေကးများအား ပိုက်ဆံ၊ 
ေက်ဆကာင်များ ပကးမည်ဟု ေှည့်စားေက့ရှိပြီး 
၎င်းတို့ေည် ကတိေက်ေက်ောဖြစ်ေည်။ ထို 
အမျိုးေားများေည် NGOs မှ ဒကေခံစကတနာ့ေန်ထမ်းများ 
ဖြစ်ေည်။ ေူတို့ေည် အစားအစာ ေို့မဟုတ် 
ေကခြမ်းရကးတိုကင် ကဲ့ေို့ေကာ ေိုအပ်ေည့် အရာများကို 
ပကးမည်ဟု မိန်းကေကးများကို ေိမ်ညာပြကာခဲ့ေည်။ 
မိန်းကေကးများက ထိုအရာများ ေိုအပ်ေည်ကို 
ေူတို့ေိကြေည်။ ေူတို့နှင့် ေိင်ဆက်ဆံစကပြီး 
နကာက်ပိုင်းတေင် မည်ေည့်အရာမျှ မပကးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် 
ညဖက်၊ ဈကးအနကာက်ဖက်မှာ ဖြစ်တတ်ပါေည်။  
တစ်ခါတစ်ရံ မိန်းကေကးများေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အတေက် နှကာင့်ယှက်ခံနကရပါေည်။  အမျိုးေားများက  
အိမ်ောများ  အနီးတေင် ၎င်းတို့ကို အတင်းအကြပ် 
ဖိအားပကးကြေည်။ မိန်းကေကးများက ေေားေိုေည့်အခါ 
တံခါးများက ကကာင်းစော အေုပ်မေုပ်ဘဲ ထိုနကရာတေင် 
မှကာင်မဲနကပြီး အေင်းရကာင်များ မရှိပါ။ ကျေန်ုပ်တို့ေည် 
အပြစ်တင်ခံရမည်စိုးေည့်အတေက် အစီရင်ခံရန် 
ထိတ်ေန့်နကရပါေည်။…”

ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း 

NGOs မှ ကျူးေေန်ေူများ

အစီရင်ခံရာတေင် ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့ခြင်း 

ညဖက်တေင် ေုံခြုံမှုမရှိေကာ  ရပ်ရော

ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း

ကျိုးပျက်နကေကာ WASH အေုံးအဆကာင်များ

ဘကးကင်းေုံခြုံရကးအတေက် အများပြည်ေူေုံး 
အဆကာက်အအုံမရှိခြင်း

 

	 ေိုအပ်ပါက အရကးကြီးေကာ ေတင်းအချက်အေက်အပိုင်းအစများကို ေိမ်းဆည်းရာတေင် အကူအညီ ဖြစ်စကရန် 
ေင့်မှတ်စုများကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်ေည့်အခါ ဤေမ်းညေှန်မကးခေန်းများကို စဥ်းစားပါ - 

o မည်ေည့်အကြကာင်းအရာများ ပြကာနကေနည်း။ 

o ၎င်းေည် မည်ေည့်အရာကို တင်ပြနကေနည်း။ မည်ေူ့ကို တင်ပြမည်နည်း။ 

o မည်ေည့်ရှုထကာင့် ေို့မဟုတ် အတေက့အကြုံများကို ဖကာ်ပြနကေနည်း။ 

o ၎င်းေည် မည်ေည့်အရာကို ဥပမာပကးနကေနည်း။ 

o မည်ေည့်အရာများ ဖြစ်ပျက်နကေနည်း။ မည်ေည့်အဖြစ်အပျက် ေို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပကါ်နကေနည်း။ 
အမျိုးေမီးများ ေို့မဟုတ် မိန်းကေကးများအတေက် မည်ေည့်အရာများ ဖြစ်ပကါ်နကေနည်း။ 

o ကျေန်ုပ် မည်ေည့်အရာဖြစ်နကေည်ကို မြင်ရေနည်း။ 

o ေူေားချင်းစာနာမှုအတေက်နကရာ ေို့မဟုတ် အစုအဖေဲ့များ ဆေကးနေကးနကေည့် ေီးခြားနယ်ပယ်များ ရှိပါေေား။
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အမျိုးေမီးများနှင့် ဆယ်ကျကာ်ေက်မိန်းကေကးငယ်များက ရကးဆေဲထားေည့် ရပ်ရောေူထုအခြကအနကပြမြကပုံကို ကြည့်ရှုရန် 
မမက့ပါနှင့်။ ဤအရာများေည် ၎င်းတို့၏ အဖြစ်မှန်များနှင့်ပတ်ေက်ေကာ ေတင်းအချက်အေက် များစောကို ပကးေိမ့်မည်။ 

ေင်၏မှတ်စုများ၊ ထပ်ထည့်ထားေကာ အညေှန်းများ (“ကုဒ်နံပါတ်များ”) နှင့် အရကာင်များ စေည်တို့ကို ပြုေုပ်ပြီး 
ေည့်နကာက်  နကာက်တစ်ဆင့်ေို့ ေေားပါ။ 

၄။ အကြထာင်းအရာများကို ဖန်တီးေြင်း( သင်၏ အရထာင်ကုဒ်နံပါတ်များကို အတူတကွဖြစ်စထရန် စုစည်းေြင်း)

ဤအဆင့်တေင် ကေဲပြားခြားနားေကာ အုပ်စုများနှင့် အကြကာင်းအရာများအထဲေို့ ေင်၏အညေှန်းများ (“ကုဒ်နံပါတ်များ”) ကို 
ထည့်ေေင်းရမည်။ 

 ေင်၏အညေှန်းအားေုံးကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်ပြီး တူညီေကာအကြကာင်းအရာများအတေင်း ၎င်းတို့ကို 
ထည့်ေေင်းအုပ်စုဖေဲ့ပါ။ ေင်၏အညေှန်းများကို စတင်ကြည့်ရှုေိုက်ေည်နှင့် ၎င်းအကြကာင်းအရာများကို မည်ေို့ 
အမည်ပကးရမည်ကို ေိရှိောပါေိမ့်မည်။ အကြကာင်းအရာတစ်ခုချင်းတိုင်းတေင် တူညီေကာ အညေှန်များ ေို့မဟုတ် 
ထပ်တူကျေကာ အညေှန်းများ ပါေင်အေုံးပြုနိုင်ေည်။    

 ေင်အုပ်စုဖေဲ့ထားေကာ အညေှန်းများအကာက်မှ အကြကာင်းအရာများကို တင်ပြရန်အတေက် စာရေက်အေေတ် ေို့မဟုတ် 
စာရေက်ကြီးများကို ပြင်ဆင်ထားနိုင်ေည်။ 

 အချက်အေက်များ အေေန်အကျေံဖြစ်စကမှုကို ရှကာင်ရှားရန်အတေက် အကြကာင်းအရာ ၆-၈ ထက်မပိုအကာင် 
ဖန်တီးရန်ရည်ရေယ်ပါ။ 

 ေင့်အနကဖြင့် အချက်အေက်များမှ ေက်ဆိုင်ရာအကြကာင်းအရာများကို ထုတ်နုတ်ရယူရာတေင် အကူအညီဖြစ်စကရန် 
ပြကာင်းေဲမှုေီအိုရီနှင့် ဘာရိုမီတာရေဒ်နယ်ပယ် ၄ ခု အကြကာင်းကို စဥ်းစားရန် ေိုအပ်ပကမည်။  

 ေင်၏အညေှန်းများနှင့် အကြကာင်းအရာများကို ပြုစုေည့်အခါ ေက်ဆိုင်ရာအကြကာင်းအရာများ အတေင်းေို့ 
ကိုးကားချက်များကိုေည်း စတင်ထည့်ေေင်းနိုင်ပါေည်။  

 အထက်ဖကာ်ပြပါ ဥပမာကိုအခြကခံကာ ကနဦးအကြကာင်းအရာများ ဆက်စပ်နကပုံမှာ အကာက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ေည်။

အညွှန်းများနှင့် အရထာင် ကုဒ်နံပါတ်များ ေွက်ပထါ်လာသည့် အကြထာင်းအရာများ

ညဖက်တေင် ေုံခြုံမှုမရှိေကာ ရပ်ရော 

အဆကာက်အအုံများ မရှိခြင်း 

ကျိုးပျက်နကေကာ အေုံးအဆကာင်များ 

ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုရပ်ေန်း 

ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း 

ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း   NGOs မှ 
ကျူးေေန်ေူများ 

အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များကို အကြမ်းဖက်ခြင်း 

 

ေင်၏အညေှန်းများအားေုံး (“ကုဒ်နံပါတ်များ”) ကိုပြုေုပ်ပြီး  ၎င်းတို့ကို အကြကာင်းအရာများ၏အကာက်တေင် 
အတူတကေအုပ်စုဖေဲ့ပြီးေည့်နကာက် နကာက်တစ်ဆင့်ေို့ ေေားပါ။ 

၅။ သင်၏အကြထာင်းအရာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ေြင်း

ဤအဆင့်တေင် အမှန်တကယ် “နကာက်ေို့ပြန်ေေား” ပြီး ေင်၏ အကြကာင်းအရာများကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။ 

	 အကြကာင်းအရာတစ်ခုခုကို ပြကာင်းေဲရန်၊ ပကါင်းစပ်ရန်၊ အုပ်စုခေဲထုတ်ရန်၊ ပြန်ေည်မေမ်းမံရန် ေို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရန် 
ရှိမရှိကို စဥ်းစားပါ။  

 ေင်၏ရပ်ရောေူထုအခြကအနကပြမြကပုံများေို့ ပြန်ေေားပါ။ 
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o ဤမြကပုံများမှတစ်ဆင့် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များေည် မည်ေည့်အရာများအား 
အေိပကးထားေည်ကို ေင်၏အကြကာင်းအရာများက ထင်ဟပ်စကပါေေား။ 

 ေင်ကိုယ်တိုင်မကးမြန်းပါ။ 

o ကျေန်ုပ်တို့ ချန်ေှပ်ထားမိေကာအရာများ ရှိပါေေား။ 

o ဤအကြကာင်းအရာများေည် FGDs/KIIs မှ ကျေန်ုပ်တို့၏ အချက်အေက်များတေင် အမှန်တကယ် ရှိနကပါေေား။ 
၎င်းတို့ေည် မှန်ကန်ပါေေား။

o အကြကာင်းအရာများ ပိုမိုကကာင်းမေန်ောစကရန် ကျေန်ုပ်တို့ မည်ေို့ပြကာင်းေဲနိုင်မည်နည်း။ 

o အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များ၏ ရင်ဖေင့်ေံများေည် ကျယ်ေကာင်ပြီး ရှင်းေင်း ပါေေား။

ေင်၏အကြကာင်းအရာများကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်ပြီး ပြင်ဆင်မှုများ ေို့မဟုတ် အပြကာင်းအေဲများ ပြုေုပ်ပြီးေည့်နကာက်တေင် 
နကာက်တစ်ဆင့်ေို့ေေားပါ။

၆။ သင်၏အကြထာင်းအရာများကို သတ်မှတ်ေြင်း

ဤအဆင့်တေင် ေင်၏အကြကာင်းအရာများကို ပြန်ေည်မေမ်းမံခြင်းနှင့် ေတ်မှတ်ခြင်းတို့ပါေင်ပါေည်။ 

 ေင်၏အကြကာင်းအရာအားေုံးကို ကြည့်ရှုပြီး ေင့်တေက့ရှိချက်များကို ပကါင်းစည်းထားေည့် အဖြစ်အပျက် တစ်ခု 
ဖန်တီးရန် ၎င်းတို့အတူတကေ ဆက်နေယ်နကပုံကို ဆေကးနေကးပါ။ ၎င်းတို့အားေုံးကို အတူတကေကြည့်ရှု ေည့်အခါ 
မည်ေို့ေကာအဖြစ်အပျက်ကို ပြကာပြနကေနည်း။ ၎င်းတို့တေင် ကောဟမှုများ၊ ေဟဇာတ မဖြစ်ခြင်းများ ေို့မဟုတ် 
အစိတ်အပိုင်းများရှိနကပါက အကြကာင်းအရာတစ်ခုချင်းကို ဆက်ေက်၍ ပြင်ဆင် မေမ်းမံပါ။ (ေို့မဟုတ် အဆင့် ၂ နှင့် 
၃ ေို့ ပြန်ေေားပါ)  

 ထို့နကာက် အကြကာင်းအရာတစ်ခုချင်းစီအေိုက် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် မာတိကာကို ရှင်းေင်းထားေည့် 
ရိုးရှင်းပြီး နားေည်ေေယ်ကာ အေုပ်ဖြစ်ေကာ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖေင့်ဆိုပါ။ အကြကာင်းအရာတစ်ခုချင်းစီေည် 
မည်ေည်ကို ဆိုေိုေည်၊ ၎င်းတို့ေည် အချက်အေက်ကို နားေည်နိုင်ရန် ေင့်အား မည်ကဲ့ေို့ ကူညီ ပကးေည် (နှင့် 
၎င်းတို့ေည် ေင်၏စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးအတေက် အရကးကြီးဆုံးအကြကာင်းအရာများ မည်ေို့ဖြစ်ောနိုင်မည်) ကို  
ေကချာစောစဥ်းစားပါ။  

 အကယ်၍ ေင့်ထံတေင် အကြကာင်းအရာတစ်ခု မရှိထားပါက အကြကာင်းအရာတစ်ခုချင်းစီအတေက် အေေန် 
တိုတကာင်းကာ ရှင်းေင်းပြီးနားေည်ေေယ်ေကာအမည်တစ်ခုကို ပကးေိုက်ပါ။

အကြကာင်းအရာများက ပြကာပြေည့် -  အကာက်ပါတို့ကို ပြကာပြပါေည်၊ အကြကာင်းအရာများ မည်ကဲ့ေို့ ချိတ်ဆက် 
နကေနည်း၊ အကြကာင်းအရာတစ်ခုချင်း နှင့်  (အညေှန်းများနှင့် ပါေင်ေူများထံမှ ဆက်စပ်နကေကာ တိုက်ရိုက် 
ကိုးကားချက်များ) တစ်ခုချင်းစီအတေက် မာတိကာတို့ကို  စုစည်းထားေည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအား ကျကနပ်အားရ 
ေည့်နကာက်တေင် နကာက်ဆုံးအဆင့်ေို့ေေားပါ။

၇။ လထ့လာစိစစ်မှုကို အတူတကွတင်ပြေြင်း

နကာက်ဆုံးတေင် ဤေက့ောစိစစ်မှုအားေုံးကို ေင်၏ FGD နှင့် KII တေက့ရှိချက်များမှ အကြကာင်းအရာ ေက့ောစိစစ်မှု၏ 
ပကါင်းစည်းရကးေားထားချက်အဖြစ် ယူဆကာင်ောပါ။ 

 ဘာရိုမီတာရမှတ်တေင် မေိမော ကေဲေေဲချက် နှင့်  အေကးစိတ် အကျဥ်းချုပ်အချက်အေက်များကို ထပ်မံဖြည့်စေက်ရန် 
ဤတေက့ရှိချက်များကို အေုံးပြုရမည်ဖြစ်ေကာကြကာင့် ေင့်အစီရင်ခံချက်အတေက် အကာက်ပါ ပုံစံကို 
အေုံးပြုနိုင်ပါေည်။ ဘာရိုမီတာ အမှတ်ပကးေည့် ပြကာင်းေဲမှုေီအိုရီမှ ရေဒ်နယ်ပယ် ၄ ခု အတေင်း ဖေဲ့စည်းထားေည်။ 
၎င်းေည် ရေဒ်နယ်ပယ် ၄ ခုအတေက် ေင်၏အရကအတေက်ပြ ရမှတ်များနှင့်အတူ  ဤအကျဥ်းချုပ်အကြကာင်းအရာ 
ေက့ောစိစစ်ချက်ကို ေျင်မြန်စော ေိောထင်ရှား စကရန် ထပ်ပကါင်းစကနိုင်ေည်။ ထူးခြားမှု၊ မှီခိုမှုကင်းမှု ေို့မဟုတ် 
အားေုံးေေှမ်းခြုံ ပါေင်ေကာ အကြကာင်းအရာများအတေက် ေီးခြားအပိုင်းများေည်း ရှိပါေည်။  
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 ေင့်အစီရင်ခံချက်အတေက် မည်ေည့်အကြကာင်းအရာက မည်ေည့်နကရာတေင် မည်ေို့ ကိုက်ညီမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ 
အကာက်ပါတို့ကို ထည့်ေေင်းစဥ်းစားပါ။  

o ၎င်းေည် ရေဒ်နယ်ပယ်နှင့် မည်ေို့ဆက်စပ်နကေည်၊ ေို့မဟုတ် မည်ေည့်အတေက်ကြကာင့် ၎င်းတို့ေည ်
ထူးခြားကာ /အမှီအခိုကင်းပြီး အားေုံးတေင် ေေှမ်းခြုံပါေင်နကေည်၊ 

o FGDs/KIIs နှင့် ေက့ောစိစစ်ချက်များမှတစ်ဆင့် မည်ေည်ကို ေင်ယူရရှိေည်၊ 

o ဤေက့ောစိစစ်ချက်ေည် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များအတေက် ေူေားချင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာစနစ်နှင့် 
ပတ်ေက်ေကာ မည်ေည့် ကောဟမှုများ၊ စိန်ခကါ်မှုများ၊ ေိုအပ်ချက်များ ေို့မဟုတ် ကျရှုံးမှုများကို ပြကာပြနကေည်။  

o ထိုရေဒ်များမှ မည်မျှကောေကးနကပြီး ၎င်းတို့ကို ရယူရန်ေမ်းကြကာင်းတေင် မည်ေည့် အဟန့်အတားများ 
တားဆီးနကေည်၊ 

o အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များအတေက် မည်ေည်ကို ေုပ်ဆကာင်နကေနည်း ေို့မဟုတ် 
တိုးတက်နကေည်ကို မည်ေို့ ပြကာနကေနည်း။ 

o ပြကာင်းေဲရန် မည်ေည့်အရာ ေိုအပ်ေနည်း။ အဘယ်အရာက ပြကာင်းေဲရန် ေိုအပ်ေည်များကို 
အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များက ကျေန်ုပ်တို့အား ပြကာနကေနည်း။  

o မည်ေည့်အရာက ထူးခြားပြီး ကျေန်ုပ်တို့၏စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးအတေက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ေကာ အရာ 
ဖြစ်မည်နည်း။

နမူနာ အစီရင်ေံေျက်ပုံစံ

 ရလဒ် ၁. အမျိုးေမီးများနှင့ ်မိန်းကေကးငယ်များမ ှ
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ 
ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်း နှင့် ေေဲမှားစော 
ပြုကျင့်ခံရချိန်တေင ်ေုံခြုံ၍ ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းမှ ုရှိကာ 
တာေန်ခံမှုရှိေကာ ေန်ဆကာင်မှုများအား ယုံကြည်ပြီး 
ေက်ေှမ်းမီေည်။

ရလဒ် ၂. ထိခိုက်နစ်နာရေကာ အမျိုးေမီးများနှင့ ်
မိန်းကေကး ငယ်များမ ှေူေားချင်း စာနာမှု ဆိုင်ရာ 
အရင်းအမြစ်များ နှင့် ေန်ဆကာင်မှုများ အပကါ် 
ထိန်းချုပ်နိုင်ကာ တန်းတူညီမျှစော ေက်ေှမ်းမီမှ ုရှိေည်။ 

ရလဒ် ၃. ေူေားချင်းစာနာမှ ုေုပ်ဆကာင်နကေူ 
များမှ အာဏာကို အပြုေဘကာဆကာင်၍ 
အေုံးပြုကာ အမျိုးေမီးများနှင့ ်မိန်းကေကးငယ်များ၊ 
ထိခိုက်နစ်နာရေကာ ရပ်ရောေူထုအား ေကးစား 
တန်ဖိုးထားေည်။  

ရလဒ် ၄. ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်းများက 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတကာ်မတရား ပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ် 
အမြတ်ထုတ်ခြင်း နှင့် ေေဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းကိ ု
ကိုင်တေယ်ဖြကရှင်းရန ်ေန်ထမ်းများအား 
တာေန်ခံမှုရှိစကေည်။
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အပိုင်း၄. 
စည်းရုံးလှုံ့ေဆာ်ေရးနှင့် 

ြဖန့်ေဝေရး

အ
ပိုင်း ၄. 

စည
်းရုံးလ

ှုံ့ထဆ
ာ်ထရးနှင့် ြဖန့်ထဝထရး
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ြပန်လည်စုစည်းခေက် - အမှတ်ေပးြခင်း

အဆိုပါ နယ်ပယ်ေကးခုေုံး၌ GBV၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတကာ်မတရားပြုခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့ ်ေေဲမှားစောပြု
ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာတေင ်ေူေားချင်းစာနာမှ ုတုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ခြင်း၏ အခြကအနကကို အမှတ်ပကးရန် ဘာရိုမီတာအား “မီးပွိုင့ ်
အေျက်ပြစနစ်” (အနီ၊ ေိမ္မကာ်၊ အေါနှင့် အစိမ်း) ကို အသုံးပြုေားသည်။ 

ယင်းနယ်ပယ်ေကးခု၏ တစ်ခုချင်းစီတေင် တစ်ဦးချင်းအား စိစစ်အကဲဖြတ်ေည့ ်မတူညီေကာ စံေတ်မှတ်ချက်များ ရှိေည်။ 
စံေတ်မှတ်ချက် တစ်ခုစီတေင် ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်း၊ ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးခြင်း (FGD) ၊ ေန်ထမ်းများ၏ 
ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်း နှင့် အဓိကေတင်းပကးေူအား မကးမြန်းခြင်း (KII) စေည့် အချက်အေက် စုဆကာင်ရကးကိရိယာ 
(၄) ခုဖြင့် ကကာက်ယူစုဆကာင်းထားေကာ ေတင်းအချက်အေက်များအပကါ် အခြကခံပြီး ၁ မှ ၄ အထိ (အနီမှ အစိမ်း) 
အမှတ်ပကးမည့ ်ကဏ္ဍအစုံပါရှိေည်။ 

အဝါ =  
၃ မှတ်

အနီ=  

၁ မှတ်   

လိေမော် = 

၂မှတ်  

အစိမ်း= 
၄ မှတ် 

ထိုရမှတ်များမ ှဘာရိုမီတာေည ်အနီမှ အစိမ်းအထိ ရေဒ်ေကးခုစီအတေက ်တစ်ခုချင်းစီ အဆင့်ေတ်မှတ်ပကးမည့ ်
အပြင် နယ်ပယ်ေကးခုေုံးမ ှရမှတ်များကိ ုပကါင်းထည့်ကာ ေက့ောစိစစ်ထားေည့ ်ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှုအတေက ်ရမှတ်ပကါင်းတို့ကိ ုပြေပကးေည်။

 အမှတ်ကပးြခင်းကိရိယာများကို အပိုင်း ၄- စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးကိရိယာများ တေင် ကတေ့ရှိနိုင်ေည်။
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အမှတ်ေပးြခင်းမှ 
စည်းရုံးလှုံ့ေဆာ်ေရးအထိ - အဆင့် ၄ 
ဆင့်
၎င်းကို ေက့ောစိတ်ဖြာပြီးေည်နှင့် ေင်၏အမှတ်ပကးခြင်းကိုေုပ်ဆကာင်ရန် အဓိကအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိေည်။ 

၄) ရမှတ်ကိုအတည်ပြုေြင်း 

၅) စည်းရုံးလှုံ့ဆထာ်ရထးအကြံပြုေျက်များ ရထးသားေြင်း 

၆) အစီရင်ေံစာ ရထးသားေြင်း 

၇) ပြထာင်းလဲမှုလုပ်ဆထာင်ေြင်း

အဆိုပါ အပိုင်း၄ပိုင်းေည် အချို့ေကာ အခြကခံစည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးေဘကာတရားများနှင့် ဖြန့်ေကရကးအတေက် အကြံပကးမှုများ၊ 
ထကာက်ခံအကြံပြုမှုများနှင့် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ေတင်းစကားများ အပါအေင် ပို၍ အေကးစိတ်ကျေကာ အချက်များကို 
ဤအဆင့်များမှတစ်ဆင့် ေမ်းညေှန်ပကးမည်ဖြစ်ေည်။ အကာက်တေင် ဖကာ်ပြထားေကာ ထည့်ေေင်းစဥ်းစားမှုအချို့နှင့် 
မကးခေန်းများေည် ယခင်က ေင်တေကးထင်ထားေည်နှင့် ထပ်တေဲေဲဖြစ်နကကြကာင်းကို ခံစားရနိုင်ေည်။ ၎င်းေည် 
ကကာင်းမေန်ေကာအရာများဖြစ်ပြီး ရမှတ်များအပကါ် အခြကခံထားေကာ ထကာက်ခံအကြံပြုချက်များကို တိကျစကရန်နှင့် 
ပြန်ေည်ပြင်ဆင်ရန်၊ ယူဆချက်များမှန်ေမျှကို မကးခေန်းထုတ်ရန်၊ တေက့ရှိချက်များကို စီမံဆကာင်ရေက်ရန်နှင့် အဆုံးတေင် 
စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး အစီအစဥ်နှင့် ပိုမိုကကာင်းမေန်ေကာ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ေကရန် တို့ကို ကူညီပကးေည်။ 

အဆင့် ၁ - ရမှတ်ကို အတည်ြပုြခင်း
ေင့်အနကဖြင့် (အပိုင်း ၁ အစီအစဥ်ရကးဆေဲခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ေက်ဆိုင်ေူများနှင့် ပကါင်းစပ်ပါေင်မှုတေင် 
ဆေကးနေကးထားေည့်အတိုင်း) အပိုင်း ၃ အချက်အေက်ေက့ောစိစစ်ခြင်း၏ အဆင့် ၃ (ဘာရိုမီတာ ရှာဖေကတေက့ရှိချက်များ 
အားေုံး ခြုံငုံ၍ေက့ောစိစစ်ခြင်း)တေင် ဖန်တီးထားေကာ ေက့ောစိစစ်ချက်/မှတ်စုများနှင့် ဘာရိုမီတာရမှတ်ကို အဓိက 
ေုပ်ဖကာ်ဆကာင်ဖက်နှင့်အတူ ကနဦးတေက့ရှိချက်များနှင့် ရမှတ်များကို အတည်ပြုရန် အေုံးပြုရပါမည်။ 

ဤအတည်ပြုခြင်းေုပ်ငန်းစဥ်ေည် အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး ဆီေျကာ်ေကာ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးအဖြစ် ပြကာင်းေဲခြင်း အတေက် 
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရာတေင် ေင်၏အချက်အေက်ေက့ောစိစစ်မှုကို အဆင်ချကာစကပြီး ထင်ရှားပြတ်ေား စကရန် ကူညီပကးေည်။  
အပိုင်း ၃ အဆင့် ၃ မှ ေက့ောစိစစ်ချက်/မှတ်စုများနှင့် ရမှတ်များကို အတည်ပြုခြင်းေည် ပူးတေဲစည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးနှင့် 
ဖြန့်ေကရကးအား ရှက့ဆက်မေုပ်ဆကာင်မီတေင် ေက်ဆိုင်ေကာ ေုပ်ဖကာ်ဆကာင်ဖက် များမှ တေက့ရှိချက်များကို 
ေဘကာတူေက်ခံကြကာင်း ေကချာစကရန် အေေန်အရကးပါပါေည်။ ဤေုပ်ငန်းစဥ်ေည် ရမှတ်များကို ပြကာင်းေဲရန် 
မဟုတ်ေကာ်ေည်း ၎င်းရမှတ်များေည် ဒကေအကြကာင်းအရာနှင့် ပတ်ေက်၍ ပိုမိုေိရှိထားေူများ - အဓိကအားဖြင့်  
ဘာရိုမီတာ စစ်တမ်းပြုေုပ်ေည့် ရပ်ရောများမှ အမျိုးေမီးများ၊ မိန်းကေကးငယ်များနှင့် အမျိုးေမီးအခေင့်အရကးတက်ကြေေှုပ်
ရှားေူများ၊ အုပ်စုများ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များ - အား ပြကာကြားထားေည်ကို ေကချာစကခြင်းဖြစ်ေည်။ 

အပိုင်း ၃ ၊ အဆင့် ၃ မှ မှတ်စုများနှင့် ရမှတ်များကို အတည်ပြုရာ၌ KIIs နှင့် FGDs တေင် ပါေင်ခဲ့ေူအားေုံးကို ပါေင်စကရန် 
မဖြစ်နိုင်ပါ။ ေို့ေကာ်ေည်း ေင့်အနကဖြင့် ဖုန်းခကါ်ဆိုမှု ေို့မဟုတ် အတည်ပြုခြင်း အစည်းအေကး ပြုေုပ်ရန်အတေက် 
အဓိကေက်ဆိုင်ေူ အနည်းငယ်ကို ဖိတ်ခကါ်၍ ပြုေုပ်ေင့်ေည်။ ေို့မဟုတ် ေင်၏ ဒကေအခြကအနကနှင့် 
ဖြစ်နိုင်မှုအပကါ်မူတည်ကာ မတူညီေကာ ေက်ဆိုင်ေူများအဖေဲ့များနှင့် ဖုန်းခကါ်ဆိုခြင်းများ/ အစည်းအေကးငယ်များ 
ကျင်းပပြုေုပ်ေင့်ပါေည်။ ရမှတ်များကို အတည်ပြုခြင်းအတေက် ေက်ဆိုင်ေူများနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရန် အဓိကအားဖြင့် 
အကာက်ပါတို့ ပါေင်ပါေည်။



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်112

	 ၎င်းတို့၏ ရပ်ရောအတေင်း၊ ရပ်ရောနှင့်အတူ အေုပ်ေုပ်ကိုင်နကေကာ အမျိုးေမီးအခေင့်အရကးတက်ကြေေှုပ်ရှားေူများ၊ 
အုပ်စုများ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များ။ နှင့် 

	 ဒကေတေင်း၊ နကရပ်စေန့်ခောခြင်းနှင့် ဒုက္ခေည် အမျိုးေမီး ရပ်ရောခကါင်းဆကာင်များနှင့် အဖေဲ့ေင်များ။

ေင့်အနကဖြင့် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ေုပ်ဆကာင်ေူများ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် အကဂျင်စီများ (အထူးေဖြင့် ဒကေခံ၊ 
ပြည်တေင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ) နှင့်ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရန် ေိုအပ်နိုင်ပါေည်။ မည်ေည့်နကရာတေင် ေုံခြုံမှုရှိေည် 
စေည့်အချက် အပါအေင် ကျားမရကးရာ တန်းတူညီမျှမှု/ အမျိုးေမီးရကးရာ ေန်ကြီးဌာန ကိုယ်စားေှယ်များ၊ ေို့မဟုတ် 
အမျိုးေမီးအခေင့်အရကးကိစ္စ ဦးဆကာင်နကေကာ အေားတူအစိုးရဌာန ကဲ့ေို့ေကာ အစိုးရအဖေဲ့များနှင့် ကိုယ်စားေှယ်များ 
စေည့် ဒကေအခြကအနကနှင့် ေင့်ေျကာ်ေည့် အဖေဲ့အစည်းများ ပါေင်နိုင်ရန်အတေက် စဥ်းစားေင့်ပါေည်။

ေက်ဆိုင်ေူများနှင့် အတည်ပြုေြင်း အစည်းအေကးများ/ခကါ်ဆိုမှုများ ပြုေုပ်စဥ်အတေင်း ယင်းတင်ပြချက်တေင် 
အပိုင်း ၃၊ အဆင့် ၃ (ေင်၏ေက့ောစိစစ်ချက်မှ စုစည်းထားေကာ ဘာရိုမီတာတေင် ပါေင်ေူများထံမှ တိုက်ရိုက် 
ကိုးကားချက်များအပါအေင်)မှ မှတ်စုများ၊ ရေဒ်နယ်ပယ်တစ်ခုစီတိုင်းအတေက် ရမှတ်၊ နှင့် စုစုပကါင်းရမှတ်များ (“မီးပေိုင့”် နှင့် 
ဤရမှတ်၏ အဓိပ္ပာယ်ဖကာ်ပြချက်တို့နှင့်အတူ) ပါေင်ကြကာင်း ေကချာစကပါ။ 

အတည်ပြုခြင်းေုပ်ငန်းစဥ်တစ်ေျှကာက်ေုံးတေင် အသထးစိတ်မှတ်စုများကို ရထးမှတ်ေားရန ်အေေန်အရကးကြီး ပါေိမ့်ေည်။

အဓိကေက်ဆိုင်းေူများနှင့် အစည်းအေကးများ/ခကါ်ဆိုမှုများ ပြုေုပ်နကစဥ်အတေင်း ဆေကးနေကးမှုကို အထကာက်အကူ ဖြစ်စကရန် 
မကးခေန်းဆက်ေိုက် မကးမြန်းပါ။

အတည်ပြုေြင်းလုပ်ငန်းစဥ်အတွက် လမ်းညွှန်မထးေွန်းများ 

 ေင်၏ တေက့ရှိချက်များနှင့် ေက့ောစိစစ်မှုကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်ပြီး အကာက်ပါတို့အပကါ် ထိရကာက်ေကာ 
အကြံပကးမှုများနှင့် တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်များကို ပကးပါ။

o မည်ေည့်အရာများက အကရးကကီး၍ ေက်ကတေ့ဘေနှင့် ကိုက်ညီေနည်း ေို့မဟုတ် အမှတ်ကပးချက်၊ 
အကြကာင်းအရာကပါ် အကြခခံကော ကေ့ောစိစစ်မှုနှင့် မကိုက်ညီေနည်း ေို့မဟုတ် နှစ်မျ ိုးေုံး 
ကပါင်းစပ်ထားေနည်း။ 

o အမျိုးေမီး၊ မိန်းကေကးငယ်များနှင့် အမျိုးေမီးအကူညီပကးရကးေုပ်ေားများ ရင်ဆိုင်နကရေကာ ပြဿနာများကို 
တေက့ရှိချက်များနှင့် ေက့ောစိစစ်မှုများက မည်ေို့ပြကာပြနကေနည်း။ 

o မည်ေည့် အေစ် ရရှိေနည်း။ မည်ေည်ကို ေင်ယူရရှိေေဲ။ မည်ေည့်အရာများကို ေိပြီးပြီနည်း။ မည်ေည့် 
ပဋိပက္ခများ ဖြစ်နကေနည်း။  

o ေက်ဆိုင်ေူများတင်ပြထားေကာ အမြင်များအရ အခြားအရာများထက် ပို၍တိုက်တေန်းထားေကာ တေက့ရှိချက်များ 
ရှိပါေေား။  

o ဘာရိုမီတာဖြင့် အကဲဖြတ်ထားေည့် နယ်ပယ်ပြင်ပရှိ အကြကာင်းအရာများနှင့် ဆက်စပ်ေကာ တေက့ရှိချက်များ 
ရှိပါေေား။ 

o ဤအခြကအနကတေင် နကထိုင်ေုပ်ကိုင်နကေကာ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များအတေက် 
တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှု တိုးတက်ောစကရန် နည်းေမ်းများနှင့်ပတ်ေက်၍  ေက်ဆိုင်ေူများထံတေင် 
အကြံပကးချက်တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါေေား။

 တေက့ရှိချက်များနှင့် ေက့ောစိစစ်မှုများ၏ ရှင်းေင်းမှုနှင့် နားေည်နိုင်စေမ်း အထူးေဖြင့် ဘာောစကား၊ အဓိပ္ပာယ် 
ဖေင့်ဆိုချက်များ နှင့် ရှင်းေင်းတင်ပြချက်များအား ပြန်ေည်ေုံးေပ်ပါ။

တေက့ရှိချက်များနှင့် ရမှတ်များကို အတည်ပြုခြင်းေည် ေုပ်ငန်းစဥ်တေင် အရကးပါေကာအဆင့်ဖြစ်ေည်။ 
အဘယ်ကြကာင့်ဆိုေကာ် ၎င်းေည် အဓိကေက်ဆိုင်ေူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကြေယ်ေေကာ ကျေမ်းကျင်မှု၊ ထိုးထေင်းေိမြင်မှု၊ 
အတေက့အကြုံ တို့ကို ဆကာင်ကျဥ်းပကးေကာကြကာင့် ဖြစ်ေည်။ အထက်ပါမကးခေန်းများအတေက် ၎င်တို့၏ တုံ့ပြန်မှုများအား 
အေကးစိတ်မှတ်စုများ ရယူထားပြီး ဆေကးနေကးမှုများမှတစ်ဆင့် ထေက်ပကါ်ောေည့် ထကာက်ခံချက်များနှင့်/ေို့မဟုတ် 
ထင်ရှားေကာမကးခေန်းများကို ရှင်းေင်းရန် ကြိုးစားပါ။ 
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ဤေုပ်ငန်းစဥ်အားဖြင့် ေင်ေည် ေထာက်ေံေျက်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ေကာ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ေတင်းစကားများ 
ကိုပင် စတင်ဖန်တီးနိုင်ဖေယ်ရှိပါေည်။  ဆေကးနေကးမှုများေည် ထကာက်ခံချက်များအဖြစ်ေို့ ကူးပြကာင်း ေည့်အခါတေင်  
ထေက်ပကါ်ောေကာ ေီးခြားထကာက်ခံချက်များကို မှတ်ေားထားပြီး ရှင်းေင်းချက်နှင့် အစဖကာ် မကးခေန်းများကို 
ဆက်ေက်မကးမြန်းပါ။ အကာက်ပါကဲ့ေို့ မကးမြန်းပါ။

 ဤထကာက်ခံချက်ေည် ရမှတ်များမှ တင်ပြောေကာ မည်ေည့်စုိးရိမ်မှု/ပြဿနာကို ဖြကရှင်းပကးေနည်း။ 
ဤထကာက်ခံချက်များကို အကကာင်အထည်ဖကာ်ခြင်းအားဖြင့် မည်ေည့် ရေဒ်ကို  အားကကာင်းောစက မည်နည်း။ 

 ဤထကာက်ခံချက်များေည် မည်ေူတို့အတေက်နည်း။ ဤပြကာင်းေဲမှုများ အကာင်မြင်ရန် ကျေန်ုပ်တို့၏ 
စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးအား မည်ေူတို့ထံေို့ ရကာက်ရှိရန် ေိုအပ်ေနည်း။  

 ဤထကာက်ခံချက်များေည် ထိုဒကေအခြကအနကတေင် အေုပ်ဖြစ်ပါမေား။ အဘယ်ကြကာင့်နည်း ေို့မဟုတ် 
အဘယ်ကြကာင့် အေုပ်မဖြစ်ေနည်း။ ဤထကာက်ခံချက်ကို အကကာင်အထည်ဖကာ်ရန် မည်ေူကို ပါေင်ခေင့်ပြုရန် 
ေိုအပ်ေနည်း။  

 ဘာရိုမီတာမှ ေက့ောစိတ်ဖြာထားေည့် ဤတေက့ရှိချက်များနှင့် ထကာက်ခံချက်များေည် ေက်ငင်းအခြကအနကထက် 
ကျကာ်ေေန်၍ အေုံးပြုနိုင်ပါေေား။ 

အရထးကြီးသည် - အထူးေဖြင့် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်မှုအတေက် မည်ေူကို ပစ်မှတ်ထားမည် နှင့် ထကာက်ခံချက်များေည် 
မည်ေူတို့အတေက်ဖြစ်ေည် ဟူေကာ ဤထကာက်ခံချက်များမှ မကးခေန်းများေည် အေေန်ထိရှေေယ်နိုင်ပါေည်ကို 
ေတိပြုရပါမည်။  ဤမကးခေန်းများကို ယုံကြည်ရေကာ မိတ်ဖက်များကိုော မကးမြန်းပြီး ထကာက်ခံချက်များေည် 
ဆေကးနေကးမှုတိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ေင့် မဖြစ်ေင့်ကို ဆေကးနေကးရန် ကြိုတင်အတည်ပြု အစည်းအေကးများ/ခကါ်ဆိုမှုများအား 
ဘာရိုမီတာအဖေဲ့နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရေကာ မိတ်ဖက်များ နှင့်အတူ ေကချာစစ်ဆကးပါ။ အကယ်၍ မည်ေည့်အကြကာင်းပြချက်
ကြကာင့်ဖြစ်စက ေင့်အနကဖြင့် ေက်ဆိုင်ေူ အချို့အား ထိုကဲ့ေို့ေကာမကးခေန်းများကို မကးမြန်းရန် ေုံခြုံမှုမရှိနိုင်ေည် ေို့မဟုတ် 
အန္တရာယ်အေေန်ကြီးေည်ဟု ခံစားရပါက ၎င်းတို့အား မမကးမြန်းပါနှင့်။ 

အဆင့် ၂ - စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအကြံပြုခေက်မေား ရေးသားခြင်း 
ဤဒုတိယအဆင့်တေင် ဘာရိုမီတာတေက့ရှိချက်များအား ပြန်ေည်ထင်ဟပ်ေည့် ေင်၏ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးဆိုင်ရာ 
အကြံပြုချက်များကို ရကးေားရန်နှင့် အပြီးေတ်ရန် အထက်ပါအပိုင်းများမှ စုစုပကါင်းရမှတ်၊ ရေဒ်အတေက် ရမှတ်နှင့် 
မှတ်စုများကိုအတူတကေ ဆကာင်ကျဥ်းောပါ။ ဤေုပ်ငန်းစဥ်ကို ဘာရိုမီတာအဖေဲ့ကဲ့ေို့ေကာအဖေဲ့ငယ် ေို့မဟုတ် ေုပ်ငန်းစဥ်ကို 
တတ်နိုင်ေမျှ ထိရကာက်မှုရှိစကရန် ဘာရိုမီတာအဖေဲ့မှ ဦးဆကာင်ပြုေုပ်ေင့်ပါေည်။

စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးတေင် အေုံးေင်ေကာ ေီးခြားအကြံပြုချက်များ ဖန်တီးရန်အတေက် ေုပ်ငန်းစဥ်များစောကို 
အေုံးပြုေင့်ပါေည်။ 

အကာက်တေင်ဖကာ်ပြထားေကာ “SMART” လုပ်ငန်းစဥ်သည် ေင်၏ အကြံပြုချက်များကို ဦးစားပကး ေုပ်ဆကာင်ရန် 
ကူညီပကးနိုင်ပါေည်။ ၎င်းေည် ေင့်အား အစဖကာ်မကးခေန်းဆက်ေိုက်ကိုပကးပြီး ေင်၏ ဦးတည်ထားေကာ 
ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ေူများရရှိရန် ရည်ရေယ်ချက်နှင့်အတူ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးအစီအစဥ်အတေက် “SMART” ေုပ်ငန်းစဥ်ကို 
ရကးဆေဲနိုင်ရန်နှင့် ေင့်အကြံပြုချက်များအား အဓိက ဆကာင်ရေက်ေူများက ေဘကာတူေက်ခံရန် ကူညီပကးပါေည်။ 

ေင်နှင့်အတူ ဘာရိုမီတာကို ေုပ်ဆကာင်နကေကာ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ကျေမ်းကျင်ေူများမှ ပို၍နှစ်ေက်ပါက   ေို့မဟုတ် 
ေင်၏ အခြကအနကပကါ်မူတည်၍ မတူညီေကာ ေုပ်ငန်းစဥ်များကို အေုံးပြုရန် ရေကးချယ်နိုင်ပါေည်။ 

အကကံြပုခေက်မေားအား အပပီးသတ်ြခင်း

အဓိကေက်ဆိုင်ေူများနှင့် ဘာရိုမီတာအဖေဲ့တို့၏ ဆေကးနေကးမှုများ အပါအေင် ရမှတ်များကို အမှတ်ပကးခြင်းနှင့် 
အတည်ပြုခြင်းတေင် ပြုေုပ်ပြီးခဲ့ေကာ အေုပ်ပမာဏနှင့် စဥ်းစားချက်များကြကာင့် အမျိုးေမီးများ၊ မိန်းကေကးငယ်များနှင့် 
ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားေူ အမျိုးေမီးများ၏ ပတ်ေန်းကျင်ကို တိုးတက်စကေကာ အကြံပြုချက်များစောကို 
ဤအချက်အားဖြင့် ဖကာ်ထုတ်ပြီးဖြစ်ပါေည်။ 
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အကြံပြုေျက်များ မည်မျှ ရှိရမည်နည်း။ အကြံပြုချက်များအတေက် ကြိုးစားရယူနိုင်ေကာ “မှကာ်ဆန်ေကာ ကိန်းဂဏာန်း” 
မရှိပါ။ အကြံပြုချက်များေည ်ဘာရိုမီတာရမှတ်များမှ ရရှိောေကာ ပိုမိုပြင်းထန်ေကာ အဓိက စိန်ခကါ်မှုများကို 
ဖြကရှင်းချက်ပကးေင့်ေည်။ ဘာရိုမီတာ ေုပ်ငန်းစဥ်အတေင်း ဖြစ်ပကါ်ောေည့် စိန်ခကါ်မှု တစ်ခုစီအတေက် အကြံပြုချက်များကို 
ရရှိစကရန် ေဘကာထားရှိနိုင်ပြီး ၎င်းေည် ကိုင်တေယ်ရခက်ခဲနိုင်ပါေည်။ အကြံပြုချက် အရကအတေက်ကို ကန့်ေတ်ခြင်းေည် 
၎င်းတို့ကို အမှန်တကယ် ေက်ခံကျင့်ေုံးနိုင်ရန် အကူအညီ ဖြစ်စကပါေည်။ ၅-၇ ေျက်ေက်ပိုသထာ  အကြံပြေျက်များသည် 
စည်းရုံးလှုံ့ဆထာ်ရထးအစီအစဥ် ေျမှတ်ရန်အတွက် အေက်အေဲ ဖြစ်စထနိုင်သထာကြထာင့် ဦးစားပထး သတ်မှတ်ေြင်းကို 
ေည့်သွင်းစဥ်းစားပါ။ ေို့ပြင် “အနီ” နှင့် “လိမ္မထာ်” ရမှတ်များအပထါ် အာရုံစိုက်ေြင်းသည် အကြံပြုေျက်များကို 
ဦးစားပထးသတ်မှတ်ရာတွင် အကူအညီဖြစ်စထသထာ နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ 

အကြံပြုချက်များကို ဖန်တီးရကးေားခြင်းေည် ဆေကးနေကးထားပြီးေည့် အရကးပါေကာ ရှုထကာင့်အမြင်များကို အတူတကေ 
စုစည်းပကးပြီး ပကါ်ေေင်စက ပါေည်။  ဤအဆင့်တေင် ေင့်အနကဖြင့် -

	 ဦးစားပထးသတ်မှတ်ပါ

o ရမှတ်များနှင့် တေက့ရှိချက်များမှ မီးမကာင်းထိုးပြထားေကာ အဓိကစိန်ခကါ်မှုများမှာ အဘယ်နည်း။ 

o အမှတ်ပကးခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းဆေကးနေကးမှုများအရ မည်ေည့် အဓိကစိန်ခကါ်မှုများအား ချက်ခြင်း ေုပ် ဆကာင်ရန် 
ေိုအပ်ပါေနည်း။ 

o အကြံပြုချက်များကို ဦးစားပကးေတ်မှတ်ရန် နည်းေမ်းတစ်ခုမှာ “အနီ” ေို့မဟုတ် “ေိမ္မကာ်” ရမှတ်များကို 
ဖကာ်ပြထားေည့်အချက်ကို ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်ေည်။

	အစဖထာ်ေြင်း 

o ဦးစားပကးစိန်ခကါ်မှုများ/ေုပ်ဆကာင်မှုများအတေက် 

- ဖကာ်ထုတ်ထားေည့် အတည်ပြုခြင်းေုပ်ငန်းစဥ်အတေင်း တင်ပြခဲ့ေကာ  အကြံပြုချက်များထဲမှ 
မည်ေည့်အရာေည်  ဤစိန်ခကါ်မှုများအား ဖြကရှင်းပကးပါေနည်း။ 

- အဓိကစိန်ခကါ်မှုများအား ဖြကရှင်းဆကာင်ရေက်ရန် ေိုအပ်ေကာ ထပ်မံအကြံပြုချက်များ ရှိပါေေား။ 

- ကေဲပြားခြားနားစော ေုပ်ဆကာင်နိုင်ရန် အကြံပြုချက်များအပကါ် မည်ေူ တာေန်ယူရမည်နည်း။

o ဖြကရှင်းဆကာင်ရေက်ရန် အခြားစိန်ခကါ်မှုများ/ေုပ်ဆကာင်မှုများ ေိုအပ်ေကာ်ေည်း စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး အတေက် 
ရကရှည် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ေိုအပ်ပါေေား။

o စိန်ခကါ်မှုများကို မည်ေည့်အဆင့်တေင် ဖြကရှင်းရန် ေိုအပ်ပါေနည်း။ (ဥပမာ - စခန်းစီမံခန့်ခေဲမှုေည် 
စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး၏ ဦးတည်ချက်ဖြစ်နိုင်ေည့် ဒကေအဆင့်တေင် စိန်ခကါ်မှု ဖြစ်နကပါေေား။ 
ေူေားချင်းစာနာမှုစနစ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာေည် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ဦးတည်ချက်ေည် UN အဖေဲ့ ေို့မဟုတ် 
ဒကေအစိုးရအဖေဲ့ ဖြစ်ရမည့်နကရာ၌ ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပါေေား။) 

	စိန်ေထါ်မှု

o ေင့်တေင် “မှန်ကန်ေကာ” အကြံပြုချက်များ ရရှိကြကာင်း ေကချာစကရန် အကြံပြုချက်တစ်ခုစီတိုင်းအတေက် ေင်၏ 
ထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့် ေက့ောစိစစ်မှုကို စိန်ခကါ်ရန် အချိန်အနည်းငယ်ပကးပါ။  ေမ်းညေှန် မကးခေန်းအချို့တေင် 
အကာက်ပါတို့ ပါေင်ပါေည်။  

- ဤအခြကအနကတေင် ယင်းအကြံပြုချက်ေည် အေုပ်ဖြစ်မေား။ အဘယ်ကြကာင့်နည်း ေို့မဟုတ် အဘယ်ကြကာင့် 
အေုပ်မဖြစ်ေနည်း။ 

- ဤအကြံပြုချက်များကို အကကာင်အထည်ဖကာ်ရန်အတေက် မည်ေ့ူကို ထည့်ေေင်းရန် ေိုအပ်မည်နည်း။ 
ဤအဖေဲ့ေည် ဦးတည်အုပ်စုဖြစ်နိုင်ပါေေား။ မည်ေို့နည်း။ 

o ဤအကြံပြုချက်ေည် ဘာရိုမီတာမှ ေက့ောစိစစ်ထားေကာ ေက်ငင်းအကြကာင်းအရာများပကါ် ကျကာ်ေေန်၍ 
အေုံးပြုနိုင်ပါေေား။ 
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o ဤအကြံပြုချက်ေည် ဘာရိုမီတာ၏ ယကဘုယျရည်ရေယ်ချက်နှင့် ပန်းတိုင်နှင့် မည်ေို့ ဆက်စပ်နကေနည်း။ 

	ပြန်လည်အတည်ပြုပါ 

o ဖြစ်နိုင်ပါက အတည်ပြုခြင်း အစည်းအေကးများ/ ခကါ်ဆိုမှုများတေင် ပြကာဆိုထားေကာ အချက်များအား 
ေင့်ေျကာ်စော ပြန်ေည်ထင်ဟပ်ရန်နှင့် ထိုအကြံပြုချက်များက ရမှတ်များကို ထင်ဟပ်ရန် ပြီးဆုံးေုနီးပါးဖြစ်ေကာ 
အကြံပြုချက်များကို ဘာရိုမီတာအဖေဲ့နှင့် အဓိက မိတ်ဖက်အဖေဲ့ငယ် (အထူးေဖြင့် ဤေုပ်ငန်းစဥ်တေင် ပါေင်ေကာ 
ဒကေခံအဖေဲ့အစည်းများ)တို့နှင့် မျှေကပြီး ဆေကးနေကးပါ။ 

အထက်ပါတို့ကို ပြုေုပ်ပြီးေည့်နကာက် ရမှတ်များနှင့် ဆေကးနေကးမှုများပကါ်အခြကခံ၍ အမျိုးေမီးများ၊ မိန်းကေကးငယ်များနှင့် 
ေူေားချင်းစာနာ ထကာက်ထားေူအမျိုးေမီးများ၏အခြကအနက တိုးတက်ောစကရန် ေဘကာတူေက်ခံရမည့် 
ရကးေားထားေကာ အကြံပြုချက်များ ရရှိေင့်ပါေည်။ 

နကာက်ဆုံးအနကဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ေူများမှ ဘာရိုမီတာကို အေကးအနက်ထားကာ  ထည့်ေေင်းပြီး ဘာရိုမီ
တာအကကာင်အထည်ဖကာ်နကစဥ်အတေင်း ပါေင်ေူများထံမှ တိုက်ရိုက်ကိုးကားချက်များ (ေျှို့ေှက် ထိန်းေိမ်းမှုနှင့် 
အမည်ေျှို့ေှက်ထားခြင်းကို ေကးစားမှုနှင့်အတူ) ၊ အချက်အေက် စုစည်းမှုနှင့် ရမှတ်များအားဖြင့် အကြံပြုချက်များကို 
အရန်ထားရှိေင့်ကြကာင်းကို မှတ်ေားထားပါ။ 

အဆင့် ၃ - အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း
ဤနကာက်အဆင့်ေည် ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ဖကာ်မှု၊ တေက့ရှိချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များအား အစီရင်ခံစာ 
ရကးေားခြင်းကို ခြုံငုံဖကာ်ပြထားပါေည်။

အရထးကြီးသည် - ဤအစီရင်ေံစာကို အများပြည်သူရရှိနိုင်အထာင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သထာကြထာင့် တွထ့ရှိေျက်များကို ကျယ်ပြန့်စွာ 
အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်အနထဖြင့် လျှို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းေားရှိမှုနှင့် အေျက်အလက် ကာကွယ်မှုတို့ကို အလထးအ
နက်ဆက်လက်ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ 

အပိုင်း ၃ နှင့် အပိုင်း ၄ အဆင့် ၁-၂ တို့ကိုေိုက်နာပါက အစီရင်ခံစာ အတကာ်များများကို အကြမ်းရကးေားပြီး ဖြစ်ေိမ့်မည်။ 
နကာက်ထပ်အရကးကြီးေကာအဆင့်မှာ အပိုင်းများအားေုံးကို တစ်ခုတည်းစုစည်းထားပြီး ဖတ်ရေေယ်ကူေကာ 
စာရေက်စာတမ်းအဖြစ် အတူတကေစုစည်းထားရမည်။  အစီရင်ခံစာတေင် ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ဖကာ်ေည့် ဒကေမှ 
ေတင်းအချက်အေက်များ၊ ဘာရိုမီတာ၏ အတိုကကာက်ရှင်းေင်းချက်၊ KIIs နှင့် FGDs အရကအတေက် အပါအေင် 
ရမှတ်များအားရရှိပုံ အဆင့်ဆင့် ရှင်းပြချက်၊ ရမှတ်များ၊နှင့် ယခင်အဆင့်များမှ ရကာက်ရှိခဲ့ေကာ အကြံပြုချက်များ 
စေည်တို့ ပါေင်ေင့်ပါေည်။ အကြံပြုချက်တစ်ခုစီတိုင်းကို ရကးေားထားပုံနှင့် ပတ်ေက်၍ ရှင်းေင်းချက်ေည် 
အေကးအနက်ထားေည်ကို ေကချာစကရန် အကူအညီ (အကြံပြုချက်အတေက် မဟာဗျူဟာကို  အပိုင်း ၄ အကာက် တေင် 
ဆေကးနေကးထားကြကာင်း ေတိပြုပါ)   ဖြစ်စကေည်။ အပိုင်း ၃ မှ ကိုးကားချက်များကို အေုံးပြုခြင်းေည် အစီရင်ခံစာကို 
အများနှင့်မတူဘဲ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စကေည်။ အကြံပြုချက်များအပြင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ရမှတ်များ၊ စုစုပကါင်းရမှတ်များေည် 
အမျိုးေမီးများ၊ မိန်းကေကးငယ်များနှင့် ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားေူ အမျိုးေမီးများ၏ ရင်ဖေင့်ေံများ၊ ကိုယ်ပိုင် 
အတေက့အကြုံများနှင့် အချက်အေက်များ ပါေင်ေည်ကို ေကချာစကပါေည်။

အစီရင်ေံစာ၏အရှည ်- အပိုင်း ၂ မှ အကြံပြုချက်အရကအတေက်အတိုင်း အစီရင်ေံစာ၏အရှည်ကို စာမျက်နှာ ၂ -၄ အေိ 
ကန့်သတ်ေြင်းသည ်အစီရင်ခံစာအတေင်းရှိ ေတင်းအချက်အေက်များကို ေိုအပ်ေူများေည် ၎င်းကို အမှန်တကယ် 
ဖတ်ရှုပြီး အေုံးပြုကြကာင်း ေကချာစကရန်အတေက် အေုံးေင်ပါေည်။  ဆိုေိုေည်မှာ ေင်ေည် ဖြစ်နိုင်ေည့်အခါ အတိုချုံးပြီး 
အထူးေဖြင့် ရမှတ်များကို တင်ပြေည့်အခါ အချက်များကို ရုပ်ပုံဖြင့် ဖကာ်ပြရာတေင် အထကာက်အကူဖြစ်စကေကာ 
အချက်အေက်ကို ပုံဖကာ်ပြေခြင်း (ဂရပ်ဖ် ေို့မဟုတ် ဇယားများ ကဲ့ေို့ေကာ) ကို အေုံးပြုပါ။ 
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အစီရင်ခံစာကို အပပီးသတ်ြခင်း

အစီရင်ခံစာရကးေားခြင်း နကာက်ဆုံးအဆင့်တေင် ဘာရိုမီတာအဖေဲ့/မိတ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းများမှ အတည်ပြုချက် ပါေင်ေည်။ 
ဘာရိုမီတာအကကာင်အထည်ဖကာ်မှုတေင် ၎င်းတို့ပါေင်ခြင်းေည် အစီရင်ခံစာကို ဖြန့်ေကခြင်းမပြုမီ တည်းဖြတ်မှုများ 
ပြုေုပ်ပကးရန်နှင့် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ပြန်ေည်ေုံးေပ်ရန်အတေက် အစီရင်ခံစာတေင် ေက်မှတ်ရကးထိုးနိုင်ရန် 
ဖြစ်ေည်။ အဖေဲ့အစည်း အမှတ်တံဆိပ်အေုံးပြုမှုနှင့် အစီရင်ခံစာရကးေားေူအား ထည့်ေေင်းဖကာ်ပြခြင်းတို့အပကါ် 
အကကာင်အထည်ဖကာ်ဆကာင်ေည့် မိတ်ဖက်များအကြား ေဘကာတူညီမှု ရှိထားေင့်ပါေည်။ 

အစီရင်ခံစာကို ဒကေခံဘာောစကားများဖြင့် ေိုအပ်ေေို ဘာောပြန်ဆိုထားေင့်ပါေည်။

အစီရင်ခံနမူနာ အကကမ်းေဖာ်ြပခေက်

I. ဒကေအခြကအနကနကာက်ခံအချက်အေက် (စာမျက်နှာတစ်ေက် ထက်မပိုရ) 

a. ပဋိပက္ခ/အကြပ်အတည်း ကာေကြာချိန်၊ ဒကေအတေင်းရှိ အကြကာင်းအရာ (ဥပမာ- “ဤဘာရိုမီတာကို Bidibidi 
ယူဂန်ဓါ နိုင်ငံရှိ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်ကေကးငယ်များ၏ ဘေအတေက့အကြုံကို ေက့ောစိစစ် ထားေည်။”)  

b. အခြကခံေူဦးရက (အမျိုးေမီးများနှင့် ကေကးများအရကအတေက် ေို့မဟုတ် ရာခိုင်နှုန်း၊ ဒကေတေင်း နကရပ်စေန့်ခောေူဦးရက 
(IDPs)/ဒုက္ခေည်များ၊  နကရပ်စေန့်ခောနကထိုင်ေည့် ပျမ်းမျှကြာချိန်၊ အခြကချနကထိုင်မှု အမျိုးအစား)  

c. အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များအတေက် အခြကအနကကို အတိုချုုံးေက့ောေုံးေပ်ချက် 

i. ဥပမာ- GBV ဆိုင်ရာ ရရှိနိုင်ေကာ အချက်အေက်၊ စီးပေားရကးစေမ်းဆကာင်ရည် မြှင့်တင်မှု၊ ကျားမတန်းတူညီမျှမှု မရှိခြင်း။ 

II. ဘာရိုမီတာဆိုင်ရာ ရှင်းေင်းတင်ပြခြင်း  

a. ဘာရိုမီတာနှင့် ၎င်း၏ ရည်ရေယ်ချက်ကို ရှင်းပြထားေကာ စာပိုဒ် ၁ ပိုဒ် (ေမ်းညေှန်စာရေက်စာတမ်းမှ မာတိကာ .0a. 
နားထကာင်ပါ! ဘာရိုမီတာ နိဒါန်း - ကို ေိုက်ေျကာညီထေက ပြင်ဆင်နိုင်ေည်)  

III. ဘာရိုမီတာရမှတ်များ 

a. အရကာင်ရမှတ် (ယကဘုယျနှင့် ရေဒ်နယ်ပယ် ၄ ခု အတေက်) ဖကာ်ပြချက် (ေမ်းညေှန်စာရေက်စာတမ်း - 0a. 
နားထကာင်ပါ! ဘာရိုမီတာ နိဒါန်း ကို ကြည့်ရန်) 

IV. ရမှတ်များရရှိခဲ့ပုံကို ရှင်းေင်းချက် (စာမျက်နှာ ၃ ပုံ ၁ ပုံ ထက်မပုိရ) 

a. KIIs အရကအတေက်

b. FGDs အရကအတေက်

c. ပြုေုပ်ခဲ့ေကာ ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာစစ်တမ်းများ အရကအတေက် 

d. ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့်စာရင်း ပြုေုပ်ေည့်အရကအတေက်နှင့် နကရာ 

V. ရမှတ်နှင့် အကြံပြုချက်များကို ေက့ောစိစစ်မှု (စာမျက်နှာ ၁ မျက်နှာထက်မပိုရ) 

a. အတည်ပြုခြင်းနှင့် အကြံပြုချက်များေုပ်ငန်းစဥ်မှတစ်ဆင့် ဖကာ်ထုတ်ထားေည့် အကြံပြုချက်များနှင့် ဆက်စပ်ေကာ 
ရေဒ် ၁-၄ အတေင်း ရရှိထားေကာ ရမှတ်ကို ေက့ောစိစစ်ခြင်း 

VI. နကာက်ဆက်တေဲ - ဘာရိုမီတာရှင်းေက်းချက်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ 
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အဆင့် ၄ - ပြောင်းလဲမှုလုပ်ဆောင်ခြင်း 
နားထကာင်ပါ! ဘာရိုမိတာ၏ ရည်ရေယ်ချက်ေည် အမျိုးေမီးအုပ်စုများ၊ အဖေဲ့အစည်းများ၊ ကေန်ယက်များနှင့် အခြား 
GBV ဆိုင်ရာေုပ်ဆကာင်ေူများအတေက် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးကိရိယာအဖြစ် အေုံးချနိုင်ရန်နှင့် အမျိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးငယ်များကို တာေန်ခံေကာ ေူေားချင်းစာနာမှုတုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ချက်များအတေက် တာေန်ယူရန် ဖြစ်ပါေည်။ 
ကိရိယာများကို အကကာင်အထည်ဖကာ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံရကးေားခြင်းေည် ေူေားချင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာ အခြကအနကတေင် 
နကထိုင်ေည့် အမျိုးေမီးများ၊ မိန်းကေကးငယ်များနှင့် ၎င်းတို့အတေင်း အေုပ်ေုပ်နကေကာ ေူေားချင်းစာနာ  
ထကာက်ထားေူအမျိုးေမီးများအတေက် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစနစ်နှင့် ေီးခြားတုံ့ပြန် ဆကာင်ရေက်မှုများအား 
တိုးတက်ောစကမည့် ဤကြီးမားကျယ်ပြန့်ေကာပန်းတိုင်ကို ပံ့ပိုးပကးပါေည်။ 

အကာက်ပါအပိုင်းတေင် စိတ်ပါေင်စားေကာ အဖေဲ့များေို့ အစီရင်ခံစာကို ဖြန့်ေကခြင်း၊နှင့် တေက့ရှိချက်များနှင့် 
အကြံပြုချက်များေည် အနာဂတ်ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ေှုပ်ရှားမှုကို အေိပကးေည့် စည်းရုံးေှုံံဆကာ်ရကး 
မဟာဗျူဟာကို ဖန်တီးပုံတို့ ပါေင်ပါေည်။  စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ေတင်းစကားအား ဦးတည်ရမည့်ေူ ကဲ့ေို့ေကာ  - 
စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးအတေက် အဓိကထည့်ေေင်းစဥ်းစားချက်များကို ဆေကးနေကးရမည်။

လုပ်ငန်းေဖာ်ေဆာင်မှု အစီရင်ခံစာကို ြဖန့်ေဝြခင်း

အဆုံးေတ်ပြီးေည့်နကာက်တေင် ဘာရိုမီတာအကကာင်အထည်ဖကာ်စဥ်အတေင်း ပကါင်းစပ်ပါေင်ထားေူများနှင့် ဆေကးနေကးကာ  
အစီရင်ခံစာကိ ုဖြန့်ေကေင့်ပါေည်။ ၎င်းတို့၏ အေံများဖြင့် ပူးပကါင်းပါေင်ထားေူများေည် အကြံပြုချက်များအပြင် 
နကာက်ဆုံးအစီရင်ခံစာနှင့် ရမှတ်ကို နားေည်စကရန်နှင့် ၊ ထကာက်ခံအကြံပြုချက်များ၊ အစီရင်ခံစာနှင့် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး 
ေတင်းစကားများနှင့်ပတ်ေက်၍ ရှက့ဆက်ေုပ်ဆကာင်ေေားရန် မည်ေို့ စီစဥ်ထားကြကာင်း ေကချာစကရန် 
အရကးကြီးပါေည်။ ၎င်းတေင် တေက့ရှိချက်များကို အကာက်ပါတို့နှင့် ဆေကးနေကးခြင်း (ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းခြင်းနှင့် ေက်တေက့ကျမှုကို 
ခေင့်ပြုထားေည့်အတိုင်း) တို့ ပါေင်ပါေည်။

	အဓိကေတင်းပကးေူများ 

	 FGD တေင် ပါေင်ေူများ 

	ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ဖကာ်ေည့်အဖေဲ့အစည်းများ (ေက်ဆုိင်ရာ အကြီးတန်းခကါင်းဆကာင်မှု အပါအေင်)  

	အတည်ပြုချက် ရှာဖေကခြင်းတေင် ပါေင်ေည့် တစ်ဦးချင်း/အဖေဲ့အစည်းများ

အကာက်ဖကာ်ပြပါ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးထည့်ေေင်းစဥ်းစားချက်များကို ဆေကးနေကးခြင်း၊ ေတင်း အချက်အေက်များ၏ 
ဘကးကင်းေုံခြုံမှုကို ေကချာစကရန် ေဘကာတူညီမှုများနှင့် တေက့ရှိချက်များကို ေက်ခံရရှိခြင်းေည် ေုပ်ငန်း 
အကကာင်အထည်ဖကာ်မှုအဆင့်များကို ေိရှိနားေည်ခြင်း စေည်တို့ ပြုေုပ်ပြီး ေည့်နကာက်တေင် ဖြန့်ေကရကးကို 
ေုပ်ဆကာင်ေင့်ပါေည်။ 

SMART ြဖစ်ပါေစ

စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးမဟာဗျူဟာရကးဆေဲခြင်းေည် အစီရင်ခံစာမှ အကြံပြုချက်များအား ေှုပ်ရှားဆကာင်ရေက်နိုင် 
ေကာ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ရည်ရေယ်ချက်များေို့ ပြကာင်းေဲခြင်းဖြင့် စတင်ေင့်ပါေည်။  ဤကဲ့ေို့ ေုပ်ဆကာင်ရန် 
တစ်ခုတည်းေကာ နည်းေမ်းမှာ အကြံပြုချက်များအ ပကါ်အခြကခံေကာ အစီအစဥ်ရကးဆေဲရန်နှင့် ေင်၏ အတေကးအမြင်များအား 
တစ်စုတစ်စည်းဖြစ်စကရန် ကူညီပကးေကာ နည်းေမ်းဖြစ်ေည့် “SMART” ချဥ်းကပ်နည်းကို အေုံးပြုခြင်းပင်ဖြစ်ေည်။ 

“SMART” ဆိုသည်မှာ တိကျသထာ၊ တိုင်းတာနိုင်သထာ၊ ရယူနိုင်သထာ၊ ဆက်စပ်မှုရှိသထာ နှင့် အေျိန်အကန့်အသတ်ေြင်း ကို 
ဆိုလိုသည်။    အကြံပြုချက်တိုင်းကို SMART ရည်ရေယ်ချက် ဖြစ်စကရန်အတေက် စဥ်းစားခြင်းဖြင့် ေင့်တေင် အကြံပြုချက်များကို 
အကာင်မြင်ရရှိစကနိုင်မည့် အစီအစဥ် ရရှိမည်ဖြစ်ေည်။ 



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်118

	 “SMART” ဖြစ်စကမည့် အဖြကရရှိရန် မကးခေန်းများ-

o တိကျေကာ - “ အကယ်၍စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး အကာင်မြင်ပါက မည်ေည်တို့ကို ရရှိမည်နည်း။” 

o တိုင်းတာနိုင်ေကာ – “ စည်းရုံးေုှံ့ဆကာ်ရကး အကာင်မြင်နိုင်ေည့်အချိန်ကို ကျေန်ုပ်တို့ မည်ေို့ေိရှိနိုင် မည်နည်း။”

o ရယူနိုင်ေကာ – “ ေိုချင်ေကာ ရေဒ်ေည် ေိုအပ်ေကာ အရင်းအမြစ်များ၊ အချိန်ကာေ အပိုင်းအခြားနှင့် 
ရေဒ်ကို ရယူနိုင်ရန် စိတ်ဆန္ဒရှိ/မရှိ အပါအေင် အမှန်တကယ် ေက်ေှမ်းမီနိုင်ပါေေား။ 

o ဆက်စပ်မှုရှိေကာ – “ ဤရည်ရေယ်ချက်ေည် အကြံပြုချက်များအား အမှန်တကယ် အဓိပ္ပာယ်ရှိေကာ 
တိုးတက်မှုကို ဖြစ်စကပါေေား။”  

o အချိန်အကန့်အေတ်ခြင်း – “ ၎င်းေည် မည်ေည့်အချိန်တေင် အကာင်မြင်နိုင်ရန် ေိုအပ်မည်နည်း။ 
မိတ်ဖက်များအတေက် ေက်တေက့ကျေကာ အချိန်ကာေေည် အဘယ်နည်း။

ဤမကးခေန်းများကို ဖြကဆိုခြင်းနှင့် ေင်၏ရေကးချယ်ထားေကာ အကြံပြုချက်တစ်ခုတိုင်းအတေက် SMART အစီအစဥ် ကို 
ဖန်တီးရကးဆေဲခြင်းေည် ေင်၏အကြံပြုချက်များတေင် ဖြစ်နိုင်ချကရှိေကာ ကန့်ေတ်ချက်ဘကာင်များ ထည့်ေေင်းရန် 
ကူညီပကးပါေိမ့်မည်။   ဥပမာအားဖြင့် ဘာရိုမီတာမှ အကြံပြုချက်မှာ “ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် 
ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ေင်တန်းအတေက် ရန်ပုံငေကမြှင့်တင်ရန်” ဖြစ်နိုင်ေည်။ ဤအကြံပြုချက်တေက် ေုပ်ဆကာင်ချက်ကို 
ပံ့ပိုးပကးေည့် SMART ရည်ရေယ်ချက်၏ ဥပမာအနကဖြင့် “ ောမည့် ၂နှစ် အတေင်း ဒကေခံအဖေဲ့အစည်းများအတေက် 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ရန်ပုံငေကကို ၂၀%  တိုးမြှင့်ရန်” ဖြစ်ေည်။

အကြံပြုချက်များအား ေုပ်ဆကာင်နိုင်မှုရှိေည်ကို ေကချာစကရန် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ေူများမှ အကြံပြုထားေကာ 
အခြားနည်းေမ်းများ ရှိပါေည်။ ယကဘုယျအားဖြင့် ေင်၏ တိကျေကာပန်းတိုင်များကို (အကြံပြုချက်များဖြင့် ရှင်းေင်းစော 
ထုတ်ဖကာ်ထားေည့်အတိုင်း) စိတ်ထဲတေင် မှတ်ေားထားပြီး ေင်ေိုအပ်နိုင်မည့် အရင်းအမြစ်များကို ထည့်ေေင်းစဥ်းစားကာ 
အကြံပြုချက်တစ်ခုစီတိုင်းအတေက် အချိန်အကန့်အေတ်/ေတ်မှတ်ထားေကာကာေ ပူးတေဲ ရကးေားထားေကာ 
ေင်၏စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး အစီအစဥ်ကို ထည့်ေေင်းပါ။   ဤေို့ပြုေုပ်ခြင်းေည် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးအစီအစဥ်များကို 
ပို၍ခိုင်မာစကပြီး ေုပ်ငန်းအကကာင်အထည်ဖကာ်ရန် အေားအောပိုမို များပြားစကေည်။

ထည့်သွင်းစဥ်းစားခေက်မေား

အစီရင်ခံစာေည် ေင်၏ အဓိကစည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးထုတ်ကုန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ေကာ်ေည်း အစီရင်ခံစာကို 
ဖြန့်ေကခြင်း တစ်ခုတည်းဖြင့် အကြံပြုထားေကာ အပြကာင်းအေဲများ ဖြစ်ပကါ်ောမည်ကို အာမခံနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ 
၎င်းေည် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး မဟာဗျူဟာတစ်ခုနှင့် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးအတေက် စုပကါင်းအားထုတ် ကြိုးပမ်းမှုများ 
ေိုအပ်နိုင်ဖေယ်ရှိပါေည်။ 

စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးမဟာဗျူဟာတစ်ခု ထပ်မံရကးဆေဲရန် ထည့်ေေင်းစဥ်းစားရမည့် အချက်များစောရှိပါေည်။ ကေဲပြား 
ခြားနားေကာ အခြကအနကတစ်ခုတေင် အကာက်ပါထည့်ေေင်းစဥ်းစားချက်များနှင့် မကးခေန်းများေည် အစပြုမည့် အချက်အဖြစ် 
အကူအညီဖြစ်စကပါေည်။

	 မည်သည်တို့သည် အန္တရာယ်များ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အနထဖြင့် မည်သို့ လျထာ့ပါးစထနိုင်မည်နည်း။

 ဘာရိုမီတာကို အကကာင်အထည်ဖကာ်ဆကာင်ေကာ အဖေဲ့အစည်းများအပါအေင် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ေုပ်ဆကာင်ေူများေည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ောမက နိုင်ငံရကးနှင့် ဘဏ္ဍာရကးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်ရှိေည့်အခြကအနကများ 
အတေင်း ေုပ်ငန်းေုပ်ဆကာင်ေက့ရှိေည်။ ဘာရိုမီတာအကြံပြုချက်များနှင့် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ေုပ်ဆကာင် 
နကေူများအတေက် ၎င်းတို့၏ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးတေင် ရှိောနိုင်မည့် အန္တရာယ်များ၊ ယင်းအန္တရာယ်များ 
မည်ေို့ဖြစ်ောမည် ေို့မဟုတ် ရှက့ဆက်ကြုံတေက့ောနိုင်မည် တို့ကို ရှင်းေင်းပြတ်ေားစော ေိမြင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို 
ေျှကာ့နည်းောစကမည့် အစီအစဥ်များနှင့် မဟာဗျူဟာများ (အပိုင်း ၂. အကကာင်အထည်ဖကာ်ခြင်း မှ ေုံခြုံရကးအန္တရာယ်၊ 
အကျိုးအမြတ်နှင့် ထည့်ေေင်းစဥ်းစားချက်များ ကိုေည်း ကြည့်ရန်)  ကို စဥ်းစားထားရန် အေေန်အရကးကြီးပါေည်။ 

 အဖေဲ့အစည်းများေည် အစိုးရအဖေဲ့များ ေို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်းများမှ အပြကာင်းအေဲများ အတေက် 
တကာင်းဆိုောပါက ရန်ပုံငေကအန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါေည်။ ဖြစ်ပကါ်ောနိုင်ေည့် နိုင်ငံရကးနှင့် ဘဏ္ဍာရကး ဆိုင်ရာ 
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တုံ့ပြန်မှုအတေက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းေည် — ရန်ပုံငေကေက်ေှမ်းမီရန်နှင့် ေုပ်ငန်းဆကာင်ရေက်ရန် အဖေဲ့အစည်းများ၏ 
စေမ်းဆကာင်ရည်ကို ဆိုေိုေည် — ဤအဆင့်ေည် အ ရကးပါေကာကြကာင့် ယင်းအန္တရာယ်များကို ဖြစ်နိုင်ေျှင် ေို့မဟုတ် 
ဖြစ်ဖေယ်ရှိပါက ေျကာ့ချနိုင်ေည်။ မှန်ကန်ေကာ အဖေဲ့အစည်းများပါေင်ခြင်း၊ ဒကေ အခြကအနကနှင့်ေိုက်ေျကာညီထေကဖြ
စ်ေကာ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ေတင်းစကားများကို ပုံဖကာ်ထားခြင်းနှင့် မှန်ကန်ေကာ ေတင်းစကားပကးပို့ေူများအား 
ရေကးချယ်ထားခြင်း (ေတင်းစကားကို မည်ေူ က မည်ေူ့ထံေို့ မည်ေို့ ပကးပို့မည်)၊ နှင့် အချိန်ကိုက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် 
အန္တရာယ်ေျကာ့ချခြင်းကို ဖြစ်စကနိုင်ပါေည်။

 ၎င်းက ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ဖကာ်ဆကာင်ေကာ အဖေဲ့အစည်းများအတေက် အန္တရာယ်များကို ေျကာ့ချရာတေင် 
အကူအညီဖြစ်စကရန် ကုေေမဂ္ဂ ဒုက္ခေည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR)၊ ကုေေမဂ္ဂေူဦးရက 
ရန်ပုံငေကအဖေဲ့ (UNFPA)၊  ကုေေမဂ္ဂ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပကးရကး ညှိနှိုင်းရကးမှူးရုံး (OCHA) 
ကဲ့ေို့ေကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်းများ ေို့မဟုတ် အစိုးရအဖေဲ့များအား ဦးတည်၍ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်မှု 
ပြုေုပ်ခြင်းအားဖြင့် (ထိုေို့ပြုေုပ်ရန် ေုံခြုံေကာနကရာတေင်)  ရှင်းေင်းပြတ်ေားေကာ ပူးပကါင်းပါေင်မှုကိ ုရရှိရန် 
အကူအညီ ဖြစ်စကနိုင်ပါေည်။ အဓိကေုပ်ဆကာင်ေူများမှ ပူးပကါင်းပါေင်မှု ရရှိထားခြင်းေည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် ေင့်
စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးအစီအစဥ်၏ ပထမဆုံးေကာအဆင့်များထဲမှ တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါေည်။

	 မည်သူတို့ ပါဝင်မည်နည်း။

 ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစနစ်အတေင်း ေြဇာေေှမ်းမိုးမှု၊ အေံများနှင့် အန္တရာယ်များနှင့်ပတ်ေက်ောေျှင် 
မတူညီေကာေုပ်ဆကာင်ေူများတေင် ခြားနားေကာ ထည့်ေေင်းစဥ်းစားချက်များ ရှိမည်ဖြစ်ေည်။ ေူေားချင်းစာနာမှု 
ဆိုင်ရာစနစ်တေင် ပြကာင်းေဲမှုတစ်ခုတည်းအတေက် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး၏ တေန်းအားပကးမှုကို ခံရနိုင်စကရန် 
ဒကေခံအဖေဲ့အစည်းများကို ချန်မထားရန် အရကးကြီးပါေည်။  ဒကေခံ အဖေဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့ဖန်တီးထားခြင်း 
မရှိေကာ ေူေားချင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာစနစ်များကို ပြုပြင်ပြကာင်းေဲရန် မကးမြန်းခြင်းေည် ကျင့်ေတ်နှင့် ညီညေတ်မှုမရှိပါ။ 
အထူးေဖြင့် ၎င်းတို့ေည် ေြဇာေေှမ်းမိုးမှုနည်းေကာ ေုပ်ဆကာင်ေူများ ဖြစ်ေဖြင့်  ရှင်းေင်းပြတ်ေားေကာ 
စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်မှုေည် ၎င်းတို့အား နိုင်ငံရကးနှင့် ရန်ပုံငေကကို ထည့်ေေင်းစဥ်းစားေည့်အခါ အန္တရာယ် 
ဖြစ်စကနိုင်ပါေည်။ ဒကေခံ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်ေကာ အဖေဲ့အစည်းများ (NGOs) ေည် အတူတကေ 
အေုပ်ေုပ်ခြင်းနှင့် ဘကးကင်းမှုရှိပြီး အားကကာင်းေကာ မဟာမိတ်ဖေဲ့ခြင်းများေည် ရှက့ေို့တစ်ေှမ်းတိုး၍ ေေားနိုင်ေည်ကို 
ေတိပြုရန် အရကးကြီးပါေည်။ ဘာရိုမီတာ၏ တန်ဖိုးများကို  မျှေကထားေည့် စိတ်တူကိုယ်တူ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် 
ချိတ်ဆက်ခြင်းေည် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ေတင်းစကားများကို ရှက့ဆက်ေုပ်ကိုင်ေိုေကာ ဆန္ဒရှိေည့် 
မဟာမိတ်ပြုခြင်းကို ဖန်တီးရန်အတေက် အခေင့်အေမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါေည်။ 

 ဘာရိုမီတာအဖေဲ့နှင့် ၎င်းတို့၏ မိတ်ဖက်များ၊ ဆက်စပ်ေကာ အဖေဲ့အစည်းများေည် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး 
မဟာဗျူဟာနှင့်ပတ်ေက်ေကာ ဆေကးနေကးမှုများတေင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရအဖေဲ့များကို 
ပါေင်စကခြင်းေည် ကျိုးကြကာင်းဆီေျကာ်မှုနှင့် ဘကးကင်းမှု ရှိမရှိ၊ ေို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး 
ဦးတည်အုပ်စု အဖြစ်ော ဆက်ေက်ထားရှိမည် မရှိမည်ကို ထည့်ေေင်းစဥ်းစားေင့်ပါေည်။ 

 စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးဆေကးနေကးမှုများတေင် မည်ေူတို့ကို ထည့်ေေင်းမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတေက် အကာက်ပါ မကးခေန်းအချို့ကို 
မကးမြန်းနိုင်ေည်။

•	 စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ေတင်းစကားများကို ပကးပို့ရန် မည်ေည့်မိတ်ဖက်အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ေက်တေဲေုပ်ဆကာင် 
ေင့်ေနည်း။ 

•	 ေင့်ေျကာ်ေကာ ေတင်းစကားပကးပို့ေူများေည် မည်ေူဖြစ်ေနည်း။ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးကို နားထကာင်ပကးမည့် 
ဦးတည်အုပ်စုများ (ဥပမာ - ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ေူများ) ေည် မည်ေူဖြစ်ေနည်း။ ၎င်းတို့ေည် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး 
မဟာဗျူဟာတေင် ပကါင်းစပ်ပါေင်နိုင်မေား။  

•	 ဘာရိုမီတာ တေက့ရှိချက်များအတေက် တရားေင်ဖြစ်မှုနှင့် ပိုမိုဘကးကင်းေုံခြုံမှုကို မည်ေူပကးနိုင်ေနည်း။ 

•	 ဤအခြကအနကတေင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ေူများနှင့် မည်ေူ ေက်ေှမ်းမီနိုင်ေနည်း။ ၎င်းတို့ေည် ဘာရိုမီတာ 
အကြံပြုချက်များအား အထကာက်အပံ့ဖြစ်နိုင်ဖေယ် ရှိေေား။ 
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•	 အကြံပြုချက်များကို အကကာင်အထည်ဖကာ်ရာတေင် ပံ့ပိုးပကးရန် ေ့ုိမဟုတ် SMART ရည်ရေယ်ချက်များအား 
ေုပ်ဆကာင်ရန် ေင့်အား ကူညီပကးမည့် မိတ်ဖက်များမှာ မည်ေူဖြစ်ေနည်း။ ၎င်းတို့ေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းကို ကြိုတင်ကာကေယ်တားဆီးခြင်း ေို့မဟုတ် ကျားမရကးရာ အဓိကတာေန်ခံ၊ 
အဖေဲ့အစည်းများ၊ မဟာမိတ်အဖေဲ့များ ကဲ့ေို့ေကာ တစ်ဦးချင်း နှင့် အစိုးရ ေို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ 
အဖေဲ့အစည်းများ အတေင်းရှိ ဌာနများပင်ေျှင် ဖြစ်နိုင်ပါေည်။ 

	 ဆုံးဖြတ်ေျက်ေျမှတ်သူများေံသို့ သတင်းစကားများကို မည်သို့ရထာက်ရှိစထမည်နည်း။

 အကြံပြုချက်များနှင့် စည်းရုံးေုှံ့ဆကာ်ရကး ရည်ရေယ်ချက်များအရ ပြကာင်းေဲမှုများကို ပြုေုပ်နိုင်ေကာ ဆုံးဖြတ်ချက် 
ချမှတ်နိုင်ေူများ၏ အာရုံစိုက်ခြင်းကို ရရှိစကရန် နည်းေမ်းများစော ရှိပါေည်။

•	 ေူကိုယ်တိုင် ေို့မဟုတ် ဖုန်းဖြင့် အစည်းအေကးပြုေုပ်ခြင်း 

•	 ဂုဏ်ေတင်းကျကာ်ကြားေကာ ချန်ပီယံများ/မဟာမိတ်များကို အေံုးပြုခြင်း 

•	 ေူမှုကေန်ယက် 

•	 ထုံးတမ်းစဥ်ောဆိုင်ရာ မီဒီယာ

 ၎င်းရေကးချယ်စရာများကို ဂရုတစိုက် ထည့်ေေင်းစဥ်စားပြီး အေကးထားေင့်ပါေည်။ ယင်းေုပ်ဆကာင်မှုများေည်  
အစဥ်အေိုက်ေုပ်ဆကာင်နိုင်ေည်။ ေို့မှော ေူမှုကေန်ယက်မှ ေူကိုယ်တိုင်တေက့ဆုံေည့် အစည်းအေကးများကို 
အထကာက်အကူပကးရန် ကြိုးပမ်းနိုင်ေည် ေို့မဟုတ် ေင့်အနကဖြင့် ယင်းကဲ့ေို့ေကာ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး 
မဟာဗျူဟာများကို အတူတကေ ပကါင်းစပ်ေုပ်ဆကာင်မှု မပြုရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါေည်။ ဥပမာအားဖြင့်  ဂုဏ်ေတင်း 
ကျကာ်ကြားေကာ ချန်ပီယံများကို အေုံးပြုခြင်းေည် ဘာရိုမီတာ တေက့ရှိချက်များကို အာရုံစိုက်ရာတေင်  အေေန် 
အထကာက်အကူ ဖြစ်စကနိုင်ေကာ်ေည်း များပြားေကာ ပရိတ်ေတ်နှင့်အတူ စနစ်၏ ကျရှုံးမှုကို မီးမကာင်းထိုးပြနိုင်ကာ   
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ခကါင်းဆကာင်မှုကို အရှက်ရစကပြီး အကယ်၍ ေက်တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်ောနိုင်ပါက 
ဘာရိုမီတာ အကကာင်အထည်ဖကာ်ေကာ အဖေဲ့အစည်းများမှ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များ၏ 
ေိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပကးရန် ေက်ေှမ်းမီခြင်းတေင် အန္တရာယ်ရှိစကနိုင်ေည်။  တစ်နည်းအားဖြင့် ဂရုတစိုက် 
ထည့်ေေင်းစဥ်းစားပြီးေည့်နကာက် ေီးေန့်အစည်းအေကးများေည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ေူများအား အကြံပြုချက်များကို 
ရယူနိုင်ရန်ေိုအပ်ကြကာင်း ၎င်းတို့ကို ဆေဲဆကာင်စည်းရုံးနိုင်ရန် မေုံေကာက်နိုင်ပါ။ ယင်းအစား အများပြည်ေူ၏ 
ဖိအားများကော ေိုအပ်ေကာ ပြကာင်းေဲမှုကို ဖန်တီးနိုင်ပါမည်။ ဤဖြစ်ရပ်တေင် ဂုဏ်ေတင်း ကျကာ်ကြားေကာ 
ချန်ပီယံများေည် ေြဇာကြီးမားေကာ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကးကိရိယာ ဖြစ်ောနိုင်ပါေည်။

	 မည်သည့် အရင်းအမြစ်များ သို့မဟုတ် အေြားသထာ အေထာက်အပံ့ လိုအပ်သနည်း။

 ဘာရိုမီတာရမှတ်နှင့် အကြံပြုချက်များကို အချက်အေက်များဖြင့် ကျကာထကာက်နကာက်ခံပြုေုပ်ထားပြီး 
အစီရင်ခံစာေည် အေုံးေင်ေကာ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ကိရိယာအဖြစ် ရှိေည့်အခါတေင် အကြံပြချက်များကို 
ေက်ခံ ကျင့်ေုံးခြင်းတေင် အကူအညီဖြစ်စကရန် မည်ေို့ေကာ အထကာက်အပံ့ ေို့မဟုတ် အခြားအရာများ 
ေိုအပ်ေည်ကို ထည့်ေေင်းစဥ်းစားရာ၌ အေုံးေင်နိုင်ပါေည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဘာရိုမီတာ၏ အကြံပြုချက်များေည် 
အထူးအခြကအနကတစ်ရပ်တေင် တရားေင် ေူေားချင်းစာနာမှု တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ချက် အစီအစဥ်၏ အကာင်မြင်မှုကို 
အထကာက်အကူပကးပါေေား။ ၎င်းေည် ေူေားချင်းစာနာမှု တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ချက်အစီအစဥ် ကိုယ်တိုင်မှ 
ေက့ောစိစစ်မှု ပြုေုပ်ရန် ေိုအပ်ပါမည်။

 ေူမှုကေန်ယက်ကမ်ပိန်းေည် အေေန်အရကးပါေည်ဟု ေင်ထင်နိုင်ေကာ်ေည်း ၎င်းကို ဖန်တီးအေုံးပြုရန် 
ေူမှုကေန်ယက်ဆိုင်ရာ ကျေမ်းကျင်ေူ မရှိေကာကြကာင့် ဤစည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး အမျိုးအစားတေင် ပကါင်းစပ်ေုပ်ကိုင်ရန် 
ကျေမ်းကျင်ေူတစ်ဦး ေိုအပ်နိုင်ပါေည်။ အကြံပြုချက်များေည် အကြီးတန်း UN ခကါင်းဆကာင်များမှ 
အဆင့်မြင့်ေကာ  ပူးပကါင်းပါေင်မှုမျိုး ေိုအပ်ကြကာင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ေျှင် နယူးယကာက် ေို့မဟုတ် ဂျီနီဗာေို့ 
ခရီးေေားရန် (ေုံးေဖြစ်နိုင်ပါက) ေိုအပ်နိုင်ပါေည်။ ထိုကဲ့ေို့ အရကးကြီးေကာခရီးစဥ်ကို တာေန်ယူေုပ်ဆကာင်ရန် 
ေင်၏အဖေဲ့အစည်းတေင် အရင်းအမြစ်များ (ဥပမာ- အချိန်၊ ငေကကြကး) နှင့် စေမ်းဆကာင်ရည် (ဥပမာ- ေန်ထမ်းများ ေည် 
ဗီဇာရရှိနိုင်ပါေေား။) ရှိမရှိကို ထည့်ေေင်းစဥ်းစားပါ။ ေင်၏အရင်းအမြစ်များနှင့် အရင်းအမြစ် ကန့်ေတ်ချက်များကို 
နားေည်ေဘကာပကါက်ခြင်းေည် စစ်မှန်ေကာ စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ေုပ်ငန်းအစီအစဥ်ကို အကကာင်အထည်ဖကာ်ရန်ေည် 
အေေန်အရကးပါပါေည်။ 
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စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး လုပ်ငန်းအစီအစဥ ်

အထက်ဖကာ်ပြပါ စဥ်းစားချက်များအားေုံးကို ထည့်ေေင်းစဥ်းစားပြီးေည့်နကာက် စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရကး ေုပ်ငန်း အစီအစဥ်ကို 
နကာက်ဆုံးအဆင့် အဖြစ် ရကးဆေဲပါ။ ေုပ်ငန်းအစီအစဥ်ကို အချိန်နှင့် အရင်းအမြစ်များ ရနိုင်ဖေယ် ရှိေကာေူများနှင့် 
ရှက့ဆက်ေုပ်ဆကာင်ေင့်ပါေည်။ အကာက်ပါဇယားေည် ေင်၏အတေကးအမြင်များကို စုစည်းရာတေင် ကူညီပကးနိုင်ေည့် 
နမူနာေုပ်ငန်းအစီအစဥ်ပုံစံ ဖြစ်ေည်။

ရည်ရွယ်ေျက်များ လုပ်ငန်းများ အေျိန်ကာလ တာဝန်ယူမည့်သူ/ 
အဖွဲ့အစည်း 

လိုအပ်သထာ 
အရင်းအမြစ်များ 

အထာင်မြင်ရန် 
အညွှန်းကိန်း 

SMART ရည်ရေယ်ချက် 
၁ [ရေကးချယ်ထားေကာ 
အကြံပြုချက်များ တစ်ခုမှ 
ေင်၏ ရည်ရေယ်ချက်ကို 
ထည့်ေေင်းပါ]

SMART ရည်ရေယ်ချက် 
၂ [ရေကးချယ်ထားေကာ 
အကြံပြုချက်များ တစ်ခုမှ 
ေင်၏ ရည်ရေယ်ချက်ကို 
ထည့်ေေင်းပါ]

ဤအစီအစဥ်ကို ေဘကာတူညီရရှိကာ ပြီးမြကာက်ေည့်နကာက်တေင် ကျန်ရှိေကာ တစ်ခုတည်းေကာအရာမှာ ၎င်းကို 
အကကာင်အထည်ဖကာ်ရန်ပင်ဖြစ်ပါေည်။ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးငယ်များအတေက် ပိုမိုေုံခြုံကာ တန်းတူညီမျှမှု 
ပိုမိုရရှိေကာ ရပ်ေန်းဖြစ်စကမည့် ေူေားချင်းစာနာမှုစနစ်ကို ပြုေုပ်ရန် နားထကာင်ပါ! ဘာရိုမီတာကို အေုံးပြုခြင်းဖြင့် 
ကံကကာင်းပါစက။
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ေနာက်ဆက်တွဲ

ဓာတ်ပုံ A Ohanesian, IRC

ေနာက
်ဆ

က
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အခေက်အလက်စု ေဆာင်း 
ေရးကိရိယာမေား

ဆယ်ေကော်သက်မိန်းကေလးမေားနှင့် 
ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ေဆွးေနွးြခင်း လမ်းညွှန်
အရထးကြီးသည် -  ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးခြင်း (FGD) မစတင်မီ ပါေင်ေူအားလုံးထံမှ သတင်းပထး သဘထာတူညီမှု/ 
ေွင့်ပြုေျက ်ရရှိေားကြထာင်း ေကချာစကပါ။ ေင်၏ FGD တေင် ပါဝင်သူ ၈ ဦးေက် မပိုစထရန ်အကြံပြုထားပါေည်။ 
အပိုင်း ၂ ေတင်းပကးေဘကာတူညီမှုဆိုင်ရာ ေုပ်ငန်းစဉ်အတေက် အကကာင်အထည် ဖကာ်ရကး ေမ်းညေှန်ချက်နှင့် 
ေတင်းပကးေဘကာတူညီမှုပုံစံအတေက် ေတင်းပကး ေဘကာတူညီမှုနှင့် ဘာရိုမီတာတေင် ပါေင်ေူများ၏ 
ေတင်းအချက်အေက်ပုံစံဆိုင်ရာ နကာက်ဆက်တေဲ တေင်ကြည့်ပါ။

လိုအပ်ေသာ အရင်းအြမစ်မေား
- စက္ကူကားချပ် 

- ရကာင်စုံဘကာပင်များ [အရကာင်စုံမရှိပါက မြကပုံပကါ်တေင် မတူညီေည့် ေင်္ကကတပုံစံများကို ေုံးပါ။]

FGD စတင်ြခင်း
ပါဝင်သူများအားလုံးကို စုရုံးသထာအေါ၊ FGD ပံ့ပိုးကူညီသသူည် ဤမိတ်ဆက်စကားဖြင့် စတင်သင့်သည်။ 
[ပြေားသည့်နထရာနှင့် လိုက်လျထာညီေွထရှိရမည]်

မင်္ဂောပါ၊ ကျေန်ုပ်အမည်မှာ ________ ဖြစ်ပြီး  _______ အတေက်အေုပ်ေုပ်ပါတယ်။ ကျေန်ုပ်နှင့်အတူေိုက်ပါော တဲ့ 
ေုပ်ဖကာ်ကိုင်ဖက်က  _____  ဖြစ်ပြီး [အဖေဲ့အစည်းတူ/ အခြား]မှာ ေုပ်ကိုင်နကေူဖြစ်ကာ ကျေန်ုပ်တို့အတေက် မှတ်စုများကို 
ရကးမှတ်ပကးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေန်ုပ်ရဲ့ေုပ်ဖကာ်ကိုင်ဖက ်_____________ က ကျေန်ုပ်တို့အတေက် ဘာောပြန်ပကးမှာဖြစ်ပါတယ ်
[ဘာောပြန်ဆိုေူေိုအပ်ပါက]။

ဒီနက့ ကျေန်ုပ်တို့က ေင်တို့ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု အကူအညီတေကနဲ့ပတ်ေက်တဲ့ ထင်မြင်ချက်အချို့ကို 
ဆေကးနေကးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ေင့်ရပ်ရောမှာ ဘယ်ေိုပံ့ပိုးကူညီမှုတေက ရနိုင်ေေဲ၊ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် 
ဘကးကင်းေုံခြုံရကးနှင့်ပတ်ေက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတေကက ဘာတေကေဲဆိုတာကို ကျေန်ုပ်တို့နားေည်နိုင်ဖို့အတေက် 
မြကပုံတခုကို အတူတူဆေဲကြမယ်။ အမျိုးေမီးနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် ဘကးကင်းေုံခြုံပြီး တန်းတူညီမျှမှုရှိရကးနှင့် 
ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု အကူအညီများ ရယူနိုင်ရကးအတေက် အဓိကပါေင်ဆကာင်ရေက်ေူများအား တကာင်းဆိုရန် 
စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်မှု ပြုရာတေင် အထကာက်အကူဖြစ်စကရန်အတေက် ဤေတင်းအချက်အေက်များကို အေုံးပြုပါမယ်။

ဤဆေကးနေကးမှုနှင့် မြကပုံကို ေျှို့ေှက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပံ့ပိုးကူညီေူ (ကျေန်ုပ်)၊ မှတ်စုယူေူနှင့် 
ဘာောပြန်ဆိုေူတို့ကေည်း ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းမှုကို ေိုက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုေိုတာက ယနက့ ကျေန်ုပ်တို့ကို မျှေကတဲ့ 
မည်ေည့်ေတင်းအချက်အေက်ကိုမဆို အခြားမည်ေူတဦးတယကာက်ကိုမှ မျှေကမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ေင့်ရဲ့နာမည် 
ေို့မဟုတ် ကိုယ်ရကးအချက်အေက်တေကကို ကျေန်ုပ်တို့ကို ပကးဖို့မေိုပါဘူး။ ေင့်ဇာတ်ေမ်း အေကးစိတ်အကြကာင်း 
ကျေန်ုပ်တို့ကို ပြကာပြဖို့မေိုပါဘူး။ မြကပုံနဲ့ ကျေန်ုပ်တို့ဆေကးနေကးကြတာတေကက အမည်မဖကာ်ဘဲ ထားမှာဖြစ်တဲ့အတေက် ေင့်ကို 
ခြကရာခံနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ မြကပုံနဲ့ ကျေန်ုပ်တို့ရဲ့ မှတ်စုတေကထဲမှာ မည်ေူ့ ကိုယ်ရကးအချက်အေက်ကိုမှ ဖကာ်ပြမည်မဟုတ်ပါ။ 

ဒီအစည်းအေကးမှာ ပါေင်ဖို့က ေင့်ဆန္ဒအေျကာက် ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်မရေကး အဆင်မပြကဘူးေို့ ခံစားရပါက 



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန် 125

ေေတ်ေေတ်ေပ်ေပ် ထေက်ခောနိုင်ပြီး၊ ထိုကဲ့ေို့ ထေက်ခောမှုက ေင်ရရှိမယ့်၊ ရပိုင်ခေင့်ရှိတဲ့ ေန်ဆကာင်မှုတေက၊ 
ထကာက်ပံ့ကူညီမှုတေကအပကါ် ဘယ်ေိုနည်းနဲ့မှ ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး။ ဆေကးနေကးမှုကတကာ့ အများဆုံး တစ်နာရီ ကြာမြင့်မှာ 
ဖြစ်ပါတယ်။

ကျေန်ုပ်တို့ ဒီေက့ကျင့်ခန်းကို ရပ်ရောထဲ၌ရှိေကာ အခြားအုပ်စုမှ အမျိုးေမီးများ၊ ဆယ်ကျကာ်ေက် မိန်းကေကးတေကနဲ့ အတူ 
ေုပ်ဆကာင်ေေားပါမယ်။ 

ပါေင်ဖို့အတေက် ဘကးကင်းေုံခြုံဖို့နဲ့ ေက်တကာင့်ေက်ောဖြစ်ဖို့ ေိုအပ်တာတခုခု ရှိပါေေား။ ေင်ခံစားနကရတာ တေက 
ေက်ောအကာင် ကျေန်ုပ်တို့ေုပ်ပကးနိုင်တာ တခုခုရှိပါေေား။ ကျေန်တကာ်တို့ ရှက့ဆက် မေေားခင် မကးမြန်းေိုတဲ့ အချက်တေက 
ရှိပါေေား။ 

မကးခေန်းအားေုံး အပြည့်အေဖြကထားကြကာင်း ေကချာအကာင် စစ်ဆကးပြီး ဖြကဆိုရန် ကျန်ေေားခြင်းမရှိအကာင် အေကအချာ 
စစ်ဆကးပါ။ 
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ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ေဆွးေနွးြခင်း - ဆယ်ေကော်သက်မိန်းကေလးမေား 

1. အေြထေံအုပ်စုသတင်းအေျက်အလက်

နထ့စွဲ _______________________________________

တည်နထရာ __________________________________

ပံ့ပိုးကူညီသ ူ_________________________________

မှတ်တမ်းရယူသ ူ______________________________

ဘာသာပြန်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား။    လို    မလို

ေိုအပ်ပါက ဘာောပြန်ခြင်းကို ____________________ (ဘာောစကား) မှ  ____             ( ဘာောစကား) ေို့ 

ဘာသာပြန်ဆိုသူ __________________________________

ပါဝင်သူအရထအတွက်  ___________ 

ဦးတည်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သူများ၏ အသက် (သက်ဆိုင်သည့် အမျိုးအစားကို ရွထးပါ)

	   ၁၀ - ၁၄ နှစ်

	  ၁၅ - ၁၉ နှစ်

2. မြထပုံရထးဆွဲေြင်းနှင့် ဆွထးနွထးေြင်း

အဆင့် ၁။ ရပ်ရွာပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဝန်ဆထာင်မှုများကို အစီအစဥ်ရထးဆွဲေြင်း

အဖေဲ့အား ဘကာပင်နှင့် စက္ကူကားချပ်တရေက်ပကးပြီး စာရေက်ပကါ်တေင် ရပ်ရောကို ကိုယ်စားပြုေည့် အိမ်အချို့အတေက် 
အနက်ရကာင်ဘကာပင်ဖြင့် ကကာက်ကြကာင်း ရကးဆေဲစကပါ။ မြကပုံပကါ်ရှိ ကိုယ်စားပြုမှုများကို အဖေဲ့မှ နားေည်စကရန် ရှင်းပြပါ။ 

ေူတိုင်း မြကပုံကိုကြည့်နိုင်/ ရရှိနိုင်ကြကာင်း ေကချာစကပါ။  

ရရှိနိုင်သည့် ဝန်ဆထာင်မှုများနှင့် အေထာက်အပံ့များအပါအဝင် ၎င်းတို့၏ ဘဝရပ်တည်မှု၊ ၎င်းတို့နထေိုင်ရာ နထရာနှင့် 
ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အရထးပါသည့် အေြားအရာများအားလုံးကို ဘထာပင်အနက်ဖြင့် ေပ်မံဖြည့်စွက်ရန် 
ပါဝင်သူများကို ဖိတ်ေထါ်ပါ။ အိမ်များ၊ ေမ်းများ၊ ေူေေားေမ်းများ၊ အခြကချနကထိုင်မှု/ အရပ်ဒကေ၏အတေင်း၊အပြင်ရှိ 
အများပိုင်နကရာများကိုေည်း ထပ်မံဖြည့်စေက်ေင့်ပါေည်။ 

ေိုအပ်ပါက ရကအိမ်များ၊ ရကချိုးခန်းများ၊ ရကရရှိနိုင်ေည့်နကရာများ၊ ဖြန့်ဖြူးေည့်နကရာများ၊ ကျန်းမာရကးစင်တာ များ၊ 
အမျိုးေမီး ေို့မဟုတ် မိန်းကေကးများနှင့် ကေကးများအတေက်နကရာများ၊ ရပ်ရောစင်တာများ၊ ကစားကေင်းများ၊ ဈကးများ၊ 
ကျကာင်းများအစရှိေကဲ့ေို့ေကာ အရာများကို ထပ်မံဖြည့်စေက်ရန် တိုက်တေန်းပါ။  

ပါေင်ေူများက မြကပုံေည် ၎င်းတို့ရပ်ရောကို ကိုယ်စားပြုေည်ဟု ခံစားရေကာအခါ၌ နကာက်အဆင့်ကို ေေားပါ။

အဆင့် ၂။ မိန်းကလထးငယ်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွထးနွထးေြင်း

ဘာရိုမီတာ 
တိုင်းတာမှု

WASH (ရက၊ အိမ်ောနှင့် တကိုယ်ရည်ေန့်ရှင်းမှ)ု ပစ္စည်းများနှင့် အခြကခံ အဆကာက်အအုံများအတေက် 
ေူဦးရက ခန့်မှန်းေူဦးရက အချိုးအစားေည် ေင့်တင့်ေျကာက်ပတ်ေည့် ဒီဇိုင်း၊ အပြင်အဆင်နှင့် 
တန်းတူညီမျှေကာ ေက်ေှမ်းမီနိုင်မှုတို့မှတဆင့် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ၏ 
ေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ေိုအပ်ချက်များကို ဖြကရှင်းပကးေည်။

စခန်းတည်ဆကာက်မှု၊ ထိန်းေိမ်းမှုနှင့် အခြကခံအဆကာက်အအုံများအတေက်  ခန့်မှန်းေူဦးရက 
အချိုးချခြင်းေည် ေင့်တင့်ေျကာက်ပတ်ေည့် ဒီဇိုင်း၊ အပြင်အဆင်နှင့် တန်းတူညီမျှေကာ 
ေက်ေှမ်းမီနိုင်မှုတို့မှတဆင့် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ၏ ေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ 
စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ေိုအပ်ချက်များကို ဖြကရှင်းပကးေည်။
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တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်

အကာက်ပါ မကးခေန်းကိုဖတ်ပါ။ အခြကတကျဖြစ်ရကး ေုပ်ငန်းစဉ် ေို့မဟုတ် 
၎င်းတို့၏ ရပ်ရော၌ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ပကါင်းစည်းမှုပြုရာ ကာေအတေင်း 
မိန်းကေကးငယ်များနှင့် ဆေကးနေကးတိုင်ပင်မှုအကြကာင်းကို အစီရင်ခံ 
ပကးပို့ရာနကရာဖြစ်ေည့် အခြကခံဆကာက်အအုံများ နှင့်/ေို့မဟုတ် 
ေန်ဆကာင်မှုများအားေုံးကို မြကပုံပကါ်တေင် အနက်ရကာင် အစက်ဖြင့် 
အမှတ်အေားပြုပါ။

• အနက်

ဤတာဝန်အတွက် သင့်အားအကူအညီဖြစ်စထရန် ဤမထးေွန်းများကို အသုံးပြုပါ။ 

- သင့်ဒထသသို့ အကူအညီပထးရထး လုပ်သားများ ရထာက်ရှိလာသထာအေါ ေိုသူတို့သည် မြထပုံပထါ်တွင် သင်ရထးဆွဲေဲ့သထာ 
အထာက်ပါနထရာများအကြထာင်းကို သင့်ရပ်ရွာရှိ မိန်းကလထးများနှင့် ဆွထးနွထးေဲ့ကြပါသလား။

o အစဖထာ်ေြင်း (လိုအပ်ပါက)- မိန်းကလထးများ၏ ဘထးကင်းလုံေြုံမုှနှင့် မိန်းကလထးများ နှစ်ေြိုက်မည့် 
အရာများနှင့်ပတ်သက်၍ မထးေွန်းများ မထးေဲ့ပါသလား။ 

•	 အခြကခံအဆကာက်အအုံများ (WASH - ရကအိမ်များ၊ ရကချိုးခန်းများ၊ ရကရရှိနိုင်ေည့် နကရာများ)

•	 စခန်း အပြင်အဆင် (ဥပမာ- မီးအေင်းရကာင်၊ ေမ်းများ/ ေမ်းေေယ်များ၊ ကင်းေှည့်ခြင်း)

•	 ေန်ဆကာင်မှုများ (ဥပမာ - အမျိုးအစားများ - ေုံခြုံမှုေကာနကရာများ၊ ကျန်းမာရကးနှင့်ေက်ဆိုင်ေကာ 
နကရာများအစရှိေဖြင့်၊ နကရာချထားခြင်း/တည်နကရာများ၊ ေက်ေှမ်းမီမှု)

•	 ေတင်းအချက်အေက် (ဥပမာ- နည်းေမ်းများ၊ ဘာောစကားများ၊ ေက်ေှမ်းမီမှု)

•	 ဖြန့်ေကမှုများ (ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ကပးေည့် ပစ္စည်းအိတ်များ၊ အစားအစာမဟုတ်ေည့် အေုံးအဆကာင်များ 
(NFI)၊ အစားအစာ)

ထို့နကာက် မိန်းကလထးများနှင့် တိုင်ပင်ဆွထးနွထးမှု ပြုလုပ်ေဲ့သထာ နထရာရှိ အဆထာက်အအုံ တေုစီတိုင်း၏ ဘထးတွင် 
အနက်ရထာင်အစက်တေု အမှတ်အသားပြုပါ။ 

အဆင့် ၃။ အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလထးများအတွက် စိုးရိမ်မှုများနှင့် မလုံေြုံသထာ အရပ်ဒထသများနှင့် နထရာများ

တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်

နက့အချိန်တေင် မိန်းကေကးများအတေက် ေုံခြုံမှုမရှိေည့် မည်ေည့် အရပ်ဒကေ 
ေို့မဟုတ် နကရာကိုမဆို ေိုင်းအပြည့် စက်ေိုင်းတခုကို မြကပုံကိုကြည့်ကာ 
အမှတ်အေားပြုပါ။. 

အနီ

ညအချိန်တေင် မိန်းကေကးများအတေက် ေုံခြုံမှုမရှိေည့် မည်ေည့် အရပ်ဒကေ 
ေို့မဟုတ် နကရာကိုမဆို အစက်ချထားေည့် စက်ေိုင်းတခုကို မြကပုံကိုကြည့်ကာ 
အမှတ်အေားပြုပါ။ 

အနီ

အဖွဲ့အား ပံ့ပိုးကူညီရာ၌ ၎င်းတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းတွင် မည်သည့်အရပ်ဒထသများက လုံေြုံမှု မရှိသည်ကို 
သိရှိနိုင်ရန် ြဖစ်နိုင်ထေျရှိထသာ အစထဖာ်ြေင်း (လိုအပ်ပါက)

- ေင်၏ရပ်ရောတေင် မိန်းကေကးများေည် မည်ေည့်အရာနှင့်ပတ်ေက်၍ အစိုးရိမ်ဆုံးဖြစ်ေနည်း။ မိန်းကေကးများ 
အကြကာက်ဆုံးကို ခံစားရစကေည့် အရာများကား အဘယ်နည်း။ ထိုအရာများကို စာရင်းပြုစုပြီး အေစ်အဆန်း 
ထေက်ပကါ်ောပါက ၎င်းတို့ကို မြကပုံပကါ်တေင် အမှတ်အေားပြုပါ။ 

- ရပ်ရောပတ်ေန်းကျင်တေင် ဤနကရာများေည် အမျိုးေမီးများအတေက် ေုံခြုံမှုမရှိေည့်နကရာများ ဖြစ်ပါေေား။ 

- အမျိုးေမီးများ ေို့မဟုတ် မိန်းကေကးများေည် နကအိမ်၌ စိုးရိမ်ထိတ်ေန့်မှု ေို့မဟုတ် ကြကာက်ရေံ့မှုကို ဖြစ်စကေည့် 
အရာက အဘယ်နည်း။ ေူတို့ရဲ့ပတ်ေန်းကျင်ကေား။



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်128

- အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများေည် ကျန်းမာရကးဌာနများ/ ဘကးကင်းေကာနကရာများေို့ မိနစ် ၂၀ အတေင်း 
ဘကးကင်းစောဖြင့် ခြကေျင်ေေားနိုင်ပါေေား။ (အစဖကာ်ခြင်း- ကျန်းမာရကးဌာနများဆီေို့ ခြကေျင်ေေားရန် မဖြစ်နိုင်ပါက၊ 
ကျန်းမာရကးဌာနများေို့ ဘယ်ေိုေေားနိုင်ကြကာင်း၊ မည်ေည့် ေန်ဆကာင်မှု(များ)ကို ၎င်းတို့ ေက်ေှမ်းမီေည်၊ 
ထိုနကရာကိုရကာက်ရန် ကြာချိန်၊ ၎င်းတို့အား မည်ေူ အဖကာ်ေိုက်ပကးေနည်း၊ အစရှိေည်တို့ကို ေိအကာင်မကးမြန်းပါ။)

- မိန်းကေကးများ ရကခပ်ေည့်အခါ ဘကးကင်းတယ်ေို့ ခံစားရပါေေား။ မခံစားရပါက အဘယ်ကြကာင့်နည်း။ 

- ရကခပ်တဲ့အခါ မကြာခဏ အချိန်ကြာကြာ စကာင့်ဆိုင်းရပါေေား။ ထိုေို့ စကာင့်ဆိုင်းရပါက၊ ဘယ်ေကာက်ကြာအကာင် 
စကာင့်ရပါေေဲ။ (ဥပမာ -အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများေည် ရကခပ်ရန် စကာင့်ဆိုင်းရာ၌ မကြာခဏ 
တန်းစီရခြင်းနှင့် ရကပုံးများ တန်းစီနကခြင်းမျိုး ရှိပါေေား။)

- နကမထေက်ခင် ေို့မဟုတ် နကေင်ပြီးနကာက် ရကခပ်ကြပါေေား။ (အိမ်များတေင် ဘုံဘိုင်ရကရပါက ကျကာ်ေေားပါ။)

- ရကအိမ်ေုံးရန် ပျမ်းမျှစကာင့်ဆိုင်းချိန်ေည် ၁၀ မိနစ်ထက်ပိုကြာပါေေား။ (အိမ်များတေင် ဘုံဘိုင်ရကရပါက ကျကာ်ေေားပါ)

အဆင့် ၄။ ဂုဏ်သိက္ော ကာကွယ်ပထးသည့် ပစ္စည်းအိတ်များ (ဂုဏ်သိက္ော ကာကွယ်ပထးသည့် 
ပစ္စည်းအိတ်များကို ဖြန့်ဝထေြင်းမရှိပါက ကျထာ်သွားပါ)

ဘာရိုမီတာ
တိုင်းတာမှု

၎င်းတို့၏နှစ်ေက်မှုနှင့် ေိုအပ်ချက်များအပကါ် အခြကခံ၍ ေင့်တင့်ေျကာက်ပက်မှု ရှိေည့် 
ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ကပးေည့ ်ပစ္စည်းအိတ်များကိုရရှိေူ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ၏ 
ခန့်မှန်းေူဦးရကအချိုးအစား

တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်
ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ကပးေည့ ်ပစ္စည်းအိတ်များ ဖြန်ေကခဲ့ေည့်နကရာကို 
မြကပုံပကါ်တေင် + အမှတ် အေားပြုပါ။. + အပြာ

ဖြန့်ေကေည့်နကရာေည် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် ေုံခြုံမှုမရှိဟု 
ခံစားရပါက မြကပုံပကါ်တေင် X အမှတ်အေားပြုပါ။ X အနီ

ေို့နထာက် အဖွဲ့အား ဤမထးေွန်းများကို မထးပါ။

- ေင်ေိေကာ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအကြကာင်း တေကးမိေကာအခါ- မိေားစုေင်များ (အမက၊ ညီအမ၊ ေမ်း 
ကေဲမကာင်နှမများ၊ အဒကါ် အစရှိေဖြင့်)၊ ေူငယ်ချင်းများ၊ အိမ်နီးချင်းများ - အများစုေည် ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ကပးေည့ ်
ပစ္စည်းအိတ်များကို ေက်ခံရရှိကြပါေေား။

- ေင်ရရှိေကာ ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ကပးေည့် ပစ္စည်းအိတ်ထဲတေင် မည်ေည့်အရာများ ပါေင်ေည်ကို 
ပြကာပြနိုင်ပါေေား။ 

o အစဖကာ်ခြင်း - ပစ္စည်းအိတ်တေင် ပါေင်ေကာ အမျိုးအစားများေည် ေင့်အတေက် အေုံးေင်/ အကူအညီဖြစ်ေကာ 
အရာများ ဖြစ်ပါေေား။ အဘယ်ကြကာင့်နည်း။ အဖေဲ့အတေင်း စိတ်ကျကနပ်မှုအဆင့်ကို ေဘကာတူညီမှုရရန် 
ဆေကးနေကးပေဲဖြစ်မြကာက်အကာင် စီစဉ်ခြင်း။ အဖေဲ့က ေဘကာမတူပါက၊ ပကးအပ်ထားပြီးဖြစ်ေည့် ကေဲပြားခြားနားေကာ 
အရည်အချင်း ေတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပါေင်ေူအရကအတေက်ကို မှတ်ေားထားရမည်။

- ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ပကးေည့် ပစ္စည်းအိတ်များ ေေားရကာက်ယူဆကာင်ရာ၌ ေင့်အမှတ်တရ အတေက့အကြုံက ဘာေဲ။ 

o အစဖကာ်ခြင်း - ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ပကးေည့် ပစ္စည်းအိတ်များ မည်ေူ ပကးထားေနည်း။ 

o အစဖကာ်ခြင်း- ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ပကးေည့် ပစ္စည်းအိတ်များကို အမျိုးေား ေို့မဟုတ် အမျိုးေမီးက 
ဖြန့်ေကခဲ့တာေား။

- ပစ္စည်းအိတ်များ ဖြန့်ေကမှုက နကရပ်စေန့်ခောရေည့် အေိုင်းအေိုင်းနှင့် ဒကေခံအေိုင်းအေိုင်းကြား ဆက်ဆံရကးအပကါ် 
မည်ေို့ ေက်ရကာက်မှုရှိေနည်း။ 

o အစဖကာ်ခြင်း- ပစ္စည်းအိတ်များနှင့်ပတ်ေက်၍ ရပ်ရောေူထုအား မည်ေို့ အေိပကးခဲ့ပါေနည်း။ 
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အဆင့် ၅။ NFI နှင့် အစားအစာ ဖြန့်ဖြူးမှုများ (ဖြန့်ဖြူးေြင်းမရှိသထးပါက ဤအဆင့်ကိုကျထာ်ပါ။)

ဘာရိုမီတာ
တိုင်းတာမှု

NFI၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူေုံရကးနှင့် စိုက်ပျိုးရကး (FSA) နှင့ဆ်က်စပ်ေကာ ဖြန့်ဖြူးေည့် နကရာ အတေင်း၊ 
အပြင်၏ ဘကးကင်းေုံခြုံရကးနှင့်ပတ်ေက်၍ စိုးရိမ်မှုများကို ဖကာ်ပြေည့် ေူဦးရကအချိုးအစား

တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်

NFI/ အစားအစာ ဖြန့်ေကမှုများ ပြုခဲ့ေည့်နကရာကို မြကပုံပကါ်တေင် ~ အမှတ် 
အေားပြုပါ။

~ အပြာ

အဆိုပါ ဖြန့်ဖြူးေည့် နကရာေည် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ အတေက် 
ေုံခြုံမှုမရှိပါက မြကပုံပကါ်တေင် XX အမှတ်အေားပြုပါ။ XX

အနီ

- ဖြန့်ဖြူးေည့် ပစ္စည်းများကို ေယ်ဆကာင်ရန် မိန်းကေကးများ ေေားရပါေေား။ ေေားပါက ဆက်ေက်မကးပါ။ မေေားပါက 
ဤအဆင့်ကို ကျကာ်ေေားပြီး အကာက်မှ အဆင့် ၆ ေို့ ေေားပါ။ 

- နကာက်ဆုံး ဖြန့်ဖြူးထားေည့်အရာကား အဘယ်နည်း။

o အစဖကာ်ခြင်း- ဖြန့်ေကမှုများကို မည်ေည့်နကရာ၊ မည်ေည့်အချိန်နှင့် မည်ေို့စုဆကာင်းရမည့် အကြကာင်းကို ရပ်ရောအား 
မည်ကဲ့ေို့ အေိပကးခဲ့ေည်ကို ေင်ေိပါေေား။

o အစဖကာ်ခြင်း - ဖြန့်ေကပကးေည့် ပစ္စည်းများကို စုဆကာင်းရန်ေေားေည့်အခါ အမျိုးေမီးများအတေက် 
ပစ္စည်းဖြန့်ေကမှုများ ကိုစုဆကာင်းရာ၌ အချိန် ေတ်မှတ်မှုမျိုး ရှိပါေေား။ နှင့်/ေို့မဟုတ် ဖြန့်ေကရာ နကရာေို့ 
ေေားရကာက်ေကာအခါ အမျိုးေမီးများ/ မိန်းကေကးများအတေက် ေီးေန့်ေုပ်ဆကာင်ထားေည့် အခြားအရာများ 
ရှိပါေေား။

o အစဖကာ်ခြင်း - ဖြန့်ေကရကးများေည် မိန်းကေကးများအတေက် ေင်၏ရပ်ရောတေင် ေုံခြုံမှု မရှိအကာင် ပြုေုပ်ပါေေား။

အဆင့် ၆။ ဘထးကင်းလုံေြုံသထာ နထရာများ (ဘထးကင်းလုံေြုံသထာ နထရာများမရှိပါက ဤအဆင့်ကိုကျထာ်ပါ။)

ဘာရိုမီတာ
တိုင်းတာမှု

ဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခေဲမှုနှင့် ေူမှု-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု အပါအေင် အမျိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးများအတေက် ဘကးကင်းေုံခြုံေကာနကရာများကို တည်ထကာင်ပြီး ၎င်းကို ဘကးကင်းစော 
ေက်ေှမ်းမီနိုင်ရန်နှင့် ေင့်ေျကာ်ေည့် အကောအေကးတို့အတေက် ေူဦးရက ခန့်မှန်းအချိုးအစား

ရှက့တန်းပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် ေန်ဆကာင်မှုများ၏ ပံ့ပိုးပကးေည့် ကဏ္ဍအားေုံးတို့၌ အမျိုးေမီးများနှင့်အတူ 
ကျားမအခြကပြု အကြမ်းဖက်မှ(ုGBV) တုန့်ပြန်ရကး ေန်ဆကာင်မှုများနှင့် အစီအစဉ်များတေင် ပါေင်ေည့် 
အမျိုးေမီး ေန်ထမ်းဦးရက အချိုးအစား

အစထာပိုင်းက မြထပုံပထါ်တွင် အဖွဲ့တဖွဲ့က အမှတ်အသားပြုေဲ့သည့် ဘထးကင်းသထာနထရာများ ရှိရာသို့သွားပါ။

တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်
ေင့်ရပ်ရောရှိ မိန်းကေကးေည် ထိတ်ေန့် ကြကာက်ရေံ့ နကရပြီး ပံ့ပိုးကူညီမှုကို 
ရယူေိုပါက ၎င်းတို့ေေားနိုင်ေည့် နကရာအားေုံးတေင် အစက်အကြီး 
တခုဆေဲပါ။ (မှတ်ချက်- ၎င်းေည် ေတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ေည့် ဘကးကင်းေကာ 
နကရာများနှင့် တူညီနိုင်ေည် ေို့မဟုတ် ကေဲပြားနိုင်ေည်)

အစိမ်း

မြကပုံပကါ်တေင် မိန်းကေကးများ ခရီးေေားောရန် ေုံခြုံမှုမရှိေကာ မည်ေည့် 
နကရာတေင်မဆို မျဉ်းတကြကာင်းဆေဲပါ။ ________ အနီ

မိန်းကေကးများ ေင်ရကာက်နိုင်ရန်အတေက် ေုံခြုံမှုမရှိ၊ ေက်တကာင့် 
ေက်ောမရှိေည့် မည်ေည့် နကရာကိုမဆို ၎င်းတို့ဘကးတေင် X 
အမှတ်အေားပြုပါ။

X အနီ
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ေို့နထာက် အဖွဲ့အား ဤမထးေွန်းများကို မထးပါ။

- အဘယ်ကြကာင့် မိန်းကေကးများေည် ထိုနကရာများေို့ေေားရန် ရေကးချယ်ေနည်း။ (အစက်အကြီး 
အမှတ်အေားပြုထားေည့်နကရာများေို့ ညေှန်းပါ)

- နကရာများကို ေင်မည်ေို့ထင်ေနည်း။ ၎င်းကို မိန်းကေကးများက ကြိုက်ကြေေား။  အဘယ်ကြကာင့်နည်း ေို့မဟုတ် 
အဘယ်ကြကာင့် မကြိုက်ေနည်း။

o အစဖကာ်ပကးပါ (ေိုအပ်ပါက) 

 ေန်ထမ်းများေည် အမျိုးေား၊ အမျိုးေမီး (စကတနာ့ေန်ထမ်းများ အပါအေင်) ဖြစ်ပါေေား။ ေို့မဟုတ် 
ရကာနှကာနကပါေေား။

 ေုံခြုံေကာနကရာတေင် မည်ေူရှိနကေနည်း။ 

 ၎င်းနကရာ၌ ေက်တကာင့်ေက်ောနှင့် ဘကးကင်းေည်ဟု ခံစားရပါေေား။

 ၎င်းနကရာများကို ေက်ေှမ်းမီနိုင်ခေင့်မရှိေည့် မိန်းကေကးများ ရှိပါေေား။

 ထိုနကရာက ေင့်အတေက် ရရှိရန် ေေယ်ကူပြီး ေုံခြုံေည့်နကရာတေင် ရှိပါေေား။ မဟုတ်ပါက အဘယ်ကြကာင့် 
မဟုတ်ရေနည်း။

 ေုံခြုံေည့်နကရာကို ရကာက်ဖို့ အချိန်ဘယ်ေကာက်ကြာကြာ ေေားရေဲ။

 ထိုနကရာေို့ ခြကေျင်ေျကာက်တဲ့အခါ ဘကးကင်းေုံခြုံတယ်ေို့ ခံစားရပါေေား။

 အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများေည် ေုံခြုံေကာနကရာများေို့ မည်ေည့် ရည်ရေယ်ချက်ဖြင့် မည်မျှကြာအကာင် 
ေေားရကာက်ကြပါေေဲ။

အဆင့် ၇။ ရပ်ရွာအေြထပြု တိုင်ကြားမှု ယန္တရားများ

ဘာရိုမီတာ
တိုင်းတာမှု

ပြီးပြည့်စုံေည့် ရပ်ရောအခြကပြု တိုင်ကြားမှု ယန္တရားများ (CBCM) နှင့် အထကာက်အကူပြု 
အေိပညာပကးမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ ကိရိယာများကို တိုးတက်ကကာင်းမေန်ောအကာင် ေုပ်ဆကာင်ကာ 
ရပ်ရောများတေင် စမ်းေပ်ပြီးနကာက် အကဂျင်စီများအားေုံးက အေုံးပြုေျက်ရှိေည်။

အရထးကြီးသည်။ အဖွဲ့အား ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အေြားသူများအကြထာင်း ကိုယ်ရထးကိုယ်တာ 
အသထးစိတ် အေျက်အလက်များကို မျှဝထေြင်းမပြုရန်နှင့် မျှဝထလျှင်လည်း ဘထးကင်းလုံေြုံသည်ဟု ေံစားရသည့် 
သတင်းအေျက်အလက်များကိုသာ မျှဝထရန် ဤနထရာတွင် သတိပထးပါ။ ဖြစ်ရပ်အတိအကျ သို့မဟုတ် 
အဖြစ်အပျက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအေျက်အလက်များကို မျှဝထေြင်းမပြုရ။ 

- မထးေွန်း (ေင့်အဖေဲ့နှင့် အေင့်တကာ်ဆုံး/ နားေည်နိုင်မည်ဟု ယူဆေည့် မကးခေန်း၃ ခုအနက် ၁ခုကို ရေကးချယ်ပါ။)

o စခန်းမှာ အေုပ်ေုပ်ေူတယကာက် (ဥပမာ- ထမင်းချက်၊ ေုံခြုံရကးအစကာင့်၊ အစရှိေဖြင့်)က တစုံတယကာက်အား 
တစ်စုံတစ်ရာအတေက် မျက်နှာောပကးပြီး ေဲေှယ်ေည့်အနကဖြင့် ရက၊ အစားအစာ ေို့မဟုတ် ထကာက်ပံ့ပစ္စည်းများ 
ပကးကမ်းေည်ကို မြင်ဖူးပါေေား။ ေို့မဟုတ်/

o စခန်းမှာ အေုပ်ေုပ်ေူတယကာက် (ဥပမာ- ေုံခြုံရကးအစကာင့်၊ ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးေူ၊ အစရှိေ ဖြင့်) က 
ေူတိုင်းအပကါ် ၎င်းတို့၏ အာဏာကို အေုံးချ၍ အခေင့်ကကာင်းယူတာ မြင်ဖူးပါေေား။ (၎င်းေည် အစားအစာ 
ေို့မဟုတ် ထကာက်ပံ့ပစ္စည်းများကဲ့ေို့ေကာ ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားေည့် အရာများနှင့် တစ်စုံတစ်ရာကို 
မျက်နှာပကးအေဲအေှယ်ပြုရန် တကာင်းဆိုခြင်း ဖြစ်နိုင်ေည်။) ေို့မဟုတ်/

o မိန်းကေကးများေည် ေင့်ရပ်ရောရှိ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ ေန်ထမ်းများရှိေကာ 
မည်ေည့်ပတ်ေန်းကျင်နှင့် အဆင်မပြက ဖြစ်နကေနည်း။
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ထို့နကာက် မိန်းကေကးများအား မြကပုံတခုေုံးကို ကြည့်ခိုင်းပါ။

တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်
အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလထးများအား အေွင့်ကထာင်းယူေြင်းကို 
ေင်ကြားေိခဲ့ဖူးေည့်နကရာကို  မြကပုံပကါ်တေင် အစက် ေုံး စက်ချပြီး 
အမှတ်အေားပြုပါ။   

- ေိုအပ်ပါက အစဖကာ်ပကးပါ။ ကျကာင်းများ/ေင်ကြားရကးစင်တာများ၊ 
ဈကးများ၊ အိမ်များ၊ အစားအစာ ဖြန့်ေကရာ စင်တာများ/နကရာများ၊ 
ရကရရှိနိုင်ေည့် နကရာများ၊ ေို့မဟုတ် ေင်စိုးရိမ်ပူပန်ေည့် 
အခြားနကရာ။

အနီ

ေို့နထာက် အဖွဲ့အား ဤမထးေွန်းများကို မထးပါ။

- ဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကြကာင်း နကာက်ထပ် ပြကာပြနိုင်ပါေေား။ အမျိုးေမီးများနှင့်မိန်းကေကးများ အပကါ် မည်ေူ 
အခေင့်ကကာင်းယူနကေနည်း။ 

- ေင့်အား တစုံတယကာက်က ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း၊ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်ေက်ေည့် 
ေတင်းအချက်အေက်အကြကာင်း ဆေကးနေကးခြင်း ေို့မဟုတ် ေတင်းပကးခြင်း ရှိပါေေား။

o အစဖကာ်ခြင်း - အကယ်၍ ေတင်းကပးမှုရှိပါက၊ ေင် မည်ေည့်နကရာ၊ မည်ေူ့ဆီက ေိရှိခဲ့ေနည်း။

	အစဖကာ်ခြင်း- မိဘများ၊ မိေားစု၊ အစိုးရမဟုတ်ေကာ အဖေဲ့အစည်း (NGO)၊ ပေဲေမ်းေဘင်၊ အစရှိေဖြင့်။ (၎င်းနှင့် 
ပတ်ေက်ေည့် ေတင်းအချက်အေက်မရပါက ဤမကးခေန်းကို ကျကာ်ပါ။)

- ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းဟူေကာ ေကါဟာရကို ေင်ကြားဖူးပါေေား။  

o အစဖကာ်ခြင်း - ကြားဖူးပါက ေင် မည်ေို့ ကြားဖူးပါေနည်း။ 

o အစဖကာ်ခြင်း - မကြားဖူးပါက၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် အေေဲေုံးစားပြုခြင်း အကြကာင်းရှင်းပြပါ။ 
(ေတ်မှတ်ထားေည့်အတိုင်း ေင့်တကာ်ေကာ အေက်အရေယ်အရ ဥပမာများဖြင့်)၊ ဒကေန္တရ အခကါ်အေကါ်ကို 
အေုံးပြုခြင်းရှိမရှိ မကးပါ၊ ရှိပါက ၎င်းေကါဟာရကို ေုံးပါ။

ဘာရိုမီတာ
တိုင်းတာမှု

တိုင်ကြားမှု ယန္တရားကို အေုံးပြုရာ၍ ယုံကြည်စိတ်ချစော ေတင်းပကးပို့ကာ တိုင်ကြားမှုကို 
မည်ေို့ေတင်းပကးပို့ရန်နှင့် နကာက်ဆက်တေဲ အေုပ်အတေက် ဆကာင်ရေက်ရမည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များအကြကာင်း 
နားေည်ကြေည့် ရပ်ရောအဖေဲ့ေင်များ။ 

- ေင့်ရပ်ရောတေင် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် အေေဲေုံစားပြုမုှများ ဖြစ်နကကြကာင်း တဦးတယကာက်က 
မျက်မြင်တေက့ရှိပါက ေို့မဟုတ် ေံေယရှိပါက မည်ေို့ေုပ်ဆကာင်နိုင်ေနည်း။

o အစဖကာ်ခြင်း -  မည်ေည့်နည်းေမ်းဖြင့် မည်ေူ့ထံေို့ ေူမ တိုင်ကြားနိုင်ေနည်း။ (ဥပမာ - ေူကိုယ်တိုင်၊ ဖုန်းဖြင့်) 

o အစဖကာ်ခြင်း - ေင့်ရပ်ရောမှ မိန်းကေကးတစ်ဦးေည် ၎င်းကို ကြုံတေက့ရပါက မည်ေို့ ေုပ်ဆကာင်နိုင်ေနည်း။  ေိင်ပို
င်းဆိုင်ရာခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်းကို မည်ေည့်နကရာနှင့် မည်ေို့ တိုင်ကြားရမည်ကို 
မိန်းကေကးများ ေိရှိပါေေား။ 

o အစဖကာ်ခြင်း - အကူအညီအတေက် မိန်းကေကးများေည် မည်ေည့်နကရာေို့ ေေားနိုင်မည်နည်း။ 

o အစဖကာ်ခြင်း- အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ပတ်ေက်ပြီး မိန်းကေကးများ စိတ်ေက်တကာင့်ေက်ော ရှိေိမ့်မယ်ေို့ 
ထင်ပါေေား။ မိန်းကေကးတေကက ဒါကိုယုံကြည်ပါေေား။ (ဥပမာ-အစကာပိုင်း ဖြကကြားမှုများအပကါ်အခြကခံပြီး 
မျက်နှာောပကးေိုေကာ ယာဉ်မကာင်း နှင့် ကကာင်းမေန်ေကာ ေန်ဆကာင်မှုများပကးေည့် အဖေဲ့အစည်းအဖြစ် 
ဇာတ်ေမ်းတခုကို ဖန်တီးပုံဖကာ်ပါ။) မိန်းကေကးများက ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံခြင်းေည် ကကာင်းမေန်ေည့် တစုံတရာကို 
ပြီးမြကာက်အကာင် ေုပ်ဆကာင်နိုင်ေိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြပါေေား။ 
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ေို့နထာက် သင်တန်းသားများကိုမထးမြန်းပါ။

တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်

တိုင်ကြားနိုင်ေည့်နကရာကို မြကပုံပကါ်တေင်   အမှတ်အေားပြုပါ။ အပြာ

ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေ ူ  တစ်ဦးက ေူမကြုံတေက့ခဲ့ရေည့် ေို့မဟုတ် 
ကြုံတေက့နကရဆဲဖြစ်ေည့် အကြကာင်းအရာ၊ အထကာက်အပံ့ 
ရရှိမှုအကြကာင်းနှင့်ပတ်ေက်၍ တိုင်ကြားနိုင်ေည့်နကရာကို 
မြကပုံပကါ်တေင်အမှတ်အေားပြ ုပါ။

အပြာ

အဆင့် ၈။ ဘထးကင်းလုံေြုံသထာ ပတ်ဝန်းကျင်တေု ဖန်တီးေြင်းအတွက် အကြံပြုေျက်

- မိန်းကေကးများအတေက် ေင့်ပတ်ေန်းကျင်ကိုေုံခြုံမှုရှိအကာင် မည်ေည့်အရာများ ေုပ်ဆကာင်နိုင်မည်နည်း။ 

- ဤခကါင်းစဉ်များနှင့်ပတ်ေက်၍ ကျေန်ုပ်ဘက်ကမကးမြန်းခြင်းမရိှခဲ့ေကာ်ေည်း ေင်ဆေကးနေကးေိုေည့် 
အကြကာင်းအရာများရှိပါေေား။

ဆွထးနွထးမှုကိုနိဂုံးေျုပ်ပါ။

• ဆေကးနေကးမှုတေင် ပါေင်ေူများအား ၎င်းတို့၏အချိန်နှင့်အေကးထားမှုအတေက် ကျကးဇူးတင်ကြကာင်း အေိပကးပြကာဆိုရမည်။

• ဖြကဆိုေူများ၏ မျှေကမှုများနှင့်အာရုံစိုက်မှုအပကါ် အေိအမှတ်ပြုကာ ဆေကးနေကးမှုများအကြကာင်း အနှစ်ချုပ်ပါ။ မြကပုံ 
ေို့မဟုတ် မှတ်စုများအပကါ်တေင် မည်ေည့်ဖကာ်ထုတ်မှတ်ေားမှုမရှိကြကာင်းနှင့် အမည်ပကး ေတ်မှတ်မှု မရှိကြကာင်း 
အေကအချာ အေိပကးရမည်။

• အစည်းအေကး၏ ရည်ရေယ်ချက်အကြကာင်း ပါေင်ေူများကို အေိပကးရမည်။ ထိုရည်ရေယ်ချက်အတေက် မြကပုံကို 
ေိမ်းဆည်းေိုေည့်အကြကာင်း ၎င်းတို့ကို အေိပကးရမည်။

• ၎င်းေက့ကျင့်ခန်းကို ရပ်ရောရှိအခြားအဖေဲ့များနှင့် ေုပ်ဆကာင်နိုင်ကြကာင်းကို ထပ်မံရှင်းပြပါ။

• မြကပုံနှင့်ဆေကးနေကးမှုများမှ ရရှိောေည့် ေတင်းအချက်အေက်များကို အေုံးပြုနိုင်ရန် ပါေင်ေူများက ၎င်းတို့၏ 
ခေင့်ပြုချက်ကို ကျေန်ုပ်တို့အားပကးမည်ဆိုပါက ၎င်း ပါေင်ေူများနှင့် ထပ်မံစစ်ဆကး အတည်ပြုရမည်။

• ပါေင်ေူများအား ၎င်းတို့၏ ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းရကးဆိုင်ရာ ေဘကာတူညီချက်အရ ေတင်းအချက်အေက်များ ေို့မဟုတ် 
အခြားပါေင်ေူများ၏ အမည်များကို ရပ်ရောအေိုင်းအေိုင်းရှိ အခြားေူများနှင့်မျှေကခြင်း မပြုေုပ်ရန် ေတိပကးရမည်။

• မည်ေူမဆို ေီးေန့်စကားပြကာေိုပါက အစည်းအေကးပြီးနကာက် ပံ့ပိုးကူညီေူနှင့် မှတ်တမ်းရယူေူတို့က အချိန်ပကးနိုင်ေိ
မ့်မည်ဖြစ်ကြကာင်း ဖြကကြားပါ။

• ေင်ေုပ်ကိုင်နကေည့် အေုပ်နှင့်ပတ်ေတ်ပြီး ေင်နှင့်ဆေကးနေကးေုိပါက ေင့်အား မည်ေည့်နကရာတေင် တေက့နိုင်ကြကာင်း 
ပါေင်ေူများအား အေိပကးရမည်။

• အကြကာင်းအရာအေစ်တခု မပြကာင်းခင် ဆေကးနေကးေိုေည့် ယူဆချက်များ၊ အတေကးအမြင်များ၊ ေုံးေပ်ချက်  ေို့မဟုတ် 
မှတ်ချက်များအစရှိေည်တို့ကို ထပ်မံဖြည့်စေက်ေိုေူရှိပါက အစည်းအေကး အဆုံးမေတ်ခင် မကးမြန်းေိုေည့် 
မကးခေန်းများရှိမရှိ မကးပါ။

• ကျကးဇူးတင်စကားထပ်မံပြကာဆိုပြီး ဆေကးနေကးမှုကို အဆုံးေတ်ပါ။
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အမေ ိုးသမီးမေား ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ ေဆွးေနွးြခင်း လမ်းညွှန်ခေက်
အရထးကြီးသည ်- ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးမှု (FGD) မစေင် ပါေင်ေူအားလုံးထံမှ အသိပထးသဘထာတူညီမှုကို ရရှိ 
ေားပြီးဖြစ်ကြကာင်း အတည်ပြုရမည်။ ေင့် FGD တေင် ပါဝင်သူဦးရထရှစ်ဦးေက်ပို၍မရကြကာင်း အကြံပြုပါေည်။ 
အပိုင်း ၂ ေတင်းပကးေဘကာတူညီမှုဆိုင်ရာ ေုပ်ငန်းစဉ်အတေက် အကကာင်အထည်ဖကာ်ရကး ေမ်းညေှန်ချက်နှင့် 
ေတင်းပကးေဘကာတူညီမှုပုံစံအတေက် ေတင်းပကးေဘကာတူညီမှုနှင့် ဘာရိုမီတာတေင် ပါေင်ေူများ၏ 
ေတင်းအချက်အေက်ပုံစံဆိုင်ရာ နကာက်ဆက်တေဲ တေင်ကြည့်ပါ။ 

လိုအပ်ေသာ အရင်းအြမစ်မေား
- စက္ကူကားချပ် 

- ရကာင်စုံဘကာပင်များ [အရကာင်စုံမရှိပါက မြကပုံပကါ်တေင် မတူညီေည့် ေင်္ကကတပုံစံများကို ေုံးပါ။]

FGD စတင်ြခင်း
ပါဝင်သူများအားလုံးကို စုရုံးသထာအေါ၊ FGD ပံ့ပိုးကူညီသသူည် ဤမိတ်ဆက်စကားဖြင့် စတင်သင့်သည်။ 
[ပြေားသည့်နထရာနှင့် လိုက်လျထာညီေွထရှိရမည]်

မင်္ဂောပါ၊ ကျေန်ုပ်အမည်မှာ ________ ဖြစ်ပြီး  _______ အတေက်အေုပ်ေုပ်ပါတယ်။ ကျေန်ုပ်နှင့်အတူေိုက်ပါော တဲ့ 
ေုပ်ဖကာ်ကိုင်ဖက်က  _____  ဖြစ်ပြီး [အဖေဲ့အစည်းတူ/ အခြား]မှာ ေုပ်ကိုင်နကေူဖြစ်ကာ ကျေန်ုပ်တို့အတေက် မှတ်စုများကို 
ရကးမှတ်ပကးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေန်ုပ်ရဲ့ေုပ်ဖကာ်ကိုင်ဖက ်_____________ က ကျေန်ုပ်တို့အတေက် ဘာောပြန်ပကးမှာဖြစ်ပါတယ ်
[ဘာောပြန်ဆိုေူေိုအပ်ပါက]။

ဒီနက့ ကျေန်ုပ်တို့က ေင်တို့ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု အကူအညီတေကနဲ့ပတ်ေက်တဲ့ ထင်မြင်ချက်အချို့ကို 
ဆေကးနေကးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ေင့်ရပ်ရောမှာ ဘယ်ေိုပံ့ပိုးကူညီမှုတေက ရနိုင်ေေဲ၊ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် 
ဘကးကင်းေုံခြုံရကးနှင့်ပတ်ေက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတေကက ဘာတေကေဲဆိုတာကို ကျေန်ုပ်တို့နားေည်နိုင်ဖို့အတေက် 
မြကပုံတခုကို အတူတူဆေဲကြမယ်။ အမျိုးေမီးနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် ဘကးကင်းေုံခြုံပြီး တန်းတူညီမျှမှုရှိရကးနှင့် 
ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု အကူအညီများ ရယူနိုင်ရကးအတေက် အဓိကပါေင်ဆကာင်ရေက်ေူများအား [တကာင်းဆိုရန်] 
စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်မှုပြုရာတေင် အထကာက်အကူဖြစ်စကရန်အတေက် ဤေတင်းအချက်အေက်များကို အေုံးပြုပါမယ်။

ဤဆေကးနေကးမှုနှင့် မြကပုံကို ေျှို့ေှက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပံ့ပိုးကူညီေူ (ကျေန်ုပ်)၊ မှတ်စုယူေူနှင့် 
ဘာောပြန်ဆိုေူတို့ကေည်း ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းမှုကို ေိုက်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုေိုတာက ယနက့ ကျေန်ုပ်တို့ကို မျှေကတဲ့ 
မည်ေည့်ေတင်းအချက်အေက်ကိုမဆို အခြားမည်ေူတဦးတယကာက်ကိုမှ မျှေကမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ေင့်ရဲ့နာမည် 
ေို့မဟုတ် ကိုယ်ရကးအချက်အေက်တေကကို ကျေန်ုပ်တို့ကို ပကးဖို့မေိုပါဘူး။ ေင့်ဇာတ်ေမ်း အေကးစိတ်အကြကာင်း 
ကျေန်ုပ်တို့ကို ပြကာပြဖို့မေိုပါဘူး။ မြကပုံနဲ့ ကျေန်ုပ်တို့ဆေကးနေကးကြတာတေကက အမည်မဖကာ်ဘဲ ထားမှာဖြစ်တဲ့အတေက် ေင့်ကို 
ခြကရာခံနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ မြကပုံနဲ့ ကျေန်ုပ်တို့ရဲ့ မှတ်စုတေကထဲမှာ မည်ေူ့ ကိုယ်ရကးအချက်အေက်ကိုမှ ဖကာ်ပြမည်မဟုတ်ပါ။ 

ဒီအစည်းအေကးမှာ ပါေင်ဖို့က ေင့်ဆန္ဒအေျကာက် ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်မရေကး အဆင်မပြကဘူးေို့ ခံစားရပါက 
ေေတ်ေေတ်ေပ်ေပ် ထေက်ခောနိုင်ပြီး၊ ထိုကဲ့ေို့ ထေက်ခောမှုက ေင်ရရှိမယ့်၊ ရပိုင်ခေင့်ရှိတဲ့ ေန်ဆကာင်မှုတေက၊ 
ထကာက်ပံ့ကူညီမှုတေကအပကါ် ဘယ်ေိုနည်းနဲ့မှ ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး။ ဆေကးနေကးမှုကတကာ့ အများဆုံး တစ်နာရီ ကြာမြင့်မှာ 
ဖြစ်ပါတယ်။ [မိနစ် ၉၀ ေကာက်ေိုအပ်မည်ထင်ပါက FGD အဖေဲ့ေင်တေကနဲ့ ဒီအတေက် အချိန်ရှိမရှိ ေကချာစကဖို့ 
အရင်ဆုံးဆေကးနေကးပါ။]

ကျေန်ုပ်တို့ ဒီေက့ကျင့်ခန်းကို ရပ်ရောထဲ၌ရှိေကာ အခြားအုပ်စုမှ အမျိုးေမီးများ၊ ဆယ်ကျကာ်ေက် မိန်းကေကးတေကနဲ့ အတူ 
ေုပ်ဆကာင်ေေားပါမယ်။

ပါေင်ဖို့အတေက် ဘကးကင်းေုံခြုံဖို့နဲ့ ေက်တကာင့်ေက်ောဖြစ်ဖို့ ေိုအပ်တာတခုခု ရှိပါေေား။ ေင်ခံစားနကရတာ တေက 
ေက်ောအကာင် ကျေန်ုပ်တို့ေုပ်ပကးနိုင်တာ တစ်ခုခုရှိပါေေား။ ကျေန်ုပ်တို့ ရှက့ဆက်မေေားခင် မကးချင်တာ တေကရှိပါေေား။

မကးခေန်းအားေုံး အပြည့်အေဖြကထားကြကာင်း ေကချာအကာင် စစ်ဆကးပြီး ဖြကဆိုရန် ကျန်ေေားခြင်းမရှိအကာင် အေကအချာ 
စစ်ဆကးပါ။ 
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ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်း- အမေိုးသမီးမေား 

1. အေြထေံ အုပ်စုအေျက်အလက်

နထ့စွဲ _______________________________________

တည်နထရာ __________________________________

ပံ့ပိုးကူညီသ ူ__________________________________

မှတ်တမ်းရယူသ ူ__________________________________

ဘာသာပြန်ဖို့လိုအပ်ပါသလား။    လို    မလို 

ေိုအပ်ပါက ဘာောပြန်ခြင်းကိ ု____________________ (ဘာောစကား) မှ ____   (ဘာောစကား)ေို့

ဘာသာပြန်ဆိုသူ __________________________________

ပါဝင်သူ အရထအတွက် _______________ 

ဦးတည်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သူများ၏ အသက ်(သက်ဆိုင်သည့် အမျိုးအစားအားလုံးကို ရွထးပါ)

  ၂၀ -၂၄ နှစ်

 ၂၅ - ၄၀ နှစ်

 ၄၀ နှစ်နှင့်အထက်

2. မြထပုံရထးဆွဲေြင်းနှင့်ဆွထးနွထးေြင်း 

အဆင့် ၁။ ရပ်ရွာပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဝန်ဆထာင်မှုများကို အစီအစဉ်ရထးဆွဲေြင်း

အဖေဲ့အား ဘကာပင်နှင့် စက္ကူကားချပ်တရေက်ပကးပြီး စာရေက်ပကါ်တေင် ရပ်ရောကို ကိုယ်စားပြုေည့် အိမ်အချို့အတေက် 
အနက်ရကာင်ဘကာပင်ဖြင့် ကကာက်ကြကာင်း ရကးဆေဲစကပါ။ မြကပုံပကါ်ရှိ ကိုယ်စားပြုမှုများကို အဖေဲ့မှ နားေည်စကရန် ရှင်းပြပါ။ 

ေူတိုင်း မြကပုံကိုကြည့်နိုင်/ ရရှိနိုင်ကြကာင်း ေကချာစကပါ။ 

ရရှိနိုင်သည့် ဝန်ဆထာင်မှုများနှင့် အေထာက်အပံ့များအပါအဝင် ၎င်းတို့၏ ဘဝရပ်တည်မှု၊ ၎င်းတို့နထေိုင်ရာ နထရာနှင့် 
ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အရထးပါသည့် အေြားအရာများအားလုံးကို ဘထာပင်အနက်ဖြင့် ေပ်မံဖြည့်စွက်ရန် 
ပါဝင်သူများကို ဖိတ်ေထါ်ပါ။ အိမ်များ၊ ေမ်းများ၊ ေူေေားေမ်းများ၊ အခြကချနကထိုင်မှု/ အရပ်ဒကေ၏အတေင်း၊အပြင်ရှိ 
အများပိုင်နကရာများကိုေည်း ထပ်မံဖြည့်စေက်ေင့်ပါေည်။ 

ေိုအပ်ပါက ရကအိမ်များ၊ ရကချိုးခန်းများ၊ ရကရရှိနိုင်ေည့်နကရာများ၊ ဖြန့်ဖြူးေည့်နကရာများ၊ ကျန်းမာရကးစင်တာ များ၊ 
အမျိုးေမီး ေို့မဟုတ် မိန်းကေကးများနှင့် ကေကးများအတေက်နကရာများ၊ ရပ်ရောစင်တာများ၊ ကစားကေင်းများ၊ ဈကးများ၊ 
ကျကာင်းများအစရှိေကဲ့ေို့ေကာ အရာများကို ထပ်မံဖြည့်စေက်ရန် တိုက်တေန်းပါ။

ပါေင်ေူများက မြကပုံေည် ၎င်းတို့ရပ်ရောကို ကိုယ်စားပြုေည်ဟု ခံစားရေကာအခါ၌ နကာက်အဆင့်ကို ေေားပါ။
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အဆင့် ၂။ အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလထးများနှင့် တိုင်ပင်ဆွထးနွထးမှုများ

ဘာရိုမီတာ
တိုင်းတာမှု

WASH (ရက၊ အိမ်ောနှင့် တကိုယ်ရည်ေန့်ရှင်းမှ)ု ပစ္စည်းများနှင့် အခြကခံ အဆကာက်အအုံများအတေက် 
ခန့်မှန်း ေူဦးရကအချိုးအစားေည် ေင့်တင့်ေျကာက်ပတ်ေည့် ဒီဇိုင်း၊ အပြင်အဆင်နှင့် တန်းတူညီမျှေကာ 
ေက်ေှမ်းမီနိုင်မှုတို့မှတဆင့် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ၏ ေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် 
ေိုအပ်ချက်များကို ဖြကရှင်းပကးေည်။

စခန်းတည်ဆကာက်မှု၊ ထိန်းေိမ်းမှုနှင့် အခြကခံအဆကာက်အအုံများအတေက် ခန့်မှန်း ေူဦးရက 
အချိုးအစားေည် ေင့်တင့်ေျကာက်ပတ်ေည့် ဒီဇိုင်း၊ အပြင်အဆင်နှင့် တန်းတူညီမျှေကာ 
ေက်ေှမ်းမီနိုင်မှုတို့မှတဆင့် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ၏ ေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် 
ေိုအပ်ချက်များကို ဖြကရှင်းပကးေည်။

တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်
အကာက်ပါ မကးခေန်းကိုဖတ်ပါ။ အခြကတကျဖြစ်ရကး ေုပ်ငန်းစဉ် ေို့မဟုတ် 
၎င်းတို့၏ ရပ်ရော၌ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ပကါင်းစည်းမှုပြုရာ ကာေအတေင်း 
မိန်းကေကးငယ်များနှင့် ဆေကးနေကးတိုင်ပင်မှုအကြကာင်းကို အစီရင်ခံ 
ပကးပို့ရာနကရာဖြစ်ေည့် အခြကခံဆကာက်အအုံများ နှင့်/ေို့မဟုတ် 
ေန်ဆကာင်မှုများအားေုံးကို မြကပုံပကါ်တေင် အနက်ရကာင် အစက်ဖြင့် 
အမှတ်အေားပြုပါ။

• အနက်

ဤတာဝန်အတွက် သင့်အားအကူအညီဖြစ်စထရန် ဤမထးေွန်းများကို အသုံးပြုပါ။ 

- ေင့်ဒကေေို့ အကူအညီပကးရကး ေုပ်ေားများ ရကာက်ရှိောေကာအခါ ထိုေူတို့ေည် မြကပုံပကါ်တေင် ေင်ရကးဆေဲခဲ့ေကာ 
အကာက်ပါနကရာများအကြကာင်းကို ေင့်ရပ်ရောရှိ အမျိုးေမီးများ၊ မိန်းကေကးများနှင့် ဆေကးနေကးခဲ့ကြပါေေား။  

o အစဖကာ်ခြင်း (ေိုအပ်ပါက)- မိန်းကေကးများ၏ ဘကးကင်းေုံခြုံမုှနှင့် မိန်းကေကးများ နှစ်ခြိုက်မည့် 
အရာများနှင့်ပတ်ေက်၍ မကးခေန်းများ မကးခဲ့ပါေေား။  

• အခြကခံအဆကာက်အအုံများ (WASH - ရကအိမ်များ၊ ရကချိုးခန်းများ၊ ရကရရှိနိုင်ေည့် နကရာများ)

• စခန်း အပြင်အဆင် (ဥပမာ- မီးအေင်းရကာင်၊ ေမ်းများ/ ေမ်းေေယ်များ၊ ကင်းေှည့်ခြင်း)

• ေန်ဆကာင်မှုများ (ဥပမာ - အမျိုးအစားများ - ေုံခြုံမှုေကာနကရာများ၊ ကျန်းမာရကးနှင့်ေက်ဆိုင်ေကာ 
နကရာများအစရှိေဖြင့်၊ နကရာချထားခြင်း/တည်နကရာများ၊ ေက်ေှမ်းမီမှု)

• ေတင်းအချက်အေက် (ဥပမာ- နည်းေမ်းများ၊ ဘာောစကားများ၊ ေက်ေှမ်းမီမှု)

• ဖြန့်ေကမှုများ (ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ပကးေည့် ပစ္စည်းအိတ်များ၊ အစားအစာမဟုတ်ေည့် အေုံးအဆကာင်များ 
(NFI)၊ အစားအစာ)

ထို့နကာက် အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလထးများနှင့် တိုင်ပင်ဆွထးနွထးမှု ပြုလုပ်ေဲ့သထာ နထရာရှိ အဆထာက်အအုံ တေုစီတိုင်း၏ 
ဘထးတွင် အနက်ရထာင်အစက်တေု အမှတ်အသားပြုပါ။

အဆင့် ၃။ အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကလထးများအတွက် စိုးရိမ်မှုများနှင့် မလုံေြုံသထာ အရပ်ဒထသများနှင့် နထရာများ

တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်
နက့အချိန်တေင် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် ေုံခြုံမှုမရှိေည့် 
မည်ေည့် အရပ်ဒကေ ေို့မဟုတ် နကရာကိုမဆို ေိုင်းအပြည့် စက်ေိုင်းတခုကို 
မြကပုံပကါ်တေင် အမှတ်အေားပြုပါ။ 

အနီ

ညအချိန်တေင် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် ေုံခြုံမှုမရှိေည့် 
မည်ေည့်အရပ်ဒကေ ေို့မဟုတ် နကရာကိုမဆို အစက်ချထားေည့် 
စက်ေိုင်းတခုကို မြကပုံပကါ်တေင် အမှတ်အေားပြုပါ။ 

အနီ
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ြဖစ်နိုင်ထေျရှိထသာ အစထဖာ်ြေင်း (လိုအပ်ပါက) - အဖွဲ့အား ပံ့ပိုးကူညီရာ၌ ၎င်းတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်း တွင် 
မည်သည့်အရပ်ဒထသများက လုံေြုံမှုမရှိသည်ကို သိရှိနိုင်ရန် အထာက်ပါမထးေွန်းများကို မထးနိုင်သည်။ 

- ေင့်ပတ်ေန်းကျင်ရှိ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ ကြုံတေက့နကရေည့် ဘကးအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်ေက်၍ 
ေင့်တေင် မည်ေို့ေကာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိေနည်း။ အမျိုးေမီးများ အကြကာက်ဆုံး ေို့မဟုတ် ေုံခြုံမှုမရှိခြင်းကို 
ခံစားရစကေည့် အရာများကား အဘယ်နည်း။ ထိုအရာများကို စာရင်းပြုစုပြီး အေစ်အဆန်း ထေက်ပကါ်ောပါက ၎င်းတို့ကို 
မြကပုံပကါ်တေင် အမှတ်အေားပြုပါ။

- အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများေည် နကအိမ်၌ စိုးရိမ်ထိတ်ေန့်မှု ေို့မဟုတ် ကြကာက်ရေံ့မှုကို ဖြစ်စကေည့် အရာက 
အဘယ်နည်း။ ေူတို့ရဲ့ပတ်ေန်းကျင်ကေား။

- အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများေည် ကျန်းမာရကးဌာနများ/ ဘကးကင်းေကာနကရာများေို့ မိနစ် ၂၀ အတေင်း 
ဘကးကင်းစောဖြင့် ခြကေျင်ေေားနိုင်ပါေေား။ (အစဖကာ်ခြင်း- ကျန်းမာရကးဌာနများဆီေို့ ခြကေျင်ေေားရန် မဖြစ်နိုင်ပါက၊ 
ကျန်းမာရကးဌာနများေို့ ဘယ်ေိုေေားနိုင်ကြကာင်း၊ မည်ေည့် ေန်ဆကာင်မှု(များ)ကို ၎င်းတို့ ေက်ေှမ်းမီေည်၊ 
ထိုနကရာကိုရကာက်ရန် ကြာချိန်၊ ၎င်းတို့အား မည်ေူ အဖကာ်ေိုက်ပကးေနည်း၊ အစရှိေည်တို့ကို ေိအကာင်မကးမြန်းပါ။)

- အမျိုးေမီးများ ရကခပ်ေည့်အခါ ဘကးကင်းတယ်ေို့ ခံစားရပါေေား။ မခံစားရပါက၊ ဘာကြကာင့် မခံစားရေေဲ။ 
မိန်းကေကးတေကကရကာ။ ရကခပ်တဲ့အခါ မကြာခဏ အချိန်ကြာကြာ စကာင့်ဆိုင်းရပါေေား။ ထိုေို့ စကာင့်ဆိုင်းရပါက၊ 
ဘယ်ေကာက်ကြာအကာင် စကာင့်ရပါေေဲ။ (ဥပမာ -အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများေည် ရကခပ်ရန် စကာင့်ဆိုင်းရာ၌ 
မကြာခဏ တန်းစီရခြင်းနှင့် ရကပုံးများ တန်းစီနကခြင်းမျိုး ရှိပါေေား။)

- နကမထေက်ခင် ေို့မဟုတ် နကေင်ပြီးနကာက် ရကခပ်ကြပါေေား။ (အိမ်များတေင် ဘုံဘိုင်ရကရပါက ကျကာ်ေေားပါ။) 
ရကအိမ်ေုံးရန် ပျမ်းမျှစကာင့်ဆိုင်းချိန်ေည် ၁၀ မိနစ်ထက်ပိုကြာပါေေား။ (အိမ်များတေင် ဘုံဘိုင်ရကရပါက ကျကာ်ေေားပါ)

အဆင့် ၄။ ဂုဏ်သိက္ော ကာကွယ်ပထးသည့် ပစ္စည်းအိတ်များ (ဂုဏ်သိက္ော ကာကွယ်ပထးသည့် 
ပစ္စည်းအိတ်များကို ဖြန့်ဝထေြင်းမရှိပါက ကျထာ်သွားပါ)

ဘာရိုမီတာ
တိုင်းတာမှု

၎င်းတို့၏နှစ်ေက်မှုနှင့် ေိုအပ်ချက်များအပကါ် အခြကခံ၍ ေင့်တင့်ေျကာက်ပက်မှု ရှိေည့် ဂုဏ်ေိက္ခာ 
ကာကေယ်ကပးေည့ ်ပစ္စည်းအိတ်များကိုရရှိေူ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ၏ ခန့်မှန်း 
ေူဦးရကအချိုးအစား

တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်

ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ကပးေည့ ်ပစ္စည်းအိတ်များ ဖြန်ေကခဲ့ေည့်နကရာကို 
မြကပုံပကါ်တေင် + အမှတ် အေားပြုပါ။ + အပြာ

ဖြန့်ေကေည့်နကရာေည် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် ေုံခြုံမှုမရှိဟု 
ခံစားရပါက မြကပုံပကါ်တေင် X အမှတ်အေားပြုပါ။ X အနီ

ေို့နထာက် အဖွဲ့အား ဤမထးေွန်းများကို မထးပါ။

- ေင်ေိေကာ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအကြကာင်း တေကးမိေကာအခါ- မိေားစုေင်များ (အမက၊ ညီအမ၊ ေမ်း 
ကေဲမကာင်နှမများ၊ အဒကါ် အစရှိေဖြင့်)၊ ေူငယ်ချင်းများ၊ အိမ်နီးချင်းများ - အများစုေည် ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ပကးေည့် 
ပစ္စည်းအိတ်များကို ေက်ခံရရှိကြပါေေား။ 

- ေင်ရရှိေကာ ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ပကးေည့် ပစ္စည်းအိတ်ထဲတေင် မည်ေည့်အရာများ ပါေင်ေည်ကို 
ပြကာပြနိုင်ပါေေား။ 

o အစဖကာ်ခြင်း - အိတ်ထဲတေင် ပါေင်ေည့်ပစ္စည်းများအတေက် ေင်ဘယ်ေကာက် စိတ်ကျကနပ်ခဲ့ေေဲ။ 
ဘာကြကာင့်ေဲ ေို့မဟုတ် ဘာကြကာင့်မကျကနပ်ေေဲ။ အဖေဲ့အတေင်း စိတ်ကျကနပ်မှုအဆင့်ကို ေဘကာတူညီမှုရရန် 
ဆေကးနေကးပေဲဖြစ်မြကာက်အကာင် စီစဉ်ခြင်း။ အဖေဲ့က ေဘကာမတူပါက၊ ပကးအပ်ထားပြီးဖြစ်ေည့် ကေဲပြားခြားနားေကာ 
အရည်အချင်း ေတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပါေင်ေူအရကအတေက်ကို မှတ်ေားထားရမည်။
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- ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ပကးေည့် ပစ္စည်းအိတ် ေေားရကာက်ယူဆကာင်ရာ၌ ေင့်အမှတ်တရ အတေက့အကြုံက ဘာေဲ။ 

o အစဖကာ်ခြင်း- ေင့် ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ပကးေည့် ပစ္စည်းအိတ်ကို မည်ေူ ဖြန့်ေကေနည်း။ အိတ်တေကကို 
ဖြန့်ေကရာ၌ မည်ေူတေက ပါေင်ေနည်း။

o အစဖကာ်ခြင်း- ဂုဏ်ေိက္ခာ ကာကေယ်ပကးေည့် ပစ္စည်းအိတ်များကို အမျိုးေား ေို့မဟုတ် အမျိုးေမီးက 
ဖြန့်ေကခဲ့တာေား။

- ပစ္စည်းအိတ်များ ဖြန့်ေကမှုက နကရပ်စေန့်ခောရေည့် အေိုင်းအေိုင်းနှင့် ဒကေခံအေိုင်းအေိုင်းကြား ဆက်ဆံရကးအပကါ် 
မည်ေို့ ေက်ရကာက်မှုရှိေနည်း။ 

o အစဖကာ်ခြင်း- ပစ္စည်းအိတ်များ ဖြန့်ဖြူးခြင်းကို ရပ်ရောေူထုက နားေည်ေဘကာပကါက်ပြီး 
ပံ့ပိုးမှုကို အထကာက်အကူဖြစ်စကရန်အတေက် ရပ်ရောေူထုအား ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ပတ်ေက်၍ မည်ေည့် 
ေတင်းစကားပကးခဲ့ေနည်း။

အဆင့် ၅။ NFI နှင့် အစားအစာ ဖြန့်ဖြူးမှုများ (ဖြန့်ဖြူးေြင်းမရှိသထးပါက ဤအဆင့်ကိုကျထာ်ပါ။)

ဘာရိုမီတာ
တိုင်းတာမှု

NFI၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူေုံရကးနှင့် စိုက်ပျိုးရကး (FSA) နှင့ဆ်က်စပ်ေကာ ဖြန့်ဖြူးေည့် နကရာ အတေင်း၊ အပြင်၏ 
ဘကးကင်းေုံခြုံရကးနှင့်ပတ်ေက်၍ စိုးရိမ်မှုများကို ဖကာ်ပြေည့် ေူဦးရက အချိုးအစား

တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်

NFI/ အစားအစာ ဖြန့်ေကမှုများ ပြုခဲ့ေည့်နကရာကို မြကပုံပကါ်တေင် ~ အမှတ် 
အေားပြုပါ။ ~ အပြာ

အဆိုပါ ဖြန့်ဖြူးေည့် နကရာေည် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ အတေက် 
ေုံခြုံမှုမရှိပါက မြကပုံပကါ်တေင် X အမှတ်အေားပြုပါ။ X အနီ

ေို့နထာက် အဖွဲ့အား ဤမထးေွန်းများကို မထးပါ။

- ဘယ်အချိန်က ဖြန့်ေကခဲ့တာေဲ။ ေေန်ခဲ့ေကာေအတေင်းက ဘာတေကကို ဖြန့်ေကခဲ့ေေဲ။

o အစဖကာ်ခြင်း-  “မရှိပါက” ဤကိစ္စနှင့်ပတ်ေက်ပြီး ၎င်းတို့၏ မှတ်ချက်များအတေက် အဖေဲ့ကို ဖိတ်ခကါ်ပါ။ မည်ေည့် 
ဖြန့်ေကမှုမှမရှိဟု အဘယ့်ကြကာင့် ထင်ကြေနည်း။ 

- ဘာတေကကို ဖြန့်ေကခဲ့ေေဲ။ ဘယ်ေူက ဖြန့်ေကခဲ့ေဲ။ 

- ဖြန့်ေကမှုများကို မည်ေည့်နကရာ၊ မည်ေည့်အချိန်နှင့် မည်ေို့စုဆကာင်းရမည်ဆိုေည့် အကြကာင်းကို ရပ်ရောအား မည်ကဲ့ေို့ 
အေိပကးခဲ့ေနည်း။

- ဖြန့်ေကပကးေည့် ပစ္စည်းများကုိ စုဆကာင်းရန်ေေားေည့်အခါ အမျိုးေမီးများအတေက် ပစ္စည်းဖြန့်ေကမှုများ 
ကိုစုဆကာင်းရာ၌ အချိန် ေတ်မှတ်မှုမျိုး ရှိပါေေား။ နှင့်/ေို့မဟုတ် ဖြန့်ေကရာ နကရာေို့ ေေားရကာက်ေကာအခါ 
အမျိုးေမီးများအတေက် ေီးေန့်ေုပ်ဆကာင်ထားေည့် အခြားအရာများ ရှိပါေေား။

- ေင့် ရပ်ရောအေိုင်းအေိုင်းရှိ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ ဘကးကင်းေုံခြုံရကးအပကါ် မည်ကဲ့ေို့ 
ေက်ရကာက်မှုရှိေနည်း။ 
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အဆင့် ၆။ ဘထးကင်းလုံေြုံသထာ နထရာများ (ဘထးကင်းလုံေြုံသထာ နထရာများမရှိပါက ဤအဆင့်ကိုကျထာ်ပါ။)

ဘာရိုမီတာ
တိုင်းတာမှု

ဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခေဲမှုနှင့် ေူမှု-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှု အပါအေင် အမျိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးများအတေက် ဘကးကင်းေုံခြုံေကာနကရာများကို တည်ထကာင်ပြီး ၎င်းကို ဘကးကင်းစော 
ေက်ေှမ်းမီနိုင်ရန်နှင့် ေင့်ေျကာ်ေည့် အကောအေကးတို့အတေက် ခန့်မှန်းေူဦးရက အချိုးအစား

ရှက့တန်းပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့် ေန်ဆကာင်မှုများ၏ ပံ့ပိုးပကးေည့် ကဏ္ဍအားေုံးတို့၌ အမျိုးေမီးများနှင့်အတူ 
ကျားမအခြကပြု အကြမ်းဖက်မှ(ုGBV) တုန့်ပြန်ရကး ေန်ဆကာင်မှုများနှင့် အစီအစဉ်များတေင် ပါေင်ေည့် 
အမျိုးေမီး ေန်ထမ်းဦးရက အချိုးအစား

အစထာပိုင်းက မြထပုံပထါ်တွင် အဖွဲ့တဖွဲ့က အမှတ်အသားပြုေဲ့သည့် ဘထးကင်းသထာနထရာများ ရှိရာသို့သွားပါ။

တာေန် ေင်္ကကတ အရကာင်
ေင့်ရပ်ရောရှိ အမျိုးေမီး ေို့မဟုတ် မိန်းကေကးေည် ထိတ်ေန့် ကြကာက်ရေံ့ 
နကရပြီး ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရယူေိုပါက ၎င်းတို့ေေားနိုင်ေည့် နကရာအားေုံးတေင် 
အစက်အကြီး တခုဆေဲပါ။ (မှတ်ချက်- ၎င်းေည် ေတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ေည့် 
ဘကးကင်းေကာ နကရာများနှင့် တူညီနိုင်ေည် ေို့မဟုတ် ကေဲပြားနိုင်ေည်)

အစိမ်း

မြကပုံပကါ်တေင် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ ခရီးေေားောရန် 
ေုံခြုံမှုမရှိေကာ မည်ေည့် နကရာတေင်မဆို မျဉ်းတကြကာင်းဆေဲပါ။ ________ အနီ

အမျိုးေမီးများ ေင်ရကာက်နိုင်ရန်အတေက် ေုံခြုံမှုမရှိ၊ ေက်တကာင့် 
ေက်ောမရှိေည့် မည်ေည့် နကရာကိုမဆို ၎င်းတို့ဘကးတေင် X 
အမှတ်အေားပြုပါ။

X အနီ

ေို့နထာက် အဖွဲ့အား ဤမထးေွန်းများကို မထးပါ။

- အမျိုးေမီးများနှင့်/ ေို့မဟုတ် မိန်းကေကးများအားေုံး ေုံခြုံေကာနကရာများကို ေက်ေှမ်းမီနိုင်ပါေေား။ 
ေုံခြုံေကာနကရာများကို ေက်ေှမ်းမမီေည့် ေို့မဟုတ် ေင်ရကာက်နိုင်ခြင်း မရှိေည့် အချို့ေကာ အမျိုး ေမီးများ နှင့်/
ေို့မဟုတ် မိန်းကေကးများရှိပါေေား။ ဘာကြကာင့်ေဲ။

- အမျိုးေမီးများ နှင့်/ေို့မဟုတ် မိန်းကေကးများေည် ေုံခြုံေကာနကရာနှင့်ပတ်ေက်ပြီး မည်ေည့် အရာကို 
နှစ်ေက်ကြေနည်း။ (ဥပမာ - ေန်ဆကာင်မှုများ၊ ေှုပ်ရှားမှုများ၊ ေတင်းအချက်အေက်၊ အစရှိေဖြင့်)

- ေင် ေို့မဟုတ် အခြားအမျိုးေမီးများ၌ ေုံခြုံေကာနကရာေို့မေေားရန် ရေကးချယ်ရေည့် အကြကာင်းပြချက် တစုံတရာ 
ရှိပါေေား။ (ဥပမာ - ခရီးေေားချိန်၊ ဘကးကင်းေုံခြုံမှု၊ ေန်ထမ်း၊ တည်နကရာ၊ အစရှိေဖြင့်)

o ထပ်မံ အစဖကာ်ခြင်း (ေိုအပ်မှော): 

	ေန်ထမ်းများေည် အမျိုးေား၊ အမျိုးေမီး (စကတနာ့ေန်ထမ်းများအပါအေင်)ဖြစ်ပါေေား။ ေို့မဟုတ် 
ရကာနှကာနကပါေေား။

	ေုံခြုံေကာနကရာတေင် မည်ေူရှိနကေနည်း။ 

	၎င်းနကရာ၌ ေက်တကာင့်ေက်ောနှင့် ဘကးကင်းေည်ဟု ခံစားရပါေေား။

	၎င်းနကရာများကို ေက်ေှမ်းမီနိုင်ခေင့်မရှိေည့် အမျိုးေမီးများ ေို့မဟုတ် မိန်းကေကးများ ရှိပါေေား။

	ထိုနကရာက ေင့်အတေက် ေက်ေှမ်းမီရန် ေေယ်ကူပြီး ေုံခြုံေည့်နကရာတေင် ရှိပါေေား။ မဟုတ်ပါက 
အဘယ်ကြကာင့် မဟုတ်ရေနည်း။

	ေုံခြုံေည့်နကရာကို ရကာက်ဖို့ အချိန်ဘယ်ေကာက်ကြာကြာ ေေားရေဲ။

	ထိုနကရာေို့ ခြကေျင်ေျကာက်တဲ့အခါ ဘကးကင်းေုံခြုံတယ်ေို့ ခံစားရပါေေား။

	အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများေည် ေုံခြုံေကာနကရာများေို့ မည်ေည့် ရည်ရေယ်ချက်ဖြင့် မည်မျှကြာအကာင် 
ေေားရကာက်ကြပါေေဲ။ ေူကြိုက်များေကာ ထူးခြားေည့် ေှုပ်ရှားမှုများ ရှိပါေေား။
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အဆင့် ၇။ ရပ်ရွာအေြထပြု တိုင်ကြားမှု ယန္တရားများ

ဘာရိုမီတာ
တိုင်းတာမှု

ပြီးပြည့်စုံေည့် ရပ်ရောအခြကပြု တိုင်ကြားမှု ယန္တရားများ (CBCM) နှင့် အထကာက်အကူပြု 
အေိပညာပကးမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ ကိရိယာများကို တိုးတက်ကကာင်းမေန်ောအကာင် ေုပ်ဆကာင်ကာ 
ရပ်ရောများတေင် စမ်းေပ်ပြီးနကာက် အကဂျင်စီများအားေုံးက အေုံးပြုေျက်ရှိေည်။  

အရထးကြီးသည်။ အဖွဲ့အား ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အေြားသူများအကြထာင်း ကိုယ်ရထးကိုယ်တာ 
အသထးစိတ် အေျက်အလက်များကို မျှဝထေြင်းမပြုရန်နှင့် မျှဝထလျှင်လည်း ဘထးကင်းလုံေြုံသည်ဟု ေံစားရသည့် 
သတင်းအေျက်အလက်များကိုသာ မျှဝထရန် ဤနထရာတွင် သတိပထးပါ။ ဖြစ်ရပ်အတိအကျ သို့မဟုတ် 
အဖြစ်အပျက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအေျက်အလက်များကို မျှဝထေြင်းမပြုရ။ 

- မထးေွန်း (သင့်အဖွဲ့နှင့် အသင့်တထာ်ဆုံး/ နားလည်နိုင်မည်ဟု ယူဆသည့် မထးေွန်း၃ ေုအနက် ၁ေုကို ရွထးေျယ်ပါ။)

o စခန်းမှာ အေုပ်ေုပ်ေူတယကာက် (ဥပမာ- ထမင်းချက်၊ ေုံခြုံရကးအစကာင့်၊ အစရှိေဖြင့်)က တစုံတယကာက်အား 
တစ်စုံတစ်ရာအတေက် မျက်နှာောပကးပြီး ေဲေှယ်ေည့်အနကဖြင့် ရက၊ အစားအစာ ေို့မဟုတ် ထကာက်ပံ့ပစ္စည်းများ 
ပကးကမ်းေည်ကို မြင်ဖူးပါေေား။ ေို့မဟုတ်/

o စခန်းမှာ အေုပ်ေုပ်ေူတယကာက် (ဥပမာ- ေုံခြုံရကးအစကာင့်၊ ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးေူ၊ အစရှိေ ဖြင့်) က 
ေူတိုင်းအပကါ် ၎င်းတို့၏ အာဏာကို အေုံးချ၍ အခေင့်ကကာင်းယူတာ မြင်ဖူးပါေေား။ (၎င်းေည် အစားအစာ 
ေို့မဟုတ် ထကာက်ပံ့ပစ္စည်းများကဲ့ေို့ေကာ ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားေည့် အရာများနှင့် တစ်စုံတစ်ရာကို 
မျက်နှာပကးအေဲအေှယ်ပြုရန် တကာင်းဆိုခြင်း ဖြစ်နိုင်ေည်။) ေို့မဟုတ်/

o အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများေည် ေင့်ရပ်ရောရှိ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ ေန်ထမ်းများရှိေကာ 
မည်ေည့်ပတ်ေန်းကျင်နှင့် အဆင်မပြက ဖြစ်နကေနည်း။

ေို့နထာက် ပါဝင်သူများအား မြထပုံတေုလုံးကို ကြည့်ေိုင်းပါ။

တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်
ေင့်အတေက့အကြုံအရ ေင့်ပတ်ေန်းကျင်တေင် ဖြစ်ပေားခဲ့ပြီး 
ေင်ကြားေိခဲ့ဖူးေည့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် 
အေေဲေုံးစားပြုခြင်းတို့ကို မြကပုံပကါ်တေင် အစက်ေုံးစက် ချပြီး 
အမှတ်အေားပြုပါ။ 

- လိုအပ်ပါက အစဖထာ်ပထးပါ။ ကျထာင်းများ/သင်ကြားရထးစင်တာများ၊ 
ဈထးများ၊ အိမ်များ၊ အစားအစာ ဖြန့်ဝထရာ စင်တာများ/နထရာများ၊ 
ရထရရှိနိုင်သည့် နထရာများ၊ သို့မဟုတ် သင်စိုးရိမ်ပူပန်သည့် အေြားနထရာ။

အနီ

ေို့နထာက် အဖွဲ့အား ဤမထးေွန်းများကို မထးပါ။

- ဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအကြကာင်း နကာက်ထပ် ပြကာပြနိုင်ပါေေား။ မကြာခဏ ဖြစ်ပျက်နကခြင်း ရှိမရှိ ေိပါေေား။ အဆိုပါ 
အေေဲေုံးစားပြုမှုများကို မည်ေည့်အဖေဲ့က ကျူးေေန်နကပါေနည်း။ (ဥပမာ- စစ်တပ်တေင်းရှိေူများ၊ ရပ်ရောအေိုင်းအေိုင်း၊ ေူ
ေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အဖေဲ့များ၊ အစရှိေဖြင့်)

- ေင့်အား တစုံတယကာက်က ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အေေဲေုံးစားပြုမှု၊ ခကါင်းပုံဖြတ်မှုနှင့် ပတ်ေက်ေည့် 
ေတင်းအချက်အေက်အကြကာင်း ဆေကးနေကးခြင်း ေို့မဟုတ် ေတင်းပကးခြင်း ရှိပါေေား။ 

o အစဖကာ်ခြင်း - ရှိပါက၊ ေင် မည်ေည့်နကရာ၊ မည်ေူ့ဆီက ေိရှိခဲ့ေနည်း။

 အစဖကာ်ခြင်း - အစိုးရမဟုတ်ေကာ အဖေဲ့အစည်း (NGO)၊ မိတ်ဆေကေူငယ်ချင်း၊ အိမ်နီးနားချင်း၊ အခြား၊ 
ပေဲေမ်းေဘင်၊ အစရှိေဖြင့် (၎င်းနှင့် ပတ်ေက်ေည့် ေတင်းအချက်အေက်မရပါက ဤမကးခေန်းကို ကျကာ်ပါ။)
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- ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် အေေဲေုံးစားပြုခြင်းဟူေကာ ေကါဟာရကို ေင်ကြားဖူးပါေေား။  

o အစဖကာ်ခြင်း - ကြားဖူးပါက ေင် မည်ေို့ ကြားဖူးပါေနည်း။ 

o အစဖကာ်ခြင်း - မကြားဖူးပါက၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် အေေဲေုံးစားပြုခြင်း အကြကာင်းရှင်းပြပါ။ 
(ေတ်မှတ်ထားေည့်အတိုင်း ဥပမာများဖြင့်)၊ ဒကေန္တရ အခကါ်အေကါ်ကို အေုံးပြုခြင်းရှိမရှိ မကးပါ၊ ရှိပါက 
၎င်းေကါဟာရကို ေုံးပါ။

ဘာရိုမီတာ
တိုင်းတာမှု

တိုင်ကြားမှု ယန္တရားကို အေုံးပြုရာ၍ ယုံကြည်စိတ်ချစော ေတင်းပကးပို့ကာ တိုင်ကြားမှုကို 
မည်ေို့ေတင်းပကးပို့ရန်နှင့် နကာက်ဆက်တေဲ အေုပ်အတေက် ဆကာင်ရေက်ရမည့် ေုပ်ငန်းစဉ်များအကြကာင်း 
နားေည်ကြေည့် ရပ်ရောအဖေဲ့ေင်များ။ 

- ေင့်အတေက့အကြုံအရ၊ ေင့်ရပ်ရောတေင် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် အေေဲေုံစားပြုမှုများ ဖြစ်နကကြကာင်း 
တဦးတယကာက်က မျက်မြင်တေက့ရှိပါက ေို့မဟုတ် ေံေယရှိပါက မည်ေို့ေုပ်ဆကာင်နိုင်ေနည်း။

o အစဖကာ်ခြင်း -  မည်ေည့်နည်းေမ်းဖြင့် မည်ေူ့ထံေို့ ေူမ တိုင်ကြားနိုင်ေနည်း။ (ဥပမာ - ေူကိုယ်တိုင်၊ ဖုန်းဖြင့်)

- အမျိုးေမီးတဦးေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အေေဲေုံးစားပြုမှုနှင့် ခကါင်းပံုဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခံရမှု ကြုံတေက့ရပါက မည်ေို့ 
ေုပ်ဆကာင်နိုင်ေနည်း။

o အစဖကာ်ခြင်း -   မည်ေည့်နည်းေမ်းဖြင့် မည်ေူ့ထံေို့ ေူမ တိုင်ကြားနိုင်ေနည်း။ (ဥပမာ - ေူကိုယ်တိုင်၊ ဖုန်းဖြင့်)

ထို့နကာက် အဖေဲ့အား ဤမကးခေန်းများကို မကးပါ။

တာဝန် သင်္ကထတ အရထာင်
တိုင်ကြားနိုင်ေည့် နကရာကို မြကပုံပကါ်တေင်  အမှတ်အေားပြုပါ။

အပြာ

ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူ တစ်ဦးက ေူမ ကြုံတေက့ခဲ့ရေည့် ေို့မဟုတ် 
ကြုံတေက့နကရဆဲဖြစ်ေည့် အတေက့အကြုံကို ေေားရကာက် တိုင်ကြားနိုင်ေည့် 
နကရာအား မြကပုံပကါ်တေင  အမှတ်အေားပြုပါ။

အပြာ

ေို့နထာက် အဖွဲ့အား ဤမထးေွန်းများကို မထးပါ။

- တိုင်ကြားခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ပတ်ေက်ေည့် ေတင်းအချက်အေက်များေည် ေင် နားေည်ေည့် ဘာောစကား 
ဖြစ်ပါေေား။

- ဤရပ်ရောအေိုင်းအေိုင်းတေင် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် အေေဲေုံစားပြုခြင်းတို့ကို မည်ေည့် နကရာတေင် 
မည်ကဲ့ေို့ ေတင်းပကးပို့ရမည်ကို ေိရှိေည်ဟု ယုံကြည်ပါေေား။ 

- ထိုနည်းေမ်းဖြင့် ေတင်းပကးပုိ့ခြင်းအား အမျိုးေမီးများက မည်ေည့်အတိုင်းအတာထိ ဘကးကင်းေည်ဟု 
ခံစားရမည် ထင်ပါေနည်း။ အမျိုးေမီးများက ၎င်းကို ယုံကြည်ပါေေား။ တစုံတခုကို ေုပ်ဆကာင်ရန် ေိုအပ်မည်ဟု 
အမျိုးေမီးများက ယူဆပါေေား။

- အမျိုးေမီးများ ေတင်းပကးပို့မှုကို တစုံတရာက တားဆီးောနိုင်ပါေေား။ (ဥပမာ-အစကာပိုင်း 
ဖြကကြားမှုများအပကါ်အခြကခံပြီး မျက်နှာောပကးေိုေကာ ယာဉ်မကာင်း နှင့် ကကာင်းမေန်ေကာ ေန်ဆကာင်မှုများပကးေည့် 
အဖေဲ့အစည်းအဖြစ် ဇာတ်ေမ်းတခုကို ဖန်တီးပုံဖကာ်ပါ။)

အဆင့် ၈။ ဘထးကင်းလုံေြုံသထာ ပတ်ဝန်းကျင်တေု ဖန်တီးမှုအတွက် အကြံပြုေျက်

- ေင့် ရပ်ရောတေင် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် ဘကးကင်းေုံခြုံေကာ ပတ်ေန်းကျင်တခု ဖန်တီးရန် 
မည်ေည့်အရာများ ေုပ်ဆကာင်နိုင်ေနည်း။

- ဤခကါင်းစဉ်နှင့် ပတ်ေက်၍ ကျေန်ုပ်မပြကာခဲ့ေကာ်ေည်း ေင် ဆေကးနေကးေိုေည့် အကြကာင်းအရာ ရှိပါေေား။
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ဆွထးနွထးမှုကို နိဂုံးေျုပ်ပါ။

•	 ဆေကးနေကးမှုတေင် ပါေင်ေူများအား ၎င်းတို့၏အချိန်နှင့် အေကးထားမှုအတေက် ကျကးဇူးတင်ကြကာင်း အေိပကး 
ပြကာဆိုရမည်။

•	 ဖြကဆိုေူများ၏ မျှေကမှုများနှင့် အာရုံစိုက်မှုအပကါ် အေိအမှတ်ပြုကာ ဆေကးနေကးမှုများအကြကာင်း အနှစ်ချုပ်ပါ။ မြကပုံ 
ေို့မဟုတ် မှတ်စုများအပကါ်တေင် မည်ေည့် ဖကာ်ထုတ်မှတ်ေားမှုမရှိကြကာင်းနှင့် အမည်ပကး ေတ်မှတ်မှု မရှိကြကာင်း 
အေကအချာ အေိပကးရမည်။

•	 အစည်းအေကး၏ ရည်ရေယ်ချက်အကြကာင်း ပါေင်ေူများကို အေိပကးရမည်။ ထိုရည်ရေယ်ချက်အတေက် မြကပုံကို 
ေိမ်းဆည်းေိုေည့်အကြကာင်း ၎င်းတို့ကို အေိပကးရမည်။

•	 ၎င်းေက့ကျင့်ခန်းကို ရပ်ရောရှိအခြားအဖေဲ့များနှင့် ေုပ်ဆကာင်နိုင်ကြကာင်းကို ထပ်မံရှင်းပြပါ။

•	 မြကပုံနှင့်ဆေကးနေကးမှုများမှ ရရှိောေည့် ေတင်းအချက်အေက်များကို အေုံးပြုနိုင်ရန် ပါေင်ေူများက ၎င်းတို့၏ 
ခေင့်ပြုချက်ကို ကျေန်ုပ်တို့အားပကးမည်ဆိုပါက ၎င်း ပါေင်ေူများနှင့် ထပ်မံစစ်ဆကး အတည်ပြုရမည်။

•	 ပါေင်ေူများအား ၎င်းတို့၏ ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းရကးဆိုင်ရာ ေဘကာတူညီချက်အရ ေတင်းအချက်အေက်များ ေို့မဟုတ် 
အခြားပါေင်ေူများ၏ အမည်များကို ရပ်ရောအေိုင်းအေိုင်းရှိ အခြားေူများနှင့်မျှေကခြင်း မပြုေုပ်ရန် ေတိပကးရမည်။

•	 မည်ေူမဆို ေီးေန့်စကားပြကာေိုပါက အစည်းအေကးပြီးနကာက် ပံ့ပိုးကူညီေူနှင့် မှတ်တမ်းရယူေူတို့က အချိန်ပကးနိုင်ေိ
မ့်မည်ဖြစ်ကြကာင်း ဖြကကြားပါ။

•	 ေင်ေုပ်ကိုင်နကေည့် အေုပ်နှင့်ပတ်ေတ်ပြီး ေင်နှင့်ဆေကးနေကးေုိပါက ေင့်အား မည်ေည့်နကရာတေင် တေက့နိုင်ကြကာင်း 
ပါေင်ေူများအား အေိပကးရမည်။

•	 အကြကာင်းအရာအေစ်တခု မပြကာင်းခင် ဆေကးနေကးေိုေည့် ယူဆချက်များ၊ အတေကးအမြင်များ၊ ေုံးေပ်ချက်  ေို့မဟုတ် 
မှတ်ချက်များအစရှိေည်တို့ကို ထပ်မံဖြည့်စေက်ေိုေူရှိပါက အစည်းအေကး အဆုံးမေတ်ခင် မကးမြန်းေိုေည့် 
မကးခေန်းများရှိမရှိ မကးပါ။

•	 ကျကးဇူးတင်စကား ထပ်မံပြကာဆိုပြီး ဆေကးနေကးမှုကို အဆုံးေတ်ပါ။
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ဦးတည်အုပ်စုဖွဲ့ ေဆွးေနွးြခင်း မှတ်စုပုံစံ

အေြထေံ အုပ်စုအေျက်အလက်

နထ့စွဲ ________________________________________

တည်နထရာ  __________________________________

ပံ့ပိုးကူညီသ ူ__________________________________

မှတ်တမ်းရယူသ ူ__________________________________

ဘာသာပြန်ဖို့လိုအပ်ပါသလား။    လို    မလို

ေိုအပ်ပါက ဘာောပြန်ခြင်းကိ ု____________________ (ဘာောစကား) မှ _______________(ဘာောစကား)ေို့ 

ဘာသာပြန်ဆိုသူ __________________________________

ပါဝင်သူ အရထအတွက်  _________ 

ပါဝင်သူများ  

	ဆယ်ကျကာ်ေက် မိန်းကေကးများ

	အမျိုးေမီးများ

ဦးတည်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သူများ၏ အသက်အရွယ ်(သက်ဆိုင်သည့် အမျိုးအစားအားလုံးကို ရွထးပါ)

	 ၁၀ - ၁၄ နှစ်

	 ၁၀ - ၁၄ နှစ်

	 ၂၀ - ၂၄ နှစ်

	 ၂၅ - ၄၀ နှစ်

	အေက် ၄၀ နှင့်အထက်
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အဆင့် မထးေွန်းများအတွက် အဖြထများကို ရထး/ 
စာစီပါ။ 
(မှတ်တမ်းရယူသူများအတွက် 
လမ်းညွှန်ေျက်ကို အသုံးပြုပါ)

သင် ဘာကို သတိပြုမိသလဲ။ 
(ပါဝင်သူများ၏ တုန့်ပြန်မှုများ)

၁

၂
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၃

၄
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၅

၆
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၇
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အဓိက သတင်းေပးသူအား ေမးြမန်းြခင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာ
ဤကိရိယာေည် ဘာရိုမီတာ အချက်အေက်စုဆကာင်းခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းအနကဖြင့် အမျိုးေမီး အခေင့်အရကးဆိုင်ရာ 
ေုပ်ဆကာင်ေူများ၊ အဖေဲ့များ၊ တက်ကြေေှုပ်ရှားေူများ၊ ကေန်ယက်များ၊ အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ၎င်း တို့၏ ရပ်ရောအေိုင်းအေိုင်းနှင့် 
ချိတ်ဆက်ေုပ်ဆကာင်မှုများနှင့်အတူ အဓိက ေတင်းပကးေူအား မကးမြန်းမှုများ (KIIs) ပြုေုပ်ရန်အတေက် 
ေမ်းညေှန်တခုဖြစ်ေည်။ ၎င်းမကးမြန်းမှုများ၏ အဓိကရည်ရေယ်ချက်မှာ အမျိုးေမီးများ၏ ရှုထကာင့်များနှင့် 
အတေက့အကြုံများမှတဆင့် ၎င်းတို့အရပ်ဒကေ၌ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုပြုရာတေင် တစ်ဦးချင်းစီနှင့် 
အစုအဖေဲ့ေိုက် ချိတ်ဆက်ေုပ်ဆကာင်မှုနှင့် ပါေင်မှုရှိမရှိ၊ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုများေည် 
အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ၏ ေိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ အနာဂတ်တေင် ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု 
စနစ်၌ မြင်တေက့ေိုေည့် အပြကာင်းအေဲများ အစရှိေည်တို့ကို နားေည်ရန်ဖြစ်ေည်။ တစ်ဦးေျင်း လုပ်ဆထာင်သူ/ 
အမျိုးသမီးများ၏ လူ့အေွင့်အရထး အကာအကွယ်ပထးသူ သို့မဟုတ် တစ်ဦးေျင်း သို့မဟုတ်  တူညီသည့်အုပ်စု၊ အဖွဲ့အစည်း 
သို့မဟုတ် ကွန်ယက်မှ သုံးဦးေက်မပိုသထာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ငယ်တိုန့ှင့် မကးမြန်းမှုပြုေုပ်ရန် အကြံပြုထားပါေည်။ 
ေုံးဦးထက်ပို၍ ပါေင်ခြင်းေည် အေကးစိတ်ပြည့်စုံမှု အားနည်းခြင်း ေို့မဟုတ် အာရုံစူးစိုက်မှု ေျကာ့နည်းေကာ 
စကားေိုင်းအဖြစ်ေို့ ဦးတည်နိုင်ေည်။ အကယ်၍ ေင်ေည် KII ကို အခြားဘာောစကားဖြင့် ေုပ်ဆကာင်နကပါက၊ 
စတင်ေုပ်ဆကာင်ခြင်း မပြုမီ ဤကိရိယာကို ဘာောပြန်ဆိုထားပါ။  

အကာက်ပါတို့ကို ေင်ေိုအပ်နိုင်ေည်။ - ပါေင်ေူများက ၎င်းတို့၏ တေက့ဆုံမကးမြန်းခံယူေိုမှု အပကါ်မူတည်၍ ဘာောပြန်ဆိုေူ၊ 
မှတ်တမ်းရယူေူနှင့် စက္ကူကားချပ်၊ စာရေက်၊ ကတ်ခောစာရေက်အပိုင်း ေို့မဟုတ် ဆကာ့ပင် ကဲ့ေို့ေကာ ပစ္စည်းများကို 
ေိုအပ်နိုင်ေည်။ ဥပမာ- အချို့က စကားစမြည်ပြကာဆိုရခြင်းကို နှစ်ေက်ပြီး၊ အခြားေူများေည် ပုံဆေဲခြင်း ေို့မဟုတ် 
ပုံကြမ်းဆေဲခြင်းတို့ကို နှစ်ေက်ကာ၊ အချို့မှာ ရကာနှကာထားေည့် ချဉ်းကပ်မှုပုံစံ နှစ်မျိုးေုံးကို နှစ်ေက်နိုင်ေည်။ 
မကးခေန်းများကို ေမ်းညေှန်ချက်တစ်ခုအဖြစ် ရည်ရေယ်ပြီး၊ အကြကာင်းအရာပကါ် မူတည်၍ ေိုက်ေျကာညီထေကဖြစ်အကာင် 
ေို့မဟုတ် အခြားအရာများထက် ဦးစားပကး ေုပ်ဆကာင်ရန ်ေိုအပ်မည်ဖြစ်ေည်။ 

စတင်ခြင်း 

ေင့်ကိုယ်ေင်နှင့် အဖေဲ့အစည်းအကြကာင်း မိတ်ဆက်ပါ။ (ပံ့ပိုးကူညီေူ၊ မှတ်တမ်းရယူေူနှင့် ဘာောပြန်ဆိုေူ၊ 
တစ်ယကာက်ယကာက်ရှိပါက)။ ပါေင်ေူ (များ)ကို ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ရန် ဖိတ်ခကါ်ပါ။ ထို့နကာက ်

	 ဘာရိုမီတာနှင့် KII ၏ရည်ရေယ်ချက်ကို အကျဉ်းချုံး တင်ပြပါ။ (ဥပမာ- အမျိုးေမီး တက်ကြေေှုပ်ရှားေူများ၊ အဖေဲ့များ၊ 
အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များက ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းနှင့် တုန့်ပြန်မှုများကို 
မည်ေို့ ကြုံတေက့နကရကြကာင်း၊ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု စနစ်နှင့် မူေါဒရကးဆေဲေူများမှ ၎င်းတို့အား မည်ေို့ 
ချိတ်ဆက်ဆကာင်ရေက်နကကြကာင်းနှင့် ပကါင်းစပ်ေုပ်ဆကာင်မှုရှိမရှိ၊ ၎င်းတို့မှ မည်ေည့် အတားအဆီးများနှင့် 
အခက်အခဲများ တေက့ကြုံရကြကာင်း၊ နှင့် အမျိုးေမီးများ၊ မိန်းကေကးများ၏ ေိုအပ်ချက်နှင့် ရပိုင်ခေင့်များ 
ပြည့်မီစကရန်အတေက် ၎င်းတို့၏ ဒကေအခြကအနကအရ မည်ေည့်အရာများ ပြကာင်းေဲရန် ေိုအပ်နကကြကာင်း ကျေန်ုပ်တို့ 
နားေည်ောစကရန်) 

	 တေက့ဆုံမကးမြန်းမှုကို ေျှို့ေှက်ထားပြီး အမည်မေိအဖြစ်ထားရှိကာ ၎င်းတို့ပကးေည့် ေတင်း အချက်အေက်အားေုံးကို 
အမည်ဖကာ်ပြခြင်း မပြုေည့်အတေက် ၎င်းတို့ တစ်ဦးချင်းစီ ေို့မဟုတ် အဖေဲ့အစည်းများ၏ နကာက်ကြကာင်းကို 
ခြကရာခံနိုင်မည် မဟုတ်ကြကာင်း ရှင်းပြပါ။ တေက့ဆုံမကးမြန်းထားေည့် မှတ်စုအားေုံးကို တစ်နက့တာပြီးဆုံးချိန်တေင် 
စာစီစာရိုက်ထားမှာဖြစ်ပြီး၊ စာရေက်စာတမ်းများအားေုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်မည်ဖြစ်ကာ၊ စာစီစာရိုက်ထားေည့် မှတ်စု 
မိတ္တူကို စကားေှက်ဖြင့် ကာကေယ်ထားေည့် နကရာများတေင် ေိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ကြကာင်း ရှင်းပြပါ။ 

	 ေင့်အနကဖြင့် စည်းရုံးေှုံဆကာ်မှု၏ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ဘာရိုမီတာနှင့်အတူ ၎င်းတို့၏ ေတင်းအချက်အေက်နှင့် 
ထည့်ေေင်းအကြံပြုချက်များကို အေုံးပြုမည်ဖြစ်ကြကာင်း ရှင်းပြပါ။  
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	 ၎င်းတို့အနကဖြင့် ထပ်မံပူးပကါင်းပါေင်ရန် စိတ်ပါေင်စားပါက အချက်အေက် စုဆကာင်းမှု ပြီးဆုံးေည့်နကာက်တေင် 
အချက်အေက် အတည်ပြုခြင်း၊ အကြံပြုချက်များ ရကးေားခြင်းနှင့် စည်းရုံးေှုံဆကာ်ရကးတေင် ပါေင်နိုင်ရန် 
ဆက်ေေယ်ောမည် ဖြစ်ကြကာင်းရှင်းပြပါ။  

	 ၁နာရီခေဲထက်မပိုေကာ အချိန်ေိုအပ်ကြကာင်း၊ ထိုအချိန်ထက်စကာ၍ ထေက်ခောေိုပါက ၎င်းတို့ အဆင်ေင့် ဖြစ်ေည်နှင့် 
ဆေကးနေကးမှုကို အဆုံးေတ်မည့်အကြကာင်း ရှင်းပြပါ။

	 တေက့ဆုံမကးမြန်းမှုနှင့် ေမ်းညေှန်ချက်မကးခေန်းများ (အကာက်ဖကာ်ပြပါ) တ့ုိကို ပါေင်ေူများက မည်ေို့ေကာ ပုံစံဖြင့် 
ချဉ်းကပ်ေိုကြကာင်း မကးမြန်းပါ။ အရကးအကြီးဆုံးမှာ ပါေင်ေူ(များ)က ေင့်ချဉ်းကပ်မှုပုံစံကို ညေှန်ကြားပါစက။ 
အကာက်ပါ ချဉ်းကပ်မှုပုံစံများ ဖြစ်ေည့် ကနဦး အဖေင့်မကးခေန်းများနှင့် အစဖကာ်မကးခေန်းများ မကးခြင်းဖြင့် 
ပံ့ပိုးကူညီေူ(ေင်)နှင့် ပေင့်ေင်းမြင်ောစော ပြကာဆိုဆေကးနေကးခြင်း၊ ရုပ်ပုံဗီဒီယိုပြေစဉ် အေေတ်ေဘကာ ဆေကးနေကးခြင်း၊ 
ဆေကးနေကးရာ၌ မြကပုံရကးဆေဲခြင်းနှင့် အခြကခံ ေဘကာတရားများကို ပုံဖကာ်ရကးဆေဲခြင်း၊ ေို့မဟုတ် ပိုမိုစနစ်ကျေည့် 
အမကးအဖြက ချဉ်းကပ်မှုပုံစံ အစရှိေည်တို့ကို အကြံပြုနိုင်ပါေည်။ 

အစည်းအေကးနှင့် နကရာများ၌ ေုံခြုံပြီး ေက်တကာင့်ေက်ောရှိရန်အတေက် ေိုအပ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာ ရှိမရှိ မကးမြန်းပါ။ 
အစည်းအေကးမစခင် ၎င်းတို့၌ မကးခေန်းများရှိမရှိ မကးမြန်းပါ။ မစခင် မကးခေန်းမှန်ေမျှကို အေကအချာ ဖြကပကးရပါမည်။ 

၁။ အဖွဲ့/ အဖွဲ့အစည်း/ ကွန်ယက်တို့၏ အေထာက်အေား၊ သမိုင်းကြထာင်းနှင့် ရင်းမြစ်များ

•	 ေင့်အဖေဲ့/ အဖေဲ့အစည်း/ ကေန်ယက်/ ေှုပ်ရှားမှုအကြကာင်းကို ပြကာပြပါ။ ေင် ဘယ်မှာ အေုပ်ေုပ်ပါေနည်း။ 
ဘယ်ေိုအေုပ်မျိုး ေုပ်ကိုင်ပါေနည်း။

o အစဖကာ်ခြင်း - ေင့်အဖေဲ့/ အဖေဲ့အစည်း/ ကေန်ယက်/ ေှုပ်ရှားမှု မည်ေို့ ဖြစ်ောခဲ့ေနည်း။ ၎င်းတို့၏ အစပြုမှုကို 
မည်ေည့်အရာက ေှုံ့ဆကာ်ပကးေနည်း။ မည်ေည်က ေင့်ရည်မှန်းချက်နှင့် ပန်းတိုင်နည်း။ ယနက့ ေင်ရှိနကေည့် 
နကရာကို ရကာက်အကာင် မည်ေို့ ေုပ်ဆကာင်ခဲ့ေနည်း။ ေူဘယ်နှစ်ယကာက် ပါေင်ပြီး မည်ေူတေကနှင့် ေင် 
အေုပ်တေဲေုပ်ေနည်း။

•	 ေင့်ေုပ်ငန်းခေင်မှာ ကြုံတေက့ရေည့် အကြီးမားဆုံး အခက်အခဲများစောထဲမှ တစ်ခုမှာ အဘယ်နည်း။ ၎င်းကို 
ေျကာ့ပါးေက်ောအကာင် မည်ေို့ ေုပ်မည်နည်း။ 

•	 ေင်ရရှိခဲ့ေကာ အကြီးမားဆုံး အကာင်မြင်မှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ အဘယ်နည်း။ ယခုေက်ရှိ ေူမှုအေိုင်းအေိုင်းအပကါ် 
မည်ေို့ အကျိုးေက်ရကာက်မှုရှိေနည်း။

၂။ လူသားေျင်းစာနာေထာက်ေားမှု အကျပ်အတည်းဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်လထ့လာမှု

•	 ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု အကျပ်အတည်းကို ေင်အရင်က ကြုံခဲ့ဖူးပါေေား ေို့မဟုတ် မျက်မြင် 
တေက့ခဲ့ဖူးပါေေား။ အတေက့အကြုံကို အတိုချုံး ရှင်းပြပါ။

•	 ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု အကျပ်အတည်းကာေအတေင်း အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ ကြုံတေက့ရေည့် 
အဓိကပြဿနာများအနက် အချို့မှာ အဘယ်နည်း။ 

o ေက်ရှိ အကျပ်အတည်းကာေအတေင်း အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ မည်ေို့ေကာ ပံ့ပိုးကူညီမှုမျိုးကို 
ေိုအပ်ေနည်း။

•	 ေင့်အဖေဲ့/အဖေဲ့အစည်း/ကေန်ယက်/ေှုပ်ရှားမှုများက အကျပ်အတည်းကို မည်ေို့ တုန့်ပြန်ေနည်း။ (ေို့မဟုတ် ေင် 
မည်ေို့ တုန့်ပြန်ေိုေနည်း)။ ေင် ပါေင်ပတ်ေက်မှုမရှိပါက ေင့်အဖေဲ့/ အဖေဲ့အစည်း/ ကေန်ယက်/ေှုပ်ရှားမှုများက 
ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု တုန့်ပြန်ရကးအတေက် မည်ေည့်အရာကို ဆကာင်ကြဉ်းပကးနိုင်ေနည်း။

•	 အကျပ်အတည်းက ေင့်အဖေဲ့/အဖေဲ့အစည်း/ ကေန်ယက် /ေှုပ်ရှားမှုအပကါ် မည်ေို့ေကာ ေက်ရကာက်မှု ရှိေနည်း။ 

o အစဖကာ်ခြင်း - အခက်အခဲအေစ်များနှင့် ေင် ရင်ဆိုင်နကရပါေေား။ ေင့်အေုပ် ေုိ့မဟုတ် 
ေှုပ်ရှားဆကာင်ရေက်မှုအတေက် ရန်ေိုေည့် တုန့်ပြန်မှု ေို့မဟုတ် ေက်တုန့်ပြန်ခြင်းနှင့် ကြုံတေက့နကရပါေေား။ ေက်ရှိ 
အကျပ်အတည်းကြကာင့် ေင့်ေှုပ်ရှားမှုများအား ပြကာင်းေဲ ေုပ်ဆကာင်နကရပါေေား။
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၃။ တုန့်ပြန်ဆထာင်ရွက်ေြင်း ဝန်ဆထာင်မှုများနှင့် ကူညီေထာက်ပံ့မှုများ

•	 ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်ဆကာင်ရေက်ခြင်းအပကါ် ေင် မည်ေို့ ထင်ပါေနည်း။ ၎င်းတို့က 
အမျိုးေမီးများ၊ မိန်းကေကးများ၏ အမှန်တကယ် ေိုအပ်မှုများ၊ ဦးစားပကးမှုများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိပါေေား။ 

o အစဖကာ်ခြင်း -  အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများေည် တုန့်ပြန်မှုအပကါ်တေင် ပျကာ်ရေှင်မှု/ စိတ်ကျကနပ်မှု ရှိပါေေား။ 
မည်ေည့် ေန်ဆကာင်မှုကိုမဆို ၎င်းတို့မှ ေက်ေှမ်းမီပါေေား။ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် 
၎င်းေန်ဆကာင်မှုများေည် မည်မျှ ဘကးကင်းေုံခြုံမှုရှိပြီး မည်ကဲ့ေို့ ေက်ေှမ်းမီနိုင်ေနည်း။ မတူညီေည့် ကဏ္ဍများ 
(ဥပမာ - ကျားမအခြကပြု အကြမ်းဖက်မှု (GBV)၊ ကျန်းမာရကး၊ ရက၊ အိမ်ောနှင့် တကိုယ်ရည်ေန့်ရှင်းရကး (WASH)၊ 
အစားအစာမဟုတ်ေကာပစ္စည်းများ (NFI)၊ အစရှိေဖြင့်) ေည် အနည်းအများဆိုေေို ထိရကာက်ေည့် တုန့်ပြန်မှု 
ရှိပါေေား။ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု အစီအစဉ်များ/ ေမ်းညေှန်ချက်များ/ စံေုပ်ငန်းစဉ်များ (SOPs) 
စေည်တို့က ေင် တေက့မြင်၊ ကြုံတေက့နကရေည့် ေိုအပ်ချက်များအပကါ် ထင်ဟပ်မှု ရှိပါေေား။ 

o နကာက်ထပ် အစဖကာ်ခြင်း -   ေက်ရှိ အကျပ်အတည်း/ တုန့်ပြန်မှုကို ယခင်က ဖြစ်ရပ်များနှင့် မည်ေို့ 
နှိုင်းယှဉ်ေနည်း။ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု အေိုက်အေန်း ပိုမိုအားကကာင်း ောစကရန် အတိတ်မှ 
ေင်ခန်းစာများကို ေက်ရှိ တုန့်ပြန်မှုတေင် ထည့်ေေင်း အေုံးပြုပါမည်ေား။

o ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ နှင့်/ေို့မဟုတ် ေူေားချင်းစာနာ ထကာက်ထားမှု 
ေန်ထမ်းများ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့် ပတ်ေက်၍ တိုင်ကြားရန် ဘကးကင်းေကာ နည်းေမ်းများ ရှိပါေေား။ 
(ထိရှေေယ်ေည့်) တိုင်ကြားမှုများကို ထိရကာက်စောနှင့် ေျှို့ေှက်ေုံခြုံစော ကိုင်တေယ်ဖြကရှင်းပါေေား။

o အကာအကေယ်ပကးရကး မူေါဒ ရှိပါေေား။

၄။ ပါဝင်မှု၊ ေထါင်းဆထာင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ေျက်ေျေြင်း

•	 အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် ရည်စူးေည့် ေန်ဆကာင်မှုများနှင့် ထကာက်ပံ့မှုများအပါအေင် ေူေားချ
င်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုကို မည်ေည့် နည်းနှင့်မဆို ပုံဖကာ်ဖန်တီး ေတ်မှတ်ရန်အတေက် ၎င်းတို့နှင့် 
တိုင်ပင်ဆေကးနေကးခြင်းမျိုး ရှိပါေေား။ 

o အစဖကာ်ခြင်း -  ၎င်းတို့နှင့် ဆေကးနေကးတိုင်ပင်မှုကို အကြိမ် မည်မျှ ေုပ်ဖြစ်ကြကာင်းကို ၁ (ေုံးေမဟုတ်) မှ ၁၀ 
(အချိန်တိုင်း) အထိ တိုင်းတာပါ။

•	 ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုတေင် ေင်၏ ပါေင်ပတ်ေက်မှုနှင့် ပကါင်းစပ် ေုပ်ဆကာင်မှုအဆင့် 
ဘယ်ေကာက်ရှိေနည်း။

o အစဖကာ်ခြင်း -  အခြား ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အဖေဲ့များနှင့်အတူတကေ ေုပ်ဆကာင်ခြင်းေား။  
ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု ပကါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရကး ယန္တရားများေား။  အေှုရှင် များနှင့်ေား။  
ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု ေုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် ေမ်းညေှန်ချက်များ ရကးဆေဲေူများနှင့်ေကာ။ 
မူေါဒချမှတ်ေူများ၊ အစိုးရတို့နှင့်ကော။

o နကာက်ထပ် အစဖကာ်ခြင်း -    အခြား အခြကခံေူတန်းစားများ၊ ဒကေတေင်း ေို့မဟုတ် ပြည်တေင်း 
အမျိုးေမီးအခေင့်အရကး ေှုပ်ရှားေူများ/ အဖေဲ့များ/ အဖေဲ့အစည်းများ/ ကေန်ယက်များေည် မည်ေည့် 
ေုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် မည်ေူ့ကိုမဆို အေေယ်တကူ ေက်ခံတေက့ဆုံနိုင်ပါေေား။ ထိုေို့ဆိုေျှင် မည်ေည့် နည်းေမ်းကို 
အေုံးပြုေနည်း။

•	 အဆိုပါ ေုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ေူများနှင့် အခေင့်အရကးများကို ေက်ခံတေက့ဆုံရယူရာ၌ မည်ေည့် အတားအဆီး 
အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတေက့ရေနည်း။

•	 ေင့်အဖေဲ့/ အဖေဲ့အစည်း/ကေန်ယက်/ေှုပ်ရှားမှုများအတေက် ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ ရန်ပံုငေက၊ 
အရင်းအမြစ်များနှင့်ေက်ဆိုင်ေည့် အခေင့်အေမ်းများကို ေတိပြုမိပါေေား။  အဆိုပါ အရင်းအမြစ်များကို ရယူရာတေင် 
အခက်အခဲများ ေို့မဟုတ် အတားအဆီးများနှင့် ကြုံတေက့ရပါေေား။ 
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o အစဖကာ်ခြင်း -  ၎င်းတို့ကို ေင် ကိုင်တေယ်စီမံနိုင်ေည့် နည်းေမ်းများဖြင့် ဒီဇိုင်း ရကးဆေဲ တည်ဆကာက်ထားပါေေား။

o အစဖကာ်ခြင်း -  ေင့်ေုပ်ငန်းကို အထကာက်အကူဖြစ်စကရန်အတေက် ေုံေကာက်ေကာ အရင်းအမြစ်များ 
ရရှိနိုင်ပါေေား။

၅။ ပြထာင်းလဲမှု

•	 ေက်ရှိအခြကအနကတေင် အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် အေုပ်မဖြစ်ေည့်အရာများကို စဉ်းစားကြည့်ပါက 
ေင့်အနကဖြင့် မည်ေည့် ပြကာင်းေဲမှုများကို မြင်တေက့ေိုေနည်း။ မတူကေဲပြားစော ေုပ်ဆကာင်နိုင်ရန် ေိုအပ်ချက်များမှာ 
အဘယ်နည်း။ အကာက်ပါ နယ်ပယ်များကို ထည့်ေေင်းစဉ်းစားပါ။ (ဒကေအခြကအနကနှင့် ေက်ဆိုင်ေည့် အကာက်ပါ 
အချက်များကို မကးပါ။)

o အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် ေက်ရှိ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှု

o အရင်းအမြစ်ခေဲေကမှုနှင့် ေုံးစေဲနိုင်မှု

o ရပ်ရောအေိုင်းအေိုင်းမှ အစိုးရအဆင့်အထိ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှု တစ်ခုေုံးတေင် 
အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ၏ ပါေင်ဆကာင်ရေက်ခြင်း။

o အမျိုးေမီးများ ဦးဆကာင်ေည့် ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု ေုပ်ငန်းစဉ်

•	 ဤေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုတေင် မည်ေုိ့ေကာ ပါေင်မှုမျိုးကို ေင် အေိုရှိေနည်း။ 
ေို့မဟုတ် အကျပ်အတည်းကာေတေင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စော ပါေင်ေိုပါေေား။ မတူကေဲပြားေည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရေကာ 
အဆင့်များ၌ ေေှမ်းမိုးနိုင်စေမ်း၊ အေံ ေို့မဟုတ် အာဏာအစရှိေည်တို့ ပိုမိုရရှိရကးအတေက် မည်ေည့်အရာက ေင့်အား 
အထကာက်အကူဖြစ်စကေနည်း။ 

•	 ထိုနကရာေို့ ရကာက်ရန် မည်ေို့ေကာ ခိုင်မာတိကျေည့် ေုပ်ဆကာင်ချက်များကို ေိုအပ်ေနည်း။ အဆိုပါ 
ေုပ်ဆကာင်ချက်များကို မည်ေူက ေုပ်ဆကာင်ရန် ေိုအပ်ေနည်း။

•	 ေင်မျှေကေိုေည့် အခြားအရာများ ရှိပါေေား။

နိဂုံးေျုပ်ရန်

ေင်၏ပါေင်မှုနှင့် ရိုးေားေကာ တုန့်ပြန်မှုများအတေက် ကျကးဇူးတင်ပါေည်။ အကယ်၍ ဖြကဆိုေူ(များ)ေည် နကာက်ထပ် 
ေတင်းအချက်အေက်များအတေက် ဆက်ေေယ်ရန်၊ ဘာရိုမီတာ၏ တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်များကို စကာင့်ကြည့်ေက့ောရန်၊ 
(အတည်ပြုခြင်း အဆင့်ကဲ့ေို့ေကာ) နကာက်ထပ်အဆင့်များတေင် ထည့်ေေင်းဖကာ်ပြရန်နှင့် မေမ်းမံရကးေားရန်အတေက် 
ထပ်မံဆက်ေေယ်ေိုပါက ပံ့ပိုးကူညီေူများ၏ ဆက်ေေယ်နိုင်မည့် ေိပ်စာအတိအကျ ပကးပါ။ 

ပြီးပါပြီ။

တေက့ဆုံမကးမြန်းေူအမည ်…………………………………………………………………………………………………….

ရာထူး …………………………………………………………………………………………………………………………

နက့စေဲ …………………………………………………………. ေက်မှတ် ……………………………………………………
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အဓိက သတင်းေပးသူအား ေမးြမန်းြခင်း မှတ်စုပုံစံ
တစ်ဦးေျင်း သို့မဟုတ် အုပ်စုဆိုင်ရာ အေြထေံ သတင်းအေျက်အလက်

နထ့စွဲ _______________________________________

တည်နထရာ  __________________________________

ပံ့ပိုးကူညီသ ူ__________________________________

မှတ်တမ်းရယူသ ူ_______________________________

ဘာသာပြန်ဖို့လိုအပ်ပါသလား။    လို    မလို

ေိုအပ်ပါက ဘာောပြန်ခြင်းကိ ု____________________ (ဘာောစကား) မှ ____   (ဘာောစကား)ေို့ 

ဘာသာပြန်ဆိုသူ __________________________________

ပါဝင်သူ အရထအတွက်  _________ 

အမျိုးသမီးအဖွဲ ့/ အဖွဲ့အစည်း / ကွန်ယက်အမည် ___________________________



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်152

မထးေွန်းနံပါတ် မထးေွန်းများအတွက် အဖြထများကို ရထး/ 
စာစီပါ။ 
(မှတ်တမ်းရယူသူများအတွက် 
လမ်းညွှန်ေျက်ကို အသုံးပြုပါ)

သင် ဘာကို သတိပြုမိသလဲ။ 
(ပါဝင်သူများ၏ တုန့်ပြန်မှုများ)

၁

၂
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၃

၄
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၅
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ကွင်းဆင်းထလ့လာရမည့်စာရင်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေနှာင့်ယှက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြမတ်ထုတ်မှုနှင့် လွှဲမှားစွာ 
ြပုကေင့်ြခင်းဆိုင်ရာ ယန္တရားမေားနှင့် လုံခခုံေရးမူဝါဒမေား

တိုင်းတာမှုများ

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
နှထာင့်ယှက်မှု၊ 
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အမြတ်ေုတ်မှုနှင့် လွှဲမှားစွာ 
ပြုကျင့်ေြင်းကို ဖြထရှင်းေြင်း

လုပ်ဆထာင်ေျက် အေြထအနထ ရမှတ်

Q1 ေင့်ဒကေအခြကအနကအရ 
ညှိနှိုင်းရကးမှုး/ အကဂျင်စီတို့က 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
အေိုက်အေန်းအတေက် 
ဦးစားပကးဖြစ်ေည့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
နှကာင့်ယှက်မှု၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် ေေှဲမှားစော 
ပြုကျင့်ခြင်းများနှင့် ပတ်ေက်၍ 
ကြကညာစာတမ်း ထုတ်ပြန်ခြင်း 
ရှိပါေေား။

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက်

ð ရှိ
ð မရှိ
ð မေိ

ð “ရှိ” အတေက် ၁
ð  “မရှိ” အတေက် ၀
ð “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

ð  “ေက်ဆိုင်ခြင်းမရှိ” 
ဆိုေည့် 
အဖြကအတေက် 
ကျကာ်ပါ။

Q2 ဘတ်ဂျတ်ခေဲေကမှုနှင့်အတူ 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုန့်ပြန်မှု အစီအစဉ်နှင့် 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
ေိုအပ်ချက်များအား 
အကဲဖြတ်ခြင်းတို့၌ 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်မှု၊ 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် 
ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်းကို 
ကြိုတင်ကာကေယ်ခြင်းအား 
ထည့်ေေင်း ေုပ်ဆကာင်ခြင်း 
ရှိပါေေား။

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက်

ð ရှိ
ð မရှိ
ð မေိ
ð ထိုကဲ့ေို့ေကာ 

စာရေက်စာတမ်းများ 
မရှိပါက၊ 
ေက်ဆိုင်ခြင်းမရှိ 
(NA)

ð “ရှိ” အတေက် ၁
ð  “မရှိ” အတေက် ၀
ð “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

ð  “ေက်ဆိုင်ခြင်းမရှိ” 
ဆိုေည့် 
အဖြကအတေက် 
ကျကာ်ပါ။

တိုင်းတာမှု

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အမြတ်ေုတ်မှုနှင့် 
လွဲမှားစွာ ပြုကျင့်ေြင်း 
ကြိုတင်ကာကွယ်ရထး 
(PSEA) ကွန်ယက်များ

လုပ်ဆထာင်ေျက် အေြထအနထ ရမှတ်

Q3 ေင့်ဒကေအခြကအနကအရ 
ေုပ်ငန်းေည်ပတ်နကေည့် PSEA 
ကေန်ယက် ေို့မဟုတ် ေုပ်ငန်းတူ 
ဖေဲ့စည်းတည်ထကာင်ထားခြင်းမျိုး 
ရှိပါေေား။
(ေုပ်ငန်းတူဖေဲ့စည်းခြင်းေည်- 
ကဏ္ဍအေိုက် PSEA 
ကိစ္စဖြကရှင်း ဆကာင်ရေက်ကြေည့် 
အမျိုးေမီးအဖေဲ့အစည်းများ/ 
ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု 
အစုအေကးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ေည်။)

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် 
ချက် / PSEA 
တပ်ဖေဲ့ ေို့မဟုတ် 
ကေန်ယက်အစည်း 
အေကးအပကါ် ေက့ော 
ခြင်း 

ð ရှိ
ð မရှိ
ð မေိ

ð “ရှိ” အတေက် ၁
ð  “မရှိ” အတေက် ၀
ð “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။
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Q4 PSEA ကေန်ယက်တေင် 
ကဏ္ဍပကါင်းစုံမှ 
ခကါင်းဆကာင်များပါေင်မှု 
ရှိပါေေား။

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက်

« ရှိ
« မရှိ
« မေိ

« “ရှိ” အတေက် ၁
«  “မရှိ” အတေက် ၀
« “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

တိုင်းတာမှု
ရပ်ရွာအေြထပြု 
တိုင်ကြားမှုစနစ်များနှင့် 
လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများ

လုပ်ဆထာင်ေျက် အေြထအနထ ရမှတ်

Q5 ေင့်ဒကေအခြကအနကအရ 
ရပ်ရောအခြကပြု 
တိုင်ကြားနိုင်ေည့်စနစ်/ 
ယန္တရားများ(CBCM)အတေက် 
ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ 
စံေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ (SOPs) 
ရှိပါေေား။

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက်

« ရှိ
« မရှိ
« မေိ

« “ရှိ” အတေက် ၁
«  “မရှိ” အတေက် ၀
« “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

Q6 ရှိပါက CBCM အတေက် အဆိုပါ 
SOPs ကို ကဏ္ဍအားေုံးတေင် 
ဖြန့်ကျက်ထားပြီး ဖြစ်ပါေေား။

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက်

« ရှိ
« မရှိ
« မေိ

« “ရှိ” အတေက် ၁
«  “မရှိ” အတေက် ၀
« “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

Q7 ေင့်ဒကေတေင် ေုပ်ကိုင် 
ဆကာင်ရေက်နကကြေည့်  
အမျိုးေမီးအခေင့်အရကးများဆိုင်ရာ 
ေုပ်ဆကာင်နကေူ၊ အဖေဲ့အစည်း 
ေို့မဟုတ် ကေန်ယက်များ 
အနည်းဆုံး တစ်ဖေဲ့၏ ပါေင်မှုဖြင့ ်
SOP ကိုရကးဆေဲခဲ့ပါေေား။

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက်

« ရှိ
« မရှိ
« မေိ

« “ရှိ” အတေက် ၁
«  “မရှိ” အတေက် ၀
« “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

Q8 တိုင်ကြားမှုတခု စတင်ရန်အတေက် 
နည်းေမ်း( entry points) 
ဘယ်နှစ်ခုရှိေေဲ။ အဲဒါတေကက 
ဘာတေကေဲ (ေူကိုယ်တိုင်၊ စာတို၊ 
အီးမကးေ်)

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက/် 
ေက့ော ခြင်း

« _____

« မေိ

« ေင်ရကာက်ရမည့် 
ပေိုင့် အမျိုးအစား 
၁ ခု ေို့မဟုတ် 
၁ခုထက်ပိုေကာ” 
အတေက် ၁

« “ေင်ခေင့်ပေိုင့်များ ၀” 
အတေက် ၀

« “မေိပါ” ဆိုေည့် 
အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။
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Q9 ဖကာ်ထုတ်ပြကာဆိုခြင်းကြကာင့် 
ဖြစ်ေည့်ပြဿနာများကို 
ဖြကရှင်းရန် 
ယန္တရားများရှိပါေေား။ 
(ဥပမာ- ပြဿနာဖြစ်နိုင်ချကရှိေည့် 
ကိစ္စရပ်အကြကာင်း 
ေတင်းပကးပို့ခြင်း) 
(ေင့်ဒကေရှိ 
ရပ်ရောအေိုင်းအေိုင်းများအတေက် 
ေင့်တကာ်မှုရှိေည့် 
ယန္တရားများတေင် 
အရကးပကါ်ဖုန်းနံပါတ်များ၊ 
တိုင်ကြားမှုများ/ 
အကြံပြုချက်ပုံးများ၊ အီးမကးေ်များ၊ 
ေို့မဟုတ် ေူကိုယ်တိုင် 
ေတင်းပကးေည့် ပေိုင့်များ 
ပါေင်နိုင်ေည်။)

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် 
ချက် / ေင့် 
ရပ်ရောအေိုင်းအေိုင်းရှိ 
ရရှိနိုင်ေည့် 
ယန္တရားများကို 
ေက့ော ခြင်း

ð ရှိ
ð မရှိ
ð မေိ

ð “ရှိ” အတေက် ၁
ð  “မရှိ” အတေက် ၀
ð “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

တိုင်းတာမှု
ရပ်ရွာအေြထအပြု တိုင်ကြားမှု 
ယန္တရားများအား 
လက်လှမ်းမီမှု

လုပ်ဆထာင်ေျက် အေြထအနထ ရမှတ်

Q10 ေင့်ဒကေတေင် ေူေားချင်းစာနာ 
ထကာက်ထားမှုအဖေဲ့များ အားေုံးက 
အေုံးပြုေည့် ပကါင်းစပ်ထားေကာ 
CBCM ရှိပါေေား။

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက်

ð ရှိ
ð မရှိ
ð မေိ

ð “ရှိ” အတေက် ၁
ð  “မရှိ” အတေက် ၀
ð “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

Q11 ဦးတည်ေတ်မှတ်ထားေည့် 
အေိုင်းအေိုင်းများ၌ 
CBCM ပစ္စည်းများကို 
ေက်ေှမ်းမီနိုင်ပါေေား။ 
(“ေက်ေှမ်းမီမှု” ဆိုေည်မှာ 
ေူ့အဖေဲ့အစည်းအတေင်း 
အေုံးပြုေည့် ဘာောစကား(များ)
ထဲရှိ အေုံးအနှုန်း 
အချက်အေက်များကိုဆိုေိုပြီး၊ 
စာပကတတ်မြကာက်မှုအဆင့်များနှင့် 
ေက်ဆိုင်မှုရှိေည် ဖြစ်ရာ 
မိုဘိုင်းဖုန်း အေုံးပြုခေင့်အတေက် 
ေုံေကာက်မှုရှိေည့် ဆဲေ်ဖုန်း 
ေေှမ်းခြုံနိုင်မှု အနကအထား၊ 
စာတတ်မြကာက်မှုအဆင့် 
နိမ့်ကျေည့် နကရာများ၌ 
အခြကအနကအေိုက် ရုပ်ပုံများကို 
အေုံးပြုခြင်း အစရှိေည်တို့ကို 
ဆိုေိုေည်။)

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် 
ချက် / ပတ်ေန်း ကျင်ရှိ 
အထကာက်အကူပြု 
ပစ္စည်းများကို ေက့ော 
ခြင်း

ð ရှိ
ð မရှိ
ð မေိ

ð “ရှိ” အတေက် ၁
ð  “မရှိ” အတေက် ၀
ð “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။
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Q12 (ေဘကာတူညီချက်ပုံစံများ 
အပါအေင်) 
ေဘကာတူညီချက်ဆိုင်ရာ ေတင်း 
အချက်အေက်အားေုံးကို အဓိက 
ေူဦးရက အများစု ဖတ်နိုင်ေည့် 
ဒကေန္တရ ဘာောစကားများဖြင့် 
ဖကာ်ပြထားပါေေား။

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက်

ð ရှိ
ð မရှိ
ð မေိ

ð “ရှိ” အတေက် ၁
ð  “မရှိ” အတေက် ၀
ð “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

တိုင်းတာမှု 

အမျိုးသမီးများနှင့် 
မိန်းကလထးများ အတွက် 
ဘထးကင်းလုံေြုံသထာ 
နထရာများ

လုပ်ဆထာင်ေျက် အေြထအနထ ရမှတ်

Q13 ေင့်ဒကေ၌ 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုန့်ပြန်မှုအနကဖြင့် 
အမျိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးများအတေက် 
ဘကးကင်းေကာ နကရာများတေင် 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်မှု၊ 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် 
ေေဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ 
ဖြစ်ရပ်များကို ကိုင်တေယ်ဖြကရှင်းရန် 
အတေက် ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းမှု 
မူဘကာင်များ ရှိပါေေား။

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက်

ð ရှိ
ð မရှိ
ð မေိ

ð “ရှိ” အတေက် ၁
ð  “မရှိ” အတေက် ၀
ð “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

 တိုင်းတာမှု လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းသို့ 
လွှဲပြထာင်းညွှန်းပို့မှု လုပ်ဆထာင်ေျက် အေြထအနထ ရမှတ်

Q14 ေင့်ဒကေ၌ အမျုိးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးများအတေက် 
ကျားမအခြကပြုအကြမ်းဖက်မုှ(GBV) 
ကကိုတင်ကာကေယ်ရကးနှင့် 
တုန့်ပြန်ရကး ေန်ဆကာင်မုှများကုိ 
ဘကးကင်းေံုခြံုစော 
အချိန်နှင့်တစ်ပြကးညီ ရရိှနုိင်ရန် 
အတေက် ကကာင်းမေန်စော 
ေည်ပတ်နကေကာ ရပ်ရောအခြကပြု 
ေေှပဲြကာင်းညေန်ှးပ့ုိမုှ စနစ် 
တစ်ခုရိှပါေေား။ 
(ဘကးကင်းေံုခြံုရကးနှင့် 
အချိန်နှစ်ခုေံုး ကုိ မရိှမဖြစ် 
အရကးပါေကာကြကာင့် 
နှစ်ခုေံုးမရိှပါက “မရိှ” ကုိရေကးပါ)

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက်

ð ရှိ
ð မရှိ
ð မေိ

ð “ရှိ” အတေက် ၁
ð  “မရှိ” အတေက် ၀
ð “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

တိုင်းတာမှု ဘထးကင်းလုံေြုံရထး 
စစ်ဆထးမှုများ လုပ်ဆထာင်ေျက် အေြထအနထ ရမှတ်

Q15 ေင့်ဒကေ၌ ေေန်ခဲ့ေကာနှစ်ပတ်က 
ဘကးကင်းေုံခြုံရကး စစ်ဆကးမှု 
ေုပ်ဆကာင်ခဲ့ပါေေား။

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက်

ð ရှိ
ð မရှိ
ð မေိ

ð “ရှိ” အတေက် ၁
ð  “မရှိ” အတေက် ၀
ð “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။
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Q16 ဘကးကင်းေုံခြုံရကး 
စစ်ဆကးမှုများကို အနည်းဆုံး 
တစ်ေေျှင်တစ်ကြိမ် ေို့မဟုတ် 
မကြာခဏ အကြိမ်ကြိမ် 
ေုပ်ဆကာင်ကြပါေေား။

စာရေက်စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် ချက်

ð ရှိ
ð မရှိ
ð မေိ

ð “စစ်ဆကးမှုများကို 
ေစဉ်ေတိုင်း 
ေို့မဟုတ် 
မကြာခဏ 
အကြိမ်ကြိမ် 
ေုပ်ဆကာင်ခြင်း 
ရှိခဲ့ေည်” ဆိုပါက ၁

ð “တစ်ေေျှင် 
တစ်ကြိမ်အကာက် 
ေို့မဟုတ် 
ေုံးေမေုပ်ဖြစ်ပါ” 
ဆိုပါက ၀

ð “မေိပါ” ဆိုေည့် 
အဖြကအတေက် 
မကးခေန်းကို ကျကာ်ပါ။

လူသားခေင်းစာနာေထာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုန့် ြပန်ေဆာင်ရွက်ြခင်း အသိုင်းအဝိုင်း

တိုင်းတာမှု
GBV ကကိုတငက်ာကွယ်ရထးနှင့် 
လျထာ့ေျရထး

လုပ်ဆထာင်ေျက် အေြထအနထ ရမှတ်

WASH (ရထ၊ အိမ်သာနှင့် 
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှ)ု 

          

၎င်းတို့ကို သင် လက်လှမ်းမီပါက အထာက်ပါ မထးေွန်းအေျို့ကို ဖြထဆိုရာတွင် အေထာက်အကူဖြစ်ရန်အတွက် 
WASH အဖွဲ့များ သို့မဟုတ် အေြားအဖွဲ့များက ေုတ်ဝထေားပြီး နထရာဒထသများ၏ ရရှိနိုင်သည့် ဓာတ်ပုံ/
လထလှိုင်းမှ ေုတ်လွှင့်မှု/ အေျက်အလက် ကိုယ်စားပြု မြထပုံများကို လထ့လာသုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

Q17 ရကချိုးခန်းအဆကာင်များတေင် 
တံခါးအတေင်းဘက်၌ ေကာ့များ 
ပါပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q18 ေန့်စင်ခန်းများတေင် 
တံခါးအတေင်းဘက်က ခတ်နိုင်ေကာ 
ေကာ့များ ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q19 အမျိုးေားနှင့် အမျိုးေမီးအတေက် 
ေီးခြား ရကချိုးခန်းများ ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။
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Q20 အမျိုးေားနှင့် အမျိုးေမီးအတေက် 
ေီးခြား ေန့်စင်ခန်းများ 
ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q21 ေန့်စင်ခန်းများေည် 
ယာယီဂကဟာများ/ နကအိမ်များမှ 
မီတာ၅၀ကျကာ်အကောတေင် 
ရှိပါေေား။ 

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q22 နကအိမ်များနှင့် 
မီတာ၅၀၀အတေင်းတေင် 
ရကရနိုင်ေည့် နကရာများ 
ရှိပါေေား။ (ရကရနိုင်ေည့် 
နကရာများေည် ေူနကအိမ်များ 
အနီးတေင်ရှိရန် အရကးကြီးပါေည်။ 
အနည်းဆုံး ရကရနိင်ေည့် 
နကရာေုံးနကရာနှင့် ေူနကအိမ်တို့၏ 
အကောအေကးတို့ကို အေကအချာ 
ေက့ောပါ။) 

(မီတာ၅၀၀ေည် မည်ေည့် 
အကောအေကးရှိကြကာင်း 
အချက်အေက် စုဆကာင်းေူများက 
အေကအချာ ေိရှိထားရမည်။)

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q23 မျှေုံးရေည့် မီးဖိုချကာင်များေည် 
ရကရနိုင်ေည့် နကရာများနှင့် မီတာ 
၅၀၀ အတေင်း၌ ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q24 ရကဘုံဘိုင်များနှင့် 
ရကစုပ်စက်များကို အမျိုးေမီးများက 
အေုံးပြုကြပြီး၊ အေေယ်တကူ 
အေုံးပြုနိုင်ကြကာင်းကို 
ေက့ောတေက့ရှိရပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q25 စခန်းအတေင်း/ ရပ်ရောပတ်ေန်းကျင် 
အတေင်းတေင် ရကရနိုင်ေည့် 
နကရာရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	 “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” 

အတေက်ကျကာ်ပါ။
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Q26 ရကချိုးဆကာင်အတေင်းနှင့် 
အနီးတေိုက်တေင် 
အေုပ်ေုပ်နကေည်ကို 
မြင်တေက့နိုင်ရန်အတေက် 
ရကချိုးခန်း အဆကာင်များ၌ 
မီးထေန်းထားပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q27 ေန့်စင်ခန်းအတေင်းနှင့် 
အနီးတေိုက်တေင် 
အေုပ်ေုပ်နကေည်ကို 
မြင်တေက့နိုင်ရန်အတေက် 
ေန့်စင်ခန်းများ၌ 
မီးထေန်းထားပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q28 ရကချိုးခန်းအဆကာင်များကို 
ခိုင်ခံေကာ ပစ္စည်းများ (ဥပမာ- 
ေစ်ေား၊ ေတ္တု၊ အစရှိေဖြင့်)နှင့် 
တည်ဆကာက်ထားပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q29 ေန့်စင်ခန်းအဆကာင်များကို  
ခိုင်ခံေကာ ပစ္စည်းများ (ဥပမာ- 
ေစ်ေား၊ ေတ္တု၊ အစရှိေဖြင့်) 
နှင့် တည်ဆကာက်ထားပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q30 ရကရရှိရန် 
ပျမ်းမျှစကာင့်ဆိုင်းချိန်ေည် မိနစ် 
၃၀ ေို့မဟုတ် မိနစ် ၃၀ အကာက် 
ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” 

အတေက်ကျကာ်ပါ။

Q31 မိေားစုများေည် 
၎င်းတို့အိမ် မဟုတ်ေည့် 
အခြားနကရာတေင် အေတ်များကို 
ေျကာ်ဖေတ်ရပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 Unknown / 

မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ” အတေက် ၀
ð	  “မရှိ” အတေက် ၁
ð	 “မေိ/မေက်ဆိုင်ပါ” 

အတေက်ကျကာ်ပါ။

Camp Set-Up ရမှတ်
Q32 စခန်း ပကါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရကးနှင့် 

စခန်းစီမံခန့်ခေဲမှု အဖေဲ့များ၊ 
ေန်ထမ်းနှင့် ခကါင်းဆကာင်မှုပိုင်း၌ 
အမျိုးေမီး ရာခိုင်နှုန်း 
မည်မျှရှိေနည်း။

စာရေက် စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် 
ချက်

ð	 အမျိုးေမီးေုံးပုံနှစ်ပုံ 
ေို့မဟုတ် နှင့်အထက်

ð	 ေုံးပုံနှစ်ပုံအကာက်
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA) / 

မေိပါ

ð	 “ေုံးပုံနှစ်ပုံထက် ပိုေကာ 
ေို့မဟုတ် ၆၆.၆၆%” 
အတေက် ၁

ð	 “ေုံးပုံနှစ်ပုံအကာက် 
ေို့မဟုတ် မရှ”ိအတေက် ၀

ð	  “မေိ” ေို့မဟုတ် 
“မေက်ဆိုင်ပါ” အတေက် 
ကျကာ်ပါ။



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်162

Q33 စခန်း/ ရပ်ရောပတ်ေန်းကျင်တေင် 
ပြည်ေူပိုင်/ ပုဂ္ဂေိကပိုင် 
ေျှပ်စစ်မီးများ ေုံေကာက်စော 
ထေန်းပကးထားပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ အေင်းရကာင်မရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q34 ပုဂ္ဂိုေ်ရကးေုံခြုံမှုနှင့် ဂုဏ်ေိက္ခာ 
အတေက် စခန်းအနီးတေိုက်တေင် 
အကာအကေယ်ဖြစ်စကေည့် 
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖေဲ့စည်းပုံ 
ရှိပါေေား။ (ဥပမာ- ခြံစည်းရိုး၊ နံရံ 
အစရှိေဖြင့်)

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q35 ယာယီ ဂကဟာများ/ 
နကအိမ်များနှင့် အခြားေကာ 
အဆကာက်အဦးများ အကြား 
ဖြတ်ေန်းေေားောနိုင်ေည့် 
နကရာေေတ်/ ေူေေားေမ်းများ 
ရှိပါေေား။ (နကရာေေတ်ဟု 
ဆိုရာ၌ အဆကာက်အအုံများ 
အနီးတေိုက်တေင် 
ဘကးကင်းေုံခြုံစောနှင့် 
ေီးေန့်ရှိခြင်းကို  ေကချာစကေည့် 
နကရာကို ဆိုေိုေည်။)

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ

Q36 ယာယီ ဂကဟာများ/ 
နကအိမ်များတေင် ခိုင်ခံေည့် 
ပစ္စည်းများဖြင့် 
ဆကာက်ေုပ်ထားေည့် နံရံများ 
ရှိပါေေား။ (ဥပမာ- ေစ်ေား၊ 
ေတ္တု၊ အစရှိ ေဖြင့်)

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q37 ယာယီ ဂကဟာများ/ 
နကအိမ်များတေင် ေကာ့ပါေည့် 
ေုံခြုံမှုရှိေကာ တံခါးများ 
ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q38 ယာယီ ဂကဟာများ/ 
နကအိမ်များတေင် ေီးေန့် 
အိပ်ခန်းများ ရှိပါေေား။ 
(ဥပမာ- နံရံများနှင့် ခြားထားခြင်း၊ 
ချိတ်ဆေဲထားေည့် အကာများ၊ 
အစရှိေဖြင့်)

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်ပါ (NA)

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ” ဆိုေည့် 

အဖြကအတေက် မကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။
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တိုင်းတာမှု
အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလထးများ 
အတွက် ဘထးကင်းလုံေြုံသထာ 
နထရာများ

လုပ်ဆထာင် ေျက် အေြထအနထ ရမှတ်

Q39 အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ 
ပကါင်းေင်းဆက်ဆံရကး 
ကကာင်းမေန်ရန်၊ ကျေမ်းကျင်မှု 
အေစ်များ ေင်ယူနိုင်ရန် နှင့် 
အချင်းချင်း စကာင့်ရှကာက်ကူညီမှု 
ပကးနိုင်ရန်အတေက် စုေကးနိုင်ေည့် 
ေတ်မှတ်ပကးထားေကာ 
နကရာတခု ရှိပါေေား။ (ဥပမာ- 
အမျိုးေမီးစင်တာ၊ အမျိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကေကးများအတေက် 
ဘကးကင်းေည့်နကရာ၊ အစရှိေဖြင့်)

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀

Q40 အမျိုးေမီနှင့် 
မိန်းကေကးများအတေက် 
ဘကးကင်းေုံခြုံေကာ 
နကရာများေည် ရဲစခန်း၊ 
စစ်တပ် ေို့မဟုတ် 
ဘာောရကးအဆကာက်အအုံ၊ 
ေို့မဟုတ် အမျိုးေားများ 
စုေကးနိုင်ချကရှိေည့် 
အခြားနကရာတို့၏ အနီးတေိုက် 
ေို့မဟုတ် ဘကးချင်းကပ်ေျက်တေင် 
ရှိနကပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀

Q41 အဓိကဦးတည်ထားေည့် 
ရပ်ရောအေိုင်းအေိုင်းများ/ 
အရပ်ဒကေများရှိ အမျိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးများအတေက် 
အမျိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးများ၏ 
ဘကးကင်းေုံခြုံေကာ 
နကရာေည် ၁၀ မိနစ်အတေင်း 
ခြကေျင်ရကာက်နိုင်ပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀

Q42 အမျိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကေကးများအတေက် 
ဘကးကင်းေုံခြုံေကာ 
နကရာကို အေေယ်တကူ 
ေက်ေှမ်းမီနိုင်ပါေေား။ (ဥပမာ- 
ေန့်ရှင်းေပ်ရပ်ေကာ ေမ်းများ၊ 
အေင်းရကာင်)

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀

Q43 အမျိုးေမီးနှင့် 
မိန်းကေကးများအတေက် 
ဘကးကင်းေုံခြုံေကာ 
နကရာ၌ ေတိပြု 
ဆင်ခြင်ရပြီး ထိရှေေယ်ေကာ 
အမည်ပျက်မရှိေည့် 
နာမည် (ဥပမာ- 
အမည်ပကးထားခြင်းမရှိေည့် GBV/ 
SGBV စင်တာ) ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။
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Q44 ဘကးကင်းေုံခြုံေကာ နကရာကို 
ေီးေန့် ပြုေုပ်ထားပါေေား။ 
(ဥပမာ- ပတ်ပတ်ေည် 
ခြံစည်းရိုး ကန့်ေတ်ကာရံခြင်း၊ 
ေီးခြားနံရံများ အစရှိေဖြင့်)

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀

Q45 ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ချိန်အတေင်း 
ဘကးကင်းေုံခြုံေကာနကရာ၌ 
အမျိုးေမီးေုံခြုံရကး ေန်ထမ်းများ 
ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” အတေက်ကျကာ်ပါ။

Q46 ထိုနကရာေည် အမျိုးေမီများနှင့် 
မိန်းကေကးများအတေက်ော 
ဖြစ်ပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

Q47 GBV ေန်ဆကာင်မှုများနှင့် 
ကူညီထကာက် ပံ့မှုတို့ကို ၂၄ 
နာရီတရက်၊ ၇ ရက်တ ပတ် 
ရရှိနိုင်ပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

Q48 GBV ေန်ဆကာင်မှုများ 
ရရှိနိုင်ေည့်နကရာ များကို ၂၄/၇ 
မဖေင့်ပါက၊ အချိန်ဇယားကို 
အများမြင်ောေည့် နကရာတေင် 
ကပ်ထားပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

Q49 ၎င်းနကရာေည် အကာက်ပါတို့မှ 
တစ်စုံတစ်ရာကို ပကးပါေေား။

• အဖေဲ့ေိုက် ေို့မဟုတ် 
တစ်ဦးချင်းစီ အတေက် ေူမှု-
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထကာက်အပံ့ 
(PSS)

• ဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခေဲမှု

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ”/ 

“မေိပါ”အတေက် ကျကာ်ပါ။

Q50 ၎င်းနကရာတေင် 
အခြားေုပ်ငန်းစဉ်များ ေို့မဟုတ် 
ေန်ဆကာင်မှုများကို ပကးပါေေား။ 
(ဥပမာ- အပန်းဖြကမှု၊ ကျေမ်းကျင်မှု 
တည်ဆကာက်ခြင်း၊ ပစ္စည်း 
အထကာက်အပံ့၊ အစရှိေဖြင့်)

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

Q51 ကေင်းဆင်းေက့ောရကးနက့တေင် 
ေုပ်ဆကာင်ရန် ရည်ရေယ်ထားေည့် 
ေုပ်ငန်းစဉ်များရှိပါက၊ 
အမျိုးေမီးနှင့် မိန်းကေကးများေည် 
၎င်းေုပ်ငန်းစဉ် များတေင် 
ပါေင်ပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။
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Q52 အခြကခံေင်တန်းတက်ရကာက်ပြီးေူ 
ေန်ထမ်းများအတေက်၊ ၎င်းတို့ေည် 
နကာက်ဆက်တေဲ စေမ်းရည်မြှင့်တင်မှု 
အတေက် ပံ့ပိုးကူညီမှုကို 
ရရှိခဲ့ပါေေား။ (ဖြစ်နိုင်ေျှင် 
ေန်ထမ်းများကို မကးပါ။ 
မဟုတ်ပါက၊ “မေိပါ” ဟုဖြကဆိုပါ။)

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

တိုင်းတာမှု ကျန်းမာရထး စထာင့်ရှထာက်မှု လုပ်ဆထာင် ေျက် အေြထအနထ ရမှတ်

အများသူငှာ လွယ်လင့်တကူရရှိနိုင်သည့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ေရိုင်ကျန်းမာရထး သတင်းအေျက်အလက်စနစ်/ 
ကျန်းမာရထးဆိုင်ရာ သတင်း အေျက်အလက် စနစ်ကို လက်လှမ်းမီနိုင်ေြင်းသည် အထာက်ပါ မထးေွန်းများမှ 
အေျို့ကိုဖြထဆိုရာတွင် သင့်အတွက် အေထာက်အကူ ဖြစ်စထပါသည်။

အထာက်ပါ မထးေွန်းအေျို့အတွက်၊ ဖြထဆိုနိုင်သည့် ဝန်ေမ်းများကို မထးရန်လိုအပ်သည်။ မဖြစ်နိုင်ပါက၊ 
အဖြထမရနိုင်ပါက “မသိပါ” ဟု အမှတ်ေြစ်ပါ။ 

Q53 ကျန်းမာရကးဌာနများကို ၂၄/၇ 
ဖေင့်ထားပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀

Q54 ကျန်းမာရကးဌာနတေင် (HIV နှင့် 
ေိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်ေကာ 
ရကာဂါများ (STIs) အတေက် 
ထိတေက့ဆက်ဆံပြီးနကာက် 
ကြိုတင်ကာကေယ် ကုေမှု 
အပါအေင်) အရကးပကါ် 
ေန္ဓကတားဆကးများပကးခြင်း 
ရှိပါေေား။ 

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

Q55 ကျန်းမာရကးဌာနတေင် 
အဓမ္မပြုကျင့်မှုကို 
ပြုစုကုေမှုအတေက် 
ထိတေက့ဆက်ဆံပြီးနကာက် 
ကြိုတင်ကာကေယ် ကုေမှုဆိုင်ရာ 
ပြီးပြည့်စုံေကာ နကာက်ဆုံးပကါ် 
ပစ္စည်းအစုံပါေည့် ဆကးအိတ်များ 
ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ (၎င်းတို့ တေင် 

ထိုပစ္စည်းများ မရှိပါ)
ð	 မရှိ (၎င်းတို့ 

တေင်ရှိေကာ် 
ေည်း ရက်ေေန် 
ပစ္စည်းများဖြစ်နက 
ေည်)

ð	 မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

Q56 ကျန်းမာရကးဌာနတေင် 
ေက့ကျင့်ထားေည့် အမျိုးေမီး 
ကျန်းမာရကးစကာင့်ရှကာက်မှု 
ေန်ထမ်း ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။
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Q57 ေူမှု- စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အထကာက်အပံ့/ စိတ်ကျန်းမာရကး၊ 
ဘကးကင်းေုံခြုံရကး၊ 
ဥပဒကရကးရာ၊ ကေကးေူငယ် 
ကာကေယ်စကာင့်ရှကာက်ခြင်း 
စေည်တို့ အပါအေင် 
နကာက်ထပ် ေန်ဆကာင်မှုများကို 
ေိုအပ်နိုင်ေည့် အတေက်ကြကာင့် 
ဆကးရုံဆကးခန်းများ တေင် 
ပြုစုကုေမှုပကးခြင်း နှင့် 
GBV ေေှဲပြကာင်းညေှန်းပို့မှု 
ေမ်းကြကာင်းတစ်ခု 
ရှိရကးတို့အတေက် 
ရှင်းေင်းတိကျေည့် 
ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများ ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။

Q58 အကာက်ပါ 
အခြားေန်ဆကာင်မှုများကို 
ရရှိနိုင်ပါေေား။

ð	 ဘကးကင်းေည့် 
ကိုယ်ေန်ဖျက်ချခြင်း 
စကာင့်ရှကာက်မှ ု(SAC)

ð	 ကိုယ်ေန်ဖျက်ချပြီးနကာက် 
စကာင့်ရှကာက်မှ ု(PAC)

ð	 ကိုယ်ေန်ဖျက်ချခြင်းအတေက် 
ပြီးပြည့်စုံေကာ ပြုစုကုေမှ ု
(CAC)

ð	 မိေားစုစီမံကိန်း

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ ေန်ဆာင်မှုအားေုံး
ကိုကျန်းမာရကးဌာန
များတေင် ရရှိပါေည်။

ð	 ရှိ၊ ေန်ဆကာင်မှု 
အများစု 
ကိုဆကးရုံဆကးခန်း 
အများစု တေင် 
ရရှိပါေည်။

ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်/ မေိ

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ”/ ”မေိပါ” 

အတေက် ဤမကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q59 ဆကးရုံဆကးခန်းများတေင် 
ဖေင့်ဟထုတ်ဖကာ်မှုများအပြင် 
စကာင့်ရှကာက်မှုနှင့် 
ဆေကးနေကးတိုင်ပင်မှုတို့ အတေက် 
ေီးေန့်/ ေျှို့ေှက် ဆေကးနေကးခန်း 
တစ်ခုရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေက်ဆိုင်/ မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေက်ဆိုင်ပါ”/ ”မေိပါ” 

အတေက် ဤမကးခေန်းကို 
ကျကာ်ပါ။

Q60 ကျန်းမာရကးဌာနေည် 
ဦးတည်အေိုင်းအေိုင်းရှိ 
အမျိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးများအတေက် 
တစ်နာရီအတေင်း ေမ်းေျကာက်၍ 
ရကာက်ေည့်နကရာတေင် ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀

Q61 အခမဲ့ရရှိနိုင်ေည့် ကျန်းမာရကး 
ေန်ဆကာင်မှုများ ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ
ð	 မေိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
ð	 “မေိပါ” ဆိုေည့် 

အဖြက အတေက်ဤ 
မကးခေန်းကိုကျကာ်ပါ။
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တိုင်းတာမှု ဝန်ေမ်း ရွထးေျယ်ေန့်အပ်မှု လုပ်ဆထာင် 
ေျက် အေြထအနထ ရမှတ်

Q62 အမျိုးေမီးများနှင့် 
မိန်းကေကးများ အတေက် 
GBV  အစီအစဉ်ရကးဆေဲရာ၌ 
ရှက့တန်းတေင် တိုက်ရိုက် 
ေန်ဆကာင်မှုပကးေူများနှင့် 
ဘကးကင်းေုံခြုံေကာ နကရာမှ 
ေန်ထမ်းများအားေုံးေည် 
အမျိုးေမီးများ ဖြစ်ကြပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀

တိုင်းတာမှု အာဟာရပံ့ပိုးေြင်း 
ဝန်ဆထာင်မှုများ

လုပ်ဆထာင် 
ေျက် အေြထအနထ ရမှတ်

Q63 အာဟာရချို့တဲ့ေကာ 
ကိုယ်ေန်ဆကာင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ 
အတေက် ကမ်းေှမ်းထားေည့် 
ေန်ဆကာင်မှုများ ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀

Q64 အာဟာရပံ့ပိုးခြင်း 
ေန်ဆကာင်မှုများကို ေီးေန့် 
ေုပ်ဆကာင်ပါက ၎င်းတို့ေည် 
ကျန်းမာရကး ေန်ဆကာင်မှုများနှင့် 
WASH အဆကာက်အဦးများ 
အနီးတေင် ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀
(အာဟာရပံ့ပိုးခြင်း 

ေန်ဆကာင်မှုများေည် 
ကျန်းမာရကးနှင့ ်WASH 
အဆကာက်အဦီးနှစ်ခုစေု 
ံး၏ အနီးတေင်မရှိပါက 
ေို့မဟုတ် နှစ်ခုအနက် 
တစ်ခု အနီးတေင်ော ရှိပါက၊ 
၀ ကို ခြစ်ပါ။)

Q65 အာဟာရပံ့ပိုးပကးခြင်း 
ေန်ဆကာင်မှုများေည်  
ေည်ပတ်ေျက်ရှိေည့် GBV ေေှဲ
ပြကာင်းညေှန်းပို့မှုေမ်းကြကာင်း၏ 
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း/ 
စာရေက် စာတမ်း 
ပြန်ေည် ေုံးေပ် 
ချက်

ð	 ရှိ၊ အားေုံး
ð	 ရှိ၊ အများစု
ð	 ရှိ၊ အချို့
ð	 မရှိ၊ ေုံးေမရှိ

ð	 “ရှိ၊ အားေုံး” အတေက် ၁
ð	 “ရှိ၊ အများစ”ု အတေက် ၀.၇၅
ð	 “ရှိ၊ အချို့” အတေက် ၀.၅၀
ð	 “မရှိ ေုံးေမရှိ” အတေက် ၀

Q66 အာဟာရပံ့ပိုးပကးခြင်း 
ေန်ဆကာင်မှုများတေင် 
အမျိုးေမီးေန်ထမ်းများ ရှိပါေေား။

နကရာ/ 
အဆကာက် 
အဦးများကို 
ေက့ောခြင်း

ð	 ရှိ
ð	 မရှိ

ð	 “ရှိ” အတေက် ၁
ð	  “မရှိ” အတေက် ၀
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ဝန်ထမ်း၏ ခံယူခေက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု - အေျက်အလက်စုဆထာင်းမှု မစတင်ေင် သင့်တွင် ဤစစ်တမ်းအတွက် မိတ္တူများ 
လုံလထာက်စွာရှိကြထာင်း သထေျာစထပါ။ စစ်တမ်းကို ဖြထဆိုရာတွင် ဝန်ေမ်းတစ်ဦးစီအတွက် စစ်တမ်းမိတ္တူတစ်စထာင်စီ 
လိုအပ်လိမ့်မည်။

အရထးကြီးသည်။ မစတင်မီ စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်သူများအတွက် အထာက်ပါ အေျက်များကို ဦးစားပထး 
ရှင်းပြပါ။

	 ဤစစ်တမ်းကို ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းထားမည်ဖြစ်ေည်။

	 ေင့်အေုပ်ရှင် ေို့မဟုတ် အခြားအဖေဲ့အစည်းများ ေို့မဟုတ် တစ်ဦးတစ်ယကာက်အား မည်ေူမည်ေါ 
ဖြစ်ကြကာင်း ခေဲခြားေတ်မှတ်နိုင်ေည့် အချက်အေက်များကို မျှေကခြင်း ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

	 ေိင်ကေဲပြားမှု၊ အေက်အရေယ်နှင့် စီမံခန့်ခေဲမှုအဆင့်ဆိုင်ရာ ေတင်းအချက်အေက် တို့ကိုော 
အချက်အေက် ေက့ောစိစစ်ရာ၌ အေုံးပြုနိုင်ေည်။ 

	 အချို့မကးခေန်းများေည် ေင့်အား စိတ်မေက်မောဖြစ်စကပါက ပေင့်ပေင်းေင်းေင်း ပြကာကြားပါ။ ကျေန်ုပ်တို့ 
စစ်တမ်း ကကာက်ယူမှုကို အချိန်မရေကး ရပ်တန့်နိုင်ပါေည်။

ဤစစ်တမ်းကို ကထာက်ယူရာ၌ အထာက်ပါတို့ကို မှတ်သားေားပါ။

 ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်မှုကို ထုတ်ဖကာ်ပြကာကြားေည့်အခါ ရရှိနိုင်ေည့် ေန်ဆကာင်မှုများနှင့် 
အထကာက်အပံ့အကြကာင်းဆိုင်ရာ ေတင်းအချက်အေက်များပကးရမည်။ အစီရင်ခံမှုကို 
ကိုင်တေယ်ရန်အတေက် ၎င်းတို့အဖေဲ့အစည်း၏ အဓိကတာေန်ခံနှင့် ပတ်ေက်၍ ဆက်ေေယ်ရမည့် 
အချက်အေက်ကို ပကးနိုင်ရန် အေင့်ရှိနကပါက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။ (စစ်တမ်းကကာက်ယူမှု မစတင်မီ 
ေင်၌ ဆက်ေေယ်ရမည့် ေိပ်စာများရှိကြကာင်း ေကချာပါစက။)

 တဦးတယကာက်စီ၏ ဖေင့်ဟေန်ခံချက်များနှင့် ပတ်ေက်ေည့် ေတင်းအချက်အေက်အားေုံးကို 
ေျှို့ေှက်ထားေင့်ေည်။
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အခြေခံအခေက်အလက် 

ဘာသာပြန်ဆိုသူ လိုအပ်ပါသလား။    ေို    မေို

ေိုအပ်ပါက၊ ဘာောပြန်ဆိုခြင်းကိ ု________________ (ဘာောစကား)မှ ________________(ဘာောစကား) ေို့ 
ပြန်ဆိုေည်။

အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား

  အမျိုးေမီး ေန်ထမ်း

 အမျိုးေား ေန်ထမ်း

ဒထသေံ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာဝန်ေမ်း

  ဒကေခံ ေန်ထမ်း 

 နိုင်ငံတကာ ေန်ထမ်း

အဖွဲ့အစည်း အမျိုးအစား

  ကုေေမဂ္ဂ အကဂျင်စီ ေို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းရကး ထိန်းေိမ်းမှုမစ်ရှင်

 နိုင်ငံတကာ NGO

 ပြည်တေင်း NGO/ ဒကေန္တရ NGO

 ရပ်ရောအခြကပြု အဖေဲ့အစည်း

 အမျိုးေမီးအဖေဲ့ ေို့မဟုတ် အဖေဲ့အစည်း (ပြည်တေင်း၊ ဒကေတေင်း၊ ရပ်ရောအေိုင်းအေိုင်း)

 အခြား (အခြားရှိပါက ဖြည့်စေက်ပါ)________________________________________

လူသားေျင်းစာနာေထာက်ေားမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံအတွင်း၌ ဆထာင်ရွက်နထသည့် 
ကြာမြင့်ေျိန်

 ၆ ေအကာက်

 ၆ ေနှင့်၁ နှစ်အတေင်း

 ၁ နှစ်နှင့် ၂ နှစ်အတေင်း

 ၂ နှစ်နှင့် ၅ နှစ်အတေင်း

 ၅ နှစ်နှင့်အထက်

ကဏ္ဍအလိုက်

 WASH (ရက၊ အိမ်ောနှင့် တစ်ကိုယ်ရကေန့်ရှင်းမှု) 

 CCCM (စခန်း ပကါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရကးနှင့် စခန်းစီမံခန့်ခေဲမှု)

 အာဟာရ
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 ကာကေယ်စကာင့်ရှကာက်မှု

 ကျားမအခြကပြု အကြမ်းဖက်မှု

 ကေကးေူငယ် ကာကေယ်စကာင့်ရှကာက်မှု

 အစားအစာမဟုတ်ေကာ ပစ္စည်းများ (NFI)/ ဖြန့်ေကခြင်း

 အခြား (အခြားကဏ္ဍများရှိပါက ဖြည့်စေက်ပါ)______________________________

သင်၏ လက်ရှိ အေန်းကဏ္ဍအဆင့်

 ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ ခကါင်းဆကာင်

 စီမံခန့်ခေဲမှု/ စီမံခန့်ခေဲေူ

 ညှိနှိုင်းရကးမှူး

 ေက်ထကာက်

 စကတနာ့ေန်ထမ်း

 အခြား (အခြားရှိပါက ဖြည့်စေက်ပါ)________________________________________

အသက် (တစ်ေုရွထးပါ):

 ၁၉ နှစ်အကာက်

 ၂၀ - ၂၄ နှစ်

 ၂၅ - ၃၀ နှစ်

 ၃၁ - ၃၅ နှစ်

 ၃၆ - ၄၅ နှစ်

 ၄၅ နှစ်အထက်
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လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေနှာင့်ယှက်ြခင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် လွဲမှားစွာ 
ြပုကေင့်ြခင်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခေက်မေား

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုေျက်များကို နားလည်သဘထာပထါက်ကြထာင်း သထေျာစထရန်နှင့် ကျားမအေြထပြု အကြမ်းဖက်မှု (GBV)  
အေြားပုံစံများနှင့် ကွဲပြားမှုကို မြင်သာစထရန်အတွက် ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုေျက်နှစ်ေုကို စစ်တမ်းကထာက်ယူမှု မစတင်မီ 
ဖြထဆိုသူများအား ရှင်းပြရမည်။ 

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှထာင့်ယှက်မှ ု(SH)၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ေုတ်မှုနှင့် လွှဲမှားစွာ ပြုကျင့်ေြင်း (SEA)တို့ကို 
စစ်တမ်း၏ အစတေင် အဓိပ္ပါယ်ဖေင့်ဆိုထားေည်။ ကျေန်ုပ်တို့အနကဖြင့် ၎င်းအဓိပ္ပါယ်ဖေင့်ဆိုချက်များနှင့် အတိုကကာက် 
အေုံးအနှုန်းများကို စစ်တမ်း၏ ကျန်ရှိေည့် အပိုင်းအတေက် အေုံးပြုမည်ဖြစ်ေည်။ 

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ထနှာင့်ယှက်မှု

ဤစစ်တမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အတေက် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှုဟူကော ကေါဟာရေည် 
အဖေဲ့အစည်းအတေင်းရှိ ေန်ထမ်းတစ်ဦးမှ အြခားတစ်ဦးအား မကတာ်မတရားြပုကျင့်ြခင်းဟု 
နားေည်ရပါေည်။ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှုတေင် ထိုးေေင်းဆက်ဆံြခင်း မပါေင်ကော 
ေို့မဟုတ် ထိုကဲ့ေို့အကြခအကန မကရာက်ကော ေကဘာတူညီချက် မပါေည့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ထိကတေ့မှု ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ထိေက်ကရာက် ကျူးေေန်မှုပုံစံများ 
အားေုံးပါေင်ေည်။ ဥပမာအြဖစ် အဓမေြပုကျင့်ရန် ကကံစည်ကကိုးပမ်းြခင်းအြပင် ဆန္ဒမပါပဲ 
နမ်းြခင်း၊ ပေတ်ေပ်ြခင်း၊ ေို့မဟုတ် ေိင်အဂဂါနှင့် တင်ပါးတို့ကို ထိကတေ့ြခင်းတို့ ပါေင်ေည်။ 

ဤြဖစ်ရပ် အမျ ိုးအစားတေင် အဓမေြပုကျင့်ြခင်း မပါေင်ပါ။ (ဥပမာ ထိုးေေင်းဆက်ဆံြခင်း 
ြဖစ်ကပါ်ပါက) ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုေည် ဤစစ်တမ်း၌ အကျုံးမေင်ပက။

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ထေါင်းပုံြဖတ် 
အြမတ်ေုတ်ြေင်းနှင့် 
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
လွဲမှားစွာ ြပုကျင့်ြေင်း

ဤစစ်တမ်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အတေက် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှ
င့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းမှ ကာကေယ်ကစာင့်ကရှာက်ြခင်းဆိုင်ရာ ကုေေမဂ္ဂ 
အကထေကထေအတေင်းကရးမှူးချုပ်၏ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ထုတ်ြပန်ချက်တေင် ကဖာ်ြပထားကော 
ကအာက်ကဖာ်ြပပါ အဓိပ္ပါယ်ဖေင့်ဆိုချက်များကို အေုံးြပုထားပါေည်။

“ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းဟူကော ကေါဟာရေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ရည်ရွယ်ချက်များအတေက် အြခားေူတစ်ဦးအား ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခ
င်းကြကာင့် ကငေကြကး၊ ေူမှုကရး ေို့မဟုတ် နိုင်ငံကရးအရ အြမတ်ရရှိကစေည့် ထိခိုက်ေေယ်ကော 
အကြခအကန၊ ကေဲြပားကော အာဏာ ေို့မဟုတ် ယုံြကည်မှုကို ေေဲမှားစော အေုံးချရန် ကကိုးပမ်းြခင်း 
ေို့မဟုတ် အမှန်တကယ် အေုံးြပုြခင်းကို ဆိုေိုေည်။” 29 

“ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းဟူကော ကေါဟာရေည် မညီမျှကော 
ေို့မကဟုတ် နိုင်ထက်စီးနင်းြပုကော အကြခအကနကအာက်တေင်ြဖစ်ကစ ေို့မဟုတ် 
အတင်းအြကပ်ြပုြခင်းြဖင့်ြဖစ်ကစ ေိင်ေကဘာတရားတေင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကျူးကကျာ်ေင်ကရာက်ရန် ပခိမ်းကြခာက်ြခင်း ေို့မဟုတ် အမှန်တကယ် ကျူးေေန်ြခင်းကို 
ဆိုေိုေည်။” 30 ဤစစ်တမ်းတစ်ကေျာက်တေင် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ် 
အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းကို အကြကာင်းအရာတစ်ခုအြဖစ် 
ရည်ညွှန်းေေားပါမည်။

29 ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်း(PSEA) မှ ကာကေယ်ကစာင့်ကရှာက်ြခင်းဆိုင်ရာ ကုေေမဂ္ဂ 
အကထေကထေအတေင်းကရးမှူးချုပ်၏ ထုတ်ြပန်ချက် (ST/SGB/2003/13)

30  Ibid.



“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ၊ 
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်172

စစ်တမ်းေကာက်ယူမှု စတင်ြခင်း

ေင်ေက်ရှိေုပ်ကိုင်နကေည့် အဖေဲ့အစည်းနှင့်ပတ်ေက်၍ အကာက်ပါမကးခေန်းများကို ဖြကကြားရန် တကာင်းဆိုပါေည်။ ေင် 
ေို့မဟုတ် ေင့်အဖေဲ့အစည်းကို ခေဲခြားေိမြင်နိုင်ေည့် မည်ေည့် ေတင်းအချက်အေက်ကိုမဆို ေင့်အား တကာင်းဆိုမည် 
မဟုတ်ပါ။ စစ်တမ်းတေင်ပါေင်ေည့် မကးခေန်းတစ်ခုစီတိုင်းအား ကျကးဇူးပြု၍ ကြိုးစားဖြကဆိုပြီး အချက်အေက်များကို 
အချက်အေက်စုဆကာင်းမှုစနစ်ထဲေို့ မှန်မှန်ကန်ကန် ထည့်ေေင်းနိုင်ရန်အတေက် ေင့်အဖြကများကို စာရေက်ပကါ်တေင် 
ရှင်းေင်းစောဖြင့် အမှတ်ခြစ်ပါ။ အကြကာင်းတစ်စုံတစ်ရာကြကာင့် မဖြကချင်ေကာ မကးခေန်းရှိပါက ကေက်ေပ်ထားခဲ့ပါ။ 
ေင့်အဖြကများကို မျှေကခြင်းနှင့် အချိန်ပကးခြင်းအတေက် ကျကးဇူးတင်ပါေည်။

မထးေွန်းတစ်ေုစီအတွက် သင့်အဖြထကို ဝိုင်းပါ။

ကတိကဝတ်ပြုမှုနှင့် တာဝန်ေံယူမှု

1. ေင်၏ အဖေဲ့အစည်းတေင် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်မှု ပြဿနာရပ်များေည် မည်မျှ အရကးကြီးကြကာင်းကို ၁ 
(အေေန်အရကးကြီးေည်) မှ ၅ (ေုံးေအရကးမကြီးပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ 

၁. အလွန်အရထးကြီး 
သည်၊

၂. အနည်းငယ် 
အရထးကြီး သည်၊

၃. ကြားနထ
၄. သိပ်အရထး 
မကြီးပါ

၅. လုံးဝ 
အရထးမကြီးပါ

2. ေင်၏အဖေဲ့အစည်းတေင် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း ပြဿနာရပ်များ 
မည်မျှအရကးကြီးကြကာင်းကို ၁ (အေေန်အရကးကြီးေည်) မှ ၅ (ေုံးေ အရကးမကြီးပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန်အရထးကြီး 
သည်၊

၂. အနည်းငယ် 
အရထးကြီး သည်၊

၃. ကြားနထ
၄. သိပ်အရထး 
မကြီးပါ

၅. လုံးဝ 
အရထးမကြီးပါ

3. အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ယကာက်ေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် 
ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း စေပ်စေဲခံရပါက ေို့မဟုတ် ကျူးေေန်ခံရပါက ကျေန်ုပ်တို့၏ အဖေဲ့အစည်းအနကဖြင့် ယင်းပြစ်မှုကို 
အစီရင်ခံေည့် ကျူးေေန်ခံရေူ/ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူအား အကာအကေယ်ပကးမည်ကို တာေန်ခံယူပါေည်။

a. ဟုတ်

b. မဟုတ်

c. မဖြကဆိုေိုပါ (NA)

4. အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ယကာက်ေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် 
ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်း စေပ်စေဲခံရပါက ေို့မဟုတ် ကျူးေေန်ခံရပါက ကျူးေေန်ေူအား တာေန်ယူစကရန် ကျေန်ုပ်တို့၏ 
အဖေဲ့အစည်းမှ တာေန်ခံ ေုပ်ဆကာင်ရေိမ့်မည်။

a. ဟုတ်

b. မဟုတ်

c. မဖြကဆိုေိုပါ (NA)

တိုင်ကြားမှုယန္တရား - လွယ်ကူမှု၊ လျှို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းေားရှိမှု နှင့် အန္တရာယ်များ 

5. ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်း နှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း ဆိုင်ရာ 
စေပ်စေဲချက်များ ပကါ်ပကါက်ောခဲ့ပါက တိုင်ကြားရန်အတေက် ေင်၏ အဖေဲ့အစည်းမှ မည်ေည့် အတိုင်းအတာအထိ 
တေန်းအားပကးေည်ကို ၁ (အေေန် တေန်းအားပကးေည်) မှ ၅ (ေုံးေ တေန်းအားမပကးပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန် 
တွန်းအားပထး 
သည်။

၂. အနည်းငယ် 
တွန်းအားပထး 
သည်။

၃. ကြားနထ
၄. သိပ်တွန်းအား 
မပထးပါ။

၅. လုံးဝ တွန်းအား 
မပထးပါ။ 
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6. ေင်၏အဖေဲ့အစည်းအတေင်း ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်းအတေက် ေက်ရှိ အစီရင်ခံေည့် ယန္တရားများေည် 
တရားမျှတေကာ ရေဒ်များ ထေက်ပကါ်ောမည်ဟု ေင်မည်မျှ ယုံကြည် ထားေည်ကို ၁ (အေေန် ယုံကြည်ေည်) မှ ၅ 
(ေုံးေ မယုံကြည်ပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန် ယုံကြည် 
သည်။

၂. အနည်းငယ် 
ယုံကြည် သည်။ 

၃. ကြားနထ
၄. သိပ်မယုံ 
ကြည်ပါ။ 

၅. လုံးဝ မယုံကြည် 
ပါ။

7. ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း နှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း တို့နှင့်ပတ်ေက်၍ 
တိုင်းကြားခဲ့ပါက ေင်၏ တိုင်ကြားချက်အေကးစိတ်ကို ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်း ထားရှိမည်ဟု မည်မျှ 
ယုံကြည်ထားကြကာင်းကို ၁ (အေေန် ယုံကြည်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ မယုံကြည်ပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန် ယုံကြည် 
သည်။

၂. အနည်းငယ် 
ယုံကြည် သည်။

၃. ကြားနထ ၄. သိပ်မယုံကြည်ပါ။
၅. လုံးဝ 
မယုံကြည်ပါ။

8. ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း နှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း တို့နှင့်ပတ်ေက်၍ 
တိုင်းကြားခဲ့ပါက  ေင့်အမည်အား မျှေကခြင်းကို မည်မျှ ေက်တကာင့် ေက်ော ရှိကြကာင်းကို ၁ (အေေန် 
ေက်တကာင့်ေက်ောရှိေည်) မှ ၅ (ေုံးေ ေက်တကာင့် ေက်ော မရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန် 
သက် တထာင့် 
သက်သာ ရှိသည်။

၂. အနည်းငယ် 
သက်တထာင့် 
သက်သာ ရှိသည်။

၃. ကြားနထ
၄. သက်တထာင့် 
သက်သာ 
သိပ်မရှိပါ။

၅. လုံးဝ 
သက်တထာင့် 
သက်သာ မရှိပါ။ 

9. ေင့်အနကဖြင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း ဆိုင်ရာ 
တိုင်ကြားချက်တို့ကို တရားေင် တိုင်ကြားမှု ပြုေုပ်ဖူးပါေေား။  

a. တိုင်ကြားဖူးေည်

b. မတိုင်ကြားဖူးပါ (မကးခေန်း ၁၁ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ)

10. မကးခေန်း ၉ တေင် တိုင်ကြားဖူးေည် ဟု ဖြကဆိုထားပါက ေင့်တိုင်ကြားချက်နှင့်ပတ်ေက်၍ အဖေဲ့အစည်း၏ 
တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ချက်ကို မည်မျှကျကနပ်မှု ရှိေည်ကို ၁ (အေေန် ေက်တကာင့်ေက်ောရှိေည်) မှ ၅ (ေုံးေ 
ေက်တကာင့် ေက်ော မရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန် ကျထနပ် 
သည်

၂. အနည်းငယ် 
ကျထနပ် သည်။

၃. ကြားနထ
၄. ကျထနပ်မှု 
သိပ်မရှိပါ။

၅. လုံးဝ ကျထနပ်မှု 
မရှိပါ။

11. ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း ဆိုင်ရာ တရားေင် 
တိုင်ကြားချက်အတေက် ေက်ေကထေက်ဆိုဖူးပါေေား။

a. ဟုတ်

b. မဟုတ်

12. ေင် ေို့မဟုတ် ေုပ်ဖကာ်ဆကာင်ဖက်တစ်ဦးေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ 
ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း နှင့်ပတ်ေက်ေကာ ပြဿနာရပ်များကို ေမာရိုးကျမဟုတ်ေကာ 
နည်းေမ်းဖြင့် ထုတ်ဖကာ်ပြကာဆိုဖူးပါေေား။ (ေမရိုးကျမဟုတ် ဟူေကာ အဓိပ္ပာယ်မှာ တရားေင် 
တိုင်ကြားခြင်းေမ်းကြကာင်း ဖြင့် မဟုတ်ေည်ကို ဆိုေိုေည်။)

a. ဟုတ်

b. မဟုတ် (မကးခေန်း 14 ေို့ကျကာ်ေေားပါ)
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13. မကးခေန်း 12 တေင် ဟုတ်ေည် ဟု ဖြကဆိုထားပါက တရားေင်တိုင်ကြားချက်ကို စတင် အေုံးပြုမှုအတေက် အကြံပြုရာတေင် 
ေင့်အဖေဲ့အစည်းအနကဖြင့် ေင့်အား မည်မျှ အားပကး တိုက်တေန်း ထားကြကာင်းကို ၁ (အေေန် တေန်းအားပကးေည်) မှ ၅ 
(ေုံးေ တေန်းအားမ ပကးပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန် တွန်းအား 
ပထးသည်။

၂. အနည်းငယ် 
တွန်းအားပထးသည်။

၃. ကြားနထ
၄. သိပ်တွန်းအား 
မပထးပါ။

၅. လုံးဝ တွန်းအား 
မပထးပါ။

14. ေင့်အမြင်အရ တစ်စုံတစ်ဦးေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော 
ပြုကျင့်ခြင်းနှင့်ပတ်ေက်၍ တိုင်ကြားခံရပါက ထိုေူအတေက် အေုပ်ေက်မဲ့ ဖြစ်နိုင်ချက မည်မျှရှိေည်ကို ၁ (ဖြစ်နိုင်ချက 
အေေန်ရှိေည်) မှ ၅ (ေုံးေ မဖြစ်နိုင်ပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. ဖြစ်နိုင်ေျထ 
အလွန်ရှိ သည်။

၂. အနည်းငယ် 
ဖြစ်နိုင်ေျထရှိ သည်

၃. ကြားနထ
၄. ဖြစ်နိုင်ေျထ 
သိပ်မရှိပါ။

၅. လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပါ။

15. ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း ပြဿနာရပ်များအား 
အစီရင်ခံရန် (ေို့မဟုတ် အစီရင်မခံရန်) ေင်၏ နကာက်ဆုံးေကာ ဆုံးဖြတ်ချက်အပကါ် အဖေဲ့အစည်းအတေင်း 
ရရှိောနိုင်မည့်စိတ်ဒဏ်ရာက မည်မျှ အကျိုုးေက်ရကာက်နိုင်မည်ကို ၁ (အေေန်စိုးရိမ်ေည်/ဤအချက်အား 
အေေန်စိုးရိမ်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ စိုးရိမ်မှုမရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန်စိုးရိမ် 
သည်။

၂. အနည်းငယ် 
စိုးရိမ်သည်။

၃. ကြားနထ ၄. သိပ်မစိုးရိမ်ပါ။
၅. လုံးဝ စိုးရိမ်မှု 
မရှိပါ။

16. ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း ပြဿနာရပ်များအား 
အစီရင်ခံရန် (ေို့မဟုတ် အစီရင်မခံရန်) ေင်၏ နကာက်ဆုံးေကာ ဆုံးဖြတ်ချက်အပကါ် အဖေဲ့အစည်းအတေင်း 
ဖြစ်ောနိုင်မည့် တန်ပြန်ေက်ရကာက်မှု က မည်မျှ အကျိုုးေက်ရကာက်နိုင်မည်ကို ၁ (အေေန်စိုးရိမ်ပြီး အစီရင်မခံပါ) မှ ၅ 
(ေုံးေ စိုးရိမ်မှုမရှိပါနှင့် ေကချာအစီရင်ခံပါမည်) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန်စိုးရိမ်ပြီး 
အစီရင်မေံပါ 

၂. အနည်ငယ် 
စိုးရိမ်ကာ အစီရင်ေံ 
မည်ဟု မသထေျာပါ

၃. ကြားနထ
၄. သိပ်မစိုးရိမ်ပါ နှင့် 
အစီရင်ေံ ကထာင်း 
ေံနိုင်သည်။ 

၅. လုံးဝ စိုးရိမ်မှုမရှိပါနှင့် 
သထေျာအစီရင်ေံပါမည။်

17. ေင်၏အတေက့အကြုံအရ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပုိင်း ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း နှင့် ေေှဲမှားစော 
ပြုကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ကကာေဟာေများကို အဖေဲ့အစည်း၏ စီမံခန့်ခေဲမှုက မည်ေို့ တုံ့ပြန်ေည်ကို ၁ (တက်ကြေေကာ 
တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှု) မှ ၅ (တမင်ေက်ေက် တိတ်ဆိတ်စော နကခြင်း) အထိ တိုင်းတာပါ။ အဖြကကို မေိပါက မကးခေန်း 
၁၈ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ။

၁. ဖွဲ့စည်းပုံကျ၍ 
ေိရထာက်သထာ 
ကနဦး ေြထလှမ်းများ 
စတင် လုပ်ဆထာင်ေဲ့ 
သည်။ 

၂. ကနဦး ေြထလှမ်း 
အစပျိုးမှု အေျို့ 
လုပ်ဆထာင်ေဲ့ 
သထာ်လည်း  ဖြစ်ရပ် 
တစ်ေုေျင်းကို 
အေြထေံသည်။

၃. ကြားနထ 
၄. အစပျိုးမှု လှုပ်ရှား 
ဆထာင်ရွက်မှု မရှိ

၅. တမင်ရည်ရွယ်၍ 
ကိစ္စရပ်ကို 
နှုတ်ဆိတ်နထရန် 
ကြိုးစားသည်။
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18. ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစောပြုကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ စေပ်စေဲချက်များကို အစီရင်ခံရန် ရှင်းေင်းေကာ 
ေုပ်ထုံးေုပ်နည်းများနှင့် မူဘကာင်များရှိေည်ဟု ခံစားရ ပါေေား။

a. ဟုတ် 

b. မဟုတ်

c. မေိပါ

19. ေင့်အဖေဲ့အစည်းတေင် ေင်ေိရှိထားေည့် ေတင်းပကးေူအား ကာကေယ်ပကးေည့် မူေါဒများ ရှိပါေေား။ 
(ေတင်းပကးေူအား ကာကေယ်ပကးေည့် မူေါဒ - ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း 
နှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း စေပ်စေဲချက်များအား အစီရင်ခံတင်ပြေကာ ေန်ထမ်းများ အပါအေင် ေူများကို 
ကာကေယ်ပကးေကာ မူေါဒ)

a. ေိရှိပါေည်။ 

b. မေိရှိပါ။ (မကးခေန်း ၂၁ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ) 

20. မကးခေန်း ၁၉ ကို ေိရှိေည်ဟု ဖြကဆိုထားပါက အကယ်၍ ေင့်အနကဖြင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်း 
ဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း ေို့မဟုတ် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း စေပ်စေဲချက်များအား အစီရင်ခံတင်ပြပါက ေင့်အဖေဲ့အစည်း၏ 
ေတင်းပကးေူအား ကာကေယ်ပကး ေည့် မူေါဒများက မည်မျှ အကာအကေယ်ပကးနကေည်ဟု ခံစားရကြကာင်းကို ၁ 
(အေေန် အကာအကေယ်ပကးေည်) မှ ၅ (ေုံးေအကာအကေယ် မပကးပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန် အကာအ 
ကွယ်ပထး သည်

၂. အနည်းငယ် 
ကာကွယ်ပထးသည်။

၃. ကြားနထ
၄. အကာအ ကွယ် 
မပထးပါ။

၅. လုံးဝ အကာ 
အကွယ် မပထးပါ။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်ဆထာင်ရွက်မှု

21. နှစ်ေိမ့်ဆေကးနေကးခြင်း ေို့မဟုတ် ကျန်းမာရကး ပြုစုစကာင့်ရှကာက်မုှ ကဲ့ေို့ေကာ ကျားမအခြကပြု အကြမ်းဖက်မှုအပကါ် တုံ့ပြ
န်ဆကာင်ရေက်မှုေန်ဆကာင်မှုများ ပံ့ပိုးပကးခဲ့ေကာ  ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် 
ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျူးေေန်ခံရေူ/ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူတစ်ဦးဦးအား ေိရှိပါေေား။

a. ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းတို့အား ထိုကဲ့ေို့ေကာ ေန်ဆကာင်မှုများ ပကးခဲ့ေည်။ 

b. မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့အား ထိုကဲ့ေို့ေကာ ေန်ဆကာင်မှုများ မပကးခဲ့ပါ။ (မကးခေန်း ၂၄ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ)

c. မေိပါ/မေကချာပါ (မကးခေန်း ၂၄ ေို့  ကျကာ်ေေားပါ)

22. မကးခေန်း ၂၁ ကို ဟုတ်ေည်ဟု ဖြကဆိုထားပါက ကျူးေေန်ခံရေူ/ရှင်ေန်ကျန်ရစ်ေူများအား ကျားမအခြကပြု 
အကြမ်းဖက်မှုအပကါ် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှုဆိုင်ရာ ေန်ဆကာင်မှုများကို ချက်ခြင်း (ထုတ်ဖကာ်ပြကာဆိုမှု၏ 
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်) ပံ့ပိုးပကးခဲ့ပါေေား။

a. ဟုတ်  

b. မဟုတ်  

c. မေိပါ/မေကချာပါ

23. မကးခေန်း ၂၁ ကို ဟုတ်ေည်ဟု ဖြကဆိုထားပါက ေင်၏ အကကာင်းဆုံး အတေက့အကြုံအရ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျူးေေန်ခံရေူ/ရှင်ေန် 
ကျန်ရစ်ေူတို့အား ၎င်းတို့ရယူေိုေကာ ေန်ဆကာင်မှုများနှင့် ပံ့ပိုးမှုများနှင့်ပတ်ေက်၍ ယင်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် 
ေတင်းပကးရေကးချယ်မှုများ ပြုေုပ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပကးခဲ့ပါေေား။

a. ဟုတ်  

b. မဟုတ်  

c. မေိပါ/မေကချာပါ
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မူဝါဒရထးဆွဲေြင်းနှင့် ကျင့်သုံးေြင်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှု

24. ေင့်အမြင်အရ အဖေဲ့အစည်း၏ ရှိနှင့်ပြီးေကာ ဘကးကင်းေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ မူေါဒများနှင့် အေက့အကျင့်များေည် 
အမျိုးေမီးများ၏ ဘကးကင်းေုံခြုံမှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်းမှုများအား မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ ေကချာစော 
ဖြကရှင်းဆကာင်ရေက်ပကးေည်ကို ၁ ( အေေန်/အပြည့်အေ ဖြကရှင်းဆကာင်ရေက်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ/ အပြည့်အေ 
ဖြကရှင်းဆကာင်ရေက်ခြင်းမရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ အဖြကကို မေိပါက မကးခေန်း ၂၅ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ။

၁. အလွန် ဖြထရှင်း 
ဆထာင်ရွက်သည်။

၂. တိုးတက်ရန် 
လိုအပ်သထာ နယ်ပယ်များ 
နှင့်အတူ အနည်းငယ် 
ဖြထရှင်းဆထာင်ရွက်သည်။ 

၃. ကြားနထ
၄. 
ကွာဟမှုများစွာနှင့်ဖြထရှင်း 
ဆထာင်ရွက်မှု သိပ်မရှိပါ။ 

၅. လုံးဝ ဖြထရှင်း 
ဆထာင်ရွက် ေြင်း 
မရှိပါ။ 

25. ေင့်အမြင်အရ ဘကးကင်းေုံခြုံမှုဆိုင်ရာတေင် အမျိုးေမီးများ၏ အဖြစ်မှန်များနှင့် အခြကအနကများေည် 
ေင့်အဖေဲ့အစည်း၏ ရှိနှင့်ပြီးေကာ ေူ့အရင်းအမြစ်မူေါဒများနှင့် အေက့အကျင့်များတေင် ေုံေကာက်စော 
ထင်ဟပ်နကကြကာင်းကို ၁ ( အေေန်/အပြည့်အေ ဖြကရှင်း ဆကာင်ရေက်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ/ အပြည့်အေ 
ဖြကရှင်းဆကာင်ရေက်ခြင်းမရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ အဖြကကို မေိပါက မကးခေန်း ၂၆ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ။

၁. အလွန် ဖြထရှင်း 
ဆထာင်ရွက်သည်။

၂. တိုးတက်ရန် 
လိုအပ်သထာ နယ်ပယ်များ 
နှင့်အတူ အနည်းငယ် 
ဖြထရှင်းဆထာင်ရွက်သည်။ 

၃. ကြားနထ
၄. ကွာဟမှုများစွာနှင့်ဖြထရှင်း 
ဆထာင်ရွက်မှု သိပ်မရှိပါ။

၅. လုံးဝ ဖြထရှင်း 
ဆထာင်ရွက် ေြင်း 
မရှိပါ။

26. အမျိုးေမီးေန်ထမ်းများ၏ ဘကးကင်းေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ ေိုအပ်ချက်များနှင့်ပတ်ေက်၍ စီမံခန့်ခေဲမှု/ခကါင်းဆကာင်မှု/ 
ဘကးကင်းေုံခြုံရကး ေန်ထမ်းများမှ မည်မျှတိုင်ပင်ဆေကးနေကး ပကးေည်ကို ၁ (အမြဲတမ်း) မှ ၅ (ဘယ်တကာ့မှ) အထိ 
တိုင်းတာပါ။

၁. အမြဲတမ်း ၂. မကြာေဏ ၃. ကြားနထ ၄. ရံဖန်ရံေါ ၅. ဘယ်တထာ့မှ 

27. ခရီးေေားခြင်းနှင့် ေေားောေှုပ်ရှားမှု မူေါဒများ ရကးဆေဲချိန်တေင် အမျိုးေမီးများ၏ ဘကးကင်း ေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ 
စိုးရိမ်မှုများအပကါ် စီမံခန့်ခေဲေူမှ ေင်၏ အမြင်အား မကးမြန်းခြင်း ရှိပါေေား။ 

a. ဟုတ်

b. မဟုတ် 

28. တည်းခိုနကထိုင်မှုဆိုင်ရာ မူေါဒများ ရကးဆေဲချိန်တေင် အမျိုးေမီးများ၏ ဘကးကင်း ေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများနှင့် 
ေိုအပ်ချက်များအပကါ် စီမံခန့်ခေဲေူမှ ေင်၏ အမြင်အား မကးမြန်းခြင်း ရှိပါေေား။ 

a. ဟုတ်

b. မဟုတ်

29. ရုံးတေင်းအေုံးအဆကာင်ဆိုင်ရာ မူေါဒများရကးဆေဲချိန်တေင် အမျိုးေမီးများ၏ ဘကးကင်းေုံခြုံရကးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများနှင့် 
ပုဂ္ဂိုေ်ရကး အပကါ် စီမံခန့်ခေဲေူမှ ေင်၏ အမြင်အား မကးမြန်းခြင်း ရှိပါေေား။ 

a. ဟုတ်

b. မဟုတ် 
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30. မကးခေန်း ၂၇-၂၉ တစ်ခုခုအား ဟုတ်ေည် ဟု ဖြကဆိုထားပါက ဘကးကင်းေုံခြုံရကး မူေါဒများနှင့် အေက့အကျင့်များတေင် 
ေင်၏ ထင်မြင်ချက်များ ေို့မဟုတ် အကြံပြုချက်များကို ထည့်ေေင်း ထားခြင်း ရှိပါေေား။ ယင်းမကးခေန်းတစ်ခုခုကို 
ဟုတ်ေည် ဟု မဖြကဆိုထားပါက မကးခေန်း ၃၁ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ။

a. ဟုတ် 

b. မဟုတ်

အန္တရာယ်များအပထါ် ရှုမြင်ပုံ

31. အမျိုးေမီးေန်ထမ်းများ၏ ဘကးကင်းေုံခြုံရကးအတေက် တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ရန် ေင်၏ အဖေဲ့အစည်းအနကဖြင့် 
မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ စီမံဆကာင်ရေက်ထားေည်ဟု ေင်ခံစားနကရကြကာင်းကို ၁ (အမြဲတမ်းစီမံဆကာင်ရေက်ေည်) မှ 
၅ (ေုံးေ စီမံဆကာင်ရေက်ခြင်း မရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အမြဲတမ်း 
စီမံဆကာင်ရေက်ေည်။

၂. မကြာခဏ 
စီမံဆကာင် 
ရေက်ေည်။ 

၃. ကြားနက
၄. ရံဖန်ရံခါ 
စီမံဆကာင် 
ရေက်ေည်။

၅. ေုံးေ စီမံ 
ဆကာင်ရေက် 
ခြင်းမရှိပါ။

32. ေင်၏ အဖေဲ့အစည်းမှ အမျိုးေမီးေန်ထမ်းများေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်းပုံစံ တစ်မျိုးမျိုးကို  
အန္တရာယ်ရှိေည်ဟု မည်ေည့်အတိုင်းအတာအထိ ခံစားရကြကာင်းကို ၁ (အမြဲတမ်း အန္တရာယ်ရှိစကေည်) မှ ၅ ( 
ေုံးေ အန္တရာယ်မရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အမြဲတမ်း 
အန္တရာယ်ရှိစထသည်။

၂. မကြာေဏ 
အန္တရာယ်ရှိစထသည်။

၃. ကြားနထ
၄. ရံဖန်ရံေါ 
အန္တရာယ် 
ရှိစထသည်။

၅. လုံးဝ 
အန္တရာယ် မရှိပါ။

33. ေင်၏ အဖေဲ့အစည်းေည် အမျိုးေမီး အကျိုးခံစားခေင့်ရှိေူများအပကါ် ကျရကာက်ေည့် ေိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ 
နှကာင့်ယှက်ခြင်း ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်း ေို့မဟုတ် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း အန္တရာယ်များမှ 
ကြိုတင်ကာကေယ်ပကးခြင်း ေို့မဟုတ် ေျကာ့ချပကးခြင်းကို မည်ေည့် အတိုင်းအတာထိ ပြုေုပ်ပကးေည်ကို ၁ (အမြဲတမ်း 
) မှ ၅ (ဘယ်တကာ့မှ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အမြဲ တမ်း ၂. မကြာေဏ ၃. ကြားနထ ၄. ရံဖန် ရံေါ ၅. ဘယ်တထာ့မှ

34. ေုံခြုံ ရကးေန်ထမ်းမှ ကြကာက်ရေံ့စကေည်  ေို့မဟုတ် ခြိမ်းခြကာက်ေည် ဟု ခံစားရဖူးပါေေား။

a. ဟုတ်

b. မဟုတ် 

35. ေင်၏ အဖေဲ့အစည်းမှ ပြုေုပ်ေကာ ေုံခြုံရကးေန်ထမ်းများ၏ နကာက်ခံအကြကာင်းအရင်း စစ်ဆကးခြင်းကို ေင်မည်မျှ 
ယုံကြည်မှုရှိေည်ကို ၁ (အေေန် ယုံကြည်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ မယုံကြည်ပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ ေင့်အနကဖြင့် မည်ေည့် 
နကာက်ခံအကြကာင်းအရာ စစ်ဆကးခြင်း ကို မေိရှိပါက မကးခေန်း ၃၆ ကို ကျကာ်ေေားပါ။

၁. အလွန် ယုံကြည် 
သည်။ 

၂. အနည်းငယ် 
ယုံကြည် သည်။

၃. ကြားနထ
၄. သိပ်မယုံ 
ကြည်ပါ။

၅. လုံးဝ 
မယုံကြည်ပါ။
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36. ေင်၏ အဖေဲ့အစည်းမှ ပြုေုပ်ေကာ ယာဥ်မကာင်းများနှင့် အခြားေန်ထမ်းများ၏ နကာက်ခံအကြကာင်းအရင်း 
စစ်ဆကးခြင်းကို ေင်မည်မျှ ယုံကြည်မှုရှိေည်ကို ၁ (အေေန် ယုံကြည်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ မယုံကြည်ပါ) အထိ 
တိုင်းတာပါ။ ေင့်အနကဖြင့် မည်ေည့် နကာက်ခံအကြကာင်းအရာ စစ်ဆကးခြင်းကို မေိရှိပါက ဤမကးခေန်းကို NA ဟု 
အမှတ်အေား ပြုေုပ်ပါ။

၁. အလွန် ယုံကြည် 
သည်။

၂. အနည်းငယ် 
ယုံကြည် သည်။

၃. ကြားနထ
၄. သိပ်မယုံ 
ကြည်ပါ။

၅. လုံးဝ 
မယုံကြည်ပါ။

အမျိုးသားဖြထဆိုသူနှင့် တွထ့ဆုံမထးမြန်းပါက စစ်တမ်းကထာက်ယူမှုကို ဤနထရာတွင် အဆုံးသတ်ပါမည်။ 

37. ေင်၏အဖေဲ့အစည်းက ေင့်ေုပ်ငန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနကဖြင့် ေယ်ယူပို့ဆကာင်ရကးကို စီစဥ်ပကးပါေေား။

a. ဟုတ် 

b. မဟုတ် ( မကးခေန်း ၃၉ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ)

38. မကးခေန်း ၃၇ ကို ဟုတ်ေည် ဟု ဖြကဆိုထားပါက ေင့်အဖေဲ့အစည်းမှ စီစဥ်ပကးေကာ ေယ်ယူ ပို့ဆကာင်ရကးကို 
အေုံးပြုခြင်းကြကာင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခံရမည်ကို ေင် မည်မျှ စိုးရိမ်ေည်ကို ၁ (အေေန်စိုးရိမ်ေည်) မှ ၅ 
(ေုံးေ စိုးရိမ်မှုမရှိပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ (မကးခေန်း ၄၀ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ)

၁. အလွန် 
စိုးရိမ်သည်။

၂. အနည်းငယ် 
စိုးရိမ်သည်။

၃. ကြားနထ ၄. သိပ်မစိုးရိမ်ပါ။ 
၅. လုံးဝ စိုးရိမ်မှု 
မရှိပါ။

39. မကးခေန်း ၃၇ ကို မဟုတ်ပါ ဟု ဖြကဆိုထားပါက အကယ်၍ ေင့်အဖေဲ့အစည်းမှ ပိုမိုေုံခြုံမှုရှိစကရန်အေို့ငှာ ေင့်အား 
ေယ်ယူပို့ဆကာင်ရကး စီစဥ်ပကးရန် ေိုအပ်ကြကာင်း  ခံစားရေျှင် ေင်တကာင်းဆိုေည့်အတိုင်း ၎င်းတို့အနကဖြင့် 
စီစဥ် ဆကာင်ရေက်ပကးမည်ဟု ေင်ထင်ပါေေား။ 

a. ဟုတ်

b. မဟုတ်

40. ေင်၏ ေုပ်ငန်းခေင်နကရာေို့ အမျိုးေားေုပ်ဖကာ်ဆကာင်ဖက်နှင့်အတူ ခရီးေေားောရာတေင် မည်မျှ 
ေက်တကာင့်ေက်ောဖြစ်ေည်ကို ၁ (အေေန် ေက်တကာင့်ေက်ောဖြစ်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ 
ေက်တကာင့်ေက်ောမဖြစ်ပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ အကယ်၍ အမျိုးေား ေုပ်ဖကာ် ဆကာင်ဖက်နှင့်အတူ 
ခရီးေေားောမှုမရှိပါက မကးခေန်း ၄၁ ေို့ ကျကာ်ေေားပါ။

၁. အေေန် 
ေက်တကာင့် 
ေက်ော ဖြစ်ေည်။

၂. အနည်းငယ် 
ေက်တကာင့်ေက်ော 
ဖြစ်ေည်။

၃. ကြားနက
၄. ေက်တကာင့် 
ေက်ော 
ေိပ်မဖြစ်ပါ။

၅. ေုံးေ 
ေက်တကာင့် 
ေက်ော မဖြစ်ပါ။

41. အကယ်၍ ေင့်အနကဖြင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင်ယှက်ခြင်း ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးေေန်ခြင်း အန္တရာယ်ကို 
ေျကာ့ချရန် ေီးခြားတည်းခိုမည့်နကရာထိုင်ခင်း (ဥပမာ- အခြား တည်းခိုခန်း ေို့မဟုတ် ဟိုတယ်) အား တကာင်းဆိုရန် 
ေိုအပ်ပါက ေင့်အဖေဲ့အစည်းက ထိုကဲ့ေို့ေကာ နကရာထိုင်ခင်း စီစဥ်ပကးမည်ဟု ေင်မည်မျှယုံကြည်ကြကာင်းကို ၁ 
(အေေန် ယုံကြည်ေည်) မှ ၅ (ေုံးေ မယုံကြည်ပါ) အထိ တိုင်းတာပါ။ ေင်၏ အေုပ်အတေက် တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းအဖြစ် 
တည်းခိုနကရာထိုင်ခင်း အေုံးပြုရန် မေိုအပ်ပါက မကးခေန်း ၄၂ ေို့  ကျကာ်ေေားပါ။

၁. အလွန် ယုံကြည် 
သည်။

၂. အနည်းငယ် 
ယုံကြည် သည်။

၃. ကြားနထ
၄. သိပ်မယုံ 
ကြည်ပါ။

၅. လုံးဝ 
မယုံကြည်ပါ။
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42. ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခကါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်းနှင့်ပတ်ေက်၍  ေင်၏ 
ေုပ်ငန်းခေင် (ရုံးခန်း၊ ရုံးေင်း၊ ရုံးအေုံးအဆကာင်မျှေကခြင်း) တေင် မည်မျှေုံခြုံေည်ကို ၁ ( အေေန် ေုံခြုံေည်) မှ ၅ (ေုံးေ 
ေုံခြုံမှု မရှိ/ မေုံခြုံ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန် 
လုံေြုံသည်။

၂. အနည်းငယ် 
လုံေြုံသည်။

၃. ကြားနထ ၄. လုံေြုံမှု သိပ်မရှိပါ။ ၅. လုံးဝ မလုံေြုံပါ။

43. ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်ခြင်းဖြစ်ပကါ်ောေည့်အခါ အရကးပကါ်တုံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်ေည့် တည်နကရာများေန်းကျင်တေင် 
ေေားရကာက်စဥ် မည်မျှေုံခြုံမှုရှိေည်ကို ၁ ( အေေန် ေုံခြုံေည်) မှ ၅ (ေုံးေ ေုံခြုံမှု မရှိ/ မေုံခြုံ) အထိ တိုင်းတာပါ။

၁. အလွန် 
လုံေြုံသည်။

၂. အနည်းငယ် 
လုံေြုံသည်။

၃. ကြားနထ ၄. လုံေြုံမှု သိပ်မရှိပါ။ ၅. လုံးဝ မလုံေြုံပါ။
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ေြဖကကားသူ အကကံြပုခေက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ

နိဒါန်း 

နားကထာင်ပါ၊ ဘာရိုမီတာတေင် ပါေင်ေည့်အတေက် ကကျးဇူးတင်ပါေည်။ 

ကကာင်းမေန်စော ေုပ်ဆကာင်နကေည့်အရာနှင့် နကာက်တကြိမ်အတေက် တိုးတက်ရန် ေိုအပ်ေည်များကို နားေည်ောအကာင် 
ကူညီပကးရန်အတေက် ေင်၏ပါေင်မှုနှင့် ပတ်ေက်၍ ေင့်အကြံပြုချက်ကို ရယူေိုပါေည်။ မကးခေန်းများကို ဖြကကြားရာတေင် 
ေင်မည်ေူမည်ေါဖြစ်ကြကာင်း ဖကာ်ပြရန်မေိုပါ။ ေင့်အကြံပြုချက်များေည် ဘာရိုမီတာကို ပြန်ေည်ေုံးေပ်ရန်နှင့် 
မေမ်းမံရာ၌ အထကာက်အကူ ဖြစ်စကပါေည်။

1. အေွထေွထသတင်းအေျက်အလက်

ကျွန်တထာ်/ ကျွန်မသည်

 	ရပ်ရောအဖေဲ့ေင်

 	ေန်ဆကာင်မှုပကးေူ

 	ကုေေမဂ္ဂအဖေဲ့၏ ေန်ထမ်း ေုိ့မဟုတ် 
နိုင်ငံတကာ NGO ေန်ထမ်း

 	ဒကေတေင်း ေို့မဟုတ် ပြည်တေင်း NGO ေန်ထမ်း 

 	ပြည်တေင်း ေို့မဟုတ် နိုင်ငံေုံးဆိုင်ရာ အမျိုးေမီး 
အဖေဲ့အစည်း၊ အဖေဲ့ ေို့မဟုတ် ကေန်ယက် အဖေဲ့ေင်

ေန်ထမ်းများ/ ေန်ဆကာင်မှု ပကးေူများအတေက် မည်ေည့် 
ကဏ္ဍအတေက် ေင် ေုပ်ကိုင်နကေနည်း။

ð	 GBV/ VAWG

ð	 ကေကးေူငယ် ကာကေယ်စကာင့်ရှကာက်ရကး

ð	 ကာကေယ်စကာင့်ရှကာက်ရကး 

ð	 ကျန်းမာရကး

ð	 WASH

ð	 NFI

ð	 စားနပ်ရိက္ခာဖူေုံရကးနှင့် အာဟာရ

ð	 ယာယီနကအိမ်

ð	 ပကါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရကး

ð	 အခြား (အခြားရှိပါက ဖကာ်ပြပါ)

လိင်

 	အမျိုးေမီး

 	အမျိုးေား

ပါေင်ခဲ့ေည့် ေုပ်ငန်းဆကာင်ရေက်မှု

ð	 ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ဆေကးနေကးမှု (FGD)

ð	 အဓိက ေတင်းပကးေူအား မကးမြန်းမှု (KII)

ð	 ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း

ð	 ကေင်းဆင်းေက့ောရမည့် စာရင်း 

2. နားလည်သဘထာပထါက်ေြင်း 

2.1 ဘာရိုမီတာနှင့် ၎င်း၏ရည်ရွယ်ေျက်ကို သင့်အား ရှင်းလင်းမြင်သာအထာင် ရှင်းပြေဲ့ဖူးပါသလား။

  ရှင်းပြေည်

  မရှင်းပြပါ 
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1.2 သင်ပါဝင်ေဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆထာင်ရွက်မှု အကြထာင်း နှင့် လုပ်ငန်းဆထာင်ရွက်မှုကို မည်သည့်အတွက်ကြထာင့် 
အဆုံးသတ်ေဲ့သည်ကို မည်မျှ ကထာင်းကထာင်း နားလည်သည်ဟု သင် ေံစားရသည်ကို 
၁(လုံးဝနားမလည်ပါ) မှ ၅(ကထာင်းစွာနားလည်သည်) အေိ တိုင်းတာပါ။  (လိုအပ်ပါက ဖျက်လိုက်ပါ- 
FGD/ KII/ ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း / ကွင်းဆင်းလထ့လာရမည့် စာရင်း) 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅

ဤအကြကာင်းအရာကို ဒီထက်ပို၍ ပြကာပြနိုင်ပါေေား။ 

3. အတွထ့အကြုံ

2.1. မထးေွန်းများသည် သင်နှင့် သင့်အတွထ့အကြုံ/ လက်တွထ့ဖြစ်ရပ်/ အေြထအနထတို့နှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိပါသလား။  

  ေက်ဆိုင်မှုရှိပါေည်

  ေက်ဆိုင်မှုမရှိပါ

ဤအကြကာင်းအရာကို ဒီထက်ပို၍ ပြကာပြနိုင်ပါေေား။ 

ကျေန်ုပ်တို့ဘက်မှ ေင့်အား မကးမြန်းေင့်ေည့် တစ်စုံတစ်ခုရှိပါေေား။ ေို့မဟုတ် မမကးခဲ့ေင့်တာ ရှိပါေေား။ 

2.2. မထးေွန်းများသည် သင့်အတွက် အရထးကြီးပြီး အသုံးဝင်ပါသလား။ 

  အေုံးေင်ပါေည်

  အေုံးမေင်ပါ

ဤအကြကာင်းအရာကို ဒီထက်ပို၍ ပြကာပြနိုင်ပါေေား။ 

ကျေန်ုပ်တို့ဘက်မှ ေင့်အား မကးမြန်းေင့်ေည့် တစ်စုံတစ်ခုရှိပါေေား။ ေို့မဟုတ် မမကးခဲ့ေင့်တာ ရှိပါေေား။ 

2.3. လုပ်ငန်းဆထာင်ရွက်မှု၌ ပါဝင်ေဲ့ရေြင်းအပထါ်တွင် အဆင်ပြထသည်ဟု ေံစားရပါသလား။ 

  အေေန်အဆင်ပြကေည်

  အဆင်ပြကေည်

  ေုံးေအဆင်မပြကပါ

ဤအကြကာင်းအရာကို ဒီထက်ပို၍ ပြကာပြနိုင်ပါေေား။

2.4. ဤလုပ်ဆထာင်ေျက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အတွက် မည်သည့်အရာက ကထာင်းစွာအလုပ်ဖြစ်ေဲ့သနည်း။
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2.5. ဤလုပ်ဆထာင်ေျက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အတွက် မည်သည့်အရာက အလုပ်ကထာင်းစွာ မဖြစ်ေဲ့သနည်း။

3. နထာက်တစ်ကြိမ်

လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လုပ်ဆထာင်ေျက်တို့ကို တိုးတက်ကထာင်းမွန်အထာင် လုပ်ဆထာင်ရာ၌ အနာဂတ်တွင် ပိုမိုကထာင်းမွန်အထာင် 
ကျွန်ုပ်တို့အနထဖြင့် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆထာင်နိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား အေထာက်အကူဖြစ်စထမည့် 
သင့်တုံ့ပြန်ေျက်ကို ကြားလိုပါသည်။

3.1. လုပ်ဆထာင်ေျက် (FGD/ KII/ ဝန်ေမ်း၏ ေံယူေျက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်း / ကွင်းဆင်းလထ့လာရမည့် စာရင်း) 
တို့ကို ကွဲပြားစွာ လုပ်ဆထာင်နိုင်မည်ဟု ေင်ပါသလား။

  ထင်ပါေည်

  မထင်ပါ

  မေကချာပါ

ဤအကြကာင်းအရာကို ဒီထက်ပို၍ ပြကာပြနိုင်ပါေေား။

3.2. နထာက်တကြိမ်တွင် (ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များ/ ဝန်ေမ်း/ ဝန်ဆထာင်မှုပထးသူများ) နှင့် မည်သို့ လက်တွဲ 
လုပ်ဆထာင်နိုင်သနည်း။

3.3. လုပ်ဆထာင်ေျက် သို့မဟုတ် ဘာရိုမီတာတွင် မပါဝင်သည့် သင်ေည့်သွင်းသင့်သည်ဟုယူဆသထာ 
ေထါင်းစဉ် သို့မဟုတ် ပြဿနာရပ်များ ရှိပါသလား။ 

3.4. သင်ပါဝင်ေဲ့စဉ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ေံမှ သင်လိုအပ်သထာ်လည်း သို့မဟုတ် သင်ရရှိလိုသထာ်လည်း မရရှိေဲ့သည့် 
တစ်စုံတစ်ရာ ရှိေဲ့ပါ သလား။
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3.5. သင့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ေပ်ဆထာင်း မှတ်ေျက်၊ အတွထးအမြင် သို့မဟုတ် တုန့်ပြန်ေျက် 
တစ်စုံတစ်ရာရှိပါသလား။

သင့်တုန့်ပြန်ေျက်ကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝထရန် အေျိန်ပထးသည့်အတွက် ကျထးဇူးတင်ပါသည်။
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ဘာရိုမီတာတွင် ပါဝင်သူ၏ သတင်း 
အခေက်အလက်စာရွက်နှင့် သတင်းေပး 
သေဘာတူညီမှု
 “နားေထာင်ပါ” ဘာရိုမီတာတွင် ပါဝင်သူ၏ သတင်း 
အခေက်အလက်စာရွက်
[ဘာရိုမီတာအဖွဲ့မှ အပြီးသတ်လုပ်ဆထာင်ရန]်

“နားထောင်ပါ” ဘာရိုမီတာ - အကျပ်အတည်းထကကာင့် ေိေိုက်ေံစားရထသာ အမျ ိုးသမီးများနှင့် မိန်းကထလးငယ်များ၊ 
အထရးထပါ် အထြေအထနများ၌ အလုပ်လုပ်ရထသာ အမျ ိုးသမီးများသည် အကကမ်းဖက်မှုနှင့် တန်းတူညီမှေမှု မရှိြေင်းတို့မှ 
ကင်းထဝးပပီး ၎င်းတို့၏ အလားအလာထကာင်းထသာ အနာဂတ်ကို မည်သို့ ရှာထဖွနိုင်ထကကာင်း တိုင်းတာြေင်း

အဖွဲ့အစည်းများ အားဖိတ်ကြားေြင်း [ေင့်အဖေဲ့အစည်းအမည်/ မိတ်ဖက်အဖေဲ့များ၏အမည]်

တာဝန်ေံနှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအသထးစိတ် [ေင့်အဖေဲ့အစည်းမှ တာေန်ခံအမည်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဆက်ေေယ်ရန် ေိပ်စာ 
အေကးစိတ်]

ရက်စွဲ [နက့စေဲ]

လထးစားအပ်ပါသထာ ပါဝင်သူအပထါင်းတို့

ေက်ရှိ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ အရကးပကါ်တုန့်ပြန်မှုတို့ကို (နိုင်ငံ/ ဒကေ/ အရကးပကါ်အခြကအနက) တေင် 
ေျင်မြန်ေကာ အကဲဖြတ်မှုတစ်ခု ေုပ်ဆကာင်ရာ၌ ပါေင်ကြပါရန် ေင့်အား ဖိတ်ကြားေိုပါေည်။ ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
အကျပ်အတည်းများကို တုန့်ပြန်ရာ၌ အမျိုးေမီးေန်ထမ်းများ၏ ေက်တေက့ ဘေအတေက့အကြုံများအပကါ် အခြကခံ၍ 
အချက်အေက် စုဆကာင်းရန် ရည်ရေယ်ေည့် ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းကို အပြီးေတ်ရန် ေင့်အား 
ဖိတ်ကြားအပ်ပါေည်။ ဤေျှို့ေှက်စစ်တမ်း၊ အတေင်းကျကျ မကးေည့် မကးခေန်းကို အမျိုးေမီးေန်ထမ်းများက မည်မျှ 
ဘကးကင်းေုံခြုံပြီး အထကာက်အကူဖြစ်ေည်ဟု ခံစားရကြကာင်း၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် ေေဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း 
အပြင် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်မှုကဲ့ေို့ေကာ ပြဿနာများအပကါ် အဖေဲ့အစည်း၏ ဦးစားပကး အာရုံစိုက်မှုအဆင့်နှင့် အဆိုပါ 
အခက်အခဲများကို ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုဖြင့် မည်ကဲ့ေို့ ကကာင်းမေန်စော ကိုင်တေယ်ဖြကရှင်း 
ကြကာင်းနှင့် အမျိုးေမီး ေန်ထမ်းများ၊ အကျိုးခံစားခေင့်ရှိေူ အမျိုးေမီးနှင့် မိန်းကေကးများ၏ ေိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပကး 
ေုပ်ဆကာင်ခြင်း အစရှိေည်တို့နှင့် ပတ်ေက်ေည့် ေတင်းအချက်အေက်များကို စုဆကာင်းရာ၌ အေုံးပြုပါေည်။ 
ဤစစ်တမ်းကို [ရက်စေဲ] မှစ၍ နကာက်ရက်ေတ္တပတ် နှစ်ပတ်အကြာတေင် ေုပ်ဆကာင်ရန် ရည်ရေယ်ထားပါေည်။  

ေင့်အနကဖြင့် ပါေင်ေုပ်ဆကာင်ခြင်းရှိမရှိ မဆုံးဖြတ်ခင် ကျေန်ုပ်တို့မှ  ဤ ေျင်မြန်ေကာ အကဲဖြတ်မှုကို အဘယ့်ကြကာင့် 
ပြုေုပ်ခြင်းဖြစ်ကြကာင်းနှင့် မည်ေည့် အရာများပါေင်မည့်အကြကာင်း အေကးစိတ် အချက်အေက်များကို ပကးေိုပါေည်။ 
အကာက်ပါ ေတင်းအချက်အေက်များကို ေကချာစော အချိန်ယူဖတ်ရှုပြီး ေင်ဆန္ဒရှိေည့်အတိုင်း ေုပ်ဖကာ်ကိုင်ဖက်များ၊ 
ေူငယ်ချင်း၊ ဆေကမျိုးများနှင့် ဆေကးနေကးတိုင်ပင်ပါ။  ရှင်းေင်းမှုမရှိပါက ေို့မဟုတ် ေတင်းအချက်အေက်များကို 
ပိုမိုေိရှိေိုပါက (အထက်တေင် အေကးစိတ်ဖကာ်ပြထားေည်။) ကျေန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်ေေယ်ပါ။ 
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အကယ်၍ ေင်ေည် စစ်တမ်းတေင် ပါေင်ေိုပါက၊ အေန်ေိုင်းစစ်တမ်းကို အမည်ဖကာ်ပြခြင်းမရှိဘဲ ဖြကဆိုနိုင်ပြီး 
[အီးမကးထဲတေင်/ ဤစာရေက်၏အဆုံးတေင် ေင်ရကာက်နိုင်ေည့် ေင့်ခ်ကိုပကးထားပါေည်- ေို့မဟုတ် အေန်ေိုင်းစစ်တမ်းကို 
စီစဉ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါက ဤနည်းေမ်းကို စာရေက်ပကါ်မှ ဖယ်ရှားေိုက်ပါ။] ေို့မဟုတ် ေင်နှင့်အတူ စစ်တမ်းကို 
အပြီးေတ် ေုပ်ဆကာင်နိုင်မည့် ကျေန်ုပ်တို့၏ အချက်အေက်စုဆကာင်းရကး အမျိုးေမီးအဖေဲ့ေင်များထဲမှ တစ်ဦးနှင့် 
ေူချင်းတေက့ဆုံနိုင်ရန် စီစဉ်ပါ။ (ကျေန်ုပ်တို့ကို ဆက်ေေယ်နိုင်ေည့် အထက်ပါ အေကးစိတ်အချက်များကို ကြည့်ပါ။) ေင်၏ 
ပြန်ေည်ေုံးေပ်ချက်နှင့် ေူကိုယ်တိုင် ပါေင်ဖြည့်စေက်မှုအတေက် ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက စစ်တမ်းမိတ္တူကို ဤစာရေက်တေင် 
ထည့်ေေင်းပါမည်။  

လျှို့ဝှက်ေိန်းသိမ်းမှုနှင့် အမည်လျှို့ဝှက်ေြင်း

ဤ ေျင်မြန်ေကာ အကဲဖြတ်ခြင်းတေင် ေင့်အတေက် ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းမှုနှင့် အမည်ေျှို့ေှက်ထားခြင်းေည် 
ကျေန်ုပ်တို့အတေက် ထိပ်တန်းဦးစားပကးနှင့် အရကးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါေည်။ ဤစစ်တမ်းေည် အမည်ဖကာ်ပြမှုကို အပြင်းအထန် 
ကန့်ေတ်ထားပါေည်။ ကိုယ်ရကးကိုယ်တာ အေကးစိတ်အချက်အေက်များကို ကကာက်ယူမည် မဟုတ်ေည့်အပြင်၊ 
၎င်းတို့၏ အဖေဲ့အစည်းအကြကာင်း အေကးစိတ်အချက်အေက်များပကးရန် မည်ေူ့ကိုမှ တကာင်းဆိုမည် မဟုတ်ပါ။ 
စုဆကာင်း အေုံးပြုထားေည့် ေတင်းအချက်အေက်အားေုံးကို  ကြည့်၍ မည်ေူမည်ေါဖြစ်ကြကာင်း ေိနိုင်မည် 
မဟုတ်ပါ။ ေိရှိနိုင်ေည့် အချက်အေက်များကို ေင့်အေုပ်ရှင် ေို့မဟုတ် အခြားအရင်းအမြစ်များေို့ မျှေကမည်မဟုတ်ပါ။ 
ကျေန်ုပ်တို့အဖေဲ့ေင်ထဲမှ တစ်ဦးနှင့် ေူကိုယ်တိုင် တေက့ဆုံပြီး ဤစစ်တမ်းကို ဖြကဆိုရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းမှုဆိုင်ရာ 
စည်းမျဉ်းများက ၎င်းတို့နှင့် ကျေန်ုပ်တို့အား ချည်နှကာင်ထားပြီး ဖြစ်ပါေည်။ 

အချက်အေက် ေက့ောစိစစ်မှုအတေက် ကျား/မဖြစ်ခြင်း၊ အေက်အရေယ်နှင့် စီမံခန့်ခေဲမှုအဆင့်စေည့် အချက်အေက်ကိုော 
အေုံးပြုနိုင်ေည်။

မိမိသဘထာဆန္ဒအလျထာက် ပါဝင်ေြင်း

ဤစစ်တမ်းတေင် ပါေင်ခြင်းေည် အပြည့်အေ မိမိဆန္ဒအေျကာက်ောဖြစ်ေည်။ ပါေင်မည်၊ မပါေင်မည်ကို ဆုံးဖြတ်မှုေည် 
ေင့် အပကါ်တေင် မူတည်ေည်။  ပါေင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက ေင်ေည် အကြကာင်းပြချက်(များ)ကို  ေေတ်ေပ်စော 
တင်ပြနိုင်ေကာ်ေည်း အကြကာင်းပြချက်ပကးရန် မေိုဘဲ အချိန်မရေကး ေေတ်ေပ်စော နှုတ်ထေက်ခေင့်ရှိပါေည်။ ေို့မှောေျှင် 
အနာဂတ်တေင် စစ်တမ်းကကာက်ယူမှု ပိုမိုကကာင်းမေန်ောမည်ဖြစ်ေည်။ ပါေင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက ေင့်အား 
အဆင်မပြကဖြစ်စကေည့် မည်ေည့် မကးခေန်းကိုမဆို မဖြကေိုကြကာင်း အမြဲတစက ရေကးချယ်နိုင်ပါေည်။ စစ်တမ်းတေင် 
မပါေင်ခြင်း ေို့မဟုတ် စစ်တမ်းကို စကာစီးစော အဆုံးေတ်ေိုက်ခြင်းအတေက် ဆိုးကျိုးများ ရှိောေိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ထပ်တူ 
အရကးကြီးေည်မှာ စစ်တမ်းတေင် ပါေင်ခြင်းကြကာင့် ပါေင်ေူများအတေက် ထပ်ဆကာင်း ေျကာ်ကြကး ေို့မဟုတ် အကျိုးခံစား 
ခေင့်ရှိေိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။

စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ေြင်း၏ အားနည်းေျက်များနှင့် အန္တရာယ်များကား အဘယ်နည်း။

ဤေုတကေနတေင် ပါေင်ရန် အချိန်ေတ်မှတ်ချက်တခုေိုမည်။- အေန်ေိုင်းစစ်တမ်း ဖြည့်စေက်ပြီးချိန်ေည် ၁၀-၂၅ 
မိနစ်အထိ ကြာမြင့်ေိမ့်မည်။ ေို့မဟုတ် စစ်တမ်းကကာက်ယူမည့် “နားေထာင်ပါ” အဖေဲ့ေင်တစ်ဦးနှင့် တေက့ဆုံရန်အတေက် 
ခရီးေေားောရန် ေိုအပ်နိုင်မည့် ေူကိုယ်တိုင် စစ်တမ်းကကာက်ယူခြင်းအတေက် အစည်းအေကးတစ်ခု စီစဉ်ခြင်းတို့ဖြစ်ေည်။ 
စစ်တမ်းကကာက်ယူစဉ် ပါေင်ေူများအား မည်ေည့် ကိုယ်ရကးကိုယ်တာ အတေက့အကြုံများကို ဖကာ်ထုတ်ရန် တကာင်းဆိုခြင်း 
မပြုေကာ်ေည်း စစ်တမ်းတေင် ပါေင်ေည့် မကးခေန်းအချို့ေည် ေင့်အနကဖြင့် အကဲဆတ်ေကာ ေို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုေ်ရကးဆန်ေည် 
ဟုထင်ေည့် ကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ မကးခေန်းများ ပါေင်နိုင်ေည်။ အချို့မကးခေန်းများေည် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်မှု၊ 
ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်း၊ ကျားမအခြကပြု အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ေက်ဆိုင်ေည့် ေုပ်ငန်းခေင် 
ပတ်ေန်းကျင်နှင့် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုများအပကါ် ေင်၏ ထင်မြင်ေုံးေပ်ချက်များအကြကာင်း ဖြစ်ေည်။ 
အကယ်၍ ေင်ေည် ပါေင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြဿနာများ ေို့မဟုတ် မကးခေန်းတစ်ခုခုကြကာင့် ထိခိုက်ခံစားရပါက ေင် 
အကူအညီ ရယူနိုင်ေည့် နကရာ၏ အေကးစိတ် အချက်အေက်များကို ကျေန်ုပ်တို့ ထည့်ေေင်းထားပြီးဖြစ်ေည်။ [ေက်ဆိုင်ရာ 
ကူညီထကာက်ပံ့မှုအတေက် အရကးပကါ် ဖုန်းနံပါတ်များ၏ အေကးစိတ်အချက်များ၊ ေန်ဆကာင်မှုပကးေည့် နကရာများ၊ 
အဆက်အေေယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ အဖေဲ့အစည်းများ]။ ၎င်းအစား ကျေန်ုပ်တို့နှင့် စကားပြကာေိုပါက ကျေန်ုပ်တို့အား တိုက်ရိုက် 
ဆက်ေေယ်နိုင်ပါေည်။ (အထက်တေင် ဆက်ေေယ်ရမည့် အေကးစိတ် အချက်အေက်များကို ကြည့်ပါ။) 
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ပါဝင်ေြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ေျထရှိသထာ အကျိုးကျထးဇူးများမှာ အဘယ်နည်း။

စစ်တမ်းတေင် ပါေင်ခြင်းေည် ကျေန်ုပ်တို့အား အဖေဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကတိကေတ်များနှင့် ပတ်ေက်၍ နမူနာအဖေဲ့မှ အမျိုးေမီးနှင့် 
အမျိုးေား ေန်ထမ်းများထံမှ အဖိုးမဖြတ်နိုင်ေကာ ေတင်းအချက်အေက်နှင့် စုပကါင်းခံယူချက် အေိအမြင်များ၊ 
တိုင်ကြားမှုယန္တရားများ၏ ထိရကာက်မှု၊ ဘကးအန္တရာယ်များ၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်မှု၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်းအပကါ် တုန့်ပြန်မှုများနှင့် ဘကးကင်းေုံခြုံရကးတို့အား ခံယူထားေည့် အဆင့်များကို 
ေိရှိစကမည်ဖြစ်ေည်။ အမျိုးေမီးများ၊ မိန်းကေကးများနှင့် အမျိုးေမီးအကူအညီပကးရကး ေုပ်ေားများအတေက် ေူေားချင်း 
စာနာမှုဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုများကို တိုးတက်စကရန်အတေက် အဓိကေက်ဆိုင်ေူများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ေူများအား 
စည်းရုံးေှုံ့ဆကာ်ရန်အေို့ငှာ အဆိုပါ တေက့ရှိချက်များကို ေျှင်မြန်ေကာ အကဲဖြတ်မှု တစ်ခုေုံးနှင့်အတူတကေ အေုံးပြုမည် 
ဖြစ်ေည်။ 

ဘာရိုမီတာသည် ပိုမိုကြီးမားသထာ ကနဦးေြထလှမ်းတစ်ေုဖြစ်သည့် “နားေထာင်ပါ” စီမံကိန်း၏ 
အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ 

“နားထကာင်ပါ”ေည် ေူေားချင်းစာနာကထာက်ထားမှု အကြခအကနများ၌ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှု၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းတို့ကို ကေျှာ့ချနိုင်ရန်နှင့် တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 
အဖေဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ြပုြပင်ကြပာင်းေဲမှု၊ ကအဂျင်စီများအြကား တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်မှုနှင့် အရင်းအြမစ်များ တိုးပေားောကရး 
စေည်တို့အား ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ကအာင် ဒုက္ခေည် မိန်းကကေးငယ်များ၊ အမျ ိုးေမီးများနှင့် အကရးကပါ် အကြခအကနတေင် 
အေုပ်ေုပ်ရကော အမျ ိုးေမီးများ၏ အေံနှင့် စေမ်းအားကို ြမှင့်တင်နိုင်ရန် IRC မစှတင်ခဲ့ေည့် စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ေည်။ 
၎င်း၏အဓိက အချက်မှာ စီမံကိန်းေည် အရကးပကါ်အခြကအနကများတေင် အေုပ်ေုပ်ကိုင်နကေည့် အမျိုးေမီးများအပါအေင် 
အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ၏ အေံကို ရယူခြင်းထက်ပိုပါေည်။ အမှန်တကယ်အားဖြင့် ၎င်းတို့၏ ေိုအပ်ချက်များနှင့် 
အတေက့အကြုံများအကြကာင်း နားထကာင်ပကးခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ်ေည်။ ထိုအကြံေည် “နားထကာင်ပါ” မှတဆင့် ကျေန်ုပ်တို့ 
ေုပ်ကိုင်နကေည့် အေုပ်အားေုံးကို ဖြည့်စေက်ပကါင်းစည်းရန် ရည်ရေယ်ေည်။ 

“နားထကာင်ပါ”ေည် ေူေားချင်းစာနာကထာက်ထားမှု အကြခအကနများ၌ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှု၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်းတို့ကို ကေျှာ့ချနိုင်ရန်နှင့် တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်နိုင်ရန် 
အဖေဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ြပုြပင်ကြပာင်းေဲမှု၊ ကအဂျင်စီများအြကား တုံ့ြပန်ကဆာင်ရွက်မှုနှင့် အရင်းအြမစ်များ တိုးပေားောကရး 
စေည်တို့အား ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ကအာင် ဒုက္ခေည် မိန်းကကေးငယ်များ၊ အမျ ိုးေမီးများနှင့် အကရးကပါ် အကြခအကနတေင် 
အေုပ်ေုပ်ရကော အမျ ိုးေမီးများ၏ အေံနှင့် စေမ်းအားကို ြမှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်  IRC နှင့်အတူ အကကံကပးအဖေဲ့မှ 
အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ ေုပ်ကဆာင်ေူများနှင့် ပူးကပါင်းေုပ်ကိုင်ကနကော အြခား မိတ်ဖက်များမှ 
အကကာင်အထည်ကဖာ်ကဆာင်ကနကော ေုံးနှစ်စီမံကိန်း (၂၀၁၉-၂၀၂၁) ဖြစ်ေည်။  စီမံကိန်း၏ ရည်ရေယ်ချက်များမှာ- 

က) ကျားမအခြကပြု အကြမ်းဖက်မှု (GBV) ကို ဖြကရှင်းရန်နှင့် ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု 
အခြကအနကများ၌ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်းတို့ကို ကြိုတင်ကာကေယ်ရကးနှင့် 
တုံံ့ပြန်ဆကာင်ရေက်မှုများအတေက် ေုပ်ဆကာင်ချက်များကို တိုင်းတာပကးေည့် နားထကာင်ပါ ဘာရိုမီတာကို 
ဖန်တီးရကးေားရန်။ 

ခ) ကျားမရကးရာ တန်းတူညီမျှရကးနှင့် ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု အကဂျင်စီများအကြား ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 
အမြတ်ထုတ်မှုနှင့် ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်ခြင်းတို့ကို ေုံးေဥေုံ ေည်းမခံခြင်းအား မြှင့်တင်ရန်အတေက် အဖေဲ့အစည်း 
ယဉ်ကျကးမှုကို အေေင်ပြကာင်းခြင်းအတေက် စံနမူနာတစ်ခု ဖကာ်ဆကာင်ရန်။

ဂ) အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများ၏ အေံများနှင့် တုန့်ပြန်မှုအပကါ် အခြကခံ၍ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် 
ေေှဲမှားစော ပြုကျင့်မှုအား ကြိုတင်ကာကေယ်ရကး၊ အစီရင်ခံခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆကးခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်မှု ယန္တရားများ 
တိုးတက်ကကာင်းမေန်ောစကရကးနှင့် ေိုက်ေျကာညီထေကဖြစ်အကာင် မေမ်းမံပြကာင်းေဲရကးေို့ ဦးတည်နိုင်ရန်အတေက် 
အမျိုးေမီးများ အခေင့်အရကးဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်းများကို ပံ့ပိုးကူညီရန် စေည်တို့ဖြစ်ေည်။

ဤစစ်တမ်းေည် ရည်မှန်းချက် ၁ ၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ေည်။ “နားထကာင်ပါ” စီမံကိန်းနှင့်ပတ်ေက်ေည့် နကာက်ထပ် 
ေတင်းအချက်အေက်များကိ ု[https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/] တေင် 
တေက့နိုင်ပါေည်။
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ဘာရိုမီတာ အကြထာင်း - ကျား/မအေြထပြု အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ေုတ်မှု၊ လွှဲမှားစွာ ပြုကျင့်ေြင်း၊ 
နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှထာင့်ယှက်မှုတို့ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ေြင်းဆိုင်ရာ လူသားေျင်းစာနာေထာက်ေားရထး တုံ့ပြန်မှုနှင့် 
သက်ဆိုင်သည့် လျှင်မြန်သထာ အကဲဖြတ်မှု။

နားေထာင်ပါ! ဘာရိုမီတာ ေည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ေကာ “နားထကာင်ပါ” စီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ေူေားချင်း 
စာနာမှုဆိုင်ရာ အကရးကပါ်တုံ့ြပန်မှု အေိုင်းအေိုင်းက ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော 
ြပုကျင့်ြခင်း နှင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှု အပါအေင် GBV အား တားဆီးတုံ့ြပန်ကာ ကေျာ့ချနိုင်စေမ်း ရှိမရှိကို 
ဆုံးြဖတ်ရန်၊ အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များ၏ ဘေအကတေ့အကကုံများကို စစ်ကဆးကပးမည့် အစီအစဉ်ကရးဆေဲြခင်းနှင့် 
အကဲြဖတ်မှုဆိုင်ရာ ကိရိယာတစ်ခုြဖစ်ေည်။ ဘာရိုမီတာ ေည် အဖေဲ့အစည်းများကို မဟုတ်ဘဲ ပတ်ေန်းကျင်အခြကအနကများ 
ကို အကဲဖြတ်ေည်။ ဘာရိုမီတာေည် စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရးအတေက် အကကံြပုချက်များကပးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် 
ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကရးကပါ်အကြခအကနများ၌ ေုပ်ကဆာင်ကနေူများနှင့် အကရးကပါ် တုံ့ြပန်မှု၏ 
အေန်းအေိုင်းအတေင်းရှိေူများ အပါအေင် အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအတေက် ေူေားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုံ့ြပန်မှုတစ်ခု၏ အားနည်းချက်နှင့် အားောချက်များကို ေျင်ြမန်စော အကဲြဖတ်ရန် ဖန်တီးထားြခင်းြဖစ်ေည်။ ၎င်းတေင် 
အချက်အေက် စုကဆာင်းကရး ကိရိယာ ၄ ခုနှင့် ေုပ်ကဆာင်ချက်များကို အေုံးြပုထားေည်။ ၎င်းတို့မှာ ဦးတည်အုပ်စုဖေဲ့ 
ကဆေးကနေးြခင်းများ (FGDs)၊ အဓိက ေတင်းကပးေူအား ကမးြမန်းြခင်းများ (KIIs)၊ ကေင်းဆင်းကေ့ောရမည့်စာရင်း၊ နှင့် 
ေန်ထမ်း၏ ခံယူချက်ဆိုင်ရာ စစ်တမ်းတစ်ခု တို့ြဖစ်ေည်။ အထူးေြဖင့် ဘာရိုမီတာေည် ေူေားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ 
တုံ့ြပန်ရန် တာေန်ရှိေူများအား အမျ ိုးေမီးများနှင့် မိန်းကကေးငယ်များအတေက် တာေန်ခံမှုရှိကစရန် အမျ ိုးေမီးအဖေဲ့များ၊ 
အဖေဲ့အစည်းများနှင့် ကေန်ယက်များ၊ အြခားကော GBV တားဆီးကရး ေုပ်ကဆာင်ကနေူများအတေက် စည်းရုံးေှုံ့ကဆာ်ကရး 
ကိရိယာတစ်ခုအြဖစ် အေုံးြပုနိုင်ပါေည်။ 

ဘာရိုမီတာအား Global South နှင့် IRC အဖေဲ့၏ အမျ ိုးေမီးများ အခေင့်အကရးဆိုင်ရာ တက်ကကေှုပ်ရှားေူများက 
ဖန်တီးထားကော ကြပာင်းေဲမှုေီအိုရီတေင် အကြခြပု၍ GBV၊ ကျား/မကရးရာ တန်းတူညီမျှမှု၊ ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကခါင်းပုံ
ြဖတ်အြမတ်ထုတ်ြခင်းနှင့် ေေဲမှားစော ြပုကျင့်ြခင်း နှင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနှာင့်ယှက်မှု၊ အကရးကပါ် တုံ့ြပန်မှုကဏ္ဍတေင် 
ကျွမ်းကျင်ေူများမှ မေမ်းမံဖန်တီးခဲ့ပါေည်။ အမျ ိုးေမီး အခေင့်အကရးများဆိုင်ရာ အဖေဲ့အစည်း (၃)ခုနှင့် နိုင်ဂျးီရီးယား၊ 
ေက်ဘနေန်၊ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံများရှိ  IRC ၏ နိုင်ငံေုံးဆိုင်ရာ အမျ ိုးေမီး ကာကေယ်ကစာင့်ကရှာက်မှုနှင့် စေမ်းရည်ြမှင့်တင်မှု (WPE) 
အစီအစဉ်အဖေဲ့ (၃)ခုနှင့် VOICE တို့မှ ဘာရိုမီတာကို ကရှ့ကြပးစမ်းေပ်ေုပ်ကဆာင်ခဲ့ပပီး ၎င်းအား ြပန်ေည်ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် 
အပပီးေတ်ြခင်းတေင် ပူးကပါင်းကဆာင်ရွက်ခဲ့ေည်။

အချိန်ပကးပြီး ဖတ်ပကးတဲ့အတေက် ကျကးဇူးတင်ပါေည်။ ပိုမိုေိရှိေိုပါက ေို့မဟုတ် စစ်တမ်း ေို့မဟုတ် ဘာရိုမီတာ 
အကြကာင်း နကာက်ထပ်ဆေကးနေကးေိုပါက ကျေန်ုပ်တို့ထံ ဆက်ေေယ်ပါ။

[အမည်၊ အဖေဲ့အစည်း၊ အေကးစိတ်အချက်အေက်များ]

[စစ်တမ်းအတေက် ေင့်ခ် အေကးစိတ]်

[ဤစာရေက်တေင် ပူးတေဲပါရှိေကာ စစ်တမ်းမိတ္တ]ူ

ေထာက်ပံ့မှု၊ အကူအညီ နှင့် အစီရင်ေံေြင်း

အကယ်၍ ေင်ေည် ထကာက်ပံ့မှု ေို့မဟုတ် အကူအညီ တစ်စုံတစ်ရာေိုအပ်ပါက၊ ေို့မဟုတ် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်မှု 
ေို့မဟုတ် GBV ဆိုင်ရာ အခြားပုံစံများကို အစီရင်ခံေိုပါက အကာက်ပါတို့ကို ဆက်ေေယ်နိုင်ပါေည်။

[၎င်းတို့အဖေဲ့အစည်းများ၏ အေကးစိတ်အချက်အေက်များဆိုင်ရာ ညေှန်းကြားချက်အပြင် ေင့်ဒကေ၌ ရရှိနိုင်ေည့် 
ေန်ဆကာင်မှုများနှင့် ေိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှကာင့်ယှက်မှု ေို့မဟုတ် GBV ဆိုင်ရာ အခြားပုံစံများကို ပံ့ပိုးမှု၊ အေကးစိတ် 
အချက်အေက်များ ထပ်ထည့်ပါ] 
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 “နားေထာင်ပါ” ဘာရိုမီတာတွင် ပါဝင်သူ၏ သတင်းေပး 
သေဘာတူညီမှု

[နမူနာ - FGDs အတေက် အေုံးမပြုမီ ဇာတ်ညေှန်းကို ချိန်ညှိပါ]

မင်္ဂောပါ၊ ကျေန်ုပ်အမည်မှာ ________ ဖြစ်ပြီး  _______ အတေက်အေုပ်ေုပ်ပါတယ်။ ကျေန်ုပ်နှင့်အတူေိုက်ပါော တဲ့ 
ေုပ်ဖကာ်ကိုင်ဖက်က  _____  ဖြစ်ပြီး [အဖေဲ့အစည်းတူ/ အခြား]မှာ ေုပ်ကိုင်နကေူဖြစ်ကာ ကျေန်ုပ်တို့အတေက် မှတ်စုများကို 
ရကးမှတ်ပကးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေန်ုပ်ရဲ့ေုပ်ဖကာ်ကိုင်ဖက ်_____________ က ကျေန်ုပ်တို့အတေက် ဘာောပြန်ပကးမှာဖြစ်ပါတယ ်
[ဘာောပြန်ဆိုေူေိုအပ်ပါက]။

ဒီနက့ ကျေန်ုပ်တို့က ေင်တို့ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု အကူအညီတေကနဲ့ပတ်ေက်တဲ့ ထင်မြင်ချက်အချို့ကို 
ဆေကးနေကးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆေကးနေကးမှုတေင် ေင့်ရပ်ရောဒကေမှ [အမျိုးေမီးများ/ ဆယ်ကျကာ်ေက် မိန်းကေကးငယ်များ] 
၅-၆ ဦး ပါေင်မည်ဖြစ်ေည်။ ေင့်ရပ်ရောမှာ ဘယ်ေိုပံ့ပိုးကူညီမှုတေက ရနိုင်ေေဲ၊ အမျိုးေမီးများနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် 
ဘကးကင်းေုံခြုံရကးနှင့်ပတ်ေက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတေကက ဘာတေကေဲဆိုတာကို ကျေန်ုပ်တို့နားေည်နိုင်ဖို့အတေက် 
မြကပုံတခုကို အတူတူဆေဲကြမယ်။ အမျိုးေမီးနှင့် မိန်းကေကးများအတေက် ဘကးကင်းေုံခြုံပြီး တန်းတူညီမျှမှုရှိရကးနှင့် 
ေူေားချင်းစာနာထကာက်ထားမှု အကူအညီများ ရယူနိုင်ရကးအတေက် အဖေဲ့အစည်းများအား တကာင်းဆိုရာတေင် 
အထကာက်အကူဖြစ်စကရန်အတေက် ဤေတင်းအချက်အေက်များကို အေုံးပြုပါမယ်။ ဤေက့ကျင့်ခန်းကို ေင့်ရပ်ရောရှိ 
အမျိုးေမီးများ၊ ဆယ်ကျကာ်ေက် မိန်းကေကး အခြားအုပ်စုများနှင့် အတူယှဉ်တေဲ ေုပ်ဆကာင်ေေားမည် ဖြစ်ေည်။

ေင့်အနကဖြင့် ပါေင်ရန် ေဘကာတူပါက အများဆုံး တစ်နာရီ ကြာမြင့်မည့် ဆေကးနေကးပေဲတေင် ပါေင်ရမည် ဖြစ်ေည်။ 
မည်ေည့် အကြကာင်းကြကာင့်မဆို ဆက်ေက်ပါေင်ေိုမှုမရှိပါက အချိန်မရေကး ထေက်ခောနိုင်ပါေည်။ ဆေကးနေကးမှုတေင် 
ပါေင်ခြင်းေည် ကာယကံရှင်၏ ေဘကာဆန္ဒအေျကာက်ဖြစ်ပြီး ေင်မဖြကေိုေကာ မကးခေန်းများကို ဖြကဆိုရန် မေိုအပ်ပက။ 
မည်ေည့်အတေက်ကြကာင့် မပါေင်ေိုေနည်းဟု ေင့်အား မကးမည်မဟုတ်ပါ။ မည်ေည့် အခြကအနက၌မဆို ပါေင်မှုရပ်ဆိုင်းရန် 
ေို့မဟုတ် နှုတ်ထေက်ရန် ရေကးချယ်မှုအတေက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပကါ်ောမည် မဟုတ်ပါ။ ဆေကးနေကးစဉ်အတေင်း ေင်ပကးေည့် 
မည်ေည့် ေတင်းအချက်အေက်ကိုမဆို ေျှို့ေှက်ထားရန် ကျေန်ုပ်တို့ ေတိထားဆကာင်ရေက်ပါမည်။ ေင့်အမည်များ 
ေို့မဟုတ် ကိုယ်ရကးကိုယ်တာ အချက်အေက် မှန်ေမျှအား ကျေန်ုပ်တို့အား ပကးရန်မေိုပါ။ ေင့်ဇာတ်ေမ်း အေကးစိတ်ကို 
ကျေန်ုပ်တို့အား ပြကာပြရန်မေိုပါ။ ဆေကးနေကးပေဲကို ေီးေန့်နကရာတစ်ခုတေင် ပြုေုပ်ေေားမှာ ဖြစ်ေည့်အတေက် အဖေဲ့ေိုက် 
ပြကာဆိုနကမှုများကို မည်ေူမျှ မကြားနိုင်တကာ့ပက။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယကာက်က ကျေန်ုပ်တို့ထံေို့ ချဉ်းကပ်ောပါက 
ေို့မဟုတ် ဆေကးနေကးေည့် နကရာေို့ ေင်ရကာက်ောပါက ေီးေန့် ဆက်ေက်ဆေကးနေကးနိုင်ေည်အထိ ဆေကးနေကးမှုကို 
ရပ်ဆိုင်းေေားမည် ဖြစ်ေည်။ ဤစကားေိုင်းကို အခြကခံ၍ ကျေန်ုပ်တို့ ဖန်တီးမည့် မည်ေည့်အရာတေင်မဆို အခြား ဖကာ်ထုတ် 
ေတ်မှတ်နိုင်ေကာ ေတင်းအချက်အေက်မှန်ေမျှကို တင်ပြေေားမည် မဟုတ်ပက။ ယနက့ ေင်ပြကာေမျှကို ေကးစားေမှုဖြင့် 
မှတ်ေားကာ ေင်ပကးေည့် အဖြကများကို ယကဘုယျအဖြကများအဖြစ် ကျေန်ုပ်တို့နှင့် ပြကာဆိုဆေကးနေကးေူအားေုံးထံမှ 
ရရှိေည့်အရာများနှင့် ပကါင်းစပ်၍ော မျှေကမည်ဖြစ်ေည်။အရာအားေုံးကို  ေျှို့ေှက်ထိန်းေိမ်းရန်နှင့် 
ဆေကးနေကးစဉ်တစ်ေျကာက်တေင် အခြားေူများ၏ အမည်ကို အေုံးပြုခြင်းအား ရှကာင်ကြဉ်ရန် ေင့်အားေည်း 
တကာင်းဆိုေိုပါေည်။ ေို့မှောေျှင် ေျှို့ေှက်စကာင့်ထိန်းမှုကို ကျေန်ုပ်တို့ ထိန်းေိမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ေည်။

ပါေင်ဖို့အတေက် ဘကးကင်းေုံခြုံဖို့နဲ့ ေက်တကာင့်ေက်ောဖြစ်ဖို့ ေိုအပ်တာတခုခု ရှိပါေေား။ ေင်ခံစားနကရတာ တေက 
ေက်ောအကာင် ကျေန်ုပ်တို့ေုပ်ပကးနိုင်တာ တစ်ခုခုရှိပါေေား။ ကျေန်ုပ်တို့ ရှက့ဆက်မေေားခင် မကးချင်တာ တေကရှိပါေေား။

မကးခေန်းအားေုံး အပြည့်အေဖြကထားကြကာင်း ေကချာအကာင် စစ်ဆကးပြီး ဖြကဆိုရန် ကျန်ေေားခြင်းမရှိအကာင် အေကအချာ 
စစ်ဆကးပါ။ 

ေင့်ခေင့်ပြုချက်ဖြင့် ကျေန်ုပ်တို့ေည် ေင်ပြကာေမျှကို ေက်ေေတ်မခံဘဲ အေကအချာ မှတ်စုများ ရကးမှတ်ထားမည် 
ဖြစ်ေကာ်ေည်း ဖကာ်ထုတ်ေတ်မှတ်နိုင်ေကာ မည်ေည့် ေတင်းအချက်အေက်ကိုမဆို ရကးမှတ်ထားမည် မဟုတ်ပက။ 
ကျေန်ုပ်တို့၏ ဆေကးနေကးမှုအတေက် မှတ်စုရကးမှတ်ခြင်းကို ေင်ေဘကာတူပါေေား။ 
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