








ကျေးဇူးတင်လွှာ
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဤ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းအတွက် အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျား (GBV Hotline minimum 
standards) ကို မေုစုရေးသားသည့် လုေ်ငန်းစဉ်အား ဦးရဆာင်ရေးသည့် Fatima Outaleb ၊ ြီြီသင်းရအာင်၊ မေည့်ဖဖိုးရေနှင့ ်
ABAAD အဖွဲ့အား ရကျးဇူးတင်ေှိရြကာင်း ဦးစွာရဖာ်မေလိုေါသည်။ ဤ စာအုေ်တွင် ေါေင်ေြည့် အရြကာင်းအောြျားကို 
ဆုံးမဖတ်ေန်၊ ရကာင်းြွန်ရသာ အရလ့အထြျားအား ကြ္ဘာ့အဆင့်နှင့်အညီ လိုက်ရလျာညီရထွ မေင်ဆင်ရေးသားေန်နှင့် စာအုေ် 
ြူြကြ်းအား ဖတ်ရှုစစ်ရဆးေန်တို့အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ြှ ၂၀၂၁ ရြလအတွင်း ကျင်းေခဲ့ရသာ နိုင်ငံအဆင့်နှင့် 
ရဒသခွဲအလိုက် နှီးရနှာတိုင်ေင်ရေး အလုေ်ရုံရဆွးရနွးေွဲြျားတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ခက်ခဲရသာ လက်ေှိအရနအထား၌ေင် ေါေင် 
တက်ရောက်ရေးခဲ့သူ ြျားကိုလည်း ၎င်းတို့၏ တန်ဖိုးေှိစွာရသာ တုံ့မေန်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် အကကံမေုချက်ြျားအတွက် အထူး 
ရကျးဇူး တငေ်ှေိါသည။် စာအေုြ်ြူကြ်းအား ဖတရ်ှုစစရ်ဆး၍ အမေုသရဘာအကကမံေုချကြ်ျား ရေးအေဖ်ေီး အလေုရ်ုရံဆွးရနွးေွြဲျား 
ကျင်းေေံ့ေိုးရေးမခင်းအတွက် UNFPA ရုံးြှ လုေ်ရဖာ်ကိုင်ဖက်ြျားအား ရကျးဇူးတင်ေှိေါသည်။ UNFPA အာေှ နှင့် ေစိဖိတ်ရဒသရုံး 
(APRO) ြှ နည်းေညာ ေံ့ေိုးြှုြျား ရေးအေ်ခဲ့ဖေီး ကျွန်ေ်တို့သည် APRO GBV team နှင့် အကျ ိုးေှိရသာ ရဆွးရနွးြှုြျား မေုလုေ် 
မခင်းမဖင့ ်မြနြ်ာနိငုင်အံတကွ ်အနြိ့ဆ်ုံးအရနမဖင့ ်မေည့ြ်ှေီြည့ ်စနံှုန်းြျား စာအေုက်ိ ုGBV အရေးရေါ်ဖနု်းလိငု်း၊ အကအူညရီေးရေး 
ဖုန်းလိုင်း (hotlines/helplines) ြျား အေည်အရသွး တိုးတက်ရစရေး ရဒသအဆင့်လုေ်ငန်းြျားနှင့် ကိုက်ညီရစခဲ့ေါသည်။ 
ရနာက်ဆုံးအရနနှင့် ဤစာအုေ်ကို မေုစု ရေးသားသည့် လုေ်ငန်းစဉ်တစ်ရလှောက် မြန်ြာနိုင်ငံေှိ Foreign, Commonwealth & 
Development Office (FCDO) ရုံးထံြှ ေေှိခဲ့သည့် ြျားမေားသည့် ေံ့ေိုးြှုြျားနှင့် နားလည်ရေးြှုြျားကို ရကျးဇူးတင် အသိအြှတ် 
မေုရြကာင်း ရဖာ်မေလိုေါသည်။ ထိုေံ့ေိုးြှုြျားကို ြေေှိခဲ့ေါက ဤအနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျား စာအုေ်ကို ရေးသား 
မေုစုနိုင်ခဲ့ြည် ြဟုတ်ေါ။
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၁။	မိတ်ဆျ်

၁.၁။	မမန်မာနုိင်ငံ	ကနာျ်ေံအကမေအကနတွင်	
ျေားမအကမေမြုအကျမ်းဖျ်မှုမေားအား	ဦးတည်ကမဖရှင်းမေင်း
ကျားြအရမခမေု အြကြ်းဖက်ြှု (GBV) သည် ကြ္ဘာတစ်ေှြ်းလုံးတွင် အသက်အန္တောယ်ကို ဖခိြ်းရမခာက်ရနသည့် ကျန်းြာရေး 
နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ော အရေးကိစ္စတစ်ခုမဖစ်ေါသည်။ ၎င်းသည် ကျားြရေးောတန်းတူညီြှေြှု၏ သရဘာတေားနှင့် 
အဓိကတန်ဖိုးြျားကိုသာြက နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးဥေရဒြျားနှင့် စံနှုန်းြျားကိုလည်း ရဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်ရနမခင်း 
မဖစ်ေါသည်။

“ကျားြအရမခမေု အြကြ်းဖက်ြှု (GBV) သည် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး သရဘာတူစာချုေ်ြျားြှ လူသားအားလုံးအတွက် 
ကာကွယ်ရေးထားရသာ လူ့အခွင့်အရေးြျားကို ရဖာက်ဖျက်ကျူးလွန်မခင်း မဖစ်ေါသည်။ ၎င်းတို့တွင် လူတစ်ဦး၏ ရဘးကင်း 
လုံခခုံခွင့်၊ ရုေ်ေိုင်းဆိုင်ောနှင့် စိတ်ေိုင်းဆိုင်ော ကျန်းြာရေးကို ေေှိနိုင်သရေွ့ အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းမဖင့် ေေှိခွင့်၊ နှိေ်စက်ညှင်းေြ်းြှု 
သို့ြဟုတ် ေက်စက်ရသာ၊ လူြဆန်ရသာ၊ နှိြ်ချရသာ ဆက်ဆံြှုြျားြှ ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် အသက်ေှင်သန်ခွင့်တို့ ေါေင်သည်။ 
(IASC)”.

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတစ်ေှြ်းလုံး၌ ကျားြရေးော ြညီြှေြှုြျား မြင့်ြားစွာေှိရနမခင်းနှင့် အားနည်းရသာ ဥေရဒရေးော 
ြူရဘာင်တို့က ကျားြရေးောအြကြ်းဖက်ြှုြျားကို အားမဖည့်ရေးရနသည်။ ထို့မေင် လက်နက်ကိုင် ေဋိေက္ခြျား၊ အတင်းအကျေ် 
ရနေေ်စွန့်ခွာရစမခင်းတို့နှင့် နှီးနွယ်ရနသည့်အချက်ြျားမဖစ်ရသာ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုြေှိမခင်းနှင့် အမခား အရြကာင်းအချက ်
ြျားက အချ ို ့ရသာ လူထုအုေ်စုြျားတွင် GBV ရြကာင့် ထိခိုက်ခံစားနိုင်ရမခကို တိုးမြင့်ရစသည်။ အသွားအလာ ကန့်သတ်ြှုနှင့် 
အိြ်တွင်း၌သာ ရနထိုင်ေမခင်းတို့က အထီးကျန်ြှုကို တိုးမြင့်ရစဖေီး ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါ မေန့်ေွားြှုအန္တောယ်မြင့်ြားရစရသာ 
အရြကာင်းြျား ရြကာင့်လည်း အြျ ိုးသြီးနှင့် ြိန်းကရလးြျားစွာအမေင် ထိခိုက်ခံစားေလွယ်ရသာ လူနည်းစုအုေ်စုြျား 
(ဥေြာ - မခားနားစွာသန်စွြ်းသူြျား၊ ဆယ်ရကျာ်သက်ြိန်းကရလးနှင့် ရယာက်ျားရလးြျား၊ အြျ ိုးသြီးအချင်းချင်းအား 
စိတ်ေင်စားသူ၊ အြျ ိုးသားအချင်းချင်းအား စိတ်ေင်စားသူ၊ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်ြျ ိုးစလုံးအား စိတ်ေင်စားသူ၊ ြိြိရြွးောေါလိင်၏ 
ဆန့်ကျင်ဘက်မဖစ်ရသာ လိင်ကဲ့သို့ခံယူရနထိုင်သူ၊ ကျား/ြ လိင်ေိရသသြထင်ေှားသူ၊ ရယာက်ျားြှြိန်းြသို့/ ြိန်းြြှ 
ရယာက်ျားသို့ နှစ်သက်မခင်းတို့နှင့် ြတူကွဲမေားရသာ လိင်စိတ်တိြ်းညွှတ်ြှု ခံယူချက်ေှိသူ၊ လိင်စိတ်တိြ်းညွှတ်ြှု ကင်းြဲ့သူနှင့ ်
အမခားသူြျား (LGBTQIA+) အဖို့ ေိုြို၍ အန္တောယ်နှင့်နီးကေ်ရစသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် GBV ခံစားခဲ့ေသူြျားြှာ ေန်ရဆာင်ြှုြျား 
ေှိြရနမခင်း၊ ရငွရြကးအခက်အခဲ၊ ေထေီရဒသအရမခအရန သို့ြဟုတ် လုံခခုံရေးဆိုင်ော အတားအဆီးြျားအမေင် ရြကာက်ေွံ့ြှုနှင့ ်
နှိြ်ချဆက်ဆံခံေြှုြျားရြကာင့် သင့်ရလျာ်ရသာ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် ကဏ္ဍစုံေန်ရဆာင်ြှုြျားကို လက်လှြ်းြြီနိုင်ဘဲ အခါ 
ြျားစွာ၌ေှိတတ်သည်။

GBV အကအူညရီေးရေး ဖနု်းလိငု်းြျားအား GBV နငှ့ေ်တသ်က၍် ကနဦးေံေ့ိုးြှုြျားနငှ့ ်ေနရ်ဆာငြ်ှုြျား ေယနူိငုေ်န ်လြ်းရြကာင်း 
တစ်ခုအမဖစ် GBV အတွက် တုံ့မေန်ရဆာင်ေွက်ရေးသူြျားအြကားတွင် ြကာမြင့်ခဲ့ရသာကာလြျား ကတည်းကေင် အသိအြှတ် 
မေုထားဖေီးမဖစ်သည်။ သို့ောတွင် ကြ္ဘာတစ်ေှြ်းလုံးေှိ GBV အတွက် လှုေ်ေှား ရဆာင်ေွက်ရနသူြျားသည် ကိုဗစ် ၁၉ ကေ်ရောဂါ 
မဖစ်ေွားလာမခင်းရြကာင့် GBV ြှ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ ြျားအတွက် အရေးြှ ကူညီေံ့ေိုးြှုြျားအား တိုးမြှင့်ေန် နှင့် အရေးြှ 
စီစဉ်ရဆာင်ေွက်ြှုြျားမဖင့် ေံ့ေိုးြှုြျားကို ချဲ့ထွင်ရေးအေ်နိုင်ေန် အရေးကကီးရြကာင်းကို ေိုြိုသိေှိ သတိမေုြိလာရစသည်။ GBV 
နှင့်စေ်လျဉ်း၍ စိတ်ကျန်းြာရေးနှင့် လူြှုရေးေန်ရဆာင်ြှုြျားရေးရနသည့် အဖွဲ့အစည်း အြျားအမေားသည် မေည်တွင်း 
ရနေေ်စွန့်ခွာရနထိုင်ေသူြျား ၏စခန်းြျားအေါအေင် ရဒသအရမခအရန ရှုေ်ရထွးရေးလံရသာ နယ်ရမြြျားေှိ လူထုထံသို့ 
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ရောက်ေှိနိုင်ေန် အရေးြှ ရဆာင်ေွက်ရေးသည့် ေန်ရဆာင်ြှုြျားကို စတင်ကျင့်သုံး လာြကသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရနာက်ခံ 
အရမခအရနြှာ မေည်သူ့ကျန်းြာရေး အရေးရေါ်အရမခအရနနှင့် ဆက်လက် မဖစ်ေွားရနရသာ ေဋိေက္ခြျား အရေါ်တွင် 
ထေ်ဆင့်ဖေီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၌ နိုင်ငံရေးအရေးရေါ်အရမခအရနရြကာင့် ေိုြို ရှုေ်ရထွးလာသမဖင့် GBV အကူအညီရေးရေး 
ေန်ရဆာင်ြှုြျား လက်လှြ်းြီေေှိနိုင်ရေးကို တိုးချဲ့ေန် ေည်ေွယ်ချက်မဖင့် အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းြျားအတွက် နည်းေညာနှင့် 
ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ ရတာင်းဆိုြှုြျားကို ကုလသြဂ္ဂလူဦးရေေန်ေုံရငွအဖွဲ့အရနမဖင့် ရတွ့ေှိ လာေသည်။

၁.၂။	GBV	အကရးကြါ်	ဖုန်းလုိင်းမေား	(HOTLINES)
GBV နှင့် သက်ဆိုင်ရသာ ဖုန်း ေန်ရဆာင်ြှုြျားြှာ ေုံစံအြျ ိုးြျ ိုးေှိေါသည်။ ၎င်းတို့ကို ရအာက်ေါေုံတွင် “အရေးရေါ် ဖုန်းလိုင်း 
(hotlines)”၊ “ညွှန်းေို့ ဖုန်းလိုင်း (referral lines)/အရထွရထွ အကူအညီရေးရေး ဖုန်းလိုင်း (general helplines)” နှင့် 
“ဆက်သွယ်ေန် ဖုန်းနံေါတ်ြျား (contact numbers)” စသည်မဖင့် အြျ ိုးအစား ခွဲမခား၍ အကျဉ်းချုေ်ရဖာ်မေထားသည်။ 
ေုံစံတစ်ြျ ိုးစီအတွက် ရနာက်ထေ်ရဖာ်ြေချက်ြျားကို ကုလသြဂ္ဂ အာေှ နှင့် ေစိတ်ရဒသဆိုင်ောရုံးြှ မေုစုထားရသာ GBV 
အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းလြ်းညွှန်တွင် ေည်ညွှန်းဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ထို GBV နှင့် သက်ဆိုင်ရသာ ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုေုံစံအားလုံးကို 
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ရေးအေ်လျက်ေှိေါသည်။ ဤ အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျားြှာ ေုံစံအားလုံးအတွက် အသုံးမေု 
နိုင်ရသာ်လည်း ရထာက်ခံအကကံမေု ထားရသာေုံစံမဖစ်သည့် ဖုန်းရခါ်ဆိုသူ (ဆက်လက်ေှင်သန်သူ) ြျားအား ကျွြ်းကျင်ေန်ထြ်း 
ြျားက တစ်ေတ်လှေင် ၇ ေက် တစ်ရန့လှေင် ၂၄ နာေီ အကူအညီရေးရသာ အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းကို (အေင်းအမြစ် လိုအေ်ချက် 
အြျားဆုံးမဖစ်ရသာ်လည်း) စူးစိုက်ဦးတည်ထားေါသည်။

စုံစြ်းေန်နှင့် GBV အတွက် ေံ့ေိုးေန်ရဆာင်ြှုြျား၏ ဖုန်းနံေါတ်ြျား

အြျားမေည်သူအတွက် 
မဖစ်ေါသလား

GBV ဖုန်းရခါ်ဆိုြှု စီြံခန့်ခွဲရေး 
လုေ်ငန်းစဉ်

GBV အရေးရေါ် 
ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှု အတွက် 
ကျွြ်းကျင်ေန်ထြ်းြျား 

ဟုတ်ေါသလား

အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူက 
မဖစ်ေေ်ကို GBV 

ကျွြ်းကျင်ေန်ထြ်းထံ 
ညွှန်းေို့သည်။

အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူက 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား GBV အတွက် 
ေင်းမြစ် ြျား၏ သတင်းအချက်အလက် 
ြျားနှင့် ဆက်သွယ်ေန် ဖုန်းနံေါတ်ြျား 

ရေးသည်။

‘ရကာင်းစွာအသိ ရေး၍ သရဘာတူ 
ခွင့်မေုချက်’ consent/assent 

ေယူသည့်လုေ်ငန်းစဉ်

ရခါ်ဆိုရနရသာ ေှင်သန်လွတ် 
ရမြာက်လာသူသည် အဖွဲ့ အစည်း/

မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူ အတွက် ေန်ရဆာင်ြှု 
ေယူသူမဖစ်သည်။

ဆျ်သွယ်ရန်	ဖုန်းနံြါတ်

ရကာင်းစွာ ထူရထာင်ထားဖေီး 
တိုက်ရိုက်ညွှန်းေို့နိုင် သည့် GBV 

ကျွြ်းကျင်ေန်ထြ်းထံ ဆက်လက် 
ေှင်သန်သူ၏ ရောက်ေှိနိုင်ြှုကို 

မြှင့်တင်ရေးသည်။

ညွှန်းြို့	ဖုန်းလိုင်း/အကထွကထွ	
အျူအညီကြးကရးဖုန်းလိုင်း

GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းြျား၏ 
လုေ်ရဆာင်ြှုစနစ်ကို ရအာက်ေါတို့မဖင့် 

တိုးတက်ရကာင်းြွန်ရစနိုင်သည်။
၁. အလုေ်ချနိ်အဆိုင်းြျား ေေှိနိုင်မခင်း

၂. ရဘးကင်းလုံခခုံ၍ ကိုယ်ရေး လွတ်လေ်ြှု 
ေှိရသာ အရေးရေါ်ဖုန်း လက်ခံရနော
၃. သတင်းစကားကို အသံသွင်းထား 
နိုင်ရသာ voice message နည်းေညာ
၄. တာေန်ကျေန်ထြ်းအတွက် တည်ဖြဲ 

ခိုင်ြာရသာ အရေးရေါ် ေံ့ေိုးြှု
၅. ဖုန်းအရမခခံရသာ ြှတ်တြ်းတင်မခင်း 

အတွက် လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်
၆. ဖုန်းအသုံးမေုသည့် ေန်ရဆာင်ြှုရေးမခင်း

၇. ဖုန်းအရမခခံရသာ ရဘးကင်း 
လုံခခုံရစသည့် လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်

GBV	အကရးကြါ်ဖုန်းလိုင်း

ဟုတ်ေါသည်

ဟ
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်ေါ
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အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းြျားသည် အားသာချက်ြျားစွာ ရေးစွြ်းနိုင်ရသာ်လည်း ဤ အရေးြှရဆာင်ေွက်ရေးေသည့် ေုံစံတွင် 
အြျားအားမဖင့် ရတွ့ကကုံေတတ်သည့် စိန်ရခါ်ြှုအချ ို ့ ေှိသည့်အမေင် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရနာက်ခံအရမခအရနနှင့် သီးမခား 
ဆက်နွယ်သည့် စိန်ရခါ်ြှုြျားလည်း ေှိေါသည်။ ၎င်းတို့ကို ယူနိုက်တက်ကင်းဒြ်းနိုင်ငံ နိုင်ငံေေ်မခား၊ ဓနသဟာယ နှင့် 
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရေးရုံး (Foreign, Commonwealth & Development Office - FCDO) ၏ ေန်ေုံရငွမဖင့် ၂၀၂၀ တွင် ရဆာင်ေွက် 
ခဲ့သည့် သီးသန့် သုရတသန1 တွင် ြှတ်တြ်းမေုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကို ၂၀၂၀ ရနှာင်းေိုင်းနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တို့ တွင် UNFPA ြှ 
ကျင်းေခဲ့သည့် မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် အနည်းဆုံးေှိေြည့် စံနှုန်းြျားကို တိုင်ေင်ရဆွးရနွးေွဲြျား၌ သရဘာတူ အတည်မေုခဲ့သည်။ 
မြန်ြာနိုင်ငံ၌ အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ရဆာင်ေွက်မခင်းနှင့် စေ်လျဉ်းသည့် စိန်ရခါ်ြှု အချ ို ့တွင် ရအာက်ေါတို့ ေါေင်သည်။

�� အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် ြိန်းကရလးြျားအဖို့ ဖုန်းေိုင်ဆိုင်ြှု နှင့် လက်လှြ်းြီ အသုံးမေုနိုင်ြှု အရမခအရနြှာ 
အဆင့်အြျ ိုးြျ ိုး ေှိရနသည်။

�� အင်တာနက် ေေှိနိုင်ြှု အရမခအရနြှာ ၂၀၂၁ တွင် သိသာစွာ ယိုယွင်းလာသည်။

�� အထူးသမဖင့် မြန်ြာဘာသာစကား ြရမောဆိုသူြျားအတွက် ဘာသာစကား အခက်အခဲက အကူအညီ ေယူနိုင်ြှုကို 
အတားအဆီးမဖစ်ရစနိုင်သည်။ 

�� GBV ကကုံေဖေီး ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားထံြှ အရေးြှရန၍ (ဖုန်းမဖင့်) အသိရေးဖေီး သရဘာတူညီချက် (informed 
consent) ေယူေန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ 

�� အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းြျားအတွက် ရေေှည်ခိုင်ြာ၍ ကကိုတင်ခန့်ြှန်းနိုင်ရသာ ေန်ေုံရငွ ေေှိရသချာရစရေးြှာ 
စိန်ရခါ်ြှုြျားေှိသည်။ ၎င်းက ေန်ထြ်းြျား လုံရလာက်စွာ ခန့်ထားနိုင်စွြ်း နှင့် လုံရလာက်ရသာ အရမခခံ 
ေန်ရဆာင်ေစ္စည်း ြျားနှင့် နည်းေညာတို့အတွက် အကန့်အသတ်ေှိရစနိုင်သည်။

�� အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း (“hotlines”) အြျားစုြှာ အြှန်စင်စစ် အကူအညီရေးရေးဖုန်းလိုင်းြျား (“helplines”) 
သို့ြဟုတ် ညွှန်းေို့ ဖုန်းလိုင်း (“referral lines”) ြျားမဖစ်ရနသည်။ အဘယ်ရြကာင့်ဆိုရသာ် တစ်ေတ်လှေင် ၇ ေက် 
တစ်ရန့လှေင် ၂၄ နာေီ ေန်ရဆာင်ြှုရေးနိုင်ေန်ြှာ စိန်ရခါ်ြှုြျား ေှိရနရသာရြကာင့် မဖစ်သည်။ 

�� အရေးြှ ေန်ရဆာင်ြှုြျားရေးမခင်းြှာ GBV ြှ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအတွက်သာ ေည်ေွယ်မခင်း ြဟုတ်ဘဲ 
တိုင်ြကားြှုနှင့် အရေးကိစ္စြျ ိုးစုံကို တုံ့မေန်ရဆာင်ေွက်ေန် ေည်ေွယ်ချက်အြျ ိုးြျ ိုးအတွက် လည်း မဖစ်နိုင်သည်။ 
ထိုအခါ ဖုန်းလက်ခံရမဖဆိုရသာ ေန်ထြ်းြျား၏ နည်းေညာဗဟုသုတြှာ အကန့်အသတ်မဖင့် သာ ေှိရနနိုင်သည်။

�� တစ်ခါတစ်ေံ ရေးထားရသာ ဖုန်းနံေါတ်ြျားြှာ အြှန်စင်စစ် ေန်ထြ်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက် မဖစ်ရနနိုင် ဖေီး 
သီးမခားအရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ြဟုတ်ဘဲ တိုက်ရိုက်ဖုန်းရခါ်ဆိုြှုြျား ေေှိနိုင်သည်။

�� ဖုန်းလက်ခံသူြျားတွင် နည်းေညာဗဟုသုတ နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှု လိုအေ်လစ်ဟာြှုြျား ေှိနိုင်သည်။ 
အဘယ်ရြကာင့်ဆိုရသာ် ေန်ထြ်းအြျားစုတွင် ေှင်းလင်းရသာ အလုေ်တာေန် ေည်ညွှန်းသတ်ြှတ်ချက် ြေှိဘဲ 
ဤတာေန်ြှာ ေန်ထြ်းြျား၏ အလုေ်ြျားရေါ်တွင် “ထေ်ရေါင်း” တာေန်မဖစ်ရလ့ေှိရသာရြကာင့် မဖစ်သည်။

�� ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ြျားကို လုံခခုံစွာ ြှတ်တြ်းထားေှိြှု ြေှိဘဲ ေှိရနနိုင်သည်။ (ဥေြာ - အရေးရေါ် 
ဖုန်းလက်ခံသည့်ေန်ထြ်း အသုံးမေုေသည့် သိြ်းဆည်းထိြ်းသိြ်းြှုစနစ်နှင့် လုေ်ငန်းအရထာက် အကူြျားြှာ 
စိတ်ချေြှု နှင့် အရကာင်းဆုံးအရမခအရနတို့ ြေှိဘဲ မဖစ်ရနနိုင်သည်။) 

�� အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းြျားြှာ ေန်ေုံရငွအကန့်အသတ်ြျား၊ ဖွဲ့စည်းထားရသာ ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်း ြေှိ မခင်းနှင့် 
တစ်ခါတစ်ေံ ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားတွင် GBV မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲမခင်း၊ ကဏ္ဍစုံ တုံ့မေန်ရဆာင်ေွက်မခင်းတို့အား 
သိကျွြ်းနားလည်ြှု နှင့် နည်းေညာကျွြ်းကျင်ြှုြျား အားနည်းရသာရြကာင့် သက်ဆိုင်ော ေုံြှန်ညွှန်းေို့စနစ်ြျားနှင့် 
ချတိ်ဆက်ြှုြေှိဘဲ ေှိရနတတ်သည်။ 

၁။ Cate Buchanan and Mi Mi Thin Aung, Gender-Based Violence Helplines and Referral Systems in Myanmar: Reflections on Knowledge 
and Skills Gaps, Report for UK Government, Athena Consortium, public version, August 2020.
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၁.၃။	မမန်မာနုိင်ငံတွင်	GBV	အကရး	ကြါ်ဖုန်းလုိင်းအတွျ်	အနိမ့်ဆံုးအကနမဖင့်	
မြည့်မီှရမည့်	စံနှုန်းမေား	အဘယ်ကကျာင့်	ထားရိှရြါသလဲ
အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျား ၏ ေည်ေွယ်ချက်ြှာ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် GBV ြှ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအား 
ဖုန်းမဖင့်အကူအညီရေးောတွင် အနည်းဆုံးအရနနှင့် ေါေင်ေြည့်အချက်ြျားအရေါ် အားလုံးတူညီစွာ နားလည်ြှုအား ထူရထာင် 
ေန်မဖစ်သည်။ စံနှုန်းသတ်ြှတ်ချက် ၁၂ ချက်သည် GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ေန်ရဆာင်ြှုြျား၏ အေည်အရသွးကို တိုးတက် 
ရစေန်နှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားနှင့် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားအရေါ် ြေည်ေွယ်ေါဘဲ ထိခိုက်ရအာင် မေုြိသည့် အရလ့အထ 
ြျားအား ဖယ်ေှားရလျာ့ချေန် ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုြျားရေးရနရသာ အဖွဲ့အစည်းြျားြှ ဦးစားရေးသင့်သည့် အချက်ြျားကိ ု
သတ်ြှတ်ရဖာ်မေထားသည်။

ေန်ရဆာင်ြှုေေှိေန် ခက်ခဲသည့်လူအုေ်စုြျား (ဥေြာ - မေည်တွင်းရနေေ်ရမောင်းရေှေ့စွန့်ခွာရနထိုင်ေသူြျား, LGBTQIA+ နှင့် 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူ အြျ ိုးသား ြျား) ြှ လက်လှြ်းြီေယူနိုင်ြှုကုိ အစဉ်အလာေန်ရဆာင်ြှုရေးသည့် ဌာနြျားနှင့် နှိုင်းယှဉ် 
ေါက ေိုြိုတိုးတက်ရစေန်၊ GBV လှုေ်ေှားရဆာင်ေွက်သူြျား၏ တာေန်ယူြှု၊တာေန်ခံြှုကို ရသချာရစေန်၊ ဆက်လက်ေှင်သန ်
သူြျားနှင့် အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူ ေန်ထြ်းြျားအြကား ယုံြကည်ြှုကိုတည်ရဆာက်ေန်နှင့် ရဒသခံလူထု၏ ြိြိကိုယ်ေိုင ်
အမဖစ် ခံယူလုေ်ရဆာင်ြှုနှင့် ေံ့ေိုးြှုြျား ေေှိရသချာရစေန်တို့အတွက် ကျွြ်းကျင်သူြျား၊ အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အလှူေှင်ြျားအား 
ကူညီရေးနိုင်ေန်  စံနှုန်းြျားကို ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲထားသည်။ 

အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျားသည် ကြ္ဘာလုံးဆိုင်ော ရကာင်းြွန်ရသာအရလ့အထြျားနှင့် အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင် 
သည့် GBV လြ်းညွှန်သရဘာတေားြျားအရေါ် အရမခမေုထားဖေီး ရဒသနှင့်ကိုက်ညီ ဆီရလျာ်ရစေန် ေူးရေါင်းေါေင်ရဆွးရနွးြှု 
လုေ်ငန်းစဉ်ြျားမဖင့် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ရနာက်ခံအရမခအရနအေ ညှိနှိုင်းမေင်ဆင် မေုစုထားသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အနိြ့်ဆုံး 
အရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့်စံနှုန်းြျားအား မဖန့်ရေဖေီးရနာက် အသုံးမေုောတွင် ကူညီလြ်းညွှန်ရေးေန်အတွက် သင်တန်း 
အရထာက်အကူ စာအုေ်ြျားကိုလည်း မေုစုထားဖေီး မဖစ်သည်။

GBV ြှ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအတွက် မေည့်စုံ၍ လက်ရတွ့ကျရသာ ေန်ရဆာင်ြှုြျားကို ေုံစံဒီဇိုင်းရေးဆွဲောတွင် ဆက်လက် 
ေှင်သန်သူြျား၏ လိုအေ်ချက်ြျား၊ ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျား၏ ဘေသာယာရေးနှင့် ေါေင်ေတ်သက်သူအားလုံးြှ အေည်အရသွး 
မြင့်ြားရသာ ေန်ရဆာင်ြှုြျားရေးေန် ကတိကေတ်မေုြှုနှင့် ဆန္ဒေှိြှုတို့အရေါ် အရမခခံကာ ရနာက်ခံအရမခအရနနှင့် အရသးစိတ် 
ကိုက်ညီဖေီး လက်ရတွ့ကျသည့် အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျားကို လိုအေ်သည်။

ဤစာအုေ်ကို ရနာက်ခံအရမခအရနနှင့် ေိုြိုကိုက်ညီရစေန် UNFPA သည် ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဗဟိုအဆင့် ကနဦး တိုင်ေင ်
ရဆွးရနွးေွဲကို ကျင်းေခဲ့ဖေီး ၂၀၂၁ ဧဖေီလနှင့်ရြလအတွင်း ရဒသခွဲအဆင့် ရဆွးရနွးေွဲြျား ၆ ကကိြ် ဆက်လက် ကျင်းေခဲ့သည်။ 
မြန်ြာဘာသာစကားနှင့် ရဆွးရနွးသည့် ရဒသခွဲအဆင့် ရဆွးရနွးေွဲြျားကို (ကချင်၊ ကေင်၊ ေှြ်းမေည်နယ်ရမြာက်ေိုင်း၊ 
ေှြ်းမေည်နယ်ရတာင်ေိုင်း၊ ေခိုင်မေည်နယ်နှင့် အမခား) ရဒသြျားတွင် ကျင်းေခဲ့ဖေီး အဖွဲ့အစည်း ၃၅ ဖွဲ့ြှ ၅၉ ဦး ေါေင် 
တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားနှင့် ေယူသူြျား၏ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုအတွက် ဤစာအုေ်တွင် ရကာင်းြွန်ရသာ 
အရလ့အထြျားအား ေည်ညွှန်းသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် ြိတ်ဖက်ြျား၏ အြည်ကို ဖယ်ေှားထားရြကာင်း သတိမေုေန် 
မဖစ်ေါသည်။ ဤစာအုေ်တွင် ဦးတည်ရဖာ်မေ သည့် အဓိကရတွ့ေှိချက်ြျားနှင့် ရထာက်ခံအကကံမေုချက်အချ ို ့တွင် ရအာက်ေါတို့ 
ေါေင်သည်။
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�� ေေ်ေွာရဒသအဆင့်တွင် GBV ကုိ သိေိှသတိမေုြှုြှာ ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားနှင့် ေေ်ေွာလူထုအြကား ယံုြကည်ြှု 
တုိးတက်ရစေန် နှင့် ညွှန်းေ့ုိြှုနှင့် ေန်ရဆာင်ြှု ေယူသည့်အြူအကျင့်ြျား တုိးမြင့်ရစေန် အရမခခံအရနနှင့် 
အရေးကကီးသည်။ မြန်ြာနုိင်ငံ၏ လက်ေိှနုိင်ငံရေးအရမခအရနနှင့် ကုိဗစ် ၁၉ တ့ုိ၏ သက်ရောက်ြှုရြကာင့် 
ေေ်ေွာလူထုထံ ကွင်းဆင်းေန် နည်းဗျူဟာြျားအရေါ် ခက်ခဲရစသည်။ သ့ုိရသာ်လည်း ေေ်ေွာလူထုနှင့် ထိရတွ့ေန်နှင့် 
ယံုြကည်ြှုတည်ရဆာက်ေန်အတွက် ဆန်းသစ်ရသာနည်းလြ်း ြျားကုိ အသံုးမေုေန် ြမဖစ်ြရန လုိအေ်ရေသည်။ 
အကူအညီြျား ရောက်ေိှနုိင်ေန် နည်းလြ်းအြျ ိုးြျ ိုး မဖင့် ရေးအေ်သင့်ဖေီး ေေ်ေွာလူထုအရနနှင့် ေှင်းလင်းရသချာစွာ 
ရြှော်ြှန်းထားနုိင်ေန်အတွက် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသည့် အချန်ိ၊ ရန့ေက်နှင့် ရမောဆုိသံုးစဲွသည့် ဘာသာစကားတ့ုိအရြကာင်း 
သတင်းအချက်အလက်ြျား ေှင်းလင်းစွာ ဆက်သွယ်ရေးအေ်သင့်သည်။

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ ယံုြကည်ြှုကုိ တည်ရဆာက်ေန်နှင့် ထိန်းသိြ်းထားနုိင်ေန်ြှာ လွန်စွာ 
အရေးကကီး ရေသည်။ သ့ုိရသာ်လည်း ဤသည်ြှာ အရေးြှ ရဆာင်ေွက်ရေးေမခင်း မဖစ်ေါက အလွန်တော 
ခက်ခဲနုိင်သည်။ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားထံြှ ယံုြကည်ြှုကုိ ေေိှေန် ြည်သည့် ဆက်သွယ်ရမောဆုိသင့်ရြကာင်း 
သီးမခားအကကံမေုချက်ြျားကုိ လုိအေ်သည်။ ဖုန်းရခါ်ဆုိြှုြျားကုိ စီြံရဆာင်ေွက်နုိင်ေန်နှင့် ဖုန်းရခါ်ဆုိြှုတစ်ခု၏ 
ရြှော်လင့်ထားြှုြျားအတွက် ေန်ထြ်းြျားအား ရလ့ကျင့်သင်တန်းရေးထားေန် လုိအေ်သည်။ ဥေြာ - 
ဖုန်းရခါ်ဆုိြှုတစ်ခုသည် အချန်ိြည်ြှေြကာနုိင်သည်ကုိ ေှင်းလင်းစွာရဖာ်မေရမောဆုိေန်နှင့် ဖုန်းရမောချန်ိြဖေီးဆံုးြီ 
၁၀ ြိနစ်အလုိတွင် ကကိုတင်သတိရေးေန်တ့ုိမဖစ်သည်။

�� အရမခအရနအြျ ိုးြျ ိုးတွင် ေိတ်ေင်ြှုြျား ေိှခ့ဲသမဖင့် (၂၀၁၉-၂၀၂၀ တွင် ေခုိင်မေည်နယ် ရဒသအချ ို့၌၊ ၂၀၂၁ တွင် 
တစ်နုိင်ငံလံုး) ဖုန်းဆက်သွယ်ြှုြျား ဆက်လက်ေေိှေန် ရသချာရေးြှာ တုိးမြင့်လာရနရသာ စုိးေိြ်ေူေန်ြှု 
တစ်ခုမဖစ်သည်။ ရစာင့်ြကည့်ကကီးြကေ်ေန်အတွက်လည်း စုိးေိြ်ြှု မြင့်ြားလာသည်။ ေှင်သန်လွတ်ရမြာက်လာသူ 
ြျားနှင့် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျား၏ ရဘးကင်းလံုခခုံရေးကုိ ထိန်းသိြ်းနုိင်ေန် မြန်ြာနုိင်ငံတွင် အကူအညီြျားကုိ 
အမခားနည်းလြ်းြျားမဖင့် ေယူနုိင်ရစေန်နှင့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းလြ်းကုိ ေေိှရသချာရစေန်အတွက် မြှင့်တင်ေ့ံေုိးရေးြည့် 
အစီအြံြျားြှာ အလွန်အရေးေါသည်။

�� အချ ို့ရသာ အဖဲွ့အစည်းြျားသည် ယခင်က ေ့ံေုိးကူညီရေးခ့ဲရသာ GBV မဖစ်ေေ်ြျား၏ အချက်အလက်ကုိ 
ရတာင်းဆုိခ့ဲြကသည်။ သတင်းအချက်အလက်ြှေရေမခင်းနှင့် အစီေင်ခံမခင်းတ့ုိအတွက် ေှင်းလင်းရသာ စံနှုန်းြျားကုိ 
မေုစုချြှတ်ေေါြည်။

�� အချ ို့ရသာအဖဲွ့အစည်းြျား၏ အဆုိအေ အြျားဆံုး ဖုန်းရခါ်ဆုိရလ့ေိှသည့်အချန်ိြှာ ညဦးေုိင်း ၉ နာေီ ေန်းကျင်နှင့် 
ေက်သတ္တေတ်အကုန် ေိတ်ေက်ြျားတွင် မဖစ်ေါသည်။ ေန်ရဆာင်ြှုတစ်ခုကုိ ြစတင်ြီ သုိြဟုတ် ေန်ရဆာင်ြှု 
လုေ်ရဆာင်ရနစဉ် အဖဲွ့အစည်းြျားသည် ဥေြာ အြျ ိုးသြီးြျား၊ ြိန်းကရလး ြျား၊ LGBTQIA+ ြျားနှင့် မခားနားစွာ 
သန်စွြ်းသူြျား စသည့် ဦးတည်အုေ်စုအြျ ိုးြျ ိုးနှင့် ြည်သည့်အချန်ိသည် ၎င်းတ့ုိအတွက် အရေးရေါ်ဖုန်းရခါ်ဆုိေန် 
အဆင်အရမေဆံုးမဖစ်နုိင်သည်ကုိ ရဆွးရနွးတုိင်ေင်သင့်သည်။ အဖဲွ့အစည်းြျားသည် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားြှ 
ြည်သည့်အချန်ိတွင် ဖုန်းရခါ်ြှုအြျားဆံုးမဖစ်ရြကာင်း သိေိှေန် ဖုန်းရခါ်ဆုိြှု ြှတ်တြ်းစာအုေ် (call log book) 
ကုိလည်း ဆန်းစစ်ြကည့်သင့်သည်။ ထ့ုိရနာက် ေန်ရဆာင်ြှုရေးချန်ိကုိ လုိက်ရလျာညီရထွမဖစ်ေန် ညိှနိှုင်းမေင်ဆင် 
သင့်သည်။ ညိှနိှုင်းမေင်ဆင်ေန် လုိအေ်ေါက အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံ ေန်ထြ်းြျားအရနနှင့် ၎င်းတ့ုိ၏အချန်ိအား 
ြည်သ့ုိစီြံခန့်ခဲွနုိင်ြည်၊ ကကီးြကေ်သူနှင့် အဖဲွ့အစည်းထံြှ ြည်သည့်ေ့ံေုိးြှုြျား လုိအေ်သည် စသည်တ့ုိကုိ 
ေန်ထြ်းြျားနှင့် တုိင်ေင်ရဆွးရနွးေန် ြမဖစ်ြရန လုိအေ်သည်။

�� အချ ို့ရသာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားသည် အလုေ်ချန်ိမေင်ေတွင် ေန်ထြ်းြျား၏ ကုိယ်ေုိင် ဖုန်းနံေါတ်ြျားကုိ 
ရခါ်ဆုိတတ်သည်။ ဤသည်ကုိ တတ်နုိင်သရေွ့ အမဖစ်နုိင်ဆံုး ရေှာင်ေှားသင့်သည်။ ဖုန်းရခါ်ဆုိြှုြျားသည် တေားေင် 
အရေးရေါ်ဖုန်းနံေါတ်ြျားြှ တစ်ဆင့်သာ မဖစ်သင့်သည်။

�� ဖုန်းြကုိင်မခင်း (missed calls) ြျားနှင့် အချ ို့ရသာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားက ဖုန်းငှားေြ်း၍ ရခါ်ဆုိမခင်းကုိ 
ရနာက်ဆက်တဲွ မေန်လည်ရခါ်ဆုိေန်တ့ုိြှာ စီြံခန့်ခဲွေန် ခက်ခဲသည်။ လုိအေ်ေါက ေန်ထြ်းြျားကုိ ဆက်သွယ်ေန် 
ဖုန်းနံေါတ်နှင့် ရနာက်ဆက်တဲွမေန်လည်ရခါ်ဆုိနုိင်ြည့် ရန့ေက်၊ အချန်ိတ့ုိကုိ ဖုန်းရခါ်ဆုိလာသည့် 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား ရြးမြန်းေန် သင်တန်းရေးထားသင့်သည်။
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�� ေန်ထြ်းြျားြှာ မခားနားစွာသန်စွြ်းသူြျားအတွက် ရဆာင်ေွက်ရေးေန် ရကာင်းစွာ သင်တန်း ြေေိှထားေါ။ 
ြိသားစုေင်ြျားထံြှ ကူညီေ့ံေုိးြှု လုိအေ်ရသာ အချန်ိြျား ေိှတတ်သည်။ ထုိအခါ ၎င်းတ့ုိ၏ အကူအညီနှင့် 
ရဘးကင်းလံုခခုံရေး အစီအစဉ်ဆဲွမခင်းစသည်တ့ုိအတွက် ရှုရထာင့်အမြင် ထေ်တုိးလာလိြ့်ြည်။ 
ထေ်ရဆာင်းေင်းမြစ်ြျားနှင့် လြ်းညွှန်ချက်ြျား လုိအေ်ေါသည်။

�� အဖဲွ့အစည်းအားလံုး၏ လက်ေိှေန်ထြ်းြျားတွင် အားလံုးနီးေါး အြျ ိုးသြီးြျား မဖစ်သည်။ အားလံုးသည် 
အြျ ိုးသြီးြျား မဖစ်ရနေါက ဆက်လက်ေှင်သန်သူ အြျ ိုးသားြျားအတွက် အစီအစဉ်နှင့် နည်းဗျူဟာ 
ေိှထားသင့်သည်။ သ့ုိြဟုတ် အြျ ိုးသားေန်ထြ်းြျား ခန့်အေ်၍ သင်တန်းရေးသင့်သည်။

�� ညွှန်းေ့ုိြှုအေါအေင် GBV အတွက် ညိှနိှုင်းရဆာင်ေွက်ြှုြျားြှာ တက်ကကရသာ GBV ကဏ္ဍခဲွ ေိှရနေါက ေုိြုိ 
ထိရောက်ေါသည်။ အဖဲွ့အစည်းအြျားစုသည် ညိှနိှုင်းရဆာင်ေွက်ြှုအဖဲွ့သ့ုိ ချတ်ိဆက်ေါေင်ဖေီး လုေ်ငန်းအဖဲွ့ြှ 
မေုစုထားရသာ ညွှန်းေ့ုိလြ်းရြကာင်းနှင့် ေန်ရဆာင်ြှုရမြေံုတ့ုိကုိ အသံုးမေုြကသည်။ ညွှန်းေ့ုိလြ်းရြကာင်းနှင့် 
ေန်ရဆာင်ြှုရမြေံုတ့ုိကုိ ြည်ြှေအချန်ိအေုိင်းအမခားရလာက်တွင် အချန်ိနှင့်တစ်ရမေးညီမဖစ်ရစေန် စံမေု 
အရလ့အထအရနနှင့် မေင်ဆင်သင့်ရြကာင်း ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားအား အကကံမေုရေးသင့်သည်။

�� အဖဲွ့အစည်းအနည်းငယ်တွင် အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျား သီးသန့်ငှားေြ်းထားသည်။ သ့ုိရသာ် အမခား 
အဖဲွ့အစည်းြျားသည် အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန် မဖစ်ေေ်ဆုိင်ော ေန်ထြ်း၊ စီြံချက်အောေိှ သ့ုိြဟုတ် ညိှနိှုင်းရေးြှူး 
စရသာ ေိှနှင့်ဖေီးေန်ထြ်းြျားကုိ တာေန်ရေးအေ်သည်။ အလုေ်ရြကာင့် စိတ်ဖိစီးြှု၊ အားကုန်ခြ်းြှုြျားကုိ 
ရေှာင်ေှား၍ အေည်အရသွးေိှရသာ ေန်ရဆာင်ြှုနှင့် ေန်ထြ်းြျား၏ ဘေသာယာြှုအတွက် စီြံနုိင်ေန် မဖစ်ေေ်ြျား 
ခဲွရေတာေန်ရေးမခင်းနှင့် အလုေ်ေန်ထုေ်ေန်ေုိးအား ခန့်ခဲွရဆာင်ေွက်မခင်းတ့ုိတွင် ေှင်းလင်းရသာ စံမေုအရလ့အထ 
ေိှသင့်သည်။

�� ကကီးြကေ်ြှုကုိ နည်းလြ်းအြျ ိုးြျ ိုးမဖင့် ရဆာင်ေွက်ြကသည်။ တစ်ဦးချင်း သ့ုိြဟုတ် အုေ်စုလုိက်၊ အချင်းချင်း 
ေ့ံေုိးကူညီမခင်း၊ အနီးကေ်ကကီးြကေ်သင်ြကားမခင်း၊ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခဲွြှု အစည်းအရေး သ့ုိြဟုတ် အဖဲွ့တွင်းအစည်းအရေး 
စသည်တ့ုိမဖစ်သည်။ အချ ို့အဖဲွ့အစည်းြျားသည် ၎င်းတ့ုိ၏ ကကီးြကေ်ြှုဖဲွ့စည်းေံုကုိ စနစ်တကျ ေံုြှန်ချြှတ်ထားသည်။ 
ေန်ထြ်းြျားအတွက် စွြ်းရဆာင်ေည်တည်ရဆာက်ရေးနုိင်ဖေီး ဘေသာယာြှု ေေိှရစနုိင်ရသာ အေည်အရသွးမေည့် 
ကကီးြကေ်ြှုနှင့် စံမေုအရလ့အထြျားြှာ အရေးကကီးသည်။ ကကီးြကေ်ြှုသည် နည်းေညာေ့ံေုိးြှုတစ်ခုတည်းသာ 
ြမဖစ်သင့်ဘဲ ေန်ထြ်းြျား၏ ဘေသာယာြှုကုိလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ကကီးြကေ်ြှုဖဲွ့စည်းေံုြှတစ်ဆင့် 
ေန်ထြ်းြျား၏ ဘေသာယာြှုကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ရေသည်။ ကကီးြကေ်သူသည် ေန်ထြ်းြျား၏ 
ဘေသာယာြှုအတွက် ဂရုစုိက်ရေးသင့်ဖေီး ေံုြှန် ကကီးြကေ်ြှုအချန်ိ ြျား သ့ုိြဟုတ် သင်တန်းြျား သ့ုိြဟုတ် ြှေရေြှု 
လုေ်ငန်းအရထာက်အကူြျားမဖင့် အားကုန်ခြ်းရသာ ကိစ္စြျား အတွက် ရမဖေှင်းရဆာင်ေွက်ရေးသင့်သည်။

�� ေန်ထြ်းတစ်ဦးစီအတွက် သင်တန်း သ့ုိြဟုတ် နည်းေညာအကူအညီ လုိအေ်ချက်ကုိ ဆံုးမဖတ်ေန် အဖဲွ့အစည်း 
အနည်းငယ်တွင် လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်ေံု ဆန်းစစ်ြှုြျားနှင့် အေည်အရသွးဆန်းစစ်ဇယားြျားကုိ အသံုးမေုြကသည်။ 
သ့ုိရသာ် အြျားစုတွင် ေန်ထြ်း၏ ဖံွ့ဖဖိုးတုိးတက်ြှုအတွက် သီးမခားနည်းဗျူဟာ ြေိှြကေါ။ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခဲွြှုဆုိင်ော 
စွြ်းရဆာင်ေည်၊ စိတ်ကျန်းြာရေး၊ စိတ်နှင့်လူြှုရေးဆုိင်ော ေ့ံေုိးြှု၊ ကနဦး အကူအညီရေးရေးစနစ် (first aid system)၊ 
ဥေရဒရေးောဗဟုသုတနှင့် ညွှန်းေ့ုိစနစ်ကုိ သိကျွြ်းြှုတ့ုိအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားေေါြည်။
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၁.၄။	ဤစာအုြ်သည်	မည်သူတ့ုိအတွျ်	ရည်ရွယ်ြါသလဲ
အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျားြှာ အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းမဖင့် အကူအညီရေးောတွင် သို့ြဟုတ် ထူရထာင်ေန် စီစဉ် 
ောတွင် ေါေင်ရနသည့် GBV ေညာေှင်ြျား၊ ေန်ထြ်းြျား၊ အစီအစဉ် ြန်ရနဂျာြျားနှင့် အဖွဲ့အစည်းြျားအတွက် ေည်ေွယ ်
ေါသည်။ အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းေန်ထြ်းြျားက ညွှန်းေို့လိုက်သည့် ေေ်ေွာအဆင့် ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းထဲတွင် ချတိ်ဆက်လျက် 
ေှိရနဖေီး၊ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအား ကဏ္ဍစုံ အကူအညီြျားရေးောတွင် ေါေင်သည့် အဖွဲ့အစည်းြျား (ဥေြာ - 
ရဆးကုသြှု၊ ဥေရဒရေးော၊ သက်ရြွးလုေ်ငန်း) အတွက်လည်း အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျားကို သိေှိမခင်းမဖင့် 
အကျ ိုး ေှိနိုင်ေါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် GBV ေန်ရဆာင်ြှုြျားကို အရေးြှ ရေးအေ်မခင်းအတွက် ေံ့ေိုးရေးရနသည့် ရအဂျင်စီြျားနှင့် အလှူေှင်ြျား 
သည်လည်း အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျားကို သိေှိကျွြ်းေင်ထားသင့်ေါသည်။ ဤ ဦးစားရေးစံနှုန်းြျားကို လက်ခံ 
ကျင့်သုံး လိုက်နာရစမခင်းအတွက် ေါေင်ကူညီေန်နှင့် ထိုြှတစ်ဆင့် ေန်ရဆာင်ြှုြျား၏ အေည်အရသွးနှင့် ရနာက်ဆုံးတွင် 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် ၎င်းတို့ကို ကူညီရေးရနသည့် ေန်ထြ်းြျားနှင့် အဖွဲ့အစည်းြျား၏ ဘေသာယာရေးကို 
အားမဖည့်ရေးေန်အတွက် ရအဂျင်စီြျားနှင့် အလှူေှင်ြျား၏ ရငွရြကးနှင့် နည်းေညာေံ့ေိုးြှုြျားြှာ စံနှုန်းြျားနှင့် ကိုက်ည ီ
ရြကာင်း ရသချာရစေန် မဖစ်ေါသည်။

၁.၅။	ဤစာအုြ်ျုိ	မည်သ့ုိ	အသံုးမြုမည်လဲ
အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျားသည် လက်ရတွ့လြ်းညွှန်ချက်ြျားရေး၍ အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ရန့စဉ် ရဆာင်ေွက် 
ောတွင် ေည်ညွှန်းချက်အမဖစ်၎င်း၊ ေန်ရဆာင်ြှုအသစ်ြျား ထူရထာင်မခင်းကို မြှင့်တင်ေံ့ေိုး ရေးေန်အတွက်၎င်း အသုံးမေု 
နိုင်သည်။ ဤစာအုေ်ြှာ ေေှိရသာ သင်ခန်းစာြျားနှင့် အရတွ့အကကုံြျားကို အရမခခံလျက် အချနိ်နှင့်တစ်ရမေးညီ တိုးတက် 
ရကာင်းြွန်ရအာင် မေင်ဆင်ရနေြည့် ေှင်သန်ရနရသာစာအုေ် မဖစ်ေါသည်။ ဆက်လက်ေှင်သန်သူကို ဗဟိုမေုသည့် နည်းလြ်းကိ ု
အရမခခံကာ အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ေန်ရဆာင်ြှုြျား တိုးတက်လာရစြည့် လက်ရတွ့လြ်းမေရမြေုံအမဖစ် အသုံးမေုနိုင်ေါသည်။ 
ရနာက်ဆက်တွဲြျားတွင် စံနှုန်းြျားကို အသုံးမေုနိုင်ေန် အရသးစိတ်အချက်အလက်ြျားနှင့် လြ်းညွှန်ချက်ြျားကို ရေးထား 
သည်။ အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျားကို အသုံးမေုနိုင်ေန် ေံ့ေိုးရေးြည့် ရနာက်ထေ် နည်းေညာအကူအညီြျားကို 
မြန်ြာနိုင်ငံေှိ UNFPA ြှ ဦးရဆာင်သည့် GBV ကဏ္ဍခွဲနှင့် ၎င်း၏ လုေ်ငန်းအဖွဲ့တို့ြှတစ်ဆင့် ေေှိနိုင်ေါသည်။ (ရနာက်ဆက်တွဲ 
၁ တွင်ရဖာ်မေထားရသာ ဆက်သွယ်ေန် စာေင်းကို ြကည့်ေါ။)



မြန်ြာ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းအတွက် အနိြ့်ဆံုးအရနမဖင့် မေည့်ြီ�ေြည့် စံနှုန်းြျား
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၂။	အနိမ့်ဆံုးအကနမဖင့်	မြည့်မီှရမည့်	စံနှုန်းမေား

အြုိင်း	၁။	GBV	ျုိ	တ့ံုမြန်ကဆာင်ရွျ်ကြးမှုအတွျ်	လမ်းညွှန်သကဘာတရား

စံနှုန်း	၁။	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူမေားနှင့်	ဝန်ကဆာင်မှုကြးသူမေား၏	ကဘးျင်းလုံခေုံမှု	
အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းြျားသည် ရအာက်ေါတို့ကို ရဆာင်ေွက်မခင်းမဖင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားနှင့် ေန်ရဆာင်ြှု ရေးသူြျား၏ 
ရဘးကင်းလုံခခုံြှုကို ဦးစားရေးေန် ရသချာရစေြည်။

�� ရဘးကင်းလုံခခုံြှုကို ေုံြှန် ဆန်းစစ်မခင်းနှင့် အန္တောယ်ေှိနိုင်ရမခကို ဖယ်ေှားမခင်း

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ သီးမခားရနာက်ခံအရမခအရနနှင့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ရေွးချယ်ြှုအလိုက် ရဘးကင်းလုံခခုံြှု 
အစီအစဉ်ရေးဆွဲနိုင်ေန် လုံရလာက်ရသာ လုေ်ငန်းအရထာက်အကူြျားနှင့် ေင်းမြစ်ြျား ေှိရစမခင်း2

ျ။	ဒီဂေစ်တယ်	လုြ်ငန်းအကထာျ်အျူမေား၏	လံုခေုံမှုနှင့်	ရရိှနုိင်မှု
ရအာက်ေါတို့ကို ရဆာင်ေွက်မခင်းမဖင့် ရသချာရစေြည်။ 

�� ကုန်ကျစေိတ်အတားအဆီးြျားကို ဖယ်ေှား သို့ြဟုတ် ရလျာ့ချရေးနိုင်ဖေီး ဖုန်းကွန်ေက် လွှြ်းခခုံြှုကို အာြခံနိုင်ကာ 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူအတွက် လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းရေးနိုင်ရသာ စိတ်ချအားထား နိုင်သည့် လုံခခုံြှုေှိရသာ 
တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူ 

�� ေန်ထြ်းြျားအား လက်ခံရမောဆိုေန်ရကာင်းြွန်ရသာ တယ်လီဖုန်း၊ ြိုဘိုင်းဖုန်း နှင့် ဆင်းြ်ကတ်၊ အားသွင်းကကိုးနှင့် 
ရငွမဖည့်ကတ်ြျား ေုံြှန်ရေးအေ်မခင်း3

�� ဆက်သွယ်ေန် နှင့် အကူအညီြျား ေယူနိုင်ေန် ရေွးချယ်စော အြျ ိုးြျ ိုးေှိရနရစမခင်း (ဥေြာ - ဆက်လက်ေှင်သန်သူြှ 
တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အမေင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူနှင့် ေန်ရဆာင်ြှုြျား အြကား ချတိ်ဆက်ေန်အတွက် 
ရဒသခံ ရစတနာ့ေန်ထြ်းြျားြှ လုံခခုံရဘးကင်းရသာရနောတွင်ေှိ ေေှိနိုင်ရသာ ဖုန်းြျား၊ အြျား ြှေရေအသုံးမေုရသာ 
ဖုန်းြျားြှတစ်ဆင့် ကူညီဆက်သွယ်ရေးမခင်း)

�� ြတည်ဖငိြ်ရသာ မေည်သူ့ကျန်းြာရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အရမခအရနတွင် ရဆာင်ေွက်ေသည့်အတွက် ရဘးကင်းလုံခခုံြှု၊ 
စိတ်ချေြှု နှင့် ဒီဂျစ်တယ်အရထာက်အကူြျား အသုံးမေုြှု (ဥေြာ - ဆဲလ်ဖုန်း ေန်ရဆာင်ြှု၊ Signal, Telegram, 
Facebook and Whatsapp) တို့နှင့် စေ်လျဉ်းရသာ အကကံမေုချက်ြျား နှင့် တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး 
ေန်ရဆာင်လုေ်ငန်းြျားအရေါ် ရမောင်းလဲရနရသာ ထိန်းချုေ်ညွှန်ြကားြှုြျားအရြကာင်း ေုံြှန် ေှာရဖွဆန်းစစ်မခင်း 

�� သတင်းအချက်အလက်ြျား စုရဆာင်းမခင်း၊ သိြ်းဆည်းမခင်း နှင့် ြှေရေမခင်းတို့အတွက် ဒီဂျစ်တယ်နှင့် ရုေ်ေိုင်းဆိုင်ော 
လုံခခုံရေး အကကံမေုချက်ြျား (ဥေြာ - စကားေှက်၊ ကုဒ်၊ ဗိုင်းေေ်ကာကွယ်ြှု နှင့် စက်ေစ္စည်းြျား အခိုးခံေေါက 
သို့ြဟုတ် သိြ်းယူခံေေါက ရမခောခံေန် ရဆာ့ဖ်ေဲ)

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေား	ရယူရန်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၂	-	ဒီဂေစ်တယ်	လုံခေုံကရးဆိုင်ရာ	အဓိျ	အကျံမြုေေျ်မေား	
ျိုကျည့်ြါ။

ေ။	GBV	မှ	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ၏	ကဘးျင်းလံုခေုံမှု
ဆက်လက်ေှင်သန်သူ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုနှင့် စေ်လျဉ်း၍ အရြကာင်းအချက်ြျားစွာေှိသည်။ အြှန်တကယ် ရဘးကင်းလုံခခုံြှုနှင့် 
ရဘးကင်းလုံခခုံသည်ဟု စိတ်တွင် ခံစားေြှု နှစ်ြျ ိုးလုံးေါေင်သည်။ ဤသည်ြှာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၊ ေေ်ေွာလူထုနှင့် 
ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားအြကား ယုံြကည်ြှုကို ထူရထာင်နိုင်ေန် အရမခခံမဖစ်သည်။

၂။ https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_english_final.pdf

၃။ https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBVIE.Minimum.Standards.Publication.FINAL_.ENG_.pdf
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အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျားသည် ယဉ်ရကျးြှု ဓရလ့ထုံးစံြျားကို သိနားလည်ဂရုမေုေန်၊ သင့်ရလျာ်ရသာ ခံယူချက်ေှိေန် 
နှင့် သင့်ရလျာ်ရသာ ဘာသာစကားကို အသုံးမေုေန် လိုအေ်သည် (လူြှုရေးစံနှုန်းြျားနှင့် ယုံြကည်ြှုြျားကို ရလးစားမခင်း၊ 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူကို ြထိခိုက်ရစနိုင်ရသာနည်းလြ်းမဖင့် ရိုးောဓရလ့ အစဉ်အလာြျားကို သိေှိသတိမေုမခင်း)။ ၎င်းတို့သည် 
လူရတွ့ရြးမြန်းြှုြျား၊ နှစ်သိြ့်ရဆွးရနွးြှုြျားကို ြည်သို့ ရဆာင်ေွက်ေန်၊ ဆက်သွယ်ရမောဆိုြှုကို ရဘးကင်းစိတ်ချေရစေန်၊ 
စိတ်ချေရသာ ဆက်သွယ်ရေးအရထာက် အကူြျားနှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား လွှြ်းြိုးနိုင်ရသာ၊ ဖိအားရေးနိုင်ရသာ 
တတယိလေူှြိရနသည့ ်လုခံခုရံသာ ရနောတိုက့ိ ုရဖာထ်တုအ်သုံးမေု နိငုေ်န၊် ရအာကရ်မခလထူအုဆင့ ်အစိုးေြဟတုရ်သာ/ ေေေ်ွာ 
အရမခမေုအဖွဲ့အစည်းြျား၊ နိုင်ငံတကာ လူသားချင်းစာနာြှု အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့်အတူ လုေ်ရဆာင်နိုင်ြည့် ရမောဆိုရဆွးရနွး  
နိုင်သူနှင့် ြိတ်ဖက်ြျားကို ရဖာ်ထုတ်ေန် စသည်တို့အတွက် နည်းေညာဗဟုသုတ ေှိေြည်မဖစ်သည်။ 

ဂ။	GBV	မှ	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူမေားအတွျ်	ကဘးျင်းလံုခေုံကရး	အစီအစဉ်ကရးဆဲွမေင်း
ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲမခင်းသည် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲောတွင် အရမခခံလုေ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမဖစ်သည်။ ထို လုေ်ငန်းတွင် 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားသည် ြိြိတို့၏ အရမခအရနကိုဆန်းစစ်ဖေီး အန္တောယ်နည်းေါးရစေန် အရေးေါရသာ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျား 
မေုလုေ်ေသည်။ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူေန်ထြ်းက ဆက်လက်ေှင်သန်သူကို ၎င်းတို့ ၏ အားသာချက်နှင့် လုေ်ရဆာင်နိုင်စွြ်းတို့ကို 
သတိမေုြိရစဖေီး ေေှိနိုင်ရသာ ရေွးချယ်စောြျားကို ရဖာ်ထုတ် နိုင်ေန်အတွက် ကူညီရေးသည်။ ရနာက်ထေ် ရဘးကင်းလုံခခုံရေး 
ေူေန်ြှုြျားအတွက် အန္တောယ်ရလျာ့ေါးရစေန် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ ဆုံးမဖတ်ြှုအရေါ် လြ်းညွှန်ရေးသည်။ ရဘးကင်း 
လုံခခုံရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲမခင်းသည် ရလှနံဓားထစ် လုေ်ရဆာင်နိုင်သည့် လုေ်ငန်းစဉ် ြဟုတ်သကဲ့သို့ တည်ဖငိြ်ခိုင်ြာရသာ 
လုေ်ငန်းစဉ်လည်း ြဟုတ်ေါ။ ၎င်းသည် အန္တောယ်နီးကေ်ရစရသာ အရြကာင်းအချက်ြျားရေါ်တွင် အြျားဆုံး တည်ြီရနဖေီး 
ရဆာင်ေွက်ေန် နည်းလြ်းကို ဆုံးမဖတ်ရေးသည်။ ရအာက်ေါတို့ကဲ့သို့ တစ်ဦးချင်းစီ၏ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုဆိုင်ော အရမခအရန 
ြျားနှင့် လိုက်ရလျာညီရထွမဖစ်ရစေန်  လုေ်ငန်းစဉ်ကို ရဆာင်ေွက်ေြည်။

�� အြကြ်းဖက်ြှု မဖစ်ေွားရနရသာ၊ မဖစ်ေွားခဲ့ရသာ၊ ရနာက်ခံအရမခအရန (ဥေြာ - ြိသားစုရနအိြ်၊ ခိုလှုံောစခန်း၊ 
ေဋိေက္ခဇုန်၊ ရနေေ်စွန့်ခွာရနထိုင်ေချနိ်၊ ဖြ်းဆီးခံထားေချနိ်)

�� ကျူးလွန်သူနှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူတို့အြကား ဆက်နွယ်ြှု (ဥေြာ - ြိဘက အနိုင်အထက်မေုမခင်း၊ 
ေင်းနှီးကျွြ်းေင်ရသာ လက်တွဲရဖာ်၊ ေေ်ေွာထဲြှလူ၊ လက်နက်ကိုင်လှုေ်ေှားသူ)

�� ကျူးလွန်သူနှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူတို့၏ လူြှုစီးေွားရေး နှင့် စိတ်ကျန်းြာရေး အရမခအရန

�� ြူးယစ်ရဆးေါး၊ အေက်၊ လက်နက် သို့ြဟုတ် အမခားအသက်အန္တောယ်ရေးနိုင်ရသာ အရမခအရနြျား ေှိရနမခင်း4

ဤအချက်အလက်ြျားကို သိေှိေဖေီးရနာက် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူ/အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူ ေန်ထြ်းသည် အြကြ်း ဖက်ြှုကို 
တားဆီးကာကွယ်ေန်အလို့ငှာ အန္တောယရ်လျာေ့ါးရစြည့် နည်းလြ်းြျား ရဖာ်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက် ဆက်လကေ်ှင်သန်သူအား  
ကူညီရေးနိုင်သည်။

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေားအတွျ်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၃	-	လတ်တကလာ	ကဘးျင်းလုံခေုံကရး	အစီအစဉ်	ကရးဆွဲမေင်း	
အဆင့်မေား	ျိုကျည့်ြါ။

၄။ https://aifs.gov.au/cfca/publications/planning-safety-risk-families-resource-guide-workers-intensi
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GBV	မှ	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူအား	ဖုန်းမဖင့်ကမြာဆိုရာတွင်ကဘးျင်းလုံခေုံကရး	အစီအစဉ်	မကရးဆွဲမီ	မည်သို့	နှစ်သိမ့်မည်နည်း

“ေှင့်ြှာ မဖစ်ခဲ့တာရတွဟာ ေှင့်အမေစ်ရြကာင့် ြဟုတ်ဘူးဆိုတာ ေှင် သိထားဖို့ အရေးကကီးေါတယ်”

“ေှင့်ကိုယ်ေှင် အမေစ်ြတင်ေေါဘူး။ ကျူးလွန်တဲ့သူရတွေဲ့ အြူအကျင့်ကို ေှင်က ထိြ်းချုေ်ထားနိုင်တာ ြဟုတ်ေါဘူး”

“ကျွန်ြ ဒီြှာ ေှင့်အတွက် ေှိရနေါတယ်၊ ေှင် နဲ့ ေှင့်ေဲ့ သားသြီးရတွ ေိုဖေီး ရဘးကင်းဖို့ ဘယ်လိုလုေ်နိုင်ြလဲ ကျွန်ြတို့ အတူတူ 
စဉ်းစားြကေရအာင်”

“ကျွန်ြ ေှင့်ကို အစီအစဉ်ဆွဲနိုင်ရအာင် ကူညီဖို့ ရြးခွန်းတစ်ချ ို ့ ရြးေါြယ်၊ ေှင် ကျွန်ြရြးသြှေ ရမဖေြယ်လို့ ရမောတာ ြဟုတ် 
ေါဘူး”

“ကျွန်ြ ဒီြှာ ေှင့် ဆုံးမဖတ်ချက်ရတွကို ကူညီရေးဖို့အတွက် ေှိရနေါတယ်၊”

“ရဘးကင်းလုံခခုံဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲတာဟာ အလုေ်မဖစ်ြယ်လို့ ကျွန်ြ ကတိြရေးနိုင်ေါဘူး၊ ဒါရေြယ့် ေှင့်ေဲ့ လုံခခုံရေးကို 
အားမဖည့်ရေးဖို့ အကူအညီ မဖစ်နိုင်ေါတယ်”

“ကျူးလွန်တဲ့သူ (ဆက်လက်ေှင်သန်သူ အသုံးမေုသည့် ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းမဖင့်ရမောေါ) ေဲ့ အြကြ်း ဖက်တဲ့ လုေ်ေေ် 
ဟာ ေှင့်အြှားရြကာင့် ြဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်ြ ထေ်ဖေီး အရသအချာ ရမောချင်ေါတယ်”

“ေှင် ဒီြှာ ရမောမေတာရတွအားလုံးကို လှေ ို ့ေှက်ထားဖေီး ေှင်က ြရမောခိုင်းေင် မြန်ြာနိုင်ငံြှာ ြမဖစ်ြရန သတင်းေို့ဖို့ လိုအေ ်
တာြျ ိုးကလွဲလို့ ကျွန်ြေဲ့ ကကီးြကေ်သူအမေင် ဘယ်သူ့ကိုြှ ြရမောမေဘူး ဆိုတာ ထေ်ဖေီး အတည်မေုေါတယ်၊ ေှင့်ေဲ့မဖစ်ေေ ်
အရြကာင်း ရမောတဲ့အခါ ကျွန်ြနဲ့ ြှေရေရမောမေဖို့ အချက်ရတွကို ေှင် ဆုံးမဖတ်တဲ့အခါ ကျွန်ြအရနနဲ့ လှေ ို ့ေှက်ထားေှိနိုင်ဖို့ြှာ 
အဲဒီ အဟန့်အတားရတွ ေှိတာကို သိြှတ်ထားရစလိုေါတယ်၊ ဒါရေြယ့် ကျွန်ြတို့ ြကားြှာ ယုံြကည်ြှုကို ဆက်ဖေီးထားနိုင ်
ေါတယ်”

“ေှင် ကျွန်ြကို ဘာရတွ ရြးချင်တာေှိေါသလဲ?”

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေားအတွျ်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၄	-	ကမးမမန်းရာတွင်	ဖုန်းကေါ်ဆိုသူ၏	ကဘးျင်း	လုံခေုံမှုျို	
တည်ကဆာျ်မေင်း	-	ျိုကျည့်ြါ။

၁။	အန္တရာယ်မမင့်မားကသာ	အကမေအကနမေားတွင်	ကဘးျင်းလံုခေုံကရး	အစီအစဉ်ကရးဆဲွမေင်း
ဆက်လက်ေှင်သန်သူအဖို့ လတ်တရလာအန္တောယ်ကျရောက်နိုင်ရမခေှိရနရသာ အန္တောယ်မြင့်ြားရသာ အရမခအရနြျားတွင် 
အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသည့်ေန်ထြ်းသည် အရေးရေါ်ကိစ္စကို ရဆွးရနွးေန်နှင့် ရမဖေှင်းနည်းလြ်းအရေါ် သရဘာတူညီချက် 
ေေှိေန်အတွက် ကကီးြကေ်သူကို ဆက်သွယ်ေန် အလွန်အရေးကကီးသည်။ ဆက်လက် ေှင်သန်သူအား စိတ်ေိုင်းဆိုင်ော ေံ့ေိုးြှု 
ရေးမခင်း နှင့် အရမခအရနကို ထိြ်းချုေ်ေန် သူ/သူြ၏ ေင်ဆိုင်နိုင်စွြ်းနှင့် ရမဖေှင်းြှုနည်းလြ်းြျားကို မြှင့်တင်ရေးမခင်းမဖင့် 
ရဘးကင်းလုံခခုံေန် မဖစ်နိုင်ရသာ ရေွးချယ်စောအားလုံးကို ရဖာ်ထုတ်နိုင်ေန် ကူညီေြည်။

အရေးရေါ်ဖနု်းလကခ်သံည့ေ်နထ်ြ်း၏ အခန်းကဏ္ဍြှာ ရအာကေ်ါတိုက့ိ ုရဆာငေ်ကွမ်ခင်းမဖင့ ်ဆကလ်ကေ်ငှသ်နသ်၏ူ ကိယုေ်ိငု် 
စွြ်းေည်နှင့် ေင်ဆိုင်ရမဖေှင်းနိုင်စွြ်းအရေါ် စူးစိုက်ဦးတည်ေန်မဖစ်သည်။ 

�� ြိသားစုအတွင်းနှင့် ေေ်ေွာအတွင်း ၎င်းတို့၏ အရေးေါရသာ အခန်းကဏ္ဍကို အမေုသရဘာမဖင့် စဉ်းစား ရတွးရတာေန် 
ဖိတ်ရခါ်ေါ။

�� ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမေစ်တင်ရနမခင်းကို ေေ်တန့်ရစေန် ကူညီရေးဖေီး ၎င်းတို့၏ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားြှုအား 
မြှင့်တင်ရေးေါ။ 

�� ၎င်းတို့၏ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုကို အမေည့်အေ အာြ ြခံနိုင်ေါက ထွက်ခွာသွားမခင်းြှာ အရကာင်းဆုံး 
ရေွးချယ်စောမဖစ်သည်ဟု တိုက်တွန်းမခင်းြှ ရေှာင်ြကဉ်ေါ။ 
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၂။	ျကလးသူငယ်မေားအတွျ်	ကဘးျင်းလံုခေုံကရး	အစီအစဉ်ကရးဆဲွမေင်း
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကရလးသူငယ်ြျားအတွက် ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲောတွင် အရေးအကကီးဆုံး အဆင့်ြှာ 
ကရလးြျား ေင်ဆိုင်ရနေသည့် လက်ေှိ အန္တောယ်ကို ရဖာ်ထုတ်ေန်မဖစ်သည်။ GBV အရေးရေါ်ဖုန်း လက်ခံေန်ထြ်းအရနနှင့် 
ကရလးအတွက် အရကာင်းဆုံး အကျ ိုးရကျးဇူးေေှိေန် အချနိ်ြီ တုံ့မေန်ရဆာင်ေွက်ရေးနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ော ဥေရဒ 
(ဥေြာ - ကရလးသူငယ်အခွင့်အရေးဥေရဒ)၊ ြူေါဒြျားနှင့် ကရလးသူငယ် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေး ေန်ရဆာင်ြှုရေး 
ရနရသာ ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားကိုလည်း သိထားေန် အရေးကကီးသည် (ဥေြာ - ေဲတေ်ဖွဲ့၊ ကရလးသူငယ် ရစာင့်ရေှာက ်
ရေးအဖွဲ့ သို့ြဟုတ် အမခားဆီရလျာ်ရသာ ဌာနြျားသို့ ဆက်သွယ်ေန် သင့်ြသင့်)5 6

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေားအတွျ်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၅	-	ျကလးသူငယ်	နှင့်	အသျ်မမြည့်ကသးသူမေားအား	ျူညီမေင်း	
-	ကရှာင်ရန်	ကဆာင်ရန်မေား	-	ျိုကျည့်ြါ။

၃။	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	LGBTQIA+	မေားအတွျ်	ကဘးျင်းလံုခေုံကရး	အစီအစဉ်ကရးဆဲွမေင်း
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် LGBTQIA+ မဖစ်သူြျားြှာ အြျားအားမဖင့် အထီးကျန်ဖေီး ရုေ်ေိုင်းဆိုင်ော အန္တောယ်မေုြှုနှင့် လိင်ေိုင်းဆိုင်ော 
ရစာ်ကားြှုြျား ခံေနိုင်ရမခေှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် ယုံြကည်ေြည့်သူ သို့ြဟုတ် ကူညီရေးြည့်ကွန်ေက်ကို ေှာရဖွေန် အခက်အခဲ 
ေှတိတေ်ာ အန္တောယမ်ဖစန်ိငုရ်မခ သိုြ့ဟတု ်ြြိကိိယုက်ိသုတရ်သမခင်းတို ့ြမဖစရ်ေါ်ရစဘ ဲရေှာငေ်ှားနိငုေ်နအ်တကွ ်အလျငအ်မြန ်
ြကားေင်ရဆာင်ေွက်ရေးေန်နှင့် တည်တံ့ခိုင်ြာရသာ ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲနိုင်ေန် လိုအေ်သည်။7

ဆက်လက်ေှင်သန်သူ LGBTQIA+ ြျားအတွက် အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်း၏ တာေန်ြှာ အရမခအရနဆိုင်ော အချက် 
အလက်အားလုံးကို ေယူြှတ်သား၍ အတူတွဲဖေီး လတ်တရလာရမဖေှင်းနည်းကို ရဖာ်ထုတ်ကာ ြေှိြမဖစ်ရသာ ရဘးကင်း 
လုံခခုံရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲနိုင်ရေးကို ဦးစားရေးေန်မဖစ်သည်။ အရေးအကကီးဆုံးြှာ ေန်ထြ်း ြျားသည် LGBTQIA+ ြျားအရေါ် 
ောဇေတ်ရြကာင်းအေ မေစ်ြှုရမြာက်ရစရသာ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ ဥေရဒြျား၊ အာဏာေိုင်ြျားနှင့် လုံခခုံရေးတာေန်ေှိသူြျားတွင် 
ခွဲမခားဆက်ဆံရသာ ခံယူချက်ြျား ေှိတတ်မခင်း၊ ကျားြရေးော သတ်ြှတ်ချက် တိကျြှု ြေှိသူြျားအရေါ် ေန်လိုြှု သို့ြဟုတ် 
သည်းြခံြှု မဖစ်ရစတတ်ရသာ လူြှုဓရလ့ ထုံးစံစံနှုန်းြျား စသည်တို့ကို သိေှိထားသင့်သည်။8 အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ေန်ရဆာင် 
အဖွဲ့ြျားသည် ြိြိတို့၏ ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းြျားထဲတွင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ LGBTQIA+ ြျားအား ကူညီရေးနိုင်သည့် 
သို့ြဟုတ် အနည်းဆုံးအရနနှင့် ခွဲမခားနှိြ်ချဆက်ဆံမခင်း ြေှိသည့် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားေှိရစေန် တတ်နိုင်သရေွ့ အမဖစ် 
နိုင်ဆုံး ေှာရဖွထည့်သွင်းထားသင့်သည်။

၄။	သတ်ကသရန်	အကတွးမေား/အမြုအမူမေားရိှကနသည့်	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူမေားအတွျ်	
ကဘးျင်းလံုခေုံကရး	အစီအစဉ်ကရးဆဲွမေင်း
သတ်ရသနိုင်သည့် အြှုကိစ္စြျားအတွက် ရဘးကင်းလုံခခုံြှု အစီအစဉ်ရေးဆွဲောတွင် အရမခအရနကို ထိန်းသိြ်းနိုင်ေန်အတွက် 
တည်ဖငိြ်ြှုေေှိရစဖေီး သတ်ရသြှုကို တားဆီးနိုင်ေန်အတွက် ဖုန်းလက်ခံသူနှင့် ကကီးြကေ်သူ တို့၏ ထေ်ရဆာင်း အားထုတ်ြှုြျား၊ 
လုံရလာက်ရသာ စကားလုံးြျား (ရအာက်တွင်ရဖာ်မေထားရသာ အသက် ကယ်တင်နိုင်ေန် ကနဦး အကကံမေုချက်ြျားနှင့် 
ရနာက်ဆက်တွဲ ၆ ြှ ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲေန် အန္တောယ် ကျရောက်နိုင်ရမခကို တိုင်းတာသည့် ရြးခွန်းြျား 
နှင့် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြှ လတ်တရလာ အန္တောယ် ေှိြေှိ ရဖာ်ထုတ်ေန်နည်းလြ်း - တို့ကို ြကည့်ေါ)၊ အရေးရေါ်အရမခအရန 
စီြံခန့်ခွဲရေး ကျွြ်းကျင်ြှုနှင့် စိတ်ေိုင်းဆိုင်ော အင်အားေှိြှုတို့ကို လိုအေ်သည်။9

၅။ https://www.unicef.org/myanmar/child-protection/  
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.
xsp?documentId=BFBAB7AD3A65FEF6C12584AE007B3FDC&action=OpenDocument#:~:text=On%2023%20July%202019%2C%20
the,children%20affected%20by%20armed%20conflict.

၆။ https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/gbv_pocket_guide.pdf

၇။ https://outrightinternational.org/ongoing-myanmar-crisis-situation-lgbtiq-people

၈။ https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MHPSS-CountryCasesAndOverview.pdf

၉။ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CZVMBnGCC-vRS98zLdeGokze8n7hOM6e
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ျိုယ့်ျိုယ်ျို	သတ်ကသမှုမေားအတွျ်	အသျ်ျယ်တင်နိုင်ရန်	ျနဦးအကျံမြုေေျ်မေား	

အလွန်တိကျရသာ ရြးခွန်းြျား ရြးမြန်း၍ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ လုေ်ရဆာင်ေန် ကကံေွယ် ချက်အဆင့်ကို ဆန်းစစ်ေန် 
(သင် ဘယ်လို ခံစားရနေသလဲ၊ သင် ဘာရတွ စဉ်းစားရနလဲ ရမောမေရေးနိုင်ြလား)။ (သတ်ရသမခင်းဟူရသာ) လုေ်ရဆာင်ြှု၏ 
အြည်ကို ြည်သည့် အရြကာင်းရြကာင့်ြဆို ရဖာ်မေရမောဆိုမခင်းအား ရေှာင်ြကဉ်ေါ။ ဥေြာ - သူ၊ သူြအား ဘာရြကာင့ ်
သတ်ရသချင်တာလဲဟု ရြးမြန်းမခင်း၊

သနားြကင်နာြှုနှင့် စာနာြှုတို့ကို မေသေါ။ သူတို့၏ အရတွးြျားကို ထုတ်ရဖာ်ရမောမေေါက ယုံြကည်ြှု နှင့် သတ္တိေှိြှုတို့အတွက် 
ချးီကျူးေါ။ ရဘးကင်းလုံခခုံြှု အစီအစဉ်ကို အတူစဉ်းစားြကေန် သို့ြဟုတ် မဖစ်နိုင်ေါက ေှိရနသည့်ရနောကို ရမောမေေန် 
သို့ြဟုတ် ဆက်သွယ်ေြည့် သူတစ်ဦး၏ အြည်ကို ရမောမေနိုင်ေန်အတွက် လုံရလာက်စွာ သက်ရတာင့်သက်သာေှိနိုင်ြှုကို 
ရေးအေ်ေါ။

ရေွးချယ်နိုင်ြည့် မဖစ်နိုင်ရသာအကူအညီအြျ ိုးြျ ိုးကို ရမောမေေါ (အကူအညီရေးေန် တစ်ဦးဦးကို ရစလွှတ်ရေးမခင်း၊ အားထား 
ယုံြကည်ေြည့် ြိတ်ရဆွတစ်ဦး၊ သူ၊သူြ၏ကိုယ်စား ဆက်သွယ်နိုင်ြည့်သူ)။ လက်ခံေင်ဆိုင်ေန်အတွက် ဆက်လက်ေှင်သန ်
သူ၏ နည်းဗျူဟာနှင့် အစီအြံြျားကို ရဖာ်ထုတ်ေါ။

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေား	ရရှိရန်အတွျ်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၆	-	ကဘးျင်းလုံခေုံမှု	အစီအစဉ်အတွျ်	
အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကမေျို	တိုင်းတာရန်ကမးေွန်းမေားနှင့်	ဖုန်းကေါ်ဆိုသူ၏	လတ်တကလာအန္တရာယ်ျို	ကဖာ်ထုတ်	သတ်မှတ်ရန်	
ြုံ	၁	တို့ျို	ကျည့်ြါ။	GBV	ဝန်ကဆာင်မှုမေားျို	အကဝးမှကြးအြ်ရန်	ဖုန်းဆျ်သွယ်မှုအကမေမြု	မဖစ်ရြ်စီမံေန့်ေွဲမှုနှင့်	
အကရးကြါ်ဖုန်းလိုင်းမေားအား	အဓိျထားသည့်	ျိုဗစ်	၁၉	လမ်းညွှန်မှ	ရယူထားသည်။10

ြံု	၁။	ဖုန်းကေါ်ဆုိသူ၏	လတ်တကလာအန္တရာယ်ျုိ	ကဖာ်ထုတ်သတ်မှတ်မေင်း11

ေှင့်ြှာ အခု အသက်ရဘးအန္တောယ် ေှိရနသလား

ဟုတ်ေါတယ်

ဟုတ်ေါတယ်

ဟုတ်ေါတယ်

ြဟုတ်ေါ

ြဟုတ်ေါြိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ ရခါ်ရနတာလား

ဖုန်းမေတ်သွားေင် မေန်ရခါ် ဆိုနိုင်ြလား၊ လုံခခုံရေး 
ရြကာင့် ကျွန်ြဘက်က ဖုန်း မေန်ရခါ်ရေးဖို့ ြသင့်လို့ေါ

ေှင်ဘယ်ရနောြှာလဲ၊

အထဲေင်ဖေီး ရသာ့ခတ်ရနလို့ေနိုင်တဲ့ အခန်း ေှိလား၊

တစ်ရယာက်ရယာက်ကို အကူအညီရခါ်လို့ 
ေနိုင်ြလား၊ ဒါြှြဟုတ် ကျွန်ြက ဖုန်းဆက်ရခါ် 

ရေးေြလား၊

ေှင် အခုရနောကရန အန္တောယ်ြေှိဘဲ ထွက်လာလို့ 
ေနိုင်လား၊

ေှင် ေဲကို ရခါ်နိုင်ြလား၊ ဒါြှြဟုတ် အေင်က ေှင်နဲ့ 
ဆက်သွယ်ဖူးတဲ့ ေေ်ေွာထဲက တစ်ရယာက်ရယာက်ကို 

ရခါ်လို့ ေနိုင်ြလား၊

ဆက်လက်ေှင်သန်သူအတွက် ေုံြှန် 
မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုရေးေန်

၁၀။ https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-01/covid-guidance-on-remote-gbv-services-

၁၁။ https://reliefweb.int/report/world/guidelines-mobile-and-remote-gender-based-violence-gbv-service-delivery-enmy
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ဃ။	အကရးကြါ်ဖုန်းလျ်ေံသည့်	ဝန်ကဆာင်မှုကြးသူမေားအတွျ်	ကဘးျင်းလံုခေုံမှုျုိကသေောကစမေင်း
GBV ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျား အထူးသမဖင့် ေဋိေက္ခမဖစ်ရနရသာနယ်ရမြြျားတွင် ေှိရနသူြျားြှာ ဖခိြ်းရမခာက်ြှု၊ နှိြ်ချဆက်ဆံြှု၊ 
လက်နက်မဖင့် တိုက်ခိုက်ြှုနှင့် အမခားေဋိေက္ခနှင့်ဆက်နွယ်ရသာ အြကြ်းဖက်ြှုြျား ကကုံရတွ့ေနိုင်ရမခေိုေှိသည်။ ေန်ရဆာင်ြှု 
ရေးသူြျားကို ထိုအရမခအရနြျားြှ ကာကွယ်နိုင်ေန်အတွက် တုံ့မေန်ရဆာင်ေွက်ရေးရနရသာ ဌာနြျားသည် လုံခခုံရသာ 
ေန်းကျင်တွင်ေှိရနေန်နှင့် အရေးရေါ်အရမခအရနမဖစ်လာေါက ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုနှင့် အရေးြှ ေန်ရဆာင်ြှုရေးရနသူြျား 
ရဘးကင်းစွာ ထွက်ခွာနိုင်ေန် အလွန်အရေးကကီးသည်။ ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားအတွက် ရဘးကင်းလုံခခုံြှုသည် အဖွဲ့အစည်း၏ 
အန္တောယ်ရလှော့ချရေး ယန္တေားြျားနှင့် ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အုေ်စုလိုက် ကကီးြကေ်ရစာင့်ရေှာက်သည့်စနစ် (warden)  ေှိေါက 
၎င်းတို့နှင့် ချတိ်ဆက်ရေး ထားသင့်သည်။

အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှု ရဆာင်ေွက်ရနရသာ အဖွဲ့အစည်းသည် ရဘးကင်းလုံခခုံြှုေှိရြကာင်း ရသချာရစေန် ြည်သို့ 
လုေ်ရဆာင်နိုင်သနည်း -

�� လက်ရတွ့ရမြမေင်တွင် ရဘးကင်းစိတ်ချေြှုနှင့် လုံခခုံရေးအရမခအရနြျားကို ေုံြှန်ဆန်းစစ်မခင်း

�� ေန်ထြ်းြျား၊ ရဒသခံြိတ်ဖက်ြျား၊ ြိတ်ရဆွြျား၏ ရဘးကင်းလုံခခုံရေးကို ချနိ်ညှိေန်နှင့် အချနိ်နှင့် တစ်ရမေးညီ 
အရမခအရနသတင်းြျား ေုံြှန် ြှေရေ၊ ေေှိနိုင်ေန်အတွက် စိတ်ချအားထားေရသာ ရဒသခံ ေေ်ေွာလူထု အဖွဲ့ေင်ြျားနှင့် 
ကွန်ေက်တည်ရဆာက်ထားမခင်း

�� အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျားအတွက် ရဘးကင်းစိတ်ချေရသာ သယ်ယူေို့ရဆာင်ရေးနှင့် 
လာရောက်စုစည်းနိုင်ရသာ ရနောြျား စီစဉ်ရေးမခင်း 

�� ရမြမေင်တွင် လူသားချင်းစာနာြှုလုေ်ငန်း လုေ်ရဆာင်ရနရသာ နိုင်ငံတကာ ြိတ်ဖက်ြျားနှင့် ညှိနှိုင်း ရဆာင်ေွက်၍ 
လုံခခုံရေးဆိုင်ော အန္တောယ်ေှိနိုင်ရမခြျားနှင့် ရလျာ့ချရေး အစီအြံြျားကို သတင်းအချက်အလက်ြှေရေေေှိေန် ေုံြှန် 
ဆက်သွယ်ဖေီး ရသချာရစမခင်း

�� ေန်ထြ်းြျားအား အရမခအရနအြျ ိုးြျ ိုးတွင် ရဘးကင်းလုံခခုံြှု အစီအစဉ်ရေးဆွဲနိုင်ေန် သင်တန်းရေးမခင်း12

ဝန်ထမ်းမေား	ကဘးျင်းလုံခေုံမှု	အစီအမံ	

�� ြိြိ၏ အြည်ကို ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား ြှေရေရမောမေမခင်း ြမေုေ

�� အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းတွင် သီးမခားအြည်တစ်ခုကို အသုံးမေုေန်၊ သို့ြှသာ ဖုန်းရခါ်ဆိုြှု ြှတ်တြ်းတွင် ြည်သည့်ေန်ထြ်း 
ေါေင်ရဆာင်ေွက်ခဲ့ရြကာင်း ရမခောရကာက် နိုင်ြည်။

�� လွတ်လေ်ြှုအားနည်းရသာရနောြျားတွင် အရေးရေါ်ဖုန်းရမောဆိုြှုြျား ြမေုလုေ် ေါနှင့်။ သင့်အနီးြှ 
ြကားသွားနိုင်သူတစ်ဦးဦးက ဆက်လက်ေှင်သန်သူတစ်ဦး၏ အြှုကိစ္စတွင် သင်ေါေင်ရနရြကာင်း ရဖာ်ထုတ်မခင်းမဖင့် 
ရဘးကင်းလုံခခုံြှု ေျက်မေားနိုင်သည်။

�� သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်အဖွဲ့အစည်းတို့ ဆက်လက်ေှင်သန်သူတစ်ဦးနှင့် ဆက်သွယ် ချက်အား ရဖာ်မေသည့် 
စာမဖင့်ရေးသားထားသည့် ြှတ်တြ်းအားလုံးကို လုံရလာက် စွာ ထိန်းသိြ်းကာကွယ်ြှုေှိရြကာင်း ရသချာရစေန်အတွက် 
ြှတ်တြ်းတင်မခင်း လုေ်ငန်း လြ်းညွှန်အတိုင်း လိုက်နာရဆာင်ေွက်ေါ။

၁၂။ https://reliefweb.int/report/world/guidelines-mobile-and-remote-gender-based-violence-gbv-service-delivery-enmy)
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ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါကို ဦးတည်သည့် ေန်ထြ်း ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအြံြျားတွင် ရအာက်ေါတို့ ေါေင်သည်။

�� ကြ္ဘာကေ်ရောဂါဆိုင်ော ကန့်သတ်ြှုြျားနှင့် ကျန်းြာရေး အစီအြံြျားကို လုံးေဥဿုံ လိုက်နာေန်။ 
တစ်ကိုယ်ရေအတွက် ရနောထိုင်ခင်းြျား နှင့် လုေ်ငန်းအရထာက်အကူေစ္စည်းြျား ရဘးကင်းရစရေးအတွက် 
ေိုြိုဦးတည် ရဆာင်ေွက်မခင်းလည်း အေါအေင် မဖစ်သည်။

�� ဖုန်းလက်ခံြှုြျားမေုလုေ်မခင်းအတွက် သင့်ရလျာ်ရသာ ရဘးကင်းလုံခခုံရေး ြူေါဒြျားနှင့် လုေ်ငန်းစဉ်ြျားေှိေန်၊

�� ေိုြိုြကာေှည်စွာ အမေင်ြထွက်ေရသာ အရမခအရနြျား သို့ြဟုတ် ကြ္ဘာကေ်ရောဂါ တိုးေွားလာချနိ်ြျားတွင် 
ေန်ထြ်းရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲြှုအား စီြံခန့်ခွဲေန်၊

�� WhatsApp, Skype, Messenger သို့ြဟုတ် Zoom13 စရသာ ေေှိနိုင်သည့် ဆက်သွယ်ရေး အရထာက်အကူြျားြှ 
တစ်ဆင့် ကကီးြကေ်သူြျားနှင့် ေညာေှင်ြျားက ေန်ထြ်းြျား၏ ြိြိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ရစာင့်ရေှာက်ြှု၊ စိတ်ဖိစီးြှု 
ရလှော့ချမခင်းစသည်တို့အတွက် အရေးြှ ရဆွးရနွးရေးမခင်းမဖင့် အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျား၏ 
ဘေသာယာရေးကို ဆန်းစစ်ေန်။ အရေးအကကီးဆုံးြှာ အဖွဲ့ေင်ြျား အချင်းချင်း ရလ့လာသင်ယူမခင်းနှင့် အနီးကေ် 
သင်ြကားရေးမခင်းမဖင့် ကူညီရေးေန် မဖစ်သည်။14

အဓိျ	လုြ်ကဆာင်မှုမေား	

GBV အြကြ်းဖက်ြှု နှင့် ကျူးလွန်သူအြျ ိုးအစား၊ ြျ ိုးနွယ်စုနှင့် ကျန်းြာရေးနှင့် ဥေရဒရေးော ေင်းမြစ်ြျား ေယူနိုင်ခွင့်တို့ 
အေါအေင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ ရနာက်ခံအရမခအရနနှင့် ဆီရလျာ်သည့်မဖစ်ေေ်ကို အရမခခံကာ GBV ရဘးကင်းလုံခခုံရေး 
အစီအစဉ်ဆွဲမခင်း

ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအစဉ်ြျားြှာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ ကျန်းြာရေးနှင့် ရဘးကင်းလုံခခုံရေးအရေါ် အရကာင်း/အဆိုး 
သက်ရောက်နိုင်သည့် ညွှန်းေို့စနစ်၏ ရမောင်းလဲရနသည့် အရြကာင်းအချက်ြျားအေ အချနိ်နှင့် တစ်ရမေးညီမဖစ်ေန် ရသချာ 
ရစေြည်။ (ဥေြာ - ေင်းမြစ်ြျား ေယူနိုင်ြှုနှင့် သွားလာရေး ကန့်သတ်ချက်ြျားအရေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်နိုင်ရစသည့် 
ကိုဗစ် ၁၉ မေန့်ေွားြှု၊ အဓိကကျသည့် နိုင်ငံရေး၊ ဥေရဒရေးော သို့ြဟုတ် ေဋိေက္ခ စတင်မဖစ်ေွားမခင်း)

အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းနည်းေညာကို ရဘးကင်းလုံခခုံစွာ အသုံးမေုနိုင်ရေးအား မြှင့်တင်ေန်နှင့် ကျူးလွန်သူြျားြှ ဆက်သွယ်ြှု 
ြျားကို ရမခောခံဖေီး အန္တောယ်ရေးနိုင်ရမခြှ ကာကွယ်ေန်အတွက် ဖုန်းရခါ်ဆိုြှု၏ အစေိုင်းတွင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူနှင့် 
ဆက်သွယ်၍ ရဘးကင်းလုံခခုံရေးနည်းလြ်းြျားအရြကာင်း ရဆွးရနွးရမောဆို ထူရထာင်မခင်း

အထူးသမဖင့် အရေးရေါ်အရမခအရနနှင့် စိတ်ထိခိုက်လှုေ်ေှားရနချနိ်ြျားတွင် ရဆာင်ေွက်နိုင်စွြ်းကို ေံ့ေိုးရေးနိုင်ေန်အတွက် 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား စာမဖင့်ရေးသားထားသည့် ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအစဉ်ြျားကို ထိန်းသိြ်းထားေှိေန် 
တိုက်တွန်းမခင်း

၁၃။ ဒီဂျစ်တယ်လြ်းရြကာင်းအြျ ိုးြျ ိုးကို အသုံးမေုောတွင် လုံခခုံရေးနှင့် ရဘးကင်းရေးအတွက် စိုးေိြ်ြှုေှိေါက “Digital tools safety and security” ြှ 
အထက်ေါအေိုင်းကို ေည်ညွှန်းဖတ်ရှုေါ။

၁၄။ https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-01/covid-guidance-on-remote-gbv-services-04012021.pdf
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စံနှုန်း	၂။	ကလးစားမှု	
အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းြျားအရနနှင့် ေန်ထြ်းအားလုံး၏ ရဆာင်ေွက်ြှုြှာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ အရကာင်းဆုံး အကျ ိုးစီးေွား 
နှင့် ရေွးချယ်ြှုအရေါ် ရလးစားြှုေှိရြကာင်း ရသချာရစေန်အတွက် လြ်းညွှန်ချက်ကို လိုက်နာရစေြည်။

ျ။	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူျုိ	ဗဟုိမြုသည့်နည်းလမ်း
“ဆက်လက်ေှင်သန်သူကို ဗဟိုမေုသည့်နည်းလြ်း” သည် ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား စွြ်းရဆာင်လုေ်ကိုင်နိုင်ြှု တိုးတက် 
ရစေန် ေည်ေွယ်မခင်းမဖစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆက်လက်ေှင်သန်သူအရနနှင့် ြိြိကိုယ်တိုင်ထိန်းချုေ်ြှု မေုနိုင်ရစေန် ရဆာင်ေွက ်
ရေးသည့်နည်းလြ်းမဖင့် ေန်ရဆာင်ြှုြျားကိုရေးသည်။ သူြအရနနှင့် ရေွးချယ်စောြျားကို ဆန်းစစ်နိုင်ေန်နှင့် ဆုံးမဖတ်ချက် 
ချနိုင်ေန် ကူညီရေးသည်။”15

လကရ်တွ့တငွ ်ဆကလ်ကေ်ငှသ်နသ်ကူိ ုဗဟိမုေုသည့န်ည်းလြ်းသည ်အရေးရေါ်ဖနု်းလကခ်ေံနထ်ြ်းြျား အရနနငှ့ ်ဆကလ်က် 
ေှင်သန်သူ၏ ရေွးချယ်ြှုကို သိြှတ်ထားမခင်း၊ လုေ်ငန်းစဉ်တစ်ရလှောက်တွင် ရတွ့ကကုံခံစားခဲ့ေသည့် GBV မဖစ်ေေ်အြျ ိုးအစား 
ြျား၊ ၎င်းတို့၏ ဓရလ့ထုံးစံ၊ ြျ ိုးနွယ်စုနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ရနာက်ခံအရမခအရန၊ လူြှုအဆင့်နှင့် လိင်စိတ်ကိုင်းညွှတ်ြှု 
တို့အရေါ် အရမခခံ၍ စီေင်ဆုံးမဖတ်ရေဖန်မခင်းြျား ြမေုရြကာင်း ရသချာရစေန် လုေ်ရဆာင်မခင်း၊ ရမောဆိုေန် ဘာသာစကား၊ 
အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်း၏ ကျားြရေးော၊ ရဆွးရနွးြှု၏ အရနှးအမြန်နှုန်းထားတို့နှင့် စေ်လျဉ်း၍ ၎င်းတို့၏ လိုလားချက်၊ 
၎င်းတို့၏ မဖစ်စဉ်ထဲြှ ရဖာ် ထုတ်တင်မေလိုသည့်အချက်ြျား၊  ေန်ရဆာင်ြှုအတွက် ညွှန်းေို့ေန်ရနော စသည်တို့ကို ၎င်းတို့အား 
ရြးမြန်းမခင်းတို့ ေါေင်သည်။ ဆက်လက်ေှင်သန်သူက ဦးရဆာင်ေန်မဖစ်ဖေီး ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူ၏ အခန်းကဏ္ဍြှာ ေေှိ နိုင်ရသာ 
ေနရ်ဆာငြ်ှုြျားအရြကာင်းနငှ့ ်ေနရ်ဆာငြ်ှု ြျားေယမူခင်း သိုြ့ဟတု ်တုံမ့ေနရ်ဆာငေ်ကွမ်ခင်းတို၏့ အကျ ိုးအမေစြ်ျားအရြကာင်း 
သတင်းအချက်အလက်ရေးမခင်း မဖစ်သည်။ သို့ရသာ် ဆုံးမဖတ်ချက်ချေန်ြှာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ လုေ်ေိုင်ခွင့်သာမဖစ်သည်။

ေ။	လူ့အေွင့်အကရးရှုကထာင့်မှကန၍	ရှုမမင်ကသာ	ဝန်ကဆာင်မှုကြးမေင်း၏	သွင်မြင်လျ္ခဏာမေား
အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ရဆာင်ေွက်သူတို့သည် ရအာက်ေါတို့ကို လုေ်ရဆာင်ေန် လိုအေ်သည်။

�� လူ့အခွင့်အရေးကုိ မြှင့်တင်ရေးေန် နှင့် လူထုအရေါ် သက်ရောက်ြှုေိှရသာ ခဲွမခားဆက်ဆံြှုအားလံုးကုိ မေစ်တင်ရှုံ့ချေန်

�� လူနည်းစုအုေ်စုြျားနှင့် ေိုြို ထိခိုက်ခံစားေလွယ်ရသာ လူထုကို ကာကွယ်ရေးေန်အတွက် ဆက်လက်ေှင်သန်သူကို 
ဗဟိုမေုရသာ ေန်ရဆာင်ြှုြျားရေးေန်

�� အလုေ်ေန်ေိမခင်း ြမဖစ်ရစေန်အတွက် လုံရလာက်ရသာ လူသားေင်းမြစ်ေှိေန် ရသချာရစဖေီး ြတူညီရသာ 
အရမခအရနြျားတွင် အရေးရေါ်ကိစ္စြျားကို ရမဖေှင်းနိုင်ေန်နှင့် အချနိ်ြီ၊ တိကျသင့်ရလျာ်ရသာ တုံ့မေန်ြှုြျား 
ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန်အတွက် အေည်အရသွးမေည့် GBV ေန်ထြ်းြျား ေှိေန်

�� ေန်ထြ်းခန့်ထားောတွင် ခွဲမခားနှိြ်ချြှု၊ ဓရလ့ထုံးစံ သို့ြဟုတ် ြျ ိုးနွယ်စု၊ လူြျ ိုးရေး ဘက်လိုက်ြှုြျား ေှိရနသည့် 
ရလှောက်ထားသူြျားကို ရေှာင်ေှားနိုင်ေန်အတွက် သတိမေုထားေန်

�� ေန်ထြ်းြျားတွင် သင့်ရလျာ်စွာ သီးသန့်လွတ်လေ်ရသာ ရဆွးရနွးရြးမြန်းြှုြျား မေုလုေ်နိုင်သည့် အရနအထားေှိဖေီး 
အလုေ်တာေန်ချနိ် ြြျားလွန်းရြကာင်း ရသချာရစေန်

၁၅။ UNFPA Guidelines on the Provision of Remote Psychological Support
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ဂ။	GBV	အတွျ်	ကဆာင်ရွျ်ကနသူမေားအကျား	ကလးစားမှုရိှသည့်	ဓကလ့ျုိ	တည်ကဆာျ်ရန်
ရလးစားြှုေှိသည့် ဓရလ့ကို တည်ရဆာက်ေန်အဆင့်တစ်ခုြှာ လူတစ်ဦးတွင် အေျက်သရဘာရဆာင်သည့် တုံ့မေန်ြှုကို 
မဖစ်ရစတတ်ရသာ ကိုယ်ေိုင်ခံစားချက်နှင့် အယူအဆြျားအရြကာင်း ရသချာစွာ စဉ်းစားဆင်မခင် ြကည့်ေန်နှင့် ရအာက်ေါတို့ 
ေါေင်ေတ်သက်ရနရသာအခါြျား၌ အမေန်အလှန်ရမောဆိုောတွင် သိြှတ်သတိထားေန် -

�� စိတ်ကျန်းြာရေးကိစ္စြျား၊ ြူယစ်ရဆး အလွဲသုံးမခင်း 

�� ြျ ိုးနွယ်စု၊ ဘာသာရေး၊ လူြှုရေး နှင့်/သို့ြဟုတ် နိုင်ငံရေးရနာက်ခံအရြကာင်း

�� ဘာသာစကား အတားအဆီး အခက်အခဲရြကာင့် စိတ်ေျက်မခင်း

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ ရမောဆိုချက်သည် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူ၏ အမြင်တွင် “ြြှန်ကန်” ဟု ထင်ေသည့်အခါ

စံနှုန်း	၃။	သတင်းအေေျ်အလျ်မေားလုံခေုံစွာ	ထိန်းသိမ်းကြးမေင်း	
အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ရဆာင်ေွက်သူတို့အရနမဖင့် GBV ြှ ဆက်လက်ေှင်သန်သူက ြှေရေရမောမေရသာ အချက် အလက်ြျားြှာ 
အလွန်တော ထိခိုက်လွယ်ရြကာင်း သိြှတ်ထားသင့်ဖေီး သတင်းအချက်အလက်ြျားကို လုံခခုံစွာ ထိန်းသိြ်းရေးေန် စည်းြျဉ်း 
ြျားနှင့် သတင်းေို့ေန် လုေ်ထုံးလုေ်နည်းြျားနှင့် ေုံစံြျားကို လိုက်နာေြည်။

GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ရဆာင်ေွက်သူတို့သည် ဆက်လက်ေှင်သန်သူက ြှေရေရမောမေရသာ အချက်အလက် အားလုံးကို 
လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းရေးေန် စည်းြျဉ်းြျားအတိုင်း လိုက်နာလုေ်ရဆာင်ေြည်။ ြလိုက်နာေါက ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၊ 
၎င်း၏ ြိသားစုနှင့် ရဆွြျ ိုးြျားအဖို့ ဆိုးေွားရသာ၊ အသက်အန္တောယ်ထိခိုက်နိုင်ရမခေှိသည်။ အရေးြှ အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း 
ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူေန်ထြ်းသည် လုေ်ရဖာ်ကိုင်ဖက်ြျား၊ ြိတ်ရဆွြျား၊ ြိသားစုေင်ြျားက ြ ရနှာင့်ယှက်နိုင်ရသာ သီးမခား 
လွတ်လေ်ရသာရနောတွင်သာ ဖုန်းရခါ်ြှုြျားကို လက်ခံသင့်သည်။

ျ။	အရွယ်ကရာျ်ပြီးကသာ	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ၏	အသိကြးသကဘာတူညီမှု	
ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ အသိရေးသရဘာတူညီြှုကို ေယူသည့်လုေ်ငန်းစဉ်သည် GBV ေန်ရဆာင်ြှုြျားကို အဓိေ္ပါယ်မေည့်ေစွာ၊ 
ဂုဏ်သိက္ခာေှိစွာ ရေးအေ်နိုင်ရေးအတွက် အရေးကကီးေါသည်။ ထိုလုေ်ငန်းစဉ်ကို လုေ်ရဆာင်ြှသာ ဆက်လက်ေှင်သန်သ ူ
အရနမဖင့် ၎င်းတို့အား ကူညီရစာင့်ရေှာက်ြှုရေးသည့် အဆင့်ြျားနှင့် ြိြိတို့၏ ရေွးချယ်ြှု၊ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျား၏ ရနာက်ဆက်တွဲ 
သက်ရောက်နိုင်ရမခြျားကို အမေည့်အေ သိေှိနားလည်ရြကာင်း ရသချာရစြည်မဖစ်သည်။

အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ေန်ရဆာင်ြှုရေးရသာ ေန်ထြ်းသည် ေန်ရဆာင်ြှုြရေးြီ သို့ြဟုတ် ညွှန်းေို့မခင်းြမေုြီ ဆက်လက် 
ေှင်သန်သူထံြှ ‘အသိရေးသရဘာတူညီြှု’ ကို ေယူေန်လိုအေ်သည် (ရနောဌာနတစ်ခုြှ ေန်ရဆာင်ြှုရေးမခင်း မဖစ်ေါက စာမဖင့ ်
ရေးသားထားရသာ သရဘာတူခွင့်မေုချက်၊ ဖုန်းမဖင့် ေန်ရဆာင်ြှုရေးေါက နှုတ်မဖင့်ရမောဆိုရသာ သရဘာတူခွင့်မေုချက်)။ 
သို့ြှသာ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု အတွက် ခိုင်ြာဖေီး ဆီရလျာ်ရသာ သတင်းအချက်အလက်ြျားကို ြှေရေနိုင်ြည်။ ဥေြာ - ဆက်လက် 
ေှင်သန်သူြှ ရေွးချယ်ရသာ ေန်ရဆာင်ြှုဆီသို့ ညွှန်းေို့ောတွင် “သိေှိေန် လိုအေ်ရြကာင်း” ရသချာြှသာ အချက်အလက်ြျားကို 
ြှေရေေြည်။

ေ။	အရွယ်မကရာျ်ကသးကသာ	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	ျကလးငယ်၏	အသိကြးသကဘာတူညီမှု	
(INFORMED	CONSENT/ASSENT)
အေွယ်ြရောက်ရသးရသာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ ကရလးငယ်ထံြှ အသိရေးသရဘာတူညီြှုကို ေယူောတွင် အရေးရေါ် 
ဖုန်းလိုင်း ေန်ရဆာင်ြှုရေးရသာ ေန်ထြ်းသည် ကရလးအတွက် အရကာင်းဆုံးမဖစ်ရစြည့်အောကို သိနားလည်ရစေန် အထူး 
ဂရုမေုသင့်သည်။ အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ေန်ရဆာင်ြှုရေးရသာ ေန်ထြ်းသည် ဆက်လက်ေှင်သန်သူကရလးငယ်နှင့် ရမောဆို 
ရဆွးရနွးောတွင် ေင်းေင်းနှီးနှီးမဖင့် သက်ရသာင့်သက်သာမဖစ်ရစရသာ အသုံးအနှုန်းြျားနှင့် ရမောဆိုေန် အလွန်အရေး 
ကကီးသည်။ ေန်ရဆာင်ြှု ြျားရေးေန်၊ သိေှိနားလည်ဖေီးြှ ရေးအေ်ရသာ သရဘာတူခွင့်မေုချက်ကို ေယူေန်နှင့် (အသက်အေွယ်နှင့် 
အေွယ်ရောက်ြှုအရေါ် ြူတည်၍) ၎င်းတို့အတွက် ဆုံးမဖတ်ြှုြျား မေုလုေ်ေန်လိုအေ်ရသာ အချက်အလက်အားလုံးကို 
ကရလးအားရေးအေ်ေြည်။ ကရလးသည် အသက် ၁၅ နှစ်ရအာက် မဖစ်ေါက ကရလးကို ရစာင့်ရေှာက်ရနသူ သို့ြဟုတ် 
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တာေန်ေှိရသာ အေွယ်ရောက်ဖေီးသူြျားက ကရလးကိုယ်စား အသိရေးသရဘာတူညီြှု (consent) ကို ရေးနိုင်သလို ကရလး 
ကလည်း သူ၏ အသိရေးသရဘာတူညီြှု (assent) ကို နှုတ်အားမဖင့်ရေးေြည်။ ကရလးသည် လုံရလာက်စွာ အေွယ် 
ရောက်သူမဖစ်ေါက သူ/သူြ ကိုယ်တိုင် အသိရေးသရဘာတူညီြှု (consent) ကို ရေးနိုင်သည်။ သို့ြဟုတ် ရစာင့်ရေှာက်ရနသူ 
ထံြှ အသိရေးသရဘာတူညီြှု (consent) ရတာင်းခံမခင်း မဖစ်ေါကလည်း ကရလးထံြှ ခွင့်မေုချက် (permission) ကို 
ရတာင်းခံေေါြည်။

မြန်ြာဘာသာစကားမဖင့် “အသိရေးသရဘာတူညီြှု” ဟူ၍ အဓိေ္ပါယ်ေရသာ စကားလုံးနှစ်လုံး မဖစ်သည့် “informed consent” 
နှင့် “informed assent” တို့ြှာ အဓိေ္ပါယ်ဆင်တူရသာ်လည်း တစ်ထေ်တည်း တူညီမခင်းြေှိေါ။

“Informed consent” ြှာ ဥေရဒအေ သရဘာတူခွင့်မေုချက် ရေးနိုင်စွြ်းေှိသူက ြိြိသရဘာ ဆန္ဒအရလျာက် ရေးသည့် 
သရဘာတူညီြှုမဖစ်သည်။ Consent ရေးနိုင်ေန်အတွက် လူတစ်ဦးသည် ရေးအေ်ရသာ ေန်ရဆာင်ြှုြျားအရြကာင်း သိေှိ 
နားလည်နိုင်သည့် စွြ်းေည်နှင့် အေွယ်ရောက်ြှု ေှိေ ြည်မဖစ်ဖေီး ဥေရဒအေ ြိြိ၏ သရဘာတူခွင့်မေုချက်ကို ရေးနိုင်ေြည်။

“Informed assent” ြှာ ကရလးကိုယ်တိုင်က ေန်ရဆာင်ြှုြျားကို ေါေင်လက်ခံေန် ဆန္ဒေှိရြကာင်း ထုတ်ရဖာ်ရမောြကားမခင်း 
မဖစ်သည်။

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေားအတွျ်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၇	-	အရွယ်ကရာျ်ပြီးသူမေားနှင့်	ျကလးမေားအတွျ်	
သိရှိနားလည်ပြီးမှ	ကြးအြ်ကသာ	သကဘာတူေွင့်မြုေေျ်	ြုံစံမေား-	နှင့်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၈	-	သိရှိနားလည်ပြီး	
သကဘာတူေွင့်မြုေေျ်ျို	အကဝးမှ	ရယူရန်	အဓိျျေကသာ	အဆင့်မေား	-	ျိုကျည့်ြါ။

စံနှုန်း	၄။	ေွဲမေားဆျ်ဆံမှုမမြုမေင်းနှင့်	အကကျာင်းမေင်းရာလျ္ခဏာမေား	
အမြန်အလှန်	ဆျ်နွယ်	သျ်ကရာျ်မှုရှိမေင်း

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လူထုအြကား ြျ ိုးနွယ်စု၊ အသက်အေွယ် နှင့်/သို့ြဟုတ် ထိခိုက်ခံစားေလွယ်ရသာ သီးမခားအုေ်စုြျားတွင် 
ေါေင်ရနမခင်း စရသာ ြတူကွဲမေားြှုြျားရြကာင့် အြကြ်းဖက်ခံေြှုတွင် ကွဲမေားရသာအရတွ့အကကုံြျား ေှိနိုင်သည်။ ဆက်လက် 
ေှင်သန်သူြျားနှင့် ယုံြကည်ြှုတည်ရဆာက်ေန်နှင့် သင့်ရလျာ်ရသာေန်ရဆာင်ြှုြျားကို ဦးစားရေး၍ ရကာင်းစွာ ရေးအေ်နိုင် 
ရစေန်အတွက် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားသည် တူညီရသာ အချက်ြျားအားစူးစိုက်သည့် နည်းလြ်းကို ကကိုတင်မေင်ဆင်ကာ 
ကျင့်သုံးေန် လိုအေ်သည်။ အရေးရေါ် ဖုန်း လိုင်းသည် လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှု အားလုံးတွင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအရေါ် 
ြည်သည့်ခွဲမခားဆက်ဆံြှု ြှေြေှိဘဲ ြကားရနြှေတ၍ ဘက်ြလိုက်ရသာ ေံ့ေိုးြှုြျားရေးရြကာင်း အာြခံသင့်သည်။

ျ။	ြဋိြျ္ခအကမေအကနမေားတွင်	ေဲွမေားဆျ်ဆံမှုနှင့်	၎င်း၏	သျ်ကရာျ်မှုမေား
ခွမဲခားဆကဆ်ြံှုဆိသုညြ်ှာ လတူစဦ်းကိ ုအချ ို ့ရသာ သငွမ်ေငလ်က္ခဏာြျား ေှရိနရသာရြကာင့ ်တေားြှေတြှုြေှစိွာ ဆကဆ်မံခင်း 
မဖစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ကျားြရေးော၊ အသက်အေွယ်၊ လူြှုအဆင့်၊ ြျ ိုးနွယ်စုေင်းမြစ်၊ လိင်စိတ်ကိုင်းညွှတ်ြှု၊ ကိုးကွယ်သည့ ်
ဘာသာ၊ နိုင်ငံရေးအမြင်၊ ြသန်စွြ်းြှု သို့ြဟုတ် အမခားသွင်မေင် လက္ခဏာြျား ေါေင်သည်။ ေဋိေက္ခသည် ယခင်ေှိရနရသာ 
ြညီြှေြှုြျားကို ေို၍ ဆိုးရစနိုင်ဖေီး လူနည်းစုအုေ်စုြျားနှင့် ထိခိုက်ခံစားေလွယ်ရသာ လူထုကို အြကြ်းဖက်ခံေနိုင်သည့် 
အန္တောယ်ေိုြျားရစနိုင်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံတွင် GBV ြှ ေှင်သန်လွတ်ရမြာက်လာသည့် အချ ို ့ ြျ ိုးနွယ်စုေင်ြျားသည် အြျား 
လကခ်ထံားရသာထုံးစအံေ ခွမဲခားဆကဆ်ြံှုခေံရလေ့ှဖိေီး အရမခခအံခငွ့အ်ရေးြျား၊ လငိန်ငှ့ြ်ျ ိုးဆကေ်ွားကျန်းြာရေး အေါအေင ်
ကျန်းြာရေးေန်ရဆာင်ြှုြျား၊ အလုေ်အကိုင်၊ ေညာရေးနှင့် ဥေရဒရေးောအခွင့်အရေးြျား ေေှိေန် မငင်းဆိုခံေတတ်သည်။ 
၎င်းတို့၏ အြှုကိစ္စြျားကိုြကည့်၍ အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံ ေန်ထြ်းြျားသည် ၎င်းတို့၏ဘေနှင့် အရနအထားအရေါ် 
သက်ရောက်ရနသည့် အြျ ိုးစုံရသာ အရြကာင်းအချက်ြျားကို သိေှိနားလည်ဖေီး မဖစ်ေေ်ကို ဦးတည်ရမဖေှင်းောတွင် ထို 
အရြကာင်းအချက်ြျား၏ အမေန်အလှန်ဆက်စေ်သက်ရောက်ရနြှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။ အချ ို ့ရသာ ြျ ိုးနွယ်စုနှင့် 
ဘာသာရေးအုေ်စုြျားအား ဘက်လိုက်ြှုေှိမခင်းြှာ မဖစ်ရလ့ေှိရသာ ခွဲမခားဆက်ဆံြှု ေုံစံမဖစ်ဖေီး ေလဒ်အရနနှင့် တန်းတူညီြှေ 
အခွင့်အလြ်းြျားနှင့် တေားြှေတရသာ ဆက်ဆံြှုတို့ ြေေှိရအာင် လူြှုစနစ်ထဲြှ စနစ်တကျ ဖယ်ထုတ်ခံထားေမခင်းမဖစ်သည်။
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ေ။	အကကျာင်းမေင်းရာလျ္ခဏာမေား	အမြန်အလှန်ဆျ်နွယ်သျ်ကရာျ်မှုျုိ	နားလည်သိရိှစွာမဖင့်	
ေေဉ်းျြ်ကဆာင်ရွျ်သည့်နည်းလမ်း	(INTERSECTIONAL	APPROACH)
အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျားအရနနှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား ကကုံရတွ့ေသည့် ခွဲမခားဆက်ဆံခံေြှုြျားကို မဖစ်ရေါ်ရစသည့် 
တစ်ခုထက်ြကသည့် အရြကာင်းမခင်းောကို နားလည်သိေှိနိုင်အတွက် “အရြကာင်းမခင်းော လက္ခဏာြျား အမေန်အလှန် 
ဆက်နွယ်သက်ရောက်ရနြှုကို နားလည်သိေှိစွာမဖင့် ချဉ်းကေ်ရဆာင်ေွက်သည့် နည်းလြ်း” ကို အသုံးမေုသင့်ဖေီး မဖစ်ေေ်၏ 
ထူးမခားရသာ သွင်မေင်လက္ခဏာြျားကို သိေှိသတိမေုေန်နှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ လူြှုရေး၊ ယဉ်ရကျးြှုနှင့် နိုင်ငံရေး 
အေါအေင် ရနာက်ခံအရမခအရနြျားအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားရေး ြကေန် တိုက်တွန်းေါသည်။

အရြကာင်းမခင်းောလက္ခဏာြျား အမေန်အလှန်ဆက်နွယ်သက်ရောက်ြှုကို နားလည်သိေှိစွာမဖင့် ချဉ်းကေ် ရဆာင်ေွက်သည့် 
နည်းလြ်းကို အသုံးမေုမခင်းမဖင့် အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျားအရနနှင့် အြကြ်းဖက်ြှုကို မဖစ်ရစသည့် တစ်ခုထက်ြကရသာ 
အရြကာင်းြျားနှင့် ထိုအရြကာင်းအချက်ြျား၏ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အမေန်အလှန် ဆက်နွယ်သက်ရောက်ြှုြျားြှတစ်ဆင့် 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ သီးမခားလိုအေ်ချက်ြျားကို ေိုြို နားလည်သိေှိနိုင်ေါသည်။ အရေးရေါ် ဖုန်းလက်ခံသူြျားအား 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ ယဉ်ရကျးြှု၊ သြိုင်းရြကာင်း၊ လူြှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေး  ရနာက်ခံအရမခအရနြျားအား ထည့်သွင်း 
စဉ်းစားရေးြကေန်နှင့် တန်းတူညီြှေစွာဆက်ဆံဖေီး အြှုကိစ္စတစ်ခုချင်းစီကို သီးမခားအရတွ့အကကုံအရနနှင့် ရဆာင်ေွက်ရေး 
ြကေန် တိုက်တွန်းေါသည်။

ဥေြာအားမဖင့် အိြ်တွင်းအြကြ်းဖက်ြှုနှင့်ဆိုင်ရသာ ဖုန်းရခါ်ဆိုြှုတစ်ခုကို ရမဖေှင်းရဆာင်ေွက်စဉ် အကူအညီရေးေန် အစီ 
အစဉ်ဆွဲော၌ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ ကျားြရေးော၊ အသက်အေွယ်၊ လူြှုဘေအရမခအရန၊ ြျ ိုးနွယ်စုဇာတိ၊ လိင်စိတ် 
ကိုင်းညွှတ်ြှု၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ နှင့် မခားနားစွာသန်စွြ်းြှု အေါအေင် ၎င်း၏ အြျ ိုးြျ ိုး ရသာ သွင်မေင်လက္ခဏာြျားကို 
ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန် ြမဖစ်ြရန လိုအေ်သည်။ GBV ြှ ဆက်လက်ေှင် သန်သူသည် ၎င်း၏ ေေ်ေွာတွင် ရနထိုင်သူြဟုတ်ဘဲ 
IDP စခန်းတွင် ရနထိုင်ရနသူတစ်ဦးအမဖစ် အိြ်တွင်းအြကြ်းဖက်ြှုကို ရတွ့ကကုံခံစားေမခင်းမဖစ်ေါက စခန်းတွင် ရနထိုင်ရန 
ေသည့် အရမခအရနြျားက ၎င်းအတွက် ရအာက်ေါတို့ကဲ့သို့ ေေ်ေွာထဲတွင် ရနထိုင်သူနှင့် ြတူသည့် အြကြ်းဖက်ခံေြှု အရတွ့ 
အကကုံြျားနှင့် ေိုြိုြျားမေားသည့် အတားအဆီးြျားကို ဖန်တီးရေးနိုင်ေါသည်။ 

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ၏	လူမှုအသိုျ်အဝန်းတွင်	ရှိကနကသာ	အစဉ်အလာ	ဓကလ့ထုံးစံအရ	ဖိနှိြ်	နှိမ်ေေသည့်စံနှုန်းမေား	

�� လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းြျား၊ လက်နက်ကိုင်ြျ ိုးနွယ်စုအုေ်စုြျားနှင့် ထိရတွ့နိုင်မခင်း၊ စခန်းအာဏာေိုင်ြျားက 
အမြတ်ထုတ်ြှု မဖစ်နိုင်ရမခေှိမခင်း

�� ထိုစခန်းအား လက်ခံရနောရေးထားရသာ ေေ်ေွာလူထုထံြှ ေန်လိုြှု 

�� ြတည်ဖငိြ်ရသာ ေန်းကျင်အရမခအရနနှင့် ြြကာခဏ ရေှေ့ရမောင်းရနထိုင်ေနိုင်သည့် အလားအလာ

�� လွတ်လေ်စွာသွားလာနိုင်ြှုနှင့် ေန်ရဆာင်ြှုြျားေယူနိုင်ြှုအတွက် အတားအဆီးြျား

�� ရနရေးထိုင်ရေးအရမခအရနြျားနှင့် အသက်ရြွးလုေ်ငန်း အခွင့်အလြ်းြျား နည်းေါးြှု

ကျာင်းမွန်ကသာအကလ့အထ

နိုင်ငံတကာ NGO တစ်ခုသည် ေခိုင်မေည်နယ်ေှိ IDP စခန်းြျားအတွက် အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ရဆာင်ေွက်ရေးသည်။ သို့ရသာ် 
အချ ို ့စခန်းြျားြှ အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် ြိန်းကရလးြျားသည် ြိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးမေုနိုင်ြှု အကန့်အသတ်မဖင့်သာ ေှိသည်။ 
ဤစိန်ရခါ်ြှုကိုရမဖေှင်းေန် NGO သည် စခန်းေှိ ရစတနာ့ေန်ထြ်းြျားအား ြိုဘိုင်းဖုန်းြျား ရေးထားသည်။ ဤသို့မဖင့် 
အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် ြိန်းကရလးြျားသည် ရစတနာ့ေန်ထြ်းြျား၏ ြိုဘိုင်းဖုန်း ြျားြှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်လာသည်။ 
အနည်းဆုံးအရနမဖင့် ဤနည်းဗျူဟာသည် ေန်ရဆာင်ြှုြျား လက်လှြ်းြီနိုင်ြှုကို တစ်စိတ်တစ်ေိုင်း တိုးချဲ့နိုင်ဖေီး အမခား 
နည်းဗျူဟာြျားနှင့်လည်း ရေါင်းစေ်ေေါြည်။ ဥေြာ - စခန်းေှိ ရစတနာ့ေန်ထြ်းြျား၏ စွြ်းရဆာင်ေည် တည်ရဆာက်ရေးမခင်း၊ 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား အား တိုက်ရိုက်ကူညီရေးမခင်းတို့မဖစ်သည်။ ကိုဗစ် ၁၉ ကာလတွင် NGO သည် စခန်းြျားတွင် 
အြျ ိုးသြီးြျား နှင့် ြိန်းကရလးြျားအတွက် စင်တာြျား ဖွင့်ရေးမခင်းမဖင့် အြျ ိုးသြီးြျားနှင့် ြိန်းကရလးြျားအရနမဖင့် 
အကူအညီ ေယူနိုင်ေန် NGO ရုံးေှိ ေန်ထြ်းြျားထံသို့ ဖုန်းအသုံးမေုရခါ်ဆိုနိုင်သည်။
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စံနှုန်း	၅။	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူမေား၏	ယုံကျည်မှု	

အကရးကြါ်ဖုန်းလုိင်းမေားသည်	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူမေား၏	ယံုကျည်မှုျုိ	တုိးတျ်ကစရန်	အကမေေံအုတ်မမစ်ျုိ	
တည်ကဆာျ်သင့်သည်။	
ဆက်လက်ေှင်သန်သူအတွက် အကကံရေးြှုြျားအရေါ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ြှုနှင့် သက်ရသာင့်သက်သာ ခံစားေဖေီး လုေ်ကိုင် 
နိုင်စွြ်းေှိြှုတို့ကို မြင့်တင်ရေးေန်ြှာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားနှင့် ယုံြကည်ြှုတည်ရဆာက်ထားမခင်းက အလွန်အရေးကကီး 
သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အရနနှင့် ယုံြကည်ြှုေျက်မေားရစရသာ အမေုအြူြျား ရဖာ်မေမခင်းမဖင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအား 
ေို၍ဆိုးရသာ အ ရမခအရနသို့ရောက်ရစဖေီး အကူအညီြျားေယူေန် တွန့်ဆုတ်မခင်းနှင့် အမခားသူြျားအား အရေးရေါ်ဖုန်း
လိုင်းအသုံးမေုြှုအတွက် ရထာက်ခံအကကံြရေးမခင်းတို့ မဖစ်ရစနိုင်ဖေီး ေေ်ေွာလူထုြှ အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းကို လက်ခံြှုအား 
အတားအဆီးမဖစ်ရစနိုင်သည်။

ယုံြကည်ြှုကို မြှင့်တင်ေန် အဆင့်ြျားြှာ ရအာက်ေါအတိုင်းမဖစ်သည်။

�� ရလးစားြှု၊ ကိုယ်ချင်းစာြှုတို့မဖင့် ဆက်ဆံ ရမောဆိုေါ။ “ေှင့် ခံစားေတာရတွ၊ ေူေန်တာရတွကို ကျွန်ြ 
နားလည်ခံစားေေါတယ်”

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူအတွက် လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းြှု၊ ေုဂ္ဂိုလ်ရေး လွတ်လေ်လုံခခုံြှုနှင့် ဆုံးမဖတ်ချက်၊ 
ရေွးချယ်ြှုတို့ကို ရလးစားေါ။ “ကျွန်ြ ေှင့်ေဲ့ ဆုံးမဖတ်ချက်နဲ့ ရေွးချယ်ြှုရတွကို ရလးစားေါတယ်”

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား ေံ့ေိုးကူညီေန် အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းြှ ရဆာင်ေွက်ရေးနိုင်ြည့်အောြျားကို အလွန်အကျွ ံ
အာြခံချက်ရေးမခင်း၊ ကတိရေးမခင်းြျားကို ရေှာင်ြကဉ်ေါ။ “ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲြှုဟာ 
အဖြဲတြ်းအလုေ်မဖစ်ြယ်လို့ရတာ့ ကျွန်ြ ကတိြရေးနိုင်ေါဘူး”

�� အြျ ိုးသြီးြျား၊ ဆယ်ရကျာ်သက်ြျားနှင့် အန္တောယ်နီးကေ်သည့်အုေ်စုေင်ြျား အေါအေင် ယုံြကည်ေရသာ 
ေေ်ေွာလူထု ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် ခိုင်ြာရသာ ဆက်ဆံရေး ထူရထာင်ေါ။

�� ယုံြကည်ေရသာ လူထုအဖွဲ့အစည်းြျား၊ GBV တုံ့မေန်ကူညီ ေန်ရဆာင်ြှုြျားနှင့် ြိတ်ဖက်ဖွဲ့ေါ။

�� အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ေန်ရဆာင်ြှုအရေါ် တုံ့မေန်ြှတ်ချက်ြျား ေယူေါ။ တိုင်ြကားြှုြျားလက်ခံေန် ယန္တေားကို 
ထူရထာင်ေါ။

�� အချနိ်ြကာမြင့်စွာ ရစာင့်ဆိုင်းေ မခင်း၊ ဖုန်းရခါ်ဆိုြှုြျားကို မေန်ြရမဖနိုင်မခင်းတို့ ြမဖစ်ရစေန် လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်ြှုကို 
ထိရောက်ကျွြ်းကျင်ရအာင် တည်ရဆာက်ေါ။



မြန်ြာ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းအတွက် အနိြ့်ဆံုးအရနမဖင့် မေည့်ြီ�ေြည့် စံနှုန်းြျား
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အြုိင်း	၂။	အကရးကြါ်ဖုန်းလျ်ေံသူမေား၏	စွမ်းကဆာင်ရည်	
မမှင့်တင်မေင်း/အဖဲွ့အစည်း	ဆုိင်ရာ	စံနှုန်းမေား

စံနှုန်း	၆။	အကဝးမှ	ဝန်ကဆာင်မှုကြးမေင်း	-	မဖစ်ရြ်စီမံေန့်ေွဲမှု	နှင့်	ညွှန်းြို့လမ်းကကျာင်းမေား
GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျားသည် ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား သင့်ရလျာ်ဖေီး ေေှိနိုင်ရသာ GBV ေန်ရဆာင်ြှုြျား 
အရြကာင်း အသိရေးဖေီး ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ လိုအေ်ချက်နှင့် ဦးစားရေးြှုအေ ထို ေန်ရဆာင်ြှုြျားအား ေယူနိုင်ြည့် 
နည်းလြ်းြျားကို ဆုံးမဖတ်နိုင်ရအာင် ကူညီရေးသင့်သည်။ အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျားြှ ထို သတင်းအချက်အလက်ြျားကို 
ရေးအေ်နိုင်ေန်အတွက် ေေ်ေွာရဒသအလိုက် ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းြျား အရြကာင်းကို အချနိ်နှင့်တစ်ရမေးညီ မေည့်စုံစွာ သိေှိရန 
ရစေန် အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသည့် အဖွဲ့အစည်းြှ ရသချာရစေြည်။

ျ။	မဖစ်ရြ်စီမံေန့် ေဲွမှု	
မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု ဆိုသည်ြှာ လူြှုရေး/မဖစ်ေေ်ဆိုင်ော ေန်ထြ်းြျားနှင့် GBV ြှ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအတူ ေူးရေါင်း၍ 
ေေှိနိုင်ရသာေင်းမြစ်ြျားနှင့် ရေွးချယ်စောြျားကို ရဖာ်ထုတ်ဖေီး ကဏ္ဍစုံ ရဘးကင်းလုံခခုံရေး လုေ်ငန်းစဉ်/ အစီအစဉ်ဆွဲေန်နှင့် 
ေန်ရဆာင်ြှုြျား၏ အေည်အရသွးထိရောက်ြှုကို ရစာင့်ြကည့်ဆန်းစစ်မခင်းမဖစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းြျားတွင် နိုင်ငံအဆင့် 
GBV နှင့် ကရလးသူငယ် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေး မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု စံလုေ်ငန်းလြ်းညွှန် (SOP) နှင့်/သို့ြဟုတ် ကြ္ဘာလုံး 
ဆိုင်ော လြ်းညွှန်ြျားနှင့်အညီ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုစနစ် ေှိထားသင့်သည်။ အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးေန် တာေန်ချ 
ထားရသာ လူြှုရေးလုေ်သားြျားသည် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် စိတ်နှင့်လူြှုရေးေိုင်းဆိုင်ော ေံ့ေိုးြှုြျားအတွက် ကိုယ်တိုင် 
တုံ့မေန်ရဆာင်ေွက်ရေးသူြျား၊ ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားမဖစ်၍ ြိြိတို့ အဖွဲ့အစည်း၏ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုစနစ်ကို အမေည့်အေ 
သိေှိနားလည် ထားသင့်သည်။

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေားအတွျ်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၉	-	မဖစ်ရြ်စီမံေန့်ေွဲမှု	စံမြုလမ်းကကျာင်း/အကရးကြါ်	
အကမေအကနအတွျ်	မဖစ်ရြ်စီမံေန့်ေွဲမှု	လမ်းကကျာင်း	-	ျိုကျည့်ြါ။

ေ။	အကဝးမှ	မဖစ်ရြ်စီမံေန့် ေဲွမှု	-	အဓိျ	ြါဝင်ကသာအေေျ်မေား	

�� ဖုန်းေိုင်ဆိုင်ရသာ အြျ ိုးသြီးနှင့် ြိန်းကရလးြျား၏ အချ ိုးနှင့် ဖုန်းြေှိေါက အရေးသို့ ြည်သို့ဆက်သွယ်ြကသည်ကို 
သိနိုင်ေန် ေုံြှန် စစ်တြ်း/ဆန်းစစ်ြှုြျား မေုလုေ်မခင်း၊

�� အရေးြှ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု လုေ်ငန်းစဉ်ြျားနှင့် စံလြ်းညွှန်ြျား ေှိရနဖေီး ေန်ထြ်းြျားြှ သိေှိရနရစမခင်း 

�� အရေးရေါ်ဆက်သွယ်ြှုေုံစံ အေါအေင် ဆက်သွယ်ေန်နည်းလြ်းြျား ေေှိရစဖေီး လုေ်ငန်းလည်ေတ်ြှု ေှိရနရစမခင်း၊

�� ေန်ထြ်းြျားသည် အမခားသူြျားြှ ညွှန်းေို့ရသာ အရေးရေါ်အြှုကိစ္စြျားကို ရဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ် နိုင်စွြ်းေှိမခင်း၊

�� လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်နိုင်ရအာင် ရကာင်းစွာထူရထာင်ထားရသာ ရဘးကင်းလုံခခုံသည့် သိုရလှာင်သိြ်းဆည်းြှု 
အစီအြံြျားေှိမခင်း၊

�� တစ်ဖေိုင်တည်းတွင် အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျားသည် ေန်ရဆာင်ြှုြျားြှာ 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူကို ဗဟိုမေု၍ GBV တုံ့မေန်ရဆာင်ေွက်ြှု လြ်းညွှန်သရဘာတေားြျား (လှေ ို ့ေှက်ချက် 
ထိန်းသိြ်းမခင်း၊ ရဘးကင်းလုံခခုံရစမခင်း၊ ခွဲမခားဆက်ဆံြှုြမေုမခင်းနှင့် ရလးစားမခင်း) နှင့် ကိုက်ညီရြကာင်း 
ရသချာရစေန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းရေါင်းစုံ GBV မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုလြ်းညွှန်ကို အရမခခံသည့် သင်တန်းြျားြှ 
အကျ ိုးရကျးဇူး ေယူသင့်သည်။ 
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ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ စိတ်ေိုင်းဆိုင်ောနှင့် စိတ်ကျန်းြာရေးကို အရေးြှဆန်းစစ်မခင်းသည် ၎င်းတို့နှင့်တကွ ြိသားစုေင်ြျား၊ 
ေေ်ေွာအသိုက်အေန်း၏ ရဘးကင်းလုံခခုံြှု ရသချာရစရေးအတွက် ေထြအဆင့်မဖစ်သည်။ မြန်ြာနိုင်ငံေှိ အရေးရေါ်ဖုန်း 
ေန်ရဆာငြ်ှုရေးသူြျားသည ်အနိြ့ဆ်ုံးအားမဖင့် အန္တောယက်ိ ုရလျာခ့ျရေးနိုငေ်န်နှင့် အထူးအရေးရေါ်ေန်ရဆာငြ်ှု ေိြုိလုိုအေ်သ ူ
ြျားကို ရဖာ်ထုတ်သိေှိနိုင်ဖေီး MHPSS ကျွြ်းကျင်သူြျားထံ ညွှန်းေို့နိုင်ေန်တို့အတွက် ေန်ထြ်းြျားအား ဆက်လက်ေှင်သန်သူကိ ု
ဗဟိုမေုေန်လြ်းညွှန်၊ စိတ်ခံစားြှုအတွက် ကူညီေံ့ေိုးရေးေန် အရမခခံ နှင့်/သို့ြဟုတ် စိတ်ကုထုံး (ဥေြာ - စိတ်ဓါတ်ကျရနရသာ၊ 
ထိခိုက်ခံေဖေီး စိတ်ဖိစီးြှုေရနရသာ နှင့်/သို့ြဟုတ် စိတ်လှုေ်ေှားတုန်လှုေ်ရနရသာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူအတွက် ကူညီ 
ရေးေန်) တို့ကို သင်တန်းရေးထားေန် ဦးစားရေးသင့်သည်။16 အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးရနရသာ အဖွဲ့အစည်းြျားသည် 
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ေေှိနိုင်ရသာ သင်တန်းြျားနှင့် ေင်းမြစ်ြျားြှ အကျ ိုးရကျးဇူးေေှိနိုင်ေန် နှင့် စွြ်းရဆာင်ေည်တည်ရဆာက ်
မခင်းနှင့် စေ်လျဉ်း၍ လိုအေ်သလို နည်းေညာအကူအညီ ရတာင်းခံနိုင်ေန် GBV ရေါင်းစေ် ညှိနှိုင်းရေးလုေ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် MHPSS 
လုေ်ငန်း အဖွဲ့တို့တွင် အဖွဲ့ေင်မဖစ်သင့်သည်။17

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေားအတွျ်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၁၀	-	ျိုဗစ်	၁၉	မဖစ်ြွားကနကသာ	ကနာျ်ေံအကမေအကနတွင်	
မဖစ်ရြ်စီမံေန့်ေွဲမှု	-	ျိုကျည့်ြါ။

ဂ။	ညွှန်းြ့ုိရန်အတွျ်	ဝန်ကဆာင်မှုမေားနှင့်	အကမေေံအကဆာျ်အဦမေားျုိ	
ကနရာကဒသအလုိျ်	စာရင်းမြုစုမေင်း
ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းတစ်ခုကို စတင်ြရေးဆွဲြီ ရဒသတွင်း ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်း ေှိနှင့်ဖေီး မဖစ်/ြမဖစ် သိနိုင်ေန် အရေးရေါ် 
ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားသည် ရဒသခံ GBV လုေ်ငန်းအဖွဲ့ြျားနှင့် (လက်ေှိအချနိ်တွင် ေခိုင်၊ ကချင်၊ ေှြ်းမေည်နယ် 
ရမြာက်ေိုင်းနှင့် ရတာင်ေိုင်းနှင့် ကေင်မေည်နယ်တို့တွင် တက်ကကရသာ လုေ်ငန်းအဖွဲ့ြျားေှိရနဖေီး ကယားမေည်နယ်တွင် 
အဖွဲ့သစ် ဖွဲ့ေန် ရြှော်ြှန်းထားသည်) သို့ြဟုတ် မြန်ြာနိုင်ငံအတွက် GBV ရေါင်းစေ် ညှိနှိုင်းရေးလုေ်ငန်းအဖွဲ့ (ကဏ္ဍခွဲ) နှင့် 
ရဆွးရနွးတိုင်ေင်သင့်သည်။ ေှိဖေီးမဖစ်ေါက ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူသည် ထိုလြ်းရြကာင်းြှာ (၁) ဦးတည်အုေ်စုြျားအဖို့ ေန်ရဆာင်ြှု 
ြျား ေယူနိုင်ေန် ရဒသအတွင်း၌ လုံရလာက်စွာ ေှိြေှိ၊ (၂) မေည့်စုံြှု ေှိ/ြေှိ နှင့် ကဏ္ဍစုံ အကူအညီ (ကျန်းြာရေး၊ စိတ်နှင့် 
လူြှုရေး၊ ဥေရဒရေးော နှင့် ရဘးကင်းလုံခခုံြှု ေန်ရဆာင်ြှုြျား) အတွက် သင့်ရလျာ်ရသာ ညွှန်းေို့ေန်ဌာနြျား ေါ/ြေါ၊ နှင့် 
(၃) ဥေြာ - ကရလးသူငယ် ြျား၊ LGBTQIA+ နှင့် မခားနားစွာသန်စွြ်းသူြျားအတွက် သင့်ရလျာ်ရသာ ညွှန်းေို့ေန်ဌာနြျား 
ေါ/ြေါ တို့ကို ရသချာစွာ ဆန်းစစ်ရလ့လာသင့်သည်။ အရေးရေါ်ဖုန်း ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားသည် ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းကို 
မေင်ဆင်ရေး ဆွဲေန် လို/ြလို သိေှိနိုင်ေန်အတွက် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား ေန်ရဆာင်ြှုေယူောတွင် အဟန့်အတားမဖစ်ရစ 
နိုင်ရသာ အတားအဆီးြျား၊ လစ်ဟာြှုြျားနှင့် လတ်တရလာ ညွှန်းေို့ြှုြျား၏ အရတွ့အကကုံတို့ကိုလည်း ဆန်းစစ်သင့်သည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံ GBV ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ြှု လုေ်ငန်းအဖွဲ့၏ ညွှန်းေို့လြ်းညွှန်စာေင်း Myanmar’s GBV Coordination Working 
Group Referral Directory Website Link တွင် နိုင်ငံအဆင့်နှင့် ရဒသခွဲအဆင့် ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းြျားကို ရဖာ်မေရေးထား 
သည်။ ၎င်းြှာ ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျား၏ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုအတွက် စကားေှက်မဖင့် ကာကွယ်ထားသည်။ သို့ောတွင် အဖွဲ့ 
အစည်းြျားသည် Website တွင် ေှိရသာ ထို Link ကို ေင်ရောက်အသုံး မေုေန် ရတာင်းခံနိုင်သည်။

၁၆။ https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/covid-19_gbv_guidance_-_
apr_2020_-_final.pdf

၁၇။ Myanmar MHPSS Working Group website: https://www.mhpssmyanmar.org/
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ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းတစ်ခု ေှိြရနေါက အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားသည် GBV ြှ ဆက်လက်ေှင်သန် သူြျားအတွက် 
ေေှိနိုင်ြည့် ေန်ရဆာင်ြှုြျားကို ရဖာ်ထုတ်ေန် ရနောရဒသအလိုက် စာေင်းမေုစုမခင်းကို ရဆာင်ေွက်သင့်သည်။ GBV အရေးရေါ် 
ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသည့် အဖွဲ့အစည်းြျားသည် ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းတွင် ေါေင်သည့် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားနှင့် ေန်ရဆာင်ြှု 
ြျား၏ အေည်အရသွးတို့ကို သိေှိကျွြ်းေင်ရနေန် အကကံမေု လိုသည်။ သို့ြှသာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအား ညွှန်းေို့သည့်အခါ 
ကူညီေံ့ေိုးြှု၏ အြျ ိုးအစားကို တိကျစွာ သတင်းအချက်အလက် ရေးနိုင်ရေြည်။ ညွှန်းေို့ဌာနြျား၏ ဆက်သွယ်ေန် အချက် 
အလက်ြျား၊ ေန်ရဆာင်ြှု ရေးသည့်အချနိ်နှင့် သက်ဆိုင်ော ေန်ရဆာင်စေိတ်တို့ကို အချနိ်နှင့်တစ်ရမေးညီ သိေှိထားေြည်။ 
အကယ်၍ နယ်ရမြအတွင်း၌ ရဒသခံ/ သင့်ရလျာ်ရသာ GBV လုေ်ငန်းအဖွဲ့ ြေှိေါက ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းနှင့် ရနောအလိုက် 
မေုစထုားရသာစာေင်းတငွ ်ေါေငရ်သာ ေနရ်ဆာငြ်ှုရေးရနသြူျားသည ်ညွှန်းေိုြ့ှုြျားကိ ုရချာရြွ့ရစေန၊် သတင်းအချကအ်လက ်
ြှေရေေန် (တစ်ဦးချင်းစီ၏ မဖစ်ေေ်အတွက် လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းြှုကို အစဉ်ထည့် သွင်းစဉ်းစား၍) နှင့် ဆက်လက်ေှင်သန ်
သူကို ဗဟိုမေုသည့် ေန်ရဆာင်ြှုြျားရေးောတွင် ရတွ့ကကုံေရသာ ရဒသတွင်း စိန်ရခါ်ြှုြျားကို ရဆွးရနွးေန်အတွက် ေုံြှန် 
အတူဆုံရတွ့ကာ ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်သင့်သည်။

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေားအတွျ်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၁၁	-	ကနရာကဒသအလိုျ်	စာရင်းမြုစုမေင်း	လုြ်ငန်းစဉ်	-	
ျိုကျည့်ြါ။

လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ	အမမတ်ထုတ်မေင်းနှင့်	အလွဲသုံးစားလုြ်မေင်း	မဖစ်ရြ်မေားအား	စီမံေန့်ေွဲမေင်း

အကူအညီရေးရေးလုေ်ငန်း လုေ်သားြျား၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းြျားနှင့် ကုလသြဂ္ဂေန်ထြ်းြျားြှ ကျူးလွန်ရသာ GBV 
မဖစ်ေေ်ြျားအား လိင်ေိုင်းဆိုင်ော အမြတ်ထုတ်မခင်းနှင့် အလွဲသုံးစားလုေ်မခင်း (SEA) မဖစ်ေေ်ြျားအမဖစ် သတ်ြှတ်ထားဖေီး 
၎င်းမဖစ်ေေ်ြျားအား လက်ခံေေှိနိုင်သမဖင့် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျားနှင့် အဖွဲ့အစည်းြျားအရနမဖင့် အသင့်မေင်ဆင်ထားသင့်သည်။ 
ေှင်သန်ကျန်ေစ်သူြျားအား လိုအေ်သည့် ကူညီရထာက်ေံ့ရေးနိုင်ေန်အတွက် မေင်ဆင်ြှုြျားနှင့် သင်တန်ြျား ေေှိထားေန် 
အလွန်အရေးကကီးသည်။ ထေ်ြံလိုအေ်ရသာ အေင်းအမြစ်ြျားနှင့် သတင်းအချက်အလက်ြျားကို PSEA ကွန်ယက်နှင့် GBVC 
Sub-clusterြှ တဆင့် ေေှိနိုင်ေါသည်။

ကမြာဆို၊	မြုမှုသင့်သည်မေား

�� အြကြ်းဖက်ြှုကို ကျူးလွန်သူြှာ အကူအညီရေးရေးလုေ်ငန်း လုေ်သားြျား၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲအစည်းြျားနှင့် 
ကုလသြဂ္ဂ ေန်ထြ်းြျားမဖစ်သည်ဟု ေှင်သန်ကျန်ေစ်သူြှ တိုင်ြကားလာေါက မဖစ်ေေ်အား 
သတင်းရေးေို့ေန် တာေန်ေှိသည်။ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြှ ေှင်သန်ကျန်ေစ်သူအား ‘အကယ်၍ကျူးလွန်သူသည် 
အကူအညီရေးရေးလုေ်ငန်းလုေ်သားြှ တစ်စုံတစ်ရယာက်ကို ထိခိုက်ရအာင်ရဆာင်ေွက်သည်ဟု ရမောဆိုလာေါက၊ 
ကျွန်ုေ်အရနမဖင့် ကျွန်ုေ်၏အထက်အောေှိကို ရမောြကားေန်လိုအေ်သည်။ သို့ြှသာ ထိုသူသည် အမခားသူြျားကို 
ထေ်ြံနာကျင်ရအာင် ြမေုလုေ်ြည်မဖစ်သည်။’ဟု ရမောမေရေးေန် တာေန်ေှိသည်။

�� SEA မဖစ်ေေ်အမဖစ် တိုင်ြကားလာေါက ေှင်သန်ကျန်ေစ်သူအား GBV ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားနှင့် ချတိ်ဆက်ရေးေန် 
GBVလွှဲရမောင်းညွှန်းေို့ြှု လြ်းရြကာင်းအတိုင်းလုေ်ရဆာင်ေါ။

တိုင်ကျားရန်

�� တိုင်ြကားထားရသာSEA မဖစ်ေေ်ြျားအား အတည်ြမေုေရသးသည့်တိုင် သင့်၏ အထက်အောေှိထံ သို့ြဟုတ် 
ကျူးလွန်သူ လုေ်ကိုင်ရသာ အဖွဲ့အစည်းသို့ လှေ ို ့ေှက်စွာ အစီေင်ခံေြည်။ အမခားနည်းလြ်းအရနမဖင့်လဲ သင့်အရနမဖင့် 
PSEA အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ၀၉ ၄၀၅၁၄၉၆၁၆ သို့ဆက်သွယ် သတင်းေို့နိုင်သည်။  
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ဃ။	အကဝးမှ	ညွှန်းြ့ုိကြးမေင်း
အရမခအရနအားလုံးတွင် အရေးြှ GBV ေန်ရဆာင်ြှုရေးမခင်းအတွက် ရအာက်ေါတို့ကို လိုအေ်သည်။

�� ရဒသခံလူထုြှ လက်ခံအသုံးမေုရနရသာ ရဘးကင်းစိတ်ချေသည့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းလြ်း

�� ေန်ရဆာင်ြှုြျားရေးနိုင်ေန် လုံရလာက်ရသာ အေည်အရသွးြီ ရကျာရထာက်ရနာက်ခံ ေန်ထြ်းြျား၊ ခိုင်ြာရသာ၊ 
ြူေါဒြျား နှင့် လုေ်ငန်းစဉ်ြျား

�� မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုကို ကူညီရေးနိုင်ေန် လုေ်ငန်းလည်ေတ်ရနရသာ ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းြျား

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူ တစ်ဦးချင်းစီနှင့် သင့်ရလျာ်ရသာ ကဏ္ဍစုံ တုံ့မေန်ရဆာင်ေွက်ြှု

အရေးြှ ညွှန်းေို့ေရသာကိစ္စြျားတွင် အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်သူြျားသည် လူသားနှင့် ရငွရြကးအေင်းအမြစ်အတွက် အခက် 
အခဲြျား ရတွ့ကကုံေသည်။ အရေးြှ ေန်ရဆာင်ြှုအတွက် ညွှန်းေို့ေရသာအခါ ြတည်ဖငိြ်ရသာ ရနာက်ခံအရမခအရနတွင် 
ြည်သို့ရဆာင်ေွက်ေြည်၊ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြှ ေန်ရဆာင်ြှုေယူနိုင်ရေးအတွက် ြည်သို့ ရမဖေှင်းရဆာင်ေွက်ေြည် 
(ဥေြာ - အင်တာနက်ဆက်သွယ်ြှု အားနည်းရသာနယ်ရမြြျား၊ သို့ြဟုတ် ရေးလံရဒသ/ရေှေ့ရမောင်းရနထိုင်ေသူ အြျ ိုးသြီး 
ြျားနှင့် ကရလးြျားတွင် မဖစ်ရလ့ေှိသည့်အတိုင်း ဆက်လက်ေှင်သန်သူတွင် ြိုဘိုင်းဖုန်း ြေှိမခင်း)၊ တိကျရသာ သတင်း 
အချက်အလက်ကို ြည်သို့ရေးေန်၊ ညွှန်းေို့သည့် ေန်ရဆာင်ြှုနှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူတို့အြကား ဆက်သွယ်ရောက်နိုင်ြှုကို 
ကူညီရေးြည့် စိတ်ချေရသာ ရဒသခံ ေေ်ေွာလူထုအဖွဲ့ေင်ြျားနှင့် ကွင်ဆင်းေန်ထြ်းြျားနှင့် ြည်သို့ဆက်သွယ်ေြည် စသည်တို့ 
အတွက် ေန်ထြ်းြျားအား သင်တန်းရေးထားေန် ေိုြိုလိုအေ်ချက် ေှိလာရေြည်။ အရေးြှ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲရေးေသူြျားသည် 
ယခငက် လခူျင်းရတွ့ဆု၍ံ စြီခံန့ခ်ွဖဲူးသည့ ်အရတွ့အကကုေံှေိါက ေိ၍ုရကာင်းသည။် ဆကလ်ကေ်ငှသ်နသ် ူကရလးြျားအတကွ ်
နှင့် အရေးရေါ်နှင့် အသက်အန္တောယ်ေှိရသာ မဖစ်ေေ်ြျားအတွက် အရတွ့အကကုံြျားလည်း ေါေင်သင့်သည်။ 

လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်ေန် လိုအေ်ချက်ြျားတွင် ရအာက်ေါတို့ ေါေင်သည်။

�� ေန်ရဆာင်ြှုြျားရေးရနသည့်ရနောြျား၏ ရနာက်ခံအရမခအရန (ေထေီရဒသ တည်ရနော၊ ေဋိေက္ခနှင့် 
ဆက်နွယ်ရသာ ရဒသတွင်း လှုေ်ေှားြှု၊ ေန်ရဆာင်ြှုြျား၏ လုံရလာက်ြှု၊ ေန်ထြ်းြျား ေေှိနိင်ြှု စသည်) ကို 
သိေှိထားမခင်း၊

�� ြတည်ဖငိြ်ရသာ၊ လုံခခုံြှု ြေှိရသာရနောြျား အေါအေင် ရနာက်ခံအရမခအရန ရမောင်းလဲြှုအရေါ် ြူတည်၍ ညွှန်းေို့ြှု 
အစီအစဉ်ကို ညှိနှိုင်း မေင်ဆင်မခင်း

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားြှ ေန်ရဆာင်ြှုေယူနိုင်ရေးအတွက် ြိတ်ဖက်ြျားနှင့် အရေးြှ ညှိနှိုင်း ရဆာင်ေွက်မခင်း

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၊ ေေ်ေွာလူထု၊ အေေ်ဖက်လူြှုအဖွဲ့အစည်း နှင့် လူသားချင်းစာနာြှု လုေ်ရဆာင်သူြျားနှင့် 
ေုံြှန် ဆက်လက်ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်မခင်း

အကဝးမှ	မဖစ်ရြ်စီမံေန့် ေဲွမေင်း၏	အျေ ိုးကျေးဇူးမေား
အရေးြှ ညွှန်းေို့မခင်းသည် ြုဒိြ်းြှုကကုံရတွ့ခဲ့ရသာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားနှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ LGBTQIA+ ြျား 
အတွက် လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းရေးြှု ေိုေရစသည်။ LGBTQIA+ ြျားသည် ၎င်းတို့၏ လိင်စိတ်ကိုင်းညွှတ်ြှုရြကာင့် ခွဲမခားနှိြ်ချ 
ြှုနှင့် အမေစ်ရေးြှုြျားကို ခံေနိုင်ရမခေှိသည်။ ဥေြာ - ဆက်လက်ေှင်သန်သူ LGBTQIA+ ြျားသည် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျားနှင့် 
ဖုန်းြှတစ်ဆင့် စကားရမောေေါက ေို၍လုံခခုံဖေီး ရစာ်ကားြှု၊ ခွဲမခားနှိြ်ချြှုြျား နည်းနိုင်သည်ဟု ခံစားေရလ့ေှိသည်။ အိြ်တွင်း၌ 
ရနထိုင်ေန် ညွှန်ြကားထားသည့် သို့ြဟုတ် ေဋိေက္ခကာလြျားတွင် အရေးြှညွှန်းေို့မခင်းသည် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျားအဖို့ 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားထံ ဆက်သွယ်ရေးြည့်၊ အြှုကိစ္စြျား သတင်းေို့ရေးြည့်၊ ေါေင်ေတ်သက်သူြျားအြကား ညှိနှိုင်း 
ရဆာင်ေွက်ြှုကို ထိန်းသိြ်းရေးြည့်၊  ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား ေေှိနိုင်ရသာ ေန်ရဆာင်ြှုြျားထံ လက်ရတွ့ရမြမေင်တွင် 
ရောက်ေှိ ေယူနိုင်ရစြည့် ရဒသခံေေ်ေွာလူထု၊ ေံ့ေိုးကူညီသူြျား၊ ရစတနာ့ေန်ထြ်းြျားနှင့် ြိြိတို့အြကား ချတိ်ဆက်ြှုြျား၊ 
ကွန်ေက်ြျားကို ေိုြို ကျယ်မေန့်ရစေန် အခွင့်အလြ်းေရစသည်။



မြန်ြာ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းအတွက် အနိြ့်ဆံုးအရနမဖင့် မေည့်ြီ�ေြည့် စံနှုန်းြျား
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ကျာင်းမွန်ကသာ	အကလ့အထ

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် LGBTQIA+ ြျားအတွက် အကူအညီရေးရေး ေန်ရဆာင်ြှုတစ်ခု ရဆာင်ေွက်ရေး 
ရနသည်။ ထိုေန်ရဆာင်ြှုကို သုံးစွဲလိုသူအြျားြှ အလွယ်တကူ ေေှိနိုင်ေန် ၎င်းတို့၏ ရဖ့စ်ဘုတ်စာြျက်နှာြျားြှ တစ်ဆင့် 
နည်းလြ်းအြျ ိုးြျ ိုးမဖင့် ရဆာင်ေွက်ရေးသည်။ သုံးစွဲလိုသူြျားသည် စိတ်နှင့်လူြှုရေး ေံ့ေိုးြှုအတွက် ရဖ့စ်ဘုတ်ြက်ဆင်ဂျာြှ 
စကားရမောနိုင်သည်။ ဖုန်းမဖင့် နှစ်သိြ့်ရဆွးရနွးရေးမခင်းကို MPT ၊ ရအာ်ေီဒူး၊ တယ်လီရနာ စရသာ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး 
အြျ ိုးြျ ိုးမဖင့် ရဆာင်ေွက်သည်။ သုံးစွဲလိုသူြျားသည် တူညီရသာ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးေန်ရဆာင်ြှုြှ ဖုန်းနံေါတ်မဖင့် 
ရခါ်ဆိုေါက အချ ို ့ အချနိ်ြျားတွင် အခြဲ့ ရမောဆိုခွင့်ေနိုင်သည်။ ဖုန်းခ ရေးေန်ြေှိသူြျားအတွက် ဖုန်းြေင် (missed call) 
သည့်အခါ မေန်ရခါ်ရေးသည့် ေန်ရဆာင်ြှုေှိသည်။ သုံးစွဲလိုသူြျားသည် missed call သို့ြဟုတ် Viber တွင် စာတိုေို့ထား 
နိုင်သည်။ ထိုအခါ ေန်ထြ်းက ေန်ရဆာင်ြှုအချနိ်အတွင်း သုံးစွဲလိုသူထံ မေန်ရခါ်ရေးသည်။ အကူအညီ ရေးရေး ေန်ရဆာင်ြှု၏ 
ရဖ့စ်ဘုတ်စာြျက်နှာသည်လည်း လှုေ်ေှားရဆာင် ေွက်ြှုေှိဖေီး LGBTQIA+ ြျားအတွက် အသုံးေင်ြည့် ဆီရလျာ်ရသာ သတင်း 
အချက်အလက်ြျားကိုလည်း ရေးရနသည်။

င။	ျုိဗစ်	၁၉	မဖစ်ြွားကနသည့်	အကမေအကနတွင်	ညွှန်းြ့ုိမေင်း
ကိုဗစ် ၁၉ ကြ္ဘာကေ်ရောဂါရြကာင့် ကြ္ဘာတစ်ေှြ်းလုံးေှိ GBV အတွက်ရဆာင်ေွက်ရနသူြျားအဖို့ အရေးြှ ေန်ရဆာင်ြှု 
ရေးေန် လိုအေ်လာရစသည်။ ထိုအခါ စိန်ရခါ်ြှုအသစ်ြျားကို ရမဖေှင်းနိုင်ေန်အတွက် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် ညွှန်းေို့ြှုလုေ်ငန်းစဉ ်
ြျားအား မေင်ဆင်ေန်လိုအေ်လာသည်။ တုံ့မေန်ရဆာင်ေွက်ြှုေုံစံြျားနှင့် ေေှိနိုင် ရသာေန်ရဆာင်ြှုြျားသည် ကိုဗစ် ၁၉ ကြ္ဘာ့ 
ကေ်ရောဂါ၏ အတိုးအရလျာ့ရမောင်းလဲြှုြျားနှင့် အာဏာေိုင်ြျားထံြှ ကန့်သတ်ြှုအဆင့်ြျား အလိုက် (တစ်စိတ်တစ်ေိုင်း 
သို့ြဟုတ် အမေည့်အေ အိြ်တွင်း၌သာရနထိုင်ေန် ကန့်သတ်ြှုြျား) စဉ်ဆက်ြမေတ် အချနိ်နှင့်တစ်ရမေးညီရစေန် မေင်ဆင်ြှုြျား 
မေုလုေ်လာေသည်။ အရေးရေါ် ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားသည် ေန်ထြ်းအားလုံးအား စိတ်ချေရသာ ဆက်သွယ်ရေး 
ကိေိယာြျား (ဥေြာ - ဖုန်းနှင့် ရမြမေင်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းြျား) နှင့် လိုအေ်၍ မဖစ်နိုင်ေါက ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားနှင့် 
ဆက်သွယ်ြှု ြမေတ်ရစေန် ရန့စဉ် မေန်လည်မဖည့်ရေးသည့် ရငွရြကးအရထာက်အေံ့ ေေှိရသချာရစေန် ကကိုတင်ရဆာင်ေွက် 
သင့်သည်။ အရေးအကကီးဆုံးြှာ ၎င်းတို့အရနနှင့် အဖွဲ့အစည်းရေါင်းစုံ ညွှန်းေို့ြှုဆိုင်ော အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့ ်
စံနှုန်းြျား (Inter-Agency Minimum Standards on referrals) နှင့် ကိုက်ညီသည့် ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအြံြျားကို 
မေုစုမဖန့်ရေေြည့် တာေန်ေှိရြကာင်း သတိမေုသင့်ရေသည်။ အစီအြံြျားကို မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူနှင့် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသ ူ
အားလုံးက လိုက်နာဖေီး အထူးသမဖင့် အိြ်တွင်း၌သာရနထိုင်ေန် ကန့်သတ်ြှု နှင့် ညြထွက်ေအြိန့်တို့ရြကာင့် ကကီးြားစွာ 
သက်ရောက်ခံေသူြျား အေါအေင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူအားလုံးထံသို့ ရောက်ေှိနိုင်ေန် ေင်းမြစ်ြျား ေေှိနိုင်ရေးအတွက် 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၊ GBV ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားနှင့် ေေ်ေွာထဲြှ တာေန်ခံ (focal point) ြျားအား အသိရေးထား 
ေြည်။18

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေားအတွျ်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၁၂		-	ျိုဗစ်	၁၉	မဖစ်ြွားကနကသာ	ကနာျ်ေံအကမေ	အကနတွင်	
ညွှန်းြို့မှုအတွျ်	အဓိျအဆင့်မေား	-	ျိုကျည့်ြါ။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် ၁၉ ရနာက်ခံအရမခအရန၌ GBV မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု ေန်ရဆာင်ြှုြျား ဆက်လက် ရဆာင်ေွက်နိုင်ေန် GBV 
ကဏ္ဍခွဲသည် ြိတ်ဖက်ြျား၊ GBV ကို အထူးမေုရဆာင်ေွက်မခင်းြေှိရသာ ြိတ်ဖက်ြျားအား GBV အြှုကိစ္စြျားအား 
ဆီရလျာ်သည့် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားထံ ရဘးကင်းလုံခခုံ၍ အချနိ်ြီညွှန်းေို့နိုင်ရေးကို လြ်းညွှန်ရေးေန်အတွက် လြ်းညွှန် 
စာအုေ်တစ်အုေ်ကို မေုစုထားဖေီးမဖစ်သည်။19

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေားအတွျ်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၁၃	-	ဆုံးမဖတ်ေေျ်ေေမေင်း	လမ်းကကျာင်းအဆင့်ဆင့်	-	ျိုကျည့်ြါ။

၁၈။ https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-inter-agency-inter-agency-minimum-standards-referrals

၁၉။ Guidance on GBV referrals during COVID-19 outbreak.
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စ။	အကဝးမှ	ညွှန်းြ့ုိရန်အတွျ်	ကဒသေံ	ရြ်ရွာလူထု	အကမေမြုသည့်မိတ်ဖျ်မြုမှု
အရေးရေါ်အရမခအရနြျားတွင် GBV အတွက်ရဆာင်ေွက်သူြျားသည် ြိြိတို့၏ ဆန်းစစ်ရတွ့ေှိချက်ြျားကို အတည်မေုေန်၊ 
တူညီရသာ သို့ြဟုတ် နီးကေ်ရသာ ရနောရဒသြျားေှိ ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားအြကား ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ေန်၊ ဆက်လက် 
ေှင်သန်သူြျားအား ရဘးကင်းစိတ်ချေရသာ သယ်ယူေို့ရဆာင်ြှု/ ရနောထိုင်ခင်းတို့ ရေးနိုင်ေန်တို့အတွက် ေေ်ေွာလူထုနှင့် 
ေေ်ေွာထဲြှ တာေန်ခံ (focal point) ြျားအရေါ် အားကိုးေရလ့ေှိသည်။ ေေ်ေွာ အရမခမေုြိတ်ဖက်ြျားနှင့် တာေန်ခံ (focal 
point) ြျားသည် ၎င်းတို့၏ရဒသတွင်း ဆက်သွယ်ရေးလြ်းရြကာင်းြျားြှတစ်ဆင့် သို့ြဟုတ် ြိုဘိုင်းအေလီရကးေှင်းြျားနှင့် 
စာတိုရေးေို့မခင်းြျားမဖင့် ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်း အရမောင်းအလဲြျားနှင့် ရေွးချယ်နိုင်ရသာ ေံ့ေိုးြှုအစီအြံြျားကို ဆက်လက် 
ေှင်သန်သူြျားနှင့် အမခားေေ်ေွာြျားေှိ တာေန်ခံ (focal point) ထံ အရြကာင်းြကားရေးောတွင် အရေးေါရသာ အခန်းကဏ္ဍြှ 
ရဆာင်ေွက်ရေးနိုင်သည်။ သို့ောတွင် တစ်ခါတစ်ေံ ထိုတာေန်ခံ (focal point) ြျားသည်ေင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားထံ 
ြဆက်သွယ်နိုင်ဘဲ ေှိနိုင်သည်။ အထူးသမဖင့် ဆဲလ်ဖုန်း အသုံးြမေုနိုင်သူြျား သို့ြဟုတ် အင်တာနက် ဆက်သွယ်ြှု ြေေှိသူြျား 
မဖစ်သည်။20 ရဒသခံလူထု၊ ေေ်ေွာရခါင်းရဆာင်ြျား၊ တာေန်ခံ (focal point) ြျားနှင့် ြဟာဗျူဟာကျ ဆက်သွယ်ေူးရေါင်း 
ရဆာင်ေွက်နိုင်ရေးအတွက် ထိရောက်ရသာ နည်းဗျူဟာြျားကို စဉ်ဆက်ြမေတ် ဆန်းစစ်ေန် အကကံမေုေါသည်။ ေေ်ေွာ 
ရခါင်းရဆာင်ြျားနှင့် တာေန်ခံ (focal point) ြျားကို GBV လြ်းညွှန် သရဘာတေားြျားအရြကာင်း အထူးသမဖင့် လှေ ို ့ေှက်ချက် 
ထိန်းသိြ်းရေးမခင်း၏ အရေးကကီးေုံကို သိနားလည်ရစေန် သင်တန်းရေးထားဖို့ကိုလည်း အကကံမေုေါသည်။ ထို့မေင် အရေးရေါ် 
ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှု အရြကာင်းနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ရသာ အချနိ်နာေီြျားအေါအေင် သက်ဆိုင်ောရဒသအတွင်း ေေှိနိုင်ရသာ 
ေန်ရဆာင်ြှုြျားအရြကာင်း အသိရေးထားေန်ကိုလည်း အကကံမေုေါသည်။

အဓိျ	လုြ်ကဆာင်ရန်မေား	

�� တက်ကကလှုေ်ေှားြှုေှိရသာ GBV လုေ်ငန်းအဖွဲ့ ေှိရနေါက ေါေင်ေန်၊ သို့ြဟုတ် GBV ကဏ္ဍခွဲတို့တွင် ေါေင်ေန်

�� ေန်ရဆာင်ြှုြျားကို ရနောရဒသအလိုက် စာေင်းမေုစုောတွင် ထေ်ြရနရစေန်အတွက် ေှိရနရသာ ရဒသတွင်း 
ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းြျားအား ချနိ်ညှိေန်

�� ေှိရနရသာ ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းြျားအား ဆီရလျာ်ြှု ေှိြေှိနှင့် လက်ေှိရနာက်ခံအရမခအရနအလိုက် ရဆာင်ေွက်နိုင်မခင်း 
ေှိြေှိ ဆန်းစစ်ေန်

�� GBV ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းြျားအား ေုံြှန်ဆန်းစစ်ဖေီး မေင်ဆင်ေန် 

၂၀။  https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-inter-agency-inter-agency-minimum-standards-referrals
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အြုိင်း	၃။	လူသားအရင်းအမမစ်ဆုိင်ရာ	စံနှုန်းမေား

စံနှုန်း	၇။	GBV	အကရးကြါ်ဖုန်းလိုင်းအတွျ်	ဝန်ထမ်းေန့်ထားမေင်း

ျ။	ဝန်ထမ်းကရွးေေယ်ရန်	ဆန်ျာတင်စစ်ကဆးမေင်းနှင့်	ကနာျ်ေံအကကျာင်းအေေျ်မေား	
စစ်ကဆးရန်စံနှုန်းမေား
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားကို ကာကွယ်ရေးေန်နှင့် အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းရဆာင်ေွက်ြှုကို ခိုင်ဖြဲစွာ ဆက်လက် ထိန်းသိြ်း 
လုေ်ရဆာင်နိုင်ေန်တို့အတွက် အလွန်အရမခခံကျရသာအချက်တစ်ခုြှာ ယခင်က GBV ကျူးလွန်ဖူးသူြျားနှင့် ကျူးလွန်သည် 
ဟု သံသယေှိခံေဖေီး အြှုကိစ္စ ြဖေီးမေတ်ရသးသူြျားအား အလုေ်ရလှောက်ခွင့် ြရေးေန်မဖစ်သည်။

သို့ောတွင် ဤလုေ်ငန်းစဉ်ကို ေံ့ေိုးရေးြည့် စိတ်ချအားထားေရသာ စနစ်ြျား ေှိြရနရြကာင်းနှင့် ရလှောက်ထားသူြျားသည် 
လိအုေရ်သာ အချကအ်လကြ်ျား ြတငမ်ေဘေဲှနိိငုရ်ြကာင်းကိလုည်း သြိတှေ်ရေြည။် မြနြ်ာနိငုင် ံလငိေ်ိငု်းဆိငုေ်ာ ရခါင်းေုမံဖတ ်
ြှုနှင့် ြဖွယ်ြောမေုြှု တားဆီးကာကွယ်ရေး (PSEA) ကွန်ေက်က အဖွဲ့အစည်းြျားအရနနှင့် ေန်ထြ်းေှာရဖွ၍ အလုေ်ခန့်ထား 
ောတွင် ရနာက်ရြကာင်းောဇေင် ြေှင်းလင်းသူြျားကို ခန့်ထားြိသည့်အန္တောယ်ကို ဖယ်ေှားနိုင်ရေးအတွက် လြ်းညွှန်ရေးေန် 
“ေိြုိလုုခံခုစံတိခ်ျစွာ အလေုခ်န့ထ်ားနိငုေ်န ်ဆန်းစစဇ်ယား” ကိ ုမေုစရုေးထားသည။် ေနထ်ြ်းြျားအတကွ ်GBV အြှုကစိ္စြျားတငွ ်
ြည်သည့်အခါကြှ ေါေင်ေတ်သက်ခဲ့မခင်း သို့ြဟုတ် ကျူးလွန်ခဲ့မခင်း ြေှိရြကာင်း ကိုယ်တိုင်ရြကညာလွှာြျားကိုလည်း 
အသုံးမေုနိုင်သည်။21

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေားအတွျ်	မမန်မာနိုင်ငံ	သတင်းအေေျ်အလျ်စီမံေန့်ေွဲမှုယူနစ်	(MIMU)	http://themimu.
info/sector/protection-sexual-exploitation-abuse-psea	ရှိ	မမန်မာနိုင်ငံ	(PSEA)	ျွန်ရျ်	စာမေျ်နှာ	(PSEA	
လုြ်ငန်းအကထာျ်အျူ	အြိုင်း)	-	နှင့်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၁၄	-	PSEA	နှင့်ဆိုင်ကသာ	လူကတွ့စစ်	ကမးမှု	နမူနာကမးေွန်းမေား	-	
ျိုကျည့်ြါ။

ကျာင်းမွန်ကသာ	အကလ့အထ

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ နိုင်ငံတကာ NGO တစ်ခုသည် ကရလးသူငယ်ြျားအရေါ် ဆိုးေွားရသာ ကျူးလွန်ြှုြျား၊ PSEA နှင့် အကာအကွယ ်
ရေးရေးဆိုင်ော ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာြှုနှင့် သတင်းေို့တိုင်ြကားရေး နိုင်ငံအဆင့်လုေ်ငန်းအဖွဲ့၏ အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း (သီးသန့် 
သတ်ြှတ်ထားရသာ ဖုန်းလိုင်း) တစ်ခုကို လတ်တရလာတွင် ရဆာင်ေွက်ရေးလျက်ေှိသည်။ အန္တောယ်ရလျာ့ချရေးအတွက် 
ကရလးသူငယ်နှင့် အေွယ်ရောက်ဖေီးသူြျားအား အကာအကွယ်ရေးရေးဆိုင်ော ြူေါဒေှိရနဖေီး ြိတ်ဖက်နှီးနွယ်သူြျား အေါ 
အေင် ေန်ထြ်းအားလုံးသည် ြူေါဒကို လိုက်နာြကေြည်။ ဤ ြူေါဒတွင် လူကိုယ်တိုင် ရတွ့ဆုံရဆာင်ေွက်မခင်း၊ ဒီဂျစ်တယ် 
နည်းလြ်း/ဖုန်းတို့မဖင့်ရဆာင်ေွက်မခင်း၊ လူြှုြီဒီယာြျားြှ ဆက်သွယ်မခင်းနှင့် ဒီဂျစ်တယ်နည်းေညာမဖင့် ဆက်သွယ်မခင်းတို ့
အတွက် လွှြ်းခခုံလျက် စာမဖင့်ရေးသားထားသည့် အမေုအြူဆိုင်ော လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်ေါေင်သည်။ ဖုန်းလက်ခံသူြျား၏ 
စွြ်းရဆာင် ေည်တည်ရဆာက်မခင်းြှာ ကဏ္ဍြျား သို့ြဟုတ် ဖုန်းလိုင်းြျား၏ လိုအေ်ချက်အေ မခားနားြှုေှိဖေီး စီြံချက် 
ေနထ်ြ်းြျားက ဖနု်းလကခ်သံြူျားကိ ုေုြံနှအ်စည်းအရေးြျား၊ အစေီငခ်စံာတငမ်ေမခင်းနငှ့ ်သငတ်န်းြျားြတှစဆ်င့ ်ရစာင့ြ်ကည့ ်
ကကီးြကေ်သည်။

ေ။	ဝန်ထမ်းမေား၏	ျျွမ်းျေင်မှု၊	အေန်းျဏ္ဍ	သတ်မှတ်ေေျ်နှင့်	သကဘာထားေံယူေေျ်
ဆီရလျာ်ြှုနှင့် ယုံြကည်ေြှုကို ရသချာရစေန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းြျားသည် ေန်ရဆာင်ြှုြျားအား မြန်ြာ ဘာသာစကားအမေင် 
ရဒသအလိုက် ဘာသာစကားြျားမဖင့် ေေှိနိုင်ရအာင် မေုလုေ်သင့်သည်။ အလုေ်ခန့်ထား ရေးနည်းဗျူဟာြျားသည် ဆက်လက ်
ေှင်သန်သူြျားအား ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ေိုင်ဘာသာစကားမဖင့် ေံ့ေိုးကူညီရေးနိုင်သည့် ေန်ထြ်းြျားမဖစ်ေန် ရသချာရစသင့်သည်။ 

၂၁။ https://www.themimu.info/sector/protection-sexual-exploitation-abuse-psea
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ထိုအတွက် GBV လုေ်ငန်းအရတွ့အကကုံနည်းသူြျားအရနမဖင့် ကျွြ်းကျင်ြှုကို အမြန်ဆုံးမြှင့်တင်နိုင်ေန်နှင့် ဆက်လက ်
ေှင်သန်သူြျားအား တိုက်ရိုက်ကူညီရေးနိုင်ေန် အဆင်သင့်မဖစ်ရြကာင်း ရသချာရစရေးအတွက် ေိုြိုအထူးမေုသည့် သင်တန်း 
ြျားနှင့် အနီးကေ်ေံ့ေိုးကကီးြကေ်ြှုြျား လိုအေ်နိုင်ရြကာင်း သိြှတ်ေသည်။ နှစ်ဦးတွဲ စီစဉ်ြှုြျားကိုလည်း မေုလုေ်နိုင်သည်။ 
ထိုအခါ ဆက်လက်ေှင်သန်သူနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ေရသာ ေန်ထြ်းြျားသည် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူအမဖစ် ကိုယ်တိုင် 
ယုံြကည်ြှု တည်ရဆာက်ေင်း နည်းေညာကျွြ်းကျင်သူြျားနှင့် တိုင်ေင်ရဆွးရနွးနိုင်လိြ့်ြည်။ ဤသည်ြှာ အလုေ်ခန့်ထား 
ောတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားေြည့် အချက်တစ်ခု မဖစ်လာြည်။ အချ ို ့ရသာ ရလှောက်ထားသူြျားသည် အုေ်စုလိုက် ခွဲမခားဆက်ဆ ံ
ခံေြည့် အန္တောယ်နီးကေ်သည့် ေေ်ေွာလူထုထဲြှ မဖစ်နိုင်သည်။ သို့ြဟုတ် နိုင်ငံြဲ့သူြျား၊ တေားေင်အရထာက်အထား 
ြေှိသူြျား မဖစ်နိုင်သည်။ ြတူကွဲမေားရသာ ေန်ထြ်းြျားခန့်ထားနိုင်ေန်နှင့် ေါေင်ြှုေှိသည့် ေန်ရဆာင်ြှုြျားရေးမခင်းကို မြှင့်တင ်
နိုင်ေန် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားသည် ရဒသခံဘာသာ စကားကို ရမောဆိုတတ်ေန်နှင့် ရနာက်ခံအရမခအရနကို ြျားစွာ 
သိနားလည်ေန် လိုအေ်သည့်အတွက် ထိုကဲ့သို့ရသာသူြျားကို ခန့်ထားနိုင်ရေး ကကုံရတွ့ေသည့် အတားအဆီးြျားကို မဖစ်နိုင် 
သရေွ့ ဖယ်ေှားသင့်ရေသည်။

၁။	လုြ်ငန်းျျွမ်းျေင်မှုမေား	(COMPETENCES)
ရယဘုယျအရနနှင့် အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျားကို GBV နှင့် စေ်လျဉ်းသည့် ဗဟုသုတအရေါ် အရမခခံ၍ ခန့်ထားေါသည်။ 
ေန်ထြ်းသည် အနည်းဆုံး GBV နှင့် စေ်လျဉ်းသည့် အရမခခံဗဟုသုတ ေှိေြည်မဖစ်သည်။ အဘယ်ရြကာင့်ဆိုရသာ် ၎င်းတို့သည် 
အြကြ်းဖက်ြှုအြျ ိုးအစားနှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူအရေါ် သက်ရောက် နိုင်ြှုတို့ကို ရဖာ်ထုတ်သိေှိေြည့် အရမခအရနြျားတွင် 
ေှိလာြည်မဖစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဆက်လက်ေှင်သန်သူအရေါ် စာနာြှုကိုမေသေန် ရလးစားြှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာေှိစွာ ဆက်ဆံေန် 
လိုအေ်သည်။ နှစ်သိြ့်ရဆွးရနွးမခင်းနှင့် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုဆိုင်ော အရမခခံကျွြ်းကျင်ြှုြျားနှင့်တကွ ကျင့်ေတ်ေိုင်းဆိုင်ော 
အရလးအနက်ထားြှုနှင့် အသက်ရြွးြှုလုေ်ငန်းဆိုင်ော ေညာေှင်ေီသြှုတို့ ေှိေရေြည်။ ၎င်းတို့ကို ေုံြှန် စွြ်းရဆာင်ေည ်
မြှင့်တင်ြှုြျား၊ အနီးကေ်ကကီးြကေ်၍ အကကံမေုချက်/ြှတ်ချက်ြျားရေးမခင်းနှင့် လက်ရတွ့ကျင့်သုံးမခင်းြျားြှတစ်ဆင့် ထိုအော 
ြျားကို ေေှိနိုင်ေါသည်။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အန္တောယ်နီးကေ်ရသာအုေ်စုြျားအတွက် အေါအေင် GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ေန်ရဆာင်ြှုြျား ေိုြိုေေှိ 
လာေနြ်ှာ အရေးရေါ်ဖနု်းလကခ်သံြူျား ခန့ထ်ားရေးအတကွ ်အဖွဲ့အစည်းတငွ်း ြေူါဒြျား လိအုေလ်ာရေလြိ့ြ်ည။် ဤသညြ်ှာ 
ခန့်ထားသည့်လုေ်ငန်းစဉ်အတွင်း ရအာက်ေါလိုအေ်ချက်အချ ို ့ကို မေည့်ြှီေန်အတွက် မဖစ်သည်။

�� ခန့်ထားရသာေန်ထြ်းသည် အြျ ိုးသားဘာသာစကားမဖစ်သည့် မြန်ြာဘာသာအမေင် ရဒသအတွင်း 
အဓိကအသုံးမေုရနရသာ ဘာသာစကားမဖင့်လည်း ဆက်သွယ်ရမောဆိုနိုင်ေြည်။

�� အန္တောယ်နီးကေ်ရသာ/ထိခိုက်ခံစားေလွယ်ရသာ လူထုအုေ်စုြျား၊ ကရလးြျား သို့ြဟုတ် မခားနားစွာသန် စွြ်းသူြျား 
အတွက် ကိုယ်စားမေုြှုကို တိုးမြှင့်နိုင်ေန် ရလှောက်ထားသူြျားအတွက် အတားအဆီး ြျားကို ရလျာ့ချေန်၊ ဥေြာ - 
မခားနားစွာသန်စွြ်းသူြျား သို့ြဟုတ် ကရလးြျားနှင့် ဆက်သွယ်ရမောဆိုေန် အထူးသီးမခား ကျွြ်းကျင်ြှု ေှိသူြျား

�� အကယ်၍ အထူးေန်ရဆာင်ြှုြျား၊ ေံ့ေိုးြှုြျား ေေှိနိုင်ေါက ထိခိုက်ခံစားေလွယ်ရသာ လူထုအုေ်စုြျား ကို သင့်ရလျာ်စွာ 
ေံ့ေိုးရေးနိုင်ေန် နှင့်/သို့ြဟုတ် ညွှန်းေို့ရေးနိုင်ေန်အတွက် ေန်ထြ်းြျားကို သင်တန်းရေးေန်

၂။	အေန်းျဏ္ဍ	သတ်မှတ်ေေျ်မေား	(ROLE	DEFINITIONS)
အဖွဲ့အစည်းြျားသည် အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှု၏ ေည်ေွယ်ချက်ြျားနှင့် အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျားြှ ြည်သို့ရသာ 
လတ်တရလာေံ့ေိုးြှုြျားကို ရေးေြည်မဖစ်ရြကာင်း ေှင်းလင်းစွာ သတ်ြှတ်ထားသင့်သည်။ ေည်ေွယ်ချက်ြျားနှင့် သတ်ြှတ် 
ထားရသာ ရေးအေ်ေြည့် ေံ့ေိုးြှုြျားအရေါ် ြူတည်၍ အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျား၊ GBV မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျားနှင့် ကကီးြကေ ်
သူြျား၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် တာေန်ေတ္တေားြျားကို ချြှတ်ေြည်။ အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျားသည် အသက်ြျားကို ကယ်တင် 
ေန်နှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားနှင့်အတူ ရဘးကင်းလုံခခုံရေးအစီအစဉ်ဆွဲသည့် လြ်းရြကာင်းတစ်ရလှောက် အတူေါေင် 
ရေးဆွဲသည့် အဓိကကျရသာ အခန်းကဏ္ဍြှ ရဆာင်ေွက်သည်။
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အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျား၏ အခန်းကဏ္ဍကို သတ်ြှတ်မခင်းြှာ ြေှင်းလင်းရသာ၊ ေိရောဓိမဖစ်ရနရသာ လုေ်ငန်းအခန်းကဏ္ဍ 
ြျားကို ရေှာင်ေှားေန် အရသအချာလိုအေ်ရသာရြကာင့်မဖစ်သည်။ ထိုသို့ြဟုတ်လှေင် အဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းေုံကို ရောရှုေ်ရစနိုင်ဖေီး 
ဥေြာ - ေန်ထြ်းြျား ြိြိကိုယ်ကို တန်ဖိုးရလျာ့ကျသည်ဟု ခံစားေမခင်း၊ စိတ်ဖိစီးြှုနှင့် ေန်ထြ်းြျားအြကား တင်းြာြှု 
ေိုြျားလာမခင်း စသည့် အရေးကိစ္စြျ ိုးစုံ မဖစ်လာနိုင်ရစသည်။ ထို့မေင် တာေန်ခံြှု၊ တာေန်ယူြှု ြေှိမခင်းနှင့် အထူးသမဖင့် 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ ရဘးကင်းလုံခခုံရေးြှာ အရေးကကီးရနေါက လက်ညှိုးထိုး အမေစ်တင်မခင်းြျား မဖစ်နိုင်ရမခလည်း 
ေှိနိုင်သည်။

အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းရဆာင်ေွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းြျားနှင့် ဖုန်းလက်ခံသူေန်ထြ်းြျားအြကား သရဘာတူညီြှုတွင် အခန်း 
ကဏ္ဍနှင့် အဓိကတာေန်ေတ္တေား ရဖာ်မေထားသည့် ေှင်းလင်းရသာ လုေ်ငန်းတာေန်သတ်ြှတ်ချက် (terms of references) 
အမေင် ေန်ထြ်းြှ စာချုေ်ရဖာက်ဖျက်လှေင် ေှိလာြည့် ရနာက်ဆက်တွဲကိစ္စြျား ေါေင်လျက် စာမဖင့် ရေးသားထားမခင်း၊ စာချုေ် 
ချုေ်ဆိုမခင်း မေုသင့်သည်။ အခန်းကဏ္ဍ၊ သတ်ြှတ်ချက်ြျားနှင့် လိုအေ်ချက်ြျားအရြကာင်း ေိုြို၍ အရသးစိတ် သိလိုေါက 
IRC ၏ GBV အတွက် ရေွ့လျား နှင့် အရေးြှ ေန်ရဆာင်ြှုရေးမခင်းအတွက် လြ်းညွှန်ကို ြကည့်ေါ။

ရေှ့တန်းြ ှတာေနထ်ြ်းရဆာငသ်အူရနနငှ့ ်အရေးရေါ်ဖနု်းလကခ်သံေူနထ်ြ်းြျား၏ လေုင်န်းတာေနြ်ျားကိ ုရအာကေ်ါအတိငု်း 
အကျဉ်းချုေ် ရဖာ်မေနိုင်သည်။

�� ဦးတည်ရဒသြျားတွင် ေှိရနသည့် ေန်ရဆာင်ြှုြျား၊ လက်လှြ်းြီေယူနိုင်ြှု နှင့် လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက် ရနြှုတို့ကို 
ဆန်းစစ်မခင်း

�� ဖုန်းရခါ်ဆိုြှုြျား၊ စုံစြ်းြှုြျားကို ရမဖြကားမခင်း

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူ ရတွ့ကကုံရနေသည့် အန္တောယ်ေှိနိုင်ရမခကို ဆန်းစစ်ဖေီး ၎င်းတို့၏ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုနှင့် 
စေ်လျဉ်းရသာ သင့်ရလျာ်သည့် သတင်းအချက်အလက်ြျားကို ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား ြှေရေမခင်း၊ 

�� အရေးရေါ်အရမခအရနြျားတွင် အကူအညီရေးမခင်း (ကျန်းြာရေး၊ စိတ်ကျန်းြာရေး၊ ရုေ်ေိုင်းဆိုင်ော ကနဦး 
အကူအညီ)

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား အမခားေေှိနိုင်ရသာေန်ရဆာင်ြှုြျားအ ရြကာင်း သတင်းအချက်အလက်ရေးမခင်း 

�� မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု ေန်ရဆာင်ြှုြျားကို ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ရေးမခင်း

�� အရမခအရနြျားကို လိုက်၍ ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းကို အချနိ်နှင့်တစ် ရမေးညီရစေန် မေင်ဆင်မခင်း (ဥေြာ - ကိုဗစ် ၁၉၊ 
ေဋိေက္ခ နှင့် ရေှေ့ရမောင်းရနထိုင်ေြှု)

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူနှင့်အတူ ရဘးကင်းလုံခခုံရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲမခင်း

�� မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုအတွက် ရနာက်ဆက်တွဲရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို ရသချာရစမခင်း

�� ေုံြှန် ဖုန်းရခါ်ဆိုြှုြျားမေုလုေ်၍ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုကို စစ်ရဆးဖေီး ရဘးကင်း လုံခခုံြှုဆိုင်ော 
အစီအြံြျားကို အကကံမေုရေးမခင်း

�� အချက်အလက်ြျားကို ြှတ်တြ်းတင်မခင်း နှင့် သိြ်းဆည်းမခင်း

�� ေန်ရဆာင်ြှုြျားရေးမခင်းကို ကကီးြကေ်ော၌ ေါေင်ကူညီမခင်း (အိြ် သို့ြဟုတ် အခန်းထဲြှရန၍ အရေးြှ 
ေန်ရဆာင်ြှုရေးမခင်းအတွက် ရနောထိုင်ခင်း၊ ကိေိယာေစ္စည်းနှင့် အစီေင်ခံစာြျား၏ ဓါတ်ေုံေို့ရေးမခင်း၊ 
ေန်ထြ်းနှင့်အတူ ြှာြကားချက်ကို နားရထာင်မခင်း၊ ရနာက်ဆက်တွဲအရနနှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြှ 
တုံ့မေန်ြှတ်ချက်ရေးေန် ရြးခွန်းြျားရြးမခင်း)
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အေည်အရသွးြီ ေန်ရဆာင်ြှုြျားရေးနိုင်ေန်နှင့် ေန်ထြ်းစွြ်းရဆာင်ေည်ကို တိုးမြှင့်ေန်အတွက် GBV အရေးရေါ်ဖုန်း လက်ခံ 
ေန်ထြ်းကဲ့သို့ေင် ကကီးြကေ်သူ၏ အခန်းကဏ္ဍြှာ ြေှိြမဖစ် အရေးကကီးသည်။ ကကီးြကေ်သူ၏ လုေ်ငန်းြျားကို ရအာက်ေါအတိုင်း 
ရဖာ်မေထားသည်။

�� အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်လုေ်ငန်း ရဆာင်ေွက်ြှုြျားကို ရစာင့်ြကည့်ကကီးြကေ်မခင်း

�� ေန်ထြ်းလိုအေ်ချက်၊ သင်တန်းလိုအေ်ချက်နှင့် နည်းေညာေံ့ေိုးြှုတို့အတွက် ဆုံးမဖတ်နိုင်ေန်နှင့် လုေ်ငန်း 
ေန်ထုေ်ေန်ေိုးကို သင့်ရလျာ်သလို ထိြ်းညှိနိုင်ေန်အတွက် ရခါ်ဆိုြှု အနည်းအြျားကို ဆန်းစစ်မခင်း 

�� ေုံြှန် ကကီးြကေ်ြှုရေးေန်အမေင် လိုအေ်ေါက ြကားမဖတ်ကကီးြကေ်ြှုရေးေန်အတွက် အဆင်သင့်ေှိေန်

�� ြိြိ ကကီးြကေ်ေသည့်ေန်ထြ်းြျား၏ ဘေသာယာရေးကို ရသချာရစမခင်း

�� ေန်ရဆာင်ြှုြျားကို လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းြှုမဖင့် အချနိ်ြီ၊ အေည်အရသွးြီ ရေးအေ်နိုင်ေန် ရသချာရစမခင်း

�� လုေ်ငန်းသုံးကိေိယာြျား နှင့် ေန်ရဆာင်ြှုကုြ္ပဏီတို့နှင့် ေတ်သက်သည့် နည်းေညာဆိုင်ော မေဿနာြျားအတွက် 
ေန်ထြ်းြျားကို ကူညီရေးေန် အသင့်အရနအထားေှိမခင်း

�� ရှုေ်ရထွးခက်ခဲရသာ ရခါ်ဆိုြှုြျား၊ အြှုကိစ္စြျား ကကုံရတွ့ေေါက အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျားအား ချက်ချင်း 
လြ်းညွှန်ချက်ရေးမခင်း

�� အဖွဲ့အစည်းအတွင်းနှင့် ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျား၊ အမခား ေါေင်ေတ်သက်သူြျားအြကား 
ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ြှုြျားနှင့် ကွန်ေက်ဖွဲ့ြှုြျားကို လိုအေ်သလို ဦးရဆာင်မခင်း

၃။	သကဘာထားေံယူေေျ်	
GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျားတွင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအတွက် အကူအညီြျား လက်ခံေယူနိုင်ေန် ရဘးကင်း 
လုံခခုံရသာ၊ ေံ့ေိုးြှု၊ စာနာြှုေှိရသာ ေန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးရေးေန် တာေန်ေှိသည်။ ဤသို့ ြလုေ်ရဆာင်ေါက ေှိရနရသာ 
ဖိစီးခံစားေြှုကို ေိုဆိုးရစဖေီး မေန်လည်ကုစားသက်သာနိုင်ြှုကို ရနှးရကွးရစလိြ့်ြည်။ ဆိုလိုသည်ြှာ အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခ ံ
ေန်ထြ်းြျားတွင် ြှန်ကန်ရသာစွြ်းေည်၊ ဗဟုသုတ နှင့် ကျွြ်းကျင်ြှုတို့ ေှိေရေြည်။ ၎င်းတို့တွင် GBV အရေးကိစ္စြျားအတွက ်
တင်မေအရေးဆိုမခင်း၊ ကတိခံယူမခင်း၊ ခိုင်ြာရသာကျင့်ေတ်နှင့် GBV လြ်းညွှန်သရဘာတေားြျားကို အစဉ်အဖြဲလိုက်နာြှု 
ေှိမခင်းနှင့် စိတ်ခံစားြှုေိုင်းဆိုင်ော အသိဉာဏ်ေညာေှိမခင်း တို့လည်း ေါေင်သည်။



မြန်ြာ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းအတွက် အနိြ့်ဆံုးအရနမဖင့် မေည့်ြီ�ေြည့် စံနှုန်းြျား
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စံနှုန်း	၈။	အလုြ်ဝန်ထုြ်ဝန်ြိုးအား	စီမံေန့်ေွဲမေင်း
GBV ြှ ဆက်လက်ေှင်သန်သူတို့၏ လိုအေ်ချက်နှင့် ရြှော်လင့်ချက်ြျားကို မဖည့်ဆည်းနိုင်ေန်အတွက် အရေးရေါ် ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှု 
ရေးသည့် အဖွဲ့အစည်းြျားသည် ေန်ထြ်းြျား၏ အလုေ်ေန်ထုေ်ေန်ေိုး မြင့်တက်မခင်းအား ရမဖေှင်းနိုင်ေန် အြှုကိစ္စြျားကို 
ထိရောက်လုံရလာက်စွာ ခွဲရေရေးရသာ အစီအစဉ်ြျား ရသချာေှိသင့်သည်။ စွြ်းရဆာင်ေည်ကို ရကာင်းစွာ စီြံခန့်ခွဲမခင်းြှာ 
GBV အရေးရေါ် ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးောတွင် အရေးကကီး ရသာအေိုင်းမဖစ်သည်။ အထူးသမဖင့် ေန်ထြ်းြလုံရလာက်ြှု တိုးမြင့် 
လာသည့်အခါ မဖစ်သည်။ ေန်ထြ်းြျားအတွက် ြျားမေားရသာ အလုေ်ေန်ထုေ်ေန်ေိုးရြကာင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအဖို့ 
၎င်းတို့၏ ဖုန်းရခါ်ဆိုြှုြျားကို ြရမဖြကားေါက သို့ြဟုတ် ြကာမြင့်စွာ ရစာင့်ဆိုင်းရနေေါက ရဘးကင်းလုံခခုံရေး ထိခိုက်ရစဖေီး 
အနှုတ်သရဘာရဆာင်သည့် ရနာက်ဆက်တွဲြျား မဖစ်လာနိုင်သည်။ အရေးရေါ် ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသည့် အဖွဲ့အစည်း 
ြျားသည် အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းနှင့် ြဆိုင်သည့် အမခား တာေန်ြျားလည်းေှိရသာ ေန်ထြ်းြျားအား ဖုန်းလက်ခံတာေန်ခံအမဖစ် 
တာေန်ထေ်ရေးမခင်း သို့ြဟုတ် အရေးရေါ် ဖုန်းလိုင်းတွင် တစ်ချနိ်တည်း လုေ်ငန်းြျ ိုးစုံ တာေန်ရေးမခင်းြျားကို ရေှာင်ေှား 
သင့်သည်။

ေန်ထြ်းြလုံရလာက်မခင်းသည် ေန်ထြ်းြျား၏ ဘေသာယာရေး၊ စိတ်ေင်စားတက်ကကြှုနှင့် လုေ်ငန်းရဆာင် ေွက်ေုံတို့အရေါ် 
လည်း အဓိကအားမဖင့် သက်ရောက်ြှုေှိရစနိုင်သည်။ အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသည့် အဖွဲ့အစည်းြျားသည် အရေးရေါ် 
ဖနု်းလိငု်းတငွ ်ြမဖစြ်ရန ရဆာငေ်ကွေ်ြည့လ်ေုင်န်းအားလုံးအတကွ ်ေနထ်ြ်း လုရံလာကစ်ွာ ေှရိြကာင်း ရသချာရစေြည့အ်မေင ်
ေန်ထြ်းြျား အားကုန်ခြ်းမခင်းကို တားဆီးကာကွယ်ေန် နှင့် ရေေှည်တည်တံ့၍ ရကာင်းစွာစီစဉ်ထားရသာ ရမဖေှင်းြှုကို 
ေှာရဖွေန်အတွက် ေန်ထြ်းြျား အချနိ်ေိုလုေ်ေမခင်း၊ ေင်ေန်းနွြ်းနယ်ြှုကို ရဖာ်မေမခင်း သို့ြဟုတ် ရစာင့်ဆိုင်းရနေသည့် 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား စာေင်းြျားမေား မခင်းတို့ကိုလည်း ရဖာ်ထုတ်ြကည့်ရှုေရေြည်။ 

အဓိျ	လုြ်ကဆာင်ရန်မေား	

�� ေန်ထြ်းြျား၏ စွြ်းရဆာင်ေည်နှင့် ရခါ်ဆိုြှုြျား၏ အနည်းအြျားအရေါ် ေေှိနိုင်ရသာ အချက်အလက်ြျားအရေါ် 
အရမခခံ ၍ ေင်းမြစ်ြျားကို ကကိုတင်စီစဉ်မခင်း 

�� လက်ခံရဆာင်ေွက်ေန် အလုေ်ေန်ထုေ်ေန်ေိုး အြျားဆုံး ေြာဏကို သရဘာတူညီထားဖေီး ရလးစားလိုက်နာမခင်း

�� ဖုန်းရခါ်ဆိုြှု အြျားဆုံးအချနိ်ြျား၊ ေဋိေက္ခ မေန်မဖစ်ရသာ၊ ေိုဆိုးရသာ ရနာက်ခံအရမခအရနြျား (ဥေြာ - ကိုဗစ် ၁၉ 
ကြ္ဘာ့ကေ်ရောဂါ) တွင် ေိုြိုရဆာင်ေွက်ရေးနိုင်ြည့် အစီအြံြျားကို ထူရထာင်မခင်း

�� ရမောင်းလွယ်မေင်လွယ်ရသာ အ ရမခအရနေှိေါက စွြ်းရဆာင်ေည်အရေါ် အရမခခံ၍ အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံအဖွဲ့ြျား 
အြကား အြှုကိစ္စြျားကို လွှဲရမောင်းရေးနိုင်ေန် ကကိုတင်မေင်ဆင်ထားမခင်း

�� ဖုန်းလက်ခံသူြျား၏ စွြ်းရဆာင်ေည်ကို သိနားလည်ေန် နှင့် ထေ်ရဆာင်း ရငွရြကးရတာင်းခံြှုြျားကို မဖည့်ဆည်း 
ရေးနိုင်ေန်အတွက် ဖုန်းလက်ခံသူြျားနှင့် ဆက်သွယ်၍ လိုအေ်ရသာအချက်အလက်ြျား ေယူေန်
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အြုိင်း	၄။	သင်တန်းနှင့်	လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်မေား

စံနှုန်း	၉။	ျနဦး	သင်တန်းကြးရမည့်ျဏ္ဍမေားနှင့်	လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်မေား
အရေးရေါ် ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသည့်အဖွဲ့အစည်းြျားသည် ေန်ထြ်းြျားအား မေည့်စုံရသာ သင်တန်းြျားကို ရေးသင့်ဖေီး 
ဖုန်းလက်ခံရဆာင်ေွက်ေန် အဆင်သင့်မဖစ်ရြကာင်း ရသချာရစေြည်။ အရေးရေါ်ဖုန်း လက်ခံသူအားလုံးသည် GBV မဖစ်ေေ် 
စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် ကရလးသူငယ် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ရေးဆိုင်ော အဓိက သရဘာတေားြျားအတွက် အရမခခံသင်တန်းကို 
ေေှိသင့်သည်။ ေန်ထြ်းြျား လိုအေ်သည့် ရနာက်ခံအရြကာင်းနှင့် သင်တန်းြျားေေှိေန်ြှာ အရေးရေါ် ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသည့ ်
အဖွဲ့အစည်းြျားနငှ့ ်ေနေ်ုရံငေွံေ့ိုးသည့အ်ဖွဲ့ြျား၏ တာေနမ်ဖစရ်သာလ်ည်း သငတ်န်းအရထာကအ်က ူေင်းမြစြ်ျားနငှ့ ်သငတ်န်း 
တက်ေန်အခွင့်အလြ်းြျားကို GBV ကဏ္ဍခွဲနှင့် ရဒသအလိုက် လုေ်ငန်းအဖွဲ့ြျားြှတစ်ဆင့် ေေှိနိုင်သည်။ အရေးရေါ် 
ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသည့် အဖွဲ့အစည်းြျားသည် ထိုေင်းမြစ်ြျားြှ အကျ ိုးရကျးဇူး ေယူနိုင်ေန်အတွက် ထိုကွန်ေက်ြျားတွင် 
ချတိ်ဆက်ေါေင်သင့်ဖေီး ရနာက်ထေ်ေင်းမြစ်ြျားနှင့် အခွင့်အလြ်းြျားကို ရတာင်းဆိုနိုင်ေန်နှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ေန် 
အတွက် သင်တန်းနှင့်ဆိုင်ရသာ လိုအေ်ချက်ြျားေှိရနေါက ကွန်ေက်သို့ တင်မေသင့်ေါသည်။

ျ။	ျနဦးမိတ်ဆျ်သင်တန်း၏	အဓိျ	အကကျာင်းအရာမေား
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားနှင့် သင့်ရလျာ်၍ အဓိေ္ပာယ်ေှိရသာနည်းလြ်းမဖင့် ဆက်သွယ်ရမောဆိုနိုင်ေန်အတွက် အရေးရေါ်ဖုန်း
လက်ခံေန်ထြ်းြျားအား ခန့်ထားသည့်လုေ်ငန်းစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ေိုင်းအမဖစ် အနည်းဆုံးအဆင့် သင်တန်းကို ထည့်သွင်း 
ရေးအေ်သင့်သည်။ အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျားအတွက် ကနဦး ြိတ်ဆက်မခင်းနှင့် သင်တန်းတို့တွင် အနည်းဆုံး 
အရနနှင့် ရအာက်ေါတို့ ေါေင်သင့်သည်။

�� ေန်ထြ်းြျား ြိတ်ဆက်သည့်အချနိ်တွင် အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း၏ လုေ်ငန်းနှင့် တာေန်ခံယူြှုကို ေှင်းမေမခင်း၊ 
ေန်ထြ်းြျား၏ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုနှင့် လုေ်ငန်းအရထာက်အကူကိေိယာြျား အေါအေင် လုေ်ငန်းအရနအထား၊ 
စီြံအုေ်ချုေ်ြှုနှင့် ရထာက်ေံ့ေို့ရဆာင်ြှုေန်ထြ်းြျား အေါအေင် အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းတွင် ေါေင်ရဆာင်ေွက်သည့် 
ေန်ထြ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ လုေ်ငန်းနှင့် အခန်းကဏ္ဍနှင့် ကျင့်ေတ်ဆိုင်ော လြ်းညွှန်ြျား

�� စိတ်ေင်စားတက်ကကစွာ နားရထာင်မခင်း နှင့် အရေးြှ နှစ်သိြ့်ရဆွးရနွးမခင်းဆိုင်ော ကျွြ်းကျင်ြှု၊ GBV 
လြ်းညွှန်သရဘာတေားြျား၊ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု နှင့် ညွှန်းေို့ြှု၊ ေန်ထြ်းြျား ြိြိကိုယ်ကို ဂရုမေုရစာင့်ရေှာက်ေန်၊ 
ကကီးြကေ်မခင်းနှင့် အစီေင်ခံမခင်း စရသာ သင်တန်းချနိ်ြျား

�� လက်ရတွ့သင်တန်းချနိ်ြျား - မဖစ်ေေ်နှင့် သဏန်တူသရုေ်ရဆာင်မခင်း (role play) ရလ့ကျင့်ခန်းြျား - 
သင်တန်းသားြျားနှင့် ကကီးြကေ်သူြျားသည် စိတ်လှုေ်ေှားရနသူ၊ စိတ်ဆိုးရဒါသထွက်ရနသူ၊ သတ်ရသေန် 
အရတွးေှိသူ စသည့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၊ ကျူးလွန်သူြျားနှင့် ြိသားစုေင်ြျား၏ ြတူညီရသာ 
စိတ်အရမခအရနမဖင့် (အန္တောယ်နီးကေ်ြှု အရမခအရနအဆင့် အြျ ိုးြျ ိုးေှိသည့်) မဖစ်စဉ်ေုံစံအြျ ိုးြျ ိုးတွင် 
ေါေင်သရုေ်ရဆာင်ရလ့ကျင့်ေန်

ြိတ်ဆက်သင်တန်းအမေင် ြွြ်းြံသင်တန်းြျား အချနိ်ြှန်ရေးေန်ြှာလည်း အလားတူ အရေးကကီးေါသည်။



မြန်ြာ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းအတွက် အနိြ့်ဆံုးအရနမဖင့် မေည့်ြီ�ေြည့် စံနှုန်းြျား
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ေ။	သင်တန်းတွင်	လွှမ်းခေုံြါဝင်သည့်အကကျာင်းအရာမေား
အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျားသည် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ လိုအေ်ချက်ြျားကို မဖည့်ဆည်းနိုင်ေန်နှင့် တစ်ရမေးည ီ
ေန်ရဆာင်ြှုြျားရေးအေ်ရြကာင်း ရသချာရစေန်တို့အတွက် လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်နှင့် ြူေါဒြျားအရြကာင်း သင်တန်းတွင် ေေှိ 
သင့်သည်။ အနည်းဆုံးအရနနှင့် ေှင်းလင်းရသာ လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်နှင့် သင်တန်း တို့တွင် ရအာက်ေါ တို့ လွှြ်းခခုံေါေင်သင့်သည်။

�� အရေးြှ ေန်ရဆာင်ြှုရေးောတွင် အသုံးမေုသည့် ြိုဘိုင်းဖုန်းြျား၊ ကွန်မေူတာစရသာ သက်ဆိုင်ော 
လုေ်ငန်းအရထာက်အကူ ကိေိယာြျားနှင့် နည်းေညာြျားနှင့် လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်ေန်အတွက် တိကျရသာ 
ကနဦးလုေ်ငန်းလြ်းညွှန်၊ ဥေြာ - ြိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် စာတိုရေးေို့ရသာ အေလီရကးေှင်းြျား

�� လှေ ို့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းမခင်းအတွက် အရမခခံလုေ်ငန်းလြ်းညွှန်နှင့် လုေ်ငန်းအရထာက်အကူြျား 
(ဥေြာ - ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ အြည်၊ လိေ်စာ စသည့် အရသးစိတ် ဆက်သွယ်ေန် အချက်အလက် 
ြျားကို ြည်သည့်အရမခအရနြျားတွင် ေယူေြည်၊ ြည့်သည့်အခါြျားတွင် အြည်ေင်းအစား ကုဒ်၊ နံေါတ် 
သို့ြဟုတ် အြည်လွှဲြျားကို အသုံးမေုေြည်၊ နှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ အသိရေးြှုေေှိဖေီး နှုတ်အားမဖင့် 
သရဘာတူခွင့်မေုချက်ေုံစံ တို့ကို ေှင်းလင်းစွာ သတ်ြှတ်ရေးေန်)

�� ဖုန်းရမဖြကားေန် စံမေုလုေ်ငန်းစဉ်ြျား
1။	 ဖုန်းလက်ခံ နားရထာင်သည့် ကျွြ်းကျင်ြှု (စိတ်ေင်စားတက်ကကစွာ နားရထာင်ေန်
2။	 ြိတ်ဆက်ရမောြကားေန် အရြကာင်းအောြျား (ယုံြကည်ြှုတည်ရဆာက်ေန်)
3။	 GBV ကို ရဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်မခင်းနှင့် ဆန်းစစ်မခင်း
4။	 အရမခခံ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု လုေ်ငန်းစဉ် (ြိတ်ဆက်မခင်း၊ ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်မခင်း၊ မဖစ်ေေ်ေိတ်သိြ်းမခင်း) 
5။	 ကရလးသူငယ် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု
6။	 အသက်အန္တောယ်နီးကေ်ရသာကိစ္စြျားတွင် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု (သတ်ရသနိုင်ရသာ၊ စိတ်ဖိစီးြှုမဖစ်ရနရသာ၊ 

အန္တောယ်မြင့်ြားရသာ)
7။	 ဖုန်းြှတစ်ဆင့် နှုတ်အားမဖင့် အသိရေးသရဘာတူညီြှု ေယူမခင်း 
8။	 ဖုန်းြှတစ်ဆင့် ရဘးကင်းလုံခခုံြှုအစီအစဉ်ဆွဲမခင်း
9။	 အစီေင်ခံမခင်းနှင့် ဆန်းစစ်ြှု လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်
10။	 ဖုန်းြှတစ်ဆင့် ညွှန်းေို့လုေ်ငန်းစဉ်
11။	 ရမောဆိုြှုကို အဖေီးသတ်မခင်း
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အကရးကျီးကသာအေေျ်

ြည်သည့်အခန်းကဏ္ဍတွင် တာေန်ေှိသည်မဖစ်ရစ အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းအားလုံးသည် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် ေှင်သန် 
လွတ်ရမြာက်လာသည့် ကရလးသူငယ်ြျား၊ မခားနားစွာသန်စွြ်းသူြျား၊ LBGTQIA+ ြျား၊ အြျ ိုးသားြျားအား ကာကွယ် 
ရစာင့်ရေှာက်ြှုတို့အတွက် သင်တန်းေေှိထားသင့်သည်။ ၎င်းတွင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအား ဂုဏ်သိက္ခာေှိစွာ၊ ရလးစားစွာ 
ဆက်ဆံေန်၊ ထို၎င်းတို့အရနနှင့် ကိုယ်ေိုင်ဆုံးမဖတ်ချက်ချခွင့်ကို ရလးစားေန်၊ ေုဂ္ဂိုလ်ရေး လွတ်လေ်လုံခခုံြှုနှင့် လှေ ို ့ေှက်ချက်ကိ ု
ဆက်လက်ထိန်းသိြ်းရေးေန်၊ ခွဲမခားဆက်ဆံြှုြမေုရေး သရဘာတေားကို ရလးစားလိုက်နာေန်နှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား 
အတွက် တိကျမေည့်စုံရသာ သတင်းအချက်အလက်ြျား ရေးေန်တို့ေါေင်သည်။ ေှင်သန်လွတ်ရမြာက်လာသည့် ကရလးသူငယ ်
ြျားအား ေံ့ေိုးကူညီောတွင် အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူက မေုလုေ်သည့် ဆုံးမဖတ်ချက်အားလုံးသည် ကရလးအတွက် 
အရကာင်းဆုံး မဖစ်ရစေန် ကကိုးေြ်းေေါြည်။ အရေးရေါ်ဖုန်း လက်ခံသူြျားသည် လူသားချင်းစာနာြှု ရဆာင်ေွက်သူြျားြှ 
ကျူးလွန်သည့် လိင်ေိုင်ဆိုင်ော အမြတ်ထုတ်ြှုနှင့် အနိုင်အထက်မေုကျင့်ြှုြျားကို အစီေင်ခံေန် လုေ်ငန်း လြ်းညွှန်ြျားြှင့် 
ယန္တေားြျားကိုလည်း သိေှိထားေန် အရေးကကီးသည်။22 23 

မမန်မာနိုင်ငံ	-	နိုင်ငံအဆင့်	ကဆွးကနွးတိုင်ြင်မှုမေားမှ	သင်တန်းနှင့်	စွမ်းရည်မမှင့်တင်မှုတို့အတွျ်	ကထာျ်ေံအကျံမြုေေျ်မေား

�� ရမောဆိုဆက်သွယ်ြှုအတွက် အကကုံမေုချက်ြျား (အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျားအတွက် ရေှာင်ေန် ရဆာင်ေန်ြျား) 

�� ြိြိကိုယ်ကို ဂရုမေုရစာင့်ရေှာက်မခင်း နှင့် စိတ်ဖိစီးြှုရလျာ့ေါးရစေန် အရထာက်အကူြျား 

�� လုေ်ငန်းတိုင်းတွင် ကျားြရေးောကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရဆာင်ေွက်မခင်း (Gender mainstreaming)

�� GBV အြကြ်းဖက်ြှု  

�� GBV ြှ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအတွက် ဥေရဒရေးောြူရဘာင်

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားနှင့် ေန်ထြ်းြျားအတွက် စိတ်ကျန်းြာရေးနှင့် စိတ်နှင့်လူြှုရေး ေိုင်းဆိုင်ောေံ့ေိုးြှု 

�� သက်ရြွးေညာေှင်ြျားနှင့်ဆိုင်ရသာ ကျင့်ေတ်ဆိုင်ော ြူရဘာင်ြျားနှင့် ရဖာက်ဖျက်ြှုြျား 

�� လူကုန်ကူးမခင်း

၂၂။ http://themimu.info/sector/protection-sexual-exploitation-abuse-psea

၂၃။ https://psea.interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/1%20Myanmar%20Data%20Protection%20Policy%20Example_
final.pdf
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အြုိင်း	၄။	လံုခေုံစိတ်ေေရကသာ	GBV	သတင်းအေေျ်အလျ်	
စီမံေန့် ေဲွမှု	လုြ်ငန်းစဉ်	ထူကထာင်မေင်း

စံနှုန်း	၁၀။	အေေျ်အလျ်မေား	မှတ်တမ်းတင်မေင်း၊	
သိမ်းဆည်းမေင်းနှင့်	စီမံေန့်ေွဲမှု	လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်
ေန်ထြ်းြျားသည် အချက်အလက်ြျားကို လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းမခင်းဆိုင်ော စည်းြျဉ်းြျား၊ ဆက်လက် ေှင်သန်သူ၏ 
သရဘာတူခွင့်မေုချက်တို့နှင့်အညီ ရဘးကင်းစိတ်ချေရသာနည်းလြ်းမဖင့် ရကာက်ယူသိြ်းဆည်းေြည်။

အချက်အလက်ြျားကို ရဘးကင်းစိတ်ချေစွာ ြှတ်တြ်းတင်မခင်း၊ သိြ်းဆည်းမခင်းသည် GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း လုေ်ငန်း 
ြျားတွင် အရေးကကီးရသာ အဆင့်တစ်ခုမဖစ်သည်။ သိြ်းဆည်းထားရသာ အချက်အလက်ြျားတွင် လိုအေ်ချက်ြျား ေံ့ေိုးရေး 
နိုင်ေန်နှင့် ရနာက်တစ်ဆင့်မဖစ်ရသာ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုအတွက် ဆက်လက်ေှင်သန်သူထံြှ ရကာက်ယူထားရသာ သတင်း 
အချက်အလက်ြျား ေါေင်သည်။ အရေးရေါ် ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားသည် သတင်းအချက်အလက်နည်းေညာ (IT) 
ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အကကံမေုချက်အသစ်ြျားကို စဉ်ဆက်ြမေတ် ေယူရနဖေီး အချက်အလက်ြျား ြှတ်တြ်းတင်မခင်း၊ သိြ်း
ဆည်းမခင်းတို့နှင့်စေ်လျဉ်း၍ ေေှိထားရသာ လုေ်ငန်းအရထာက်အကူကိေိယာြျားနှင့် သီးသန့်သက်ဆိုင်သည့် ေှင်းလင်းရသာ 
လုေ်ငန်းစဉ်ြျားကို မေုစုထူရထာင်ကာ ေန်ထြ်းြျားကိုလည်း သင်တန်းရေးထားသင့်သည်။

ေန်ေုံရငွအဆိုမေုလွှာအားလုံးတွင် အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးရသာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် အချက်အလက်ြျား လုံခခုံ 
စိတ်ချေရစေန် လိုအေ်သည့် ကွန်မေူတာြျား၊ ဖုန်းြျား၊ ကိေိယာြျား၊ နည်းေညာြျားနှင့် သက်ဆိုင်ောထိန်းသိြ်းြှုစေိတ ်
တို့ကို ရတာင်းခံသင့်သည်။ လိုအေ်သင့်ရလျာ်ရသာ တိကျရသချာြှုအတွက် အလှူေှင်ြျားသည် ထိုထည့်သွင်းစဉ်းစားေြည့ ်
ကိစ္စေေ်ြျားအတွက် ေံ့ေိုးရေးေန် ရသချာရစသင့်သည်။ အဆိုမေုလွှာတွင် ြေါေှိခဲ့ေါက သက်ဆိုင်ောကိေိယာြျားနှင့် နည်းေညာ 
တို့ကို အမခားေင်းမြစ်ြျားြှ ေန်ေုံရငွေံ့ေိုးြည်မဖစ်ရြကာင်း အတည်မေုရဖာ်မေေြည်။

မှတ်တမ်းတင်မေင်းနှင့်	သိမ်းဆည်းမေင်းအတွျ်	လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်
1။	 အီလျ်ထကရာနစ်	ျိရိယာမေား	မှတ်တမ်းတင်မေင်း	လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်အတွျ်	အကျံမြုေေျ်မေား

�� အချက်အလက်ြျားကို ဒီဂျစ်တယ်နည်းလြ်းမဖင့် ဖိုင်မေုလုေ်သည့်အခါ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ 
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ြျားကို ြသုံးေေါ။ ထိုအစား အချက်အလက်ြျား လုံခခုံစိတ်ချစွာ သိြ်းဆည်းနိုင်ေန် 
ကုဒ်စနစ်ကို သုံးေါ။

�� အီလက်ထရောနစ်စနစ်မဖင့် သိြ်းဆည်းထားရသာ အချက်အလက်ြျားကို စကားေှက်မဖင့် ကာကွယ်ထား 
သင့်ဖေီး ခိုးေင်ြှု (hacking) လုေ်ေန် ခက်ခဲသည့် ကိေိယာတွင် သိြ်းဆည်း သင့်သည်။ ဥေြာ - ကွန်မေူတာ၏ 
hard drive ထဲေှိ folder ထဲတွင်ထားမခင်း၊ ဆက်လက် ေှင်သန်သူ၏ အြည်အစား ID နံေါတ်၊ ကုဒ် သို့ြဟုတ် 
ဖုန်းနံေါတ်အစေိုင်းမဖင့် folder မေုလုေ်မခင်း၊ သို့ြဟုတ် အလွယ်တကူ ဖယ်ထုတ်၍ ဖျက်စီးနိုင်ရသာ ဖုန်း၏ 
အချက်အလက် သိုရလှာင်ကဒ် (memory card) ထဲတွင်ထားမခင်း

�� အကယ်၍ အဖွဲ့အစည်းသည် ေန်ထြ်းတစ်ဦးစီကို ကွန်မေူတာတစ်လုံးစီ သီးသန့်ြရေးနိုင်ေါက 
အရေးရေါ်ဖုန်းရခါ်ြှုနှင့်ဆိုင်ရသာ အချက်အလက်ြျားကို ထည့်ထားသည့် ကွန်မေူတာြျားကို 
မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူ သို့ြဟုတ် အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူ စသည့် သက်ဆိုင်ောေန်ထြ်းြှကသာ 
ေင်ရောက်အသုံးမေုနိုင်ရစသင့်သည်။

�� လိုအေ်ြှသာ အီးရြးလ် ေို့ေန်၊ ဖိုင်ြျား၊ အချက်အလက်ြျားကို ကုဒ်မဖင့် ကာကွယ်ထားေန် (encryption 
အရထာက်အကူြျား အသုံးမေုေန်)၊ အရသးစိတ်ကို ‘encryption အြျ ိုးအစား အြျ ိုးြျ ိုး’24 တွင် 
ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

၂၄။ https://digitalguardian.com/blog/what-data-encryption
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�� အေန်အမဖစ် သိြ်းဆည်းထားရသာ ြိတ္တူြျား (backup copies) ရသချာထားေှိေါ။ ၎င်းတို့ကို 
ရသာ့ခတ်ထားရသာ သိြ်းဆည်းေန်ရနောတွင် ထားေှိရြကာင်း ရသချာေါရစ။

�� စကားေှက်ြျားကို ြှန်ြှန် ရမောင်းလဲေါ။ အထူးသမဖင့် ေန်ထြ်းအရမောင်းအလဲေှိသည့်အခါတွင် မဖစ်သည်။

အထကေ်ါ ရထာကခ်အံကကမံေုချကြ်ျားအားလုံး ြမေုလေုြ် ီအရေးြ ှေနရ်ဆာငြ်ှုရေးရသာ အဖွဲ့အစည်း သည ်ခိငုြ်ာဖေီး ခိုးေငေ်န ်
(Hack) ြလွယ်ကူရသာ Wi-Fi စကားေှက်ြျား ေှိထားရြကာင်း ရသချာေါရစ။ ဥေြာ - ကွန်မေူတာ၊ တက်ဘလက် နှင့် ြိုဘိုင်းဖုန်း 
စရသာ ေန်ထြ်းြျား အသုံးမေုသည့် ဆက်သွယ်ရေး ကိေိယာြျား ၏ လုံခခုံြှုအဆင့်ကို စစ်ရဆးေါ။ ေန်ထြ်းအသစ်ြျားထံသို့ 
ြရေးြီ ြိုဘိုင်းဖုန်းြျားအား စစ်ရဆးသည့်အမေင် ယခင်က သိြ်းဆည်းထားရသာအချက်အလက်ြျားကို ဖျက်ေစ်ေြည်။ 
ထို့မေင် အလုေ်ခန့်ထားြှုစာချုေ်ကို ေေ်ဆိုင်းသည့်အခါ ေန်ထြ်းသည် ကွန်မေူတာြျားထဲြှ အေန်အမဖစ် သိြ်းဆည်းထားရသာ 
အချက်အလက်ြျားအားလုံးကို မေန်လည်ရေးအေ်ရြကာင်း ရသချာရစေြည်။ 

ဖုန်း၏	လုံခေုံစိတ်ေေရမှုျို	မည်သို့	ကသေောကစမည်နည်း

�� ခိုင်ြာ၍ ရှုေ်ရထွးရသာ စကားေှက်ကို သုံးေန် (ဥေြာ - အက္ခောအကကီး၊ အရသးနှင့် နံေါတ် ြျားသုံးေန်၊ 
ကိုယ်ေိုင်အြည်ြျား၊ ရြွးရန့ြျား ြသုံးေန်) နှင့် ေုံြှန် ရမောင်းလဲေန်

�� လုံခခုံရေးဆိုင်ော ရြးခွန်းြျားကို အချနိ်အလိုက် ရမောင်းလဲေန် နှင့် ဗိုင်းေေ်ကာကွယ်ရသာ ေရိုဂေြ်ြျား သုံးေန်

�� သတင်းအချက်အလက် လုံခခုံြှုကို ထိခိုက်နိုင်ရသာ အေလီရကးေှင်းအားလုံးကို ဖယ်ထုတ်ေန် (ရနောရဒသကို 
ရမခောခံနိုင်ရသာ bluetooth၊ ဖုန်းရခါ်ဆိုြှုြျား၊ ထိေှလွယ်ရသာ အချက်အလက်ြျားကို ဖျက်မခင်း) 

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ အလွန် လှေ ို ့ေှက်ထားေြည့် ထိေှလွယ်သည့် အချက်အလက်ြျားကို ဖုန်းထဲတွင် 
သိြ်းဆည်းြထားေန် (ဥေြာ - ဆက်သွယ်ေန် အချက်အလက်ြျား နှင့် လိေ်စာ)

2။	 စာရွျ်မဖင့်	မှတ်တမ်းတင်မေင်းအတွျ်	လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်	

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူတစ်ဦးစီ၏ ဖိုင်ကို သီးမခားဖိုင်တစ်ခုစီသုံး၍ မဖစ်ေေ်နံေါတ်မဖင့် ြှတ်ေုံတင် 
စာေင်းသွင်းေါ။ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ အြည်ကို ဖိုင်ရေါ်တွင် ြရေးေေါ။

�� စာေွက်စာတြ်းြျားကို ရသာ့ခတ်ထားရသာ ဖိုင်သိြ်းဆည်းသည့်ရနောတွင် သိြ်းထားေါ။

�� မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျား၊ အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျား နှင့် မဖစ်ေေ်အတွက် ကကီးြကေ်သူြျားသာ သိေှိရသာ 
ကုဒ်ြျား၊ စကားေှက် ြျား အသုံးမေု၍ ဖိုင်ြျား ေယူနိုင်ြှုကို ထိြ်းချုေ်ထားေါ။ (အသိရေးြှုေေှိဖေီး သရဘာတူ 
ခွင့်မေုချက်ရေးသည့် ေုံစံြျား အေါအေင်)

�� မဖစ်ေေ်ဖိုင်ြျားကို ေုံြှန် အြှိုက်ေုံးြျားတွင် ြေစ်ေါနှင့်။ ထိုအစား စက္ကူမဖတ်စက်မဖင့် ဖျက်စီးေါ။ 

�� လုေ်ငန်းေေ်ဆိုင်းထွက်ခွာေသည့်အချနိ်တွင် မဖစ်ေေ်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်ရသာအချက်အလက် စာေွက်စာတြ်း 
အားလုံးကို ကကံေွယ်ဖျက်စီးနိုင်ေန်အတွက် အရေးရေါ်အစီအစဉ် နှင့် လုေ်ငန်းလြ်းညွှန် ေှိေန် ရသချာေါရစ။

ကျာင်းမွန်ကသာ	အကလ့အထ

မြန်ြာနိုင်ငံေှိ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် လူကုန်ကူးြှုြှ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအတွက် အရေးရေါ် ဖုန်းေန်ရဆာင် 
ြှု လုေ်ရဆာင်သည့် ရအဂျင်စီတစ်ခုအတွက် နည်းေညာ၊ လူသားေင်းမြစ်နှင့် အချက်အလက် စီြံ ခန့်ခွဲြှုဆိုင်ော အကူအညီြျား 
ရေးအေ်ခဲ့သည်။ ကေ်ရောဂါရြကာင့် ရုံးသို့ ေန်ထြ်းြျားတက်ရောက်နိုင်ြှု နည်းလာရသာ်လည်း မဖစ်ေေ်ဖိုင်တွဲြျား၏ လုံခခုံ 
ြှုကို လုံရလာက်စွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ စဉ်ဆက်ြမေတ်ရသာ ေန်ရဆာင်ြှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိြ်းခဲ့သည်။ အရတွ့အကကုံ 
မြင့်ြားရသာ ကကီးြကေ်သူက စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် မဖစ်ေေ်ဖိုင်ြျား သိြ်းဆည်းြှုတို့ကို နီးကေ်စွာရစာင့်ြကည့်၍ ရုံးသို့ အလှည့်ကျ 
လာရောက်ရသာ ဖုန်းလက်ခံရသာ ေန်ထြ်းြျားအား လြ်းညွှန်ခဲ့သည်။ ဤနည်းမဖင့် ဖုန်းရခါ်ဆိုြှုြျားကို သင့်ရလျာ်ရသာ 
အရနအထားတွင် သီးမခားလွတ်လေ်စွာ လက်ခံနိုင်ရစဖေီး မဖစ်ေေ်ဖိုင်ြျားကို ရနောဌာနြျားတွင် လုံခခုံစွာ သိြ်းဆည်းထား 
နိုင်ကာ အရေးရေါ်ကာလတွင် ေန်ထြ်းြျား၏ ကျန်းြာရေးကို ကာကွယ်ရေးထားနိုင်ခဲ့သည်။



မြန်ြာ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းအတွက် အနိြ့်ဆံုးအရနမဖင့် မေည့်ြီ�ေြည့် စံနှုန်းြျား
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GBV	သတင်းအေေျ်အလျ်	စီမံေန့် ေဲွမှု	စနစ်	(GBVIMS):
ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ြှုဆိုင်ော သတင်းအချက်အလက် စီြံခန့်ခွဲြှုစနစ် နှင့် သက်ဆိုင်ော သင်တန်းရြာ်ဂျူးလ်ြျားမဖစ်သည့် 
GBIMS/GBVIMS+ ကို မေုစုခဲ့မခင်းမဖင့် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် မဖစ်ေေ်ဆိုင်ော အချက်အလက်ြျားကို ရဘးကင်းလုံခခုံစွာ 
ရကာက်ယူနိုင်ေန်၊ သိြ်းဆည်းနိုင်ေန်၊ စီြံခန့်ခွဲနိုင်ေန်နှင့် ြှေရေနိုင်ေန် GBV လူသားချင်း စာနာြှုရဆာင်ေွက်သူြျား၏ 
လိုအေ်ချက်ကို ေံ့ေိုးရေးခဲ့သည်။ ဤစနစ်က ေန်ထြ်းြျားအတွက် ကွင်းဆင်းရဒသတွင် ြှတ်ဉာဏ်မဖင့် ြှတ်သားေန် ြလိုဘဲ 
တက်ဘလက်ထဲတွင် အချက်အလက်ြျား ြှတ်တြ်းတင်နိုင်ေန်၊ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု အချက်အလက်ြျား ထည့်သွင်းနိုင်ေန်နှင့် 
လုံခခုံရေး အလွန်အဆင့်မြင့်ရသာ ဆာဗာြှတစ်ဆင့် ဖိုင်ြျားေို့နိုင်ေန် GBVIMS+ ြိုဘိုင်း အေလီရကးေှင်းကို ရေးအေ်သည်။ 
မြန်ြာနိုင်ငံတွင် GBVIMS ကို ၂၀၁၆ တွင် စတင်ခဲ့ဖေီး ၂၀၁၇ တွင် ြိတ်ဆက်မဖန့်ရေခဲ့သည်။ GBVIMS ကို UNFPA ြှ 
စီြံခန့်ခွဲဖေီး စနစ်ကိုအသုံးမေုနိုင်ရမခေှိသည့် အချက်အလက်ရကာက်ယူရသာအဖွဲ့ြျား အေါအေင် ေိုြိုရလ့လာသိေှိလိုသည့် 
အဖွဲ့အစည်းြျား သည် UNFPA သို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ GBVIMS ၏ အချက် အလကရ်ကာက်ယူသည့် အဖွဲ့အစည်းြျားအတွက် 
သတင်းအချက်အလက်ြျား ြှေရေရေးေန် သတ်ြှတ်ထားသည့် လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်နှင့် လှေ ို ့ေှက်ထိန်းသိြ်းြှုကို ရသချာရစသည့် 
စံမေုမဖစ်ေေ် ြှတ်တြ်းတင်ေုံစံနှင့် အချက်အလက်ဆိုင်ော လုေ်ငန်းအရထာက်အကူြျားကို ေေှိနိုင်သည်။

လုခံခုရံသာရနောြျားတငွ ်မဖစေ်ေစ်ြီခံန့ခ်ွမဲခင်း ေနရ်ဆာငြ်ှုြျားရေးမခင်းကိ ုဖနု်းမဖင့ ်အရေးြ ှေနရ်ဆာငြ်ှုရေးမခင်းသို ့ရမောင်းလ ဲ
ော၌ ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန်အတွက် ရနာက်ထေ်လြ်းညွှန်ချက်ြျားကို (အဂ်လိေ်ဘာသာမဖင့်) ဗီဒီယို နှင့် podcast ေုံစံတို့မဖင့် 
ေေှိနိုင်ေါသည်။ (အဂ်လိေ်ဘာသာမဖင့် မြန်ြာဘာသာ စာတြ်းထိုး) ဗီဒီယို အတိုတစ်ခုကို ဤရနောတွင် [English with 
Myanmar subtitles] ေနိုင်ဖေီး (အဂ်လိေ်ဘာသာမဖင့်) podcast ကို ဤရနောတွင် [English]25 ေနိုင်သည်။

ကျာင်းမွန်ကသာ	အကလ့အထ

အလှူေှင်သံရုံးတစ်ခုသည် စကားေှက်မဖင့် ေယူအသုံးမေုနိုင်သည့် ဥေရဒရေးော အချက်အလက် စီြံခန့်ခွဲြှု စနစ်တစ်ခုကို 
ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားထံ ြိတ်ဆက်ရေးခဲ့သည်။ အင်တာနက်ြှတစ်ဆင့် အသုံးမေုေသည့် အချက်အလက်စနစ်ကို အသုံး 
ြမေုြီ ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားြှ အချက်အလက်တာေန်ခံေန်ထြ်းြျားသည် အလှူေှင်သံရုံးြှ ကျင်းေသည့် တစ်ေက်တာ 
သင်တန်းကို နှစ်ကကိြ်တက်ရောက်ေသည်။ ြိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းြျားသည် ြိြိတို့၏ အချက်အလက်ြျားကို လုံခခုံရေး 
နည်းေညာအစီအြံြျားမဖင့် cloud ြှတစ်ဆင့် ြှေရေနိုင်သည်။ အလှူေှင်သံရုံးက နည်းေညာအကူအညီသာြကဘဲ ြိတ်ဖက်ြျား 
အချက်အလက်လုံခခုံြှုကို မြှင့်တင်နိုင်ေန် အတားအဆီးြျားကို ဖယ်ေှားနိုင်ရေးအတွက် ကွန်မေူတာနှင့် ရဒတာအသုံးမေုေန် 
ကုန်ကျစေိတ် စရသာ အမခားလိုအေ်သည့် ေံ့ေိုးြှုြျားကိုလည်း ရေးအေ်သည်။

၂၅။ ရနာက်ထေ်အချက်အလက်ြျားအတွက် : https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-01/covid-guidance-on-remote-gbv-
services-04012021.pdf နှင့် www.primero.org and www.gbvims.com. ကိုြကည့်ေါ။
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စံနှုန်း	၁၁။	အေေျ်အလျ်မေား	မျှကဝကရး	နှင့်	အစီရင်ေံရန်	လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်

ျ။	အေေျ်အလျ်မေား	မျှကဝကရး	
အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှု ရေးသူြျားသည် GBV လြ်းညွှန်သရဘာတေားြျားနှင့်အညီ သတင်းအချက်အလက် ြှေရေ 
မခင်းကို စီြံထိန်းချုေ်သည့် လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်ြျားအား အသုံးမေုလိုက်နာေန် အရေးကကီးေါသည်။ စာေွက်စာတြ်းနှင့် 
အီလက်ထရောနစ် သတင်းအချက်အလက်ြျားေှိသည့် ရနောနှင့် ကိေိယာြျားကို ေန်ထြ်းြျားအရနနှင့် ကကီးြကေ်သူ၏ 
ခွင့်မေုချက်ြေှိဘဲ ေင်ရောက်နိုင်မခင်း ြေှိသင့်ရေ။ ေန်ထြ်းသည် အခန်း သို့ြဟုတ် ရုံးြှထွက်ခွာသည့်အခါ ၎င်းတို့ကို 
ရသာ့ခတ်ထားခဲ့သင့်သည်။ ေန်ထြ်းြျားသည် အချက်အလက်ြျားကို အလွယ်တကူ ရဖာ်ထုတ်မခင်း၊ ြှေရေမခင်းတို့ကို 
သတိထား၍ ထိုသို့ရသာကိစ္စြျား ရတွ့ကကုံခဲ့လှေင် ကကီးြကေ်သူထံ ချက်ချင်းအသိရေးသင့်သည်။ ထိုသို့ရသာကိစ္စြျားကို 
ရေှာင်ေှားေန် အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသည့် အဖွဲ့အစည်းြျားသည် ရအာက်ေါ စုံစြ်းရြးမြန်းြှုြျားကို မေုလုေ်ေန် 
အစဉ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားေြည်။ (၁) ြည်သူက သတင်း အချက်အလက်ကို ရတာင်းခံေါသလဲ။ (၂) သတင်း အချက်အလက် 
ရတာင်းခံသူသည် စိတ်ချေ၍ ယုံြကည်ေန် သင့်ေါသလား။ (၃) သတင်းအချက်အလက်သည် မဖစ်ေေ်အတွက် ဆက်လက် 
ရဆာင်ေွက်ောတွင် အြှန်တကယ် လိုအေ်ေါသလား။ (၄) သတင်းအချက်အလက်ကို ြည်သို့အသုံးမေုဖေီး ြည်သို့ မေန်လည် 
သတင်းေို့ အစီေင်ခံြည်လဲ။

ေ။	အေေျ်အလျ်	သတင်းြ့ုိ	အစီရင်ေံမေင်း
GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းရဆာင်ေွက်သူြျားသည် ြိြိတ့ုိ၏ အစီေင်ခံမခင်းစနစ်နှင့် ယန္တေားြျားြှာ နုိင်ငံ၏ြူေါဒ (ေိှေါက) ကုိ 
လုိက်နာဖေီး ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ လှေ ို့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းြှုနှင့် ရဘးကင်းလံုခခုံြှုကုိ ဦးစားရေးရသာ ကျင့်ေတ်ြျား 
အေါအေင် GBV လြ်းညွှန်နှင့် သရဘာတေားြျားနှင့် ကုိက်ညီရြကာင်း ရသချာရစေန်လုိအေ်သည်။ ထ့ုိမေင် ၎င်းတ့ုိနှင့် 
ေတ်သက်ရသာ အချက်အလက်ြျားကုိ ထုတ်ရဖာ်ရမောမေမခင်း သ့ုိြဟုတ် ြှေရေမခင်းြမေုြီ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားထံြှ 
အသိရေးြှုေေိှဖေီး ရေးအေ်ရသာ သရဘာတူခွင့်မေုချက်ကုိ ေယူေန်လည်း လုိအေ်သည်။ အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျား 
သည် ဆက်လက်ေှင်သန်သူတ့ုိအတွက် လှေ ို့ေှက်ချက် ထိန်းသိြ်းရေးေန် လုိအေ်ဖေီး ၎င်းတ့ုိ၏ သရဘာဆန္ဒြေါေိှဘဲ ြည်သည့် 
အချက်အလက်ကုိြှ ရဖာ်ထုတ်ေန် ခွင့်ြမေုေါ။ ြုဒိြ်းြှုနှင့် လိင်ေုိင်းဆုိင်ော ကျူးလွန်ြှုြျား၌ေင် ထုတ်ရဖာ်ရမောြကားမခင်း၊ 
ြှေရေမခင်း၊ အစီေင်ခံမခင်းြမေုြီ အစီေင်ခံေန် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျားအရြကာင်း ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား ြမဖစ်ြရန အသိရေး 
ေြည်။ သတင်းအချက်အလက်ြျား ထုတ်ရဖာ်ရမောြကားနုိင်သည့် ခခင်းချက်ြှာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူသည် စိတ်ေုိင်းဆုိင်ော 
တည်ဖငိြ်ြှုြေိှဘဲ ၎င်းတ့ုိ၏ ရဘးကင်းလံုခခုံြှုအတွက် ဖခိြ်းရမခာက်ြှုေိှရနရသာကိစ္စြျား သ့ုိြဟုတ် မြန်ြာနုိင်ငံတွင်ြူ မေင်းထန်စွာ 
နာကျင်ရစြှုရြကာင့်မဖစ်ရစ၊ အသက်ြမေည့်ရသးသူြျား မဖစ်ရနရသာရြကာင့်မဖစ်ရစ ဥေရဒအေ ြမဖစ်ြရန အစီေင်ခံေြည့် 
အ ရမခအရနြျား မဖစ်သည်။26

ဂ။	မမဖစ်မကန	အစီရင်ေံရနုိင်သည့်	အကမေအကနမေား
အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူအရနနှင့် ကျင့်ေတ်တာေန်အေ မဖစ်ေေ်ြျားကို အစီေင်ခံေြည့် အရမခအရနြျားေှိေါသည်။ ဤ 
သည်ြှာ ဥေြာအားမဖင့် ကရလးသူငယ်ကို အနိုင်အထက်မေုကျင့်ြှု၊ လိင်ေိုင်းဆိုင်ော အမြတ်ထုတ်ြှု၊ လူကုန်ကူးမခင်း နှင့်/
သို့ြဟုတ် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ သို့ြဟုတ် အမခားသူြျား၏ ရဘးကင်းြှုကို ထိခိုက်ရစေန် မေင်းထန်စွာ ဖခိြ်းရမခာက်ရနမခင်း၊ 
သို့ြဟုတ် ဥေရဒအေ ြမဖစ်ြရန အစီေင်ခံေန် လိုအေ်သည့် ကိစ္စြျားတွင် မဖစ်သည်။

အစီေင်ခံေန် လိုအေ်နိုင်သည့် အမခားအရမခအရနြျားြှာ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုနှင့် ရစာင့်ြကည့်ကကီးြကေ်ြှုတို့အတွက် ြည်သူြည်ေါ 
ရဖာ်ထုတ်သိေှိနိုင်ရစမခင်း ြေှိသည့် အချက်အလက်ြျားကို ရကာက်ယူြှေရေမခင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ (ထိုဆုံးမဖတ်ချက်ြျားကို 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြှ အတည်မေုခွင့်မေုရေးနိုင်ေန်အတွက် အသိရေးသရဘာတူညီြှုရေးမခင်းေုံစံ {informed consent 
form} တွင် ထည့်သွင်းသင့်သည်။)

၂၆။ https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/5._gbv_reporting_for_non_gbv_
actors.pdf
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၁။	ဥြကဒကရးရာ	ကဆးြညာ	အစီရင်ေံမေင်း	(MEDICO	LEGAL	REPORTING)
အစီေင်ခံမခင်းနှင့်ေတ်သက်လှေင် ရှုေ်ရထွးြှုြျားေှိဖေီး ကျင့်ေတ်ဆိုင်ောနယ်နိြိတ်ြျားအားလုံးမဖင့် ရဘာင်ခတ်ထားသည့ ်
အရလျာက် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ ကိုယ်တိုင်ရမောမေသည့် ဇာတ်ရြကာင်းြှလွဲလှေင် ဥေရဒရေးော ရဆးေညာ အစီေင်ခံစာ 
သည်သာ တစ်ခုတည်းရသာ ယုံြကည်ေသည့် အရထာက်အထားမဖစ်သည်။

ရယဘုယျအားမဖင့် ဥေရဒရေးော ရဆးေညာ အစီေင်ခံမခင်းကို ြုဒိြ်းြှု၊ လိင်ေိုင်းဆိုင်ော အြကြ်းဖက်ြှုနှင့် ရုေ်ေိုင်း သို့ြဟုတ် 
စိတ်ေိုင်းဆိုင်ော အမေင်းအထန် ထိခိုက်နာကျင်ရစြှု/ ဒဏ်ောေြှုြျားတွင် ဥေရဒရေးော သို့ြဟုတ် ရဆးကုသြှုဆိုင်ော မဖစ်ေေ ်
စီြံခန့်ခွဲြှု ေည်ေွယ်ချက်မဖင့် ရတာင်းခံသည်။ ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား ရုေ်ေိုင်းဆိုင်ော စြ်းသေ်စစ်ရဆးြှုြျား မေုလုေ်ရေးေန် 
နှင့် ဥေရဒရေးော ရဆးေညာြှတ်တြ်းြျားတွင် မဖည့်သွင်းရေးေန် ဆောေန် ြျားနှင့် ဥေရဒရေးော ရဆးေညာဆောေန်ြျားကို 
တေားေင် တာေန်ရေးအေ်သည်။ ထိုြှတ်တြ်းြျားကို ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ ခွင့်မေုချက်ြေှိဘဲ (ဥေြာအားမဖင့်) ေဲအဖွဲ့သို့ 
ြှေရေရေးေန် ခွင့်မေုြထားေါ (နိုင်ငံ၏ ဥေရဒအေ လိုအေ်သည်ြှလွဲ၍)။ ကိစ္စေေ်အားလုံးတွင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူသည် သူ၏ 
ဥေရဒရေးောရဆးေညာ ြှတ်တြ်းြျားအရေါ် လုံးေ ထိြ်းချုေ်နိုင်ခွင့်ေှိသည်။ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူတွင် မဖစ်ေေ်အား အြှုဖွင့်ေန် 
သို့ြဟုတ် ေဲအဖွဲ့သို့ သတင်းေို့တိုင်ြကားေန် အခွင့်အာဏာြေှိေါ။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ဥေရဒရေးောရဆးေညာ အစီေင်ခံစာကို ြှုခင်းရဆးစာ “ြှုခင်း ၃၈/ေဲ ၇၅ (Crime 38/Police 75)” ဟု ရခါ် 
ေါသည်။27 ဤသည်ြှာ မဖစ်ေေ်၏ အရသးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကို အစီေင်ခံေန် လိုအေ်သည့် လုေ်ငန်းစဉ်မဖစ်ဖေီး 
အရထာက်အထားြျားကို ရကာက်ယူ၍ အစီေင်ခံောတွင် တိကျရသချာြှု လိုအေ်သည် (အထူးကုြျား၏ ရဆးေညာအေ 
စြ်းသေ်စစ်ရဆးြှု၊ ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား အဆင်ရမေရသာ ေန်းကျင်အ ရမခအရနတွင် ၎င်း ရမောဆိုသည့် ဘာသာစကားမဖင့် 
ရိုးေှင်းရသာ အသုံးအနှုန်းြျား အသုံးမေုကာ ရြးခွန်းရြးမခင်း၊ ရတွ့ဆုံရြးမြန်းမခင်း တို့လည်း ေါေင်သည်။) 

ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအရနနှင့် ေဲသို့ သတင်းေို့တိုင်ြကားေန် ဆန္ဒေှိေါက အရထာက်အထားြျား ေယူေန်အတွက် 
ကျွြ်းကျင်သည့်ရဆးေညာေှင်ြှ ဥေရဒရေးောရဆးေညာအေ စြ်းသေ်စစ်ရဆးြှုြျားကို လက်ခံေန် လိုအေ်သည့်အရြကာင်း 
အသိရေးေြည်။ အရထာက်အထားြျား ရကာက်ယူေန် ၎င်းတို့က ြည်သို့ေင် ဆုံးမဖတ် သည်မဖစ်ရစ ၎င်းတို့အား ရဆးေညာအေ 
စြ်းသေ်စစ်ရဆးြှုြျားအရြကာင်းကို အမေည့်အစုံ ရမောမေသင့်သည်။ ဥေရဒရေးော ရဆးေညာ အရထာက်အထားြျားကို 
ကျူးလွန်ြှုမဖစ်ဖေီး ၇ ေက်အတွင်းသာ ရယဘုယျအားမဖင့် ရကာက်ယူနိုင်သည်။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ေဲသို့ သတင်းြေို့လိုသည့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ မဖစ်ေေ်တွင် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျားသည် ရအာက်ေါ 
တို့ကိုသာ လုေ်ရဆာင်ရေးနိုင်သည်။

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ ရေွးချယ်ြှုကို ရလးစားေန်

�� ကျူးလွန်ခံေြှု မဖစ်ေွားဖေီး ၇ ေက်အတွင်း စိတ်ရမောင်းသွားခဲ့ေါက ေဲသို့တိုင်ြကား၍ အရထာက်အထား ေယူ 
ခွင့်ေှိရြကာင်း အသိရေးေန်

�� ၎င်းတို့ ယုံြကည်သူတစ်ဦးနှင့် စကားရမောေန် ဖိတ်ရခါ်ေါ။ ရဆးေညာအစီေင်ခံစာကို ြူြကြ်း ရေးသားောတွင် 
ကူညီရေးနိုင်ရြကာင်း ကြ်းလှြ်းေါ။  

�� လက်ေှိကာလတွင် ဥေရဒအေ အမေင်းအထန် နာကျင်ရစြှု၊ ကရလးသူငယ် ြုဒိြ်းြှု၊ ြဖွယ်ြောမေုြှု တို့ကိုသာ ေဲသို့ 
သတင်းေို့ေြည့် တာေန်ေှိဖေီး အမခားြည်သူကိုြှေ ရမောေန်ြဟုတ်ရြကာင်း အသိရေးေါ။ 

၂၇။  https://mohs.gov.mm/page/174
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မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျားသည် GBV မဖစ်ေေ်ြျားကို တေားရုံးတွင် သတင်းေို့ေန် စိုးေိြ်ေူေန်နိုင်သည်။ ဆက်လက် ေှင်သန်သူသည် 
သက်ရသအစစ်အြှန်အရနနှင့် တေားရုံးသို့ သွားရောက်ေန် လိုအေ်ေါက စွေ်စွဲထားရသာ ကျူးလွန်သူက ေစ်ြှတ်ထားြည်ကို 
ရြကာက်ေွံ့မခင်းမဖစ်သည်။ သို့ြဟုတ် ဆက်လက်ေှင်သန်သူက တိကျရသာ အရထာက်အထားြျားတင်မေေန် အဆင်သင့် 
ြမဖစ်ြည်ကို စိုးေိြ်မခင်း မဖစ်သည်။ ေဋိေက္ခနယ်ရမြြျားတွင် ရဆာင်ေွက်ရနရသာ သို့ြဟုတ် အင်တာနက်/ဆက်သွယ်ရေး 
အကန့်အသတ်ေှိရနရသာ အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံ ေန်ထြ်းြျားသည် တေားရုံးတွင် အြှုကိစ္စအတွက် တိကျရသာ အရထာက် 
အထားြျား လုံရလာက်စွာ ေယူတင်မေေန် အဖြဲြမဖစ်နိုင်ရြကာင်း သိေှိထားေန် အရေးကကီးသည်။ ၎င်းတို့သည် ရမြမေင် အရမခ 
အရနတွင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ သရဘာတူခွင့်မေုချက်မဖင့် ေေ်ေွာထဲြှ ယုံြကည်ေရသာ တာေန်ခံ (focal point) ြျား နှင့် 
လူသားချင်းစာနာြှု ရဆာင်ေွက်ရနသူ ြျားကို အမခားနည်းလြ်းအရနနှင့် အားထားနိုင်ေါသည်။

၂။	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	ျကလးသူငယ်မေားအတွျ်	မမဖစ်မကန	သတင်းြ့ုိတုိင်ကျားမေင်း
လိင်ေိုင်းဆိုင်ော အြကြ်းဖက်ြှု အေါအေင် GBV ကကုံရတွ့ခဲ့ေသည့် ကရလး၏ြိဘြျား သို့ြဟုတ် တေားေင်အုေ်ထိန်းသူ 
ြျားအား ကရလးသူငယ်ြျားနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လက်ေှိေှိရနရသာ ြမဖစ်ြရန လိုက်နာေြည့် ဥေရဒြျားနှင့် ဥေရဒရေးော 
လေုင်န်းစဉြ်ျားကိ ုအသရိေးသင့ေ်ါသည။် ထိုမ့ေင ်၎င်းတိုသ့ည ်ကရလးအား ြဖယွြ်ောမေုမခင်း သိုြ့ဟတု ်ဆိုးေွားစွာ ဆကဆ်မံခင်း 
တို့တွင် ေါေင်ေတ်သက်မခင်း ြေှိခဲ့ေါက ၎င်းတို့အရနနှင့် ‘အသိရေးသရဘာတူညီြှု (informed consent)’ ကို တေားေင်ရေးအေ ်
နိုင်ရြကာင်းကိုလည်း သိထားရစသင့်သည်။ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ ကရလးသူငယ်ြျား၏ အြှုကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ရဆာင်ေွက ်
သည့ ်အရေးရေါ်ဖနု်း လကခ်ေံနထ်ြ်းြျားအား ကရလးြျား၏ သီးမခားလိအုေြ်ှုြျားနငှ့ ်ကရလးြျားနငှ့ ်ြညသ်ိုအ့တ ူရဆာငေ်ကွ ်
ေြည့် လြ်းညွှန်ြျားကို ရကာင်းစွာ သင်တန်းေေှိရစဖေီး အေည်အရသွးမေည့်ြှီရစသင့်သည်။28 

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ကျန်းြာရေးေန်ထြ်းြျားအရနနှင့် ကရလးသူငယ်ြျားအတွက် အစီေင်ခံသည့်အခါ ြ မဖစ်ြရန လိုက်နာေြည့် 
အထူးလုေ်ငန်းစဉ်ြျားေှိဖေီး ရအာက်ေါတို့ ေါေင်သည်။ 

�� ရဆးေညာအေ စြ်းသေ်စစ်ရဆးစဉ် ကရလးအား သူ သိကျွြ်းသူ၊ ယုံြကည်ေသူ၊ ြဖွယ်ြောမေုြှု / မဖစ်ေေ်တွင် 
ြေါေင်သူ တစ်ဦးဦးက ကူညီရေးသင့်သည်။

�� ကျန်းြာရေးေန်ထြ်းသည် စြ်းသေ်စစ်ရဆးစဉ်တစ်ရလှောက် ကရလးအား သူ၏ စိုးေိြ်ေူေန်ြှုြျားကို လွတ်လေ်စွာ 
ရမောဆိုနိုင်ေန်အတွက် အားရေးသင့်သည်။

�� ကရလးအား ရိုးေှင်း၍ ကရလးနှင့် အဆင်ရမေြည့် အသုံးအနှုန်းမဖင့် စြ်းသေ်စစ်ရဆးြှု လုေ်ငန်းစဉ် အဆင့်တိုင်းကို 
အသိရေးသင့်သည်။

�� ထိုသို့ြလုေ်ရဆာင်ြီ စြ်းသေ်စစ်ရဆးသည့် ကျန်းြာရေးေန်ထြ်းနှင့် ကူညီရေးသူြျားသည် ကရလးအား 
စြ်းသေ်စစ်ရဆးသည့် လုေ်ငန်းစဉ်တွင် တက်ကကစွာ ေါေင်ေန် မေင်ဆင်ရေးေြည်။ 

၂၈။ https://myanmar.unfpa.org/en/publications/guidelines-healthcare-response-gbv
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စံနှုန်း	၁၂။	ကစာင့်ကျည့်ကျီးကျြ်မှု	လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်နှင့်	အကထာျ်အျူမေား

ျ။	အနိမ့်ဆံုးအကနမဖင့်	မြည့်မီှရမည့်	စံနှုန်းမေားျုိ	ကစာင့်ကျည့်ကျီးကျြ်မေင်း
အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျား၏ တိုးတက်ြှုနှင့် အရကာင်အထည်ရဖာ်ြှုကို ရမခောရကာက်နိုင်ေန် အကူအညီ 
မဖစ်နိုင်ရသာ အရထာက်အကူတစ်ခုြှာ အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့်စံနှုန်းြျားြှ အဓိကအချက်ြျား ခခုံငုံေါေင်ရသာ 
မေည့်စုံသည့် ဆန်းစစ်ဇယားတစ်ခုကို အသုံးမေုေန်မဖစ်သည်။ ထိုဇယားကို အသုံးမေုမခင်းမဖင့် လက်ေှိအရမခအရနကို ရဖာ်ထုတ်၍ 
အဓိက လစ်ဟာြှုြျားနှင့် ေိုြိုရကာင်းြွန်ရအာင် မေုလုေ်ေန် လိုအေ်သည့်ရနောြျားကို ညွှန်မေနိုင်ြည်။

လွယ်ကူစွာ အသုံးမေုနိုင်ေန်အတွက် ဤ “အနိြ့်ဆုံးအရနမဖင့် မေည့်ြှီေြည့် စံနှုန်းြျား” စာအုေ်၏ ြူရဘာင် နှင့်ကိုက်ညီသည့် 
ရစာင့်ြကည့်ကကီးြကေ်ေန် ဆန်းစစ်ဇယားကို ရအာက်ေါအတိုင်း အေိုင်းြျား ခွဲမခားနိုင်သည်။ (၁) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ော စံနှုန်းြျား၊ 
(၂) ရုေ်ေိုင်းဆိုင်ော အရမခခံအရဆာက်အဦ၊ (၃) လူသားအေင်းအမြစ်၊ (၄) အချက်အလက်ြျား ြှတ်တြ်းတင်မခင်းနှင့် 
သိြ်းဆည်းမခင်း၊ (၅) သင်တန်း နှင့် လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်ြျား၊ (၆) အချက်အလက်ြျား ေယူနိုင်ြှုနှင့်ြှေရေမခင်း၊ (၇) ရစာင့်ြကည့ ်
ကကီးြကေ်မခင်းနှင့် ဆန်းစစ်အကဲမဖတ်မခင်း

ကနာျ်ထြ်အေေျ်အလျ်မေားအတွျ်	ကနာျ်ဆျ်တွဲ	၁၅	-	အနိမ့်ဆုံးအကနမဖင့်	မြည့်မှီရမည့်	စံနှုန်းမေားျို	
ကစာင့်ကျည့်ကျီးကျြ်ရန်	ဆန်းစစ်ဇယား	-	ျိုကျည့်ြါ။

ေ။	အကရးကြါ်ဖုန်းလုိင်း၏	တည်ကနရာျုိ	ကစာင့်ကျည့်ကျီးကျြ်မေင်း
လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်ေသည့်အရမခအရနြှာ သီးသန့်မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု လုေ်ငန်းြျားအတွက် သင့်ရလျာ်ြှု၊ ရဘးကင်းလုံခခုံြှု၊ 
သိက္ခာေှိြှု နှင့် အြျ ိုးသြီးြျား၊ ြိန်းကရလးြျား၏ လှေ ို့ေှက်ချက်ထိြ်းသိြ်းရေးေန်၊ ေုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ော လုံခခုံလွတ်လေ်ြှုေှိေန် 
အဆင်ရမေမခင်း ေှိ/ြေှိ စစ်ရဆးေန်အတွက် ကကီးြကေ်သူက အရေးရေါ်ဖုန်း လက်ခံသည့် ရနောြျားသို့ ေုံြှန်လာရောက်၍ 
ရဆာင်ေွက်ေသည်။ 

အရေးရေါ်အရမခအရနြျားတွင် အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံြှုြျားကို အိြ်ြှ သို့ြဟုတ် ရေးလံရသာရနောြျားြှ ရဆာင်ေွက်ေ 
သည့်အခါ သီးသန့်ရနော (ရနအိြ် သို့ြဟုတ် သီးသန့်အခန်း) ြျားအား ရစာင့်ြကည့်ကကီးြကေ်မခင်း ြှာ ရယဘုယျအားမဖင့် 
ရအာက်ေါတို့အရေါ် တည်ြှီသည်။

�� ခင်ြင်ေင်းနှီးရသာ ရဒသခံ ေေ်ေွာလူထုက ေန်ထြ်းြျားထံသို့ သွားရောက်လည်ေတ်ဖေီး အရေးရေါ် ဖုန်းလိုင်း 
ကကီးြကေ်သူထံ သတင်းရေးေို့မခင်း (GBV လြ်းညွှန်သရဘာတေားြျားအား ယခင်က သင်တန်း ေေှိထားဖေီး 
ယုံြကည်ေရသာ ဆက်ဆံရေးေှိသူြျား)

�� ေန်ထြ်းြျားြှ ေူးရေါင်းရဆာင်ေွက်မခင်း (ရနော၏ ဓါတ်ေုံြျား ရေးေို့မခင်း၊ ရနောအရြကာင်း အရသးစိတ် 
ရဖါ်မေမခင်းနှင့် ေှိရနရသာလိုအေ်ချက်ြျားကို လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းြှု၊ ေုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ော လုံခခုံလွတ်လေ်ြှု 
စံနှုန်းြျားမဖင့် အစီေင်ခံမခင်း) 

�� အရမခအရနြျား တိုးတက်ရကာင်းြွန်ရစေန် နှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားနှင့် ေန်ထြ်းြျား၏ 
လှေ ို့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းြှု၊ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုတို့ကို မြှင့်တင်ေန်အတွက် ေန်ထြ်းနှင့် ကကီးြကေ်သူ အြကား 
ရေေှည်တည်တံ့ရသာဆက်ဆံရေး ေှိရစမခင်း 

ဂ။	ဝန်ကဆာင်မှုမေားနှင့်	ဝန်ထမ်းမေားျုိ	ကစာင့်ကျည့်ကျီးကျြ်မေင်း
ေန်ရဆာင်ြှုြျား၏ လုေ်ငန်းရဆာင်ေွက်နိုင်ြှုနှင့် အေည်အရသွးတို့ကို တိုင်းတာမခင်းြှာ ရအာက်ေါအချက်ြျားရေါ်တွင် တည်ြှီ 
ရနသည်။

1။	 လုေ်ငန်းအရမခအရနနှင့် ေေှိနိုင်ရသာ ဆက်သွယ်ရေးကိေိယာြျားအရေါ် ြူတည်၍ 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားထံြှ တုံ့မေန်ြှတ်ချက်ြျား ရကာက်ယူမခင်း၊
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2။	 သတင်းအချက်အလက်ြျား လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းြှု၊ ဆက်သွယ်ရေးကိေိယာြျားနှင့် ေံ့ေိုးြှုြျား 
ရဆာင်ေွက်မခင်း (စိတ်ေိုင်းဆိုင်ော၊ လူြှုရေးဆိုင်ော၊ စိတ်ကျန်းြာရေး ရစာင့်ရေှာက်ြှု၊ ရဆးေညာအေ 
စြ်းသေ် စစ်ရဆးမခင်းနှင့် ဥေရဒရေးော) တို့ကို ဆန်းစစ်အကဲမဖတ်ေန်အတွက် ကကီးြကေ်သူြျားက 
သီးမခားြှတ်တြ်း၊ ဆန်းစစ်ေုံစံြျား၊ လုေ်ငန်းအရထာက်အကူြျားမဖင့် ေုံြှန် စာေင်းစစ်ရဆးမခင်း (Audit) 

3။	 အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျားနှင့် ကကီးြကေ်သူြျားအြကား ရေေှည်တည်တံ့ရသာ ဆက်နွယ်ြှု၊ 
အမေန် အလှန် ရလးစားြှုနှင့် ေန်ထြ်းြျား၏ စိတ်ဖိစီးြှုကို စူးစြ်းကူညီနိုင်ြည့် ေန်းကျင်အရမခအရနတို့ 
ေှိရနရြကာင်း ရသချာရစေန်အတွက် ဖုန်းမဖင့် ေုံြှန်ကကီးြကေ်ြှု၊ ေေ်ေွာအရမခမေု တာေန်ခံ (focal point) ြျား 
သို့ြဟုတ် ေန်ထြ်းြျားအတွက် သင်တန်းချနိ်ြျားနှင့် ေှင်းမေမခင်းြျားကို ရဆာင်ေွက်ေန်

အဓိျ	လုြ်ကဆာင်ရန်အေေျ်မေား

�� ေုံြှန် စာေင်းစစ်မခင်း၊ လှေေ်တမေက် ေင်ရောက်စစ်ရဆးမခင်း၊ ရစာင့်ြကည့်ရလ့လာမခင်းြျား လုေ်ရဆာင်ေန်

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ တုံ့မေန်ြှတ်ချက်ြျား ေယူေန် နှင့် ေန်ရဆာင်ြှုအေည်အရသွးဆိုင်ော အရေးကိစ္စြျားကို 
ရမဖေှင်းေန်အတွက် အရေးယူရဆာင်ေွက်ြှုအစီအစဉ်ြျား ရေးဆွဲေန် 

�� အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံသူြျားသည် ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရအာင် လုေ်ရဆာင်ေန် အခွင့်အလြ်းြျားအား ရေးအေ်သည့် 
ကကီးြကေ်ေံ့ေိုးြှုြျ ိုးကို ေေှိရြကာင်း ရသချာရစေန် 

�� ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ြှုနှင့် ရဘးကင်းလုံခခုံြှုဆိုင်ော အန္တောယ်ြျားကို ေုံြှန်ဆန်းစစ်၍ ရစာင့်ြကည့်ကကီးြကေ်ေန် 

ကဒသေွဲအဆင့်	ကဆွးကနွးတိုင်ြင်မှုမေားမှ	အဓိျကတွ့ရှိေေျ်မေားနှင့်	ကထာျ်ေံအကျံမြုေေျ်မေား

ေန်ရဆာင်ြှုြျား၏ အေည်အရသွးနှင့် ေန်ထြ်းြျား၏ စွြ်းရဆာင်ေည်နှင့် ခံယူချက်ကို ရစာင့်ြကည့် ကကီးြကေ်ေန်အတွက် 
အသုံးမေုသူြျား၏ တုံ့မေန်ချက်၊ အကကံမေုချက် သို့ြဟုတ် ရကျနေ်ြှုေှိ/ြေှိ ရဖာ်မေေန် ရဖာင်ေုံစံ သို့ြဟုတ် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသ ူ
ြျား၏ ကျွြ်းကျင်ြှုကို သုံးလတစ်ကကိြ် ဆန်းစစ်မခင်းတို့ကို အသုံးမေုမခင်း။ အချ ို ့ အဖွဲ့အစည်းြျားတွင် သီးမခား ရစာင့်ြကည့ ်
ကကီးြကေ်ြှု ယန္တေားနှင့် အရထာက်အကူြျားအမေင် ေုံြှန် အစီအစဉ်ြျား ေှိြကသည်။ သို့ရသာ် အချ ို ့အဖွဲ့အစည်းြျား၏ 
ရစာင့်ြကည့်ကကီးြကေ်ြှုစနစ်နှင့် အစီအစဉ်ြျားသည် အားရကာင်းမခင်းြေှိရေ။ ရစာင့်ြကည့်ကကီးြကေ်ြှုအတွက် ေုံြှန်အချနိ် 
မခားမခင်းနှင့် အချနိ်ဇယားေှိမခင်းတို့ြှာ အရေးကကီးသည်။ ရစာင့်ြကည့်ကကီးြကေ်ြှု အစီအစဉ်ကို အချနိ်သတ်ြှတ်ြှုြျားမဖင့် 
အကကံမေုရေးမခင်းြှာ ေို၍ ရကာင်းသည်။ 

ဃ။	ကျီးကျြ်သူ၏	သွင်မြင်နှင့်	ကမြာဆုိဆျ်ဆံမှု	အကလ့အျေင့်
ေန်ရဆာင်ြှုြျားနှင့် ေန်ထြ်းြျားအား ထိရောက်စွာ ရမခောရကာက်၍ ဆန်းစစ်နိုင်ေန် အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ကကီးြကေ်သူြျားတွင် 
လူအချင်းချင်းဆက်သွယ်ြှု၊ စိတ်အားထက်သန်ြှု မြှင့်တင်ရေး၊ ေံ့ေိုးကူညီမခင်းနှင့် အရေး ရေါ်အချနိ်ြျားတွင် စီြံခန့်ခွဲြှုဆိုင်ော 
ကျွြ်းကျင်ြှုြျား လုံရလာက်စွာေှိေန် အရေးကကီးသည်။ အရကာင်းဆုံးြှာ အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ကကီးြကေ်သူြျားသည် အုေ်စု၏ 
လှုေ်ေှားရဆာင်ေွက်ြှုကို လြ်းညွှန်နိုင်မခင်း၊ ြတူညီရသာ ေါေင်ေတ်သက်သူြျားအြကား ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်နိုင်မခင်း၊ လိုအေ် 
ချက်ြျားကို မေန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်မခင်းနှင့် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုအစီအစဉ်ြျားကို အချနိ်နှင့်တစ်ရမေးညီမဖစ်ရစေန် မေင်ဆင်နိုင်မခင်း 
စသည်တို့အတွက် စွြ်းရဆာင်ေည်ေှိေန် မဖစ်သည်။
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မဖစ်ရြ်စီမံေန့်ေွဲသူမေားနှင့်	ဆျ်သွယ်ကမြာဆိုကသာအေါ	ကျီးကျြ်သူမေားသည်	ကအာျ်ြါအတိုင်း	ဂရုမြု	ကမြာဆိုသင့်သည်။

�� မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျား၏ ေူေန်ြှု၊ လိုအေ်ချက်တို့နှင့် စေ်လျဉ်း၍ သူတို့ စိတ်သက်သာရစြည့် အသုံးအနှုန်းြျားမဖင့် 
စာနာြှုကို စိတ်ေှည်စွာမဖင့် မေသေါ။ 

�� ရေဖန်မခင်း၊ အမေစ်တင်မခင်းကို ရေှာင်ေှားေါ။ ြကင်နာြှုကို မေသ၍ ဆုံးမဖတ်ေန်အတွက် စဉ်းစားသည့် အချက်ြျားကို 
စူးစြ်းနိုင်ေန် ကကိုးစားေါ။ အမေုသရဘာရဆာင်ရသာ အကကံဉာဏ်ြျား အစဉ်အဖြဲ ရေး၍ လုေ်ကိုင်နိုင်စွြ်းကို 
မြှင့်တင်ရေးေါ။ လိုအေ်ေါက စွြ်းရဆာင်ေည်တည်ရဆာက်ေန် အချနိ်ြျား ထေ်ြံရေးေါ။ 

�� မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျား၏ ရမောြကားချက်ကို ဂရုတစိုက် နားရထာင်ေါ။ သူတို့ ရမောဆိုချက်ြျားကို ခိုင်ြာရအာင် 
အတည်မေုရေးေါ။ 

�� မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျား၏ နှုတ်မဖင့်ရမောရသာစကား၊ အြူအယာမဖင့် မေရသာစကားတို့ကို အာရုံစူးစိုက်ေါ။ 
သူတို့ရမောဆိုရသာ အေှိန်နှုန်းကို ရလးစားေါ။ အထူးသမဖင့် စိန်ရခါ်ြှု မြင့်ြားရသာ အရမခအရန ြျားတွင် မဖစ်သည်။ 

�� ကကီးြကေ်ြှုသည် ေူရေါင်းရဆာင်ေွက်ြှုေှိရြကာင်း ရသချာေါရစ။ ရလ့လာသင်ယူေန်၊ အမေန်အလှန် ဖလှယ်ေန် 
အခွင့်အလြ်း မဖစ်ရစဖေီး ခံယူချက်နှင့် အရလ့အကျင့်တို့သည် ေန်ထြ်းြျားအတွက် အဖြဲေင် စံမေမဖစ်ရစရြကာင်း 
သတိေေါ။ 

�� ကကီးြကေ်ြှုအတွက် အစည်းအရေးမေုလုေ်ချနိ်၊ ဖုန်းရခါ်ချနိ်တို့တွင် ေန်ထြ်းြျားအတွက် ရဘးကင်းလုံခခုံရသာ 
ေန်းကျင်အရမခအရနမဖစ်ေန် ရသချာေါရစ။
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ကဝါဟာရမေား	(GLOSSARY)
အကရးကြါ်ဖုန်းလိုင်း	(Hotline)	- ဖုန်းမဖင့်ရခါ်ဆိုဆက်သွယ်သည့် ြည်သည့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူကိုြဆို အရေးရေါ်အတွက် 
ကူညီေံ့ေိုးြှုနှင့် သတင်းအချက်အလက်ြျားရေးရသာ ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုကို ထူရထာင်ထားမခင်း မဖစ်သည်။ ၎င်းကို အြျားမေည်သ ူ
အတွက် ဖွင့်လှစ်ထားဖေီး အဖြဲြဟုတ်ရသာ်လည်း တစ်ခါတစ်ေံ နာေီြျားစွာ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ အရမခအရနြျားစွာတွင် 
အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းသည် ရခါ်ဆိုခ ြရေးေသည့် နံေါတ်ြျားမဖင့် ရဆာင်ေွက်ရေးြကသည့်အတွက် ရခါ်ဆိုသူြျားအရနနှင့် 
ရခါ်ဆိုခ ကုန်ကျမခင်းြေှိရအာင် စီစဉ်ရေးနိုင်သည်။29

အကရးကြါ်ဖုန်းလိုင်း	 ဝန်ထမ်းမေား	 (Hotline	 staff)	 - GBV နှင့် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုအတွက် ရနာက်ခံ အရတွ့အကကုံေှိဖေီး 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအတွက် ေန်ရဆာင်ြှုရေးောတွင် တိုက်ရိုက်ေါေင်သည်။ ၎င်းတို့အား ဆက်လက် ေှင်သန်သူကို 
ဗဟိုမေုသည့်နည်းလြ်းနှင့် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုအတွက် စွြ်းရဆာင်ေည်တည်ရဆာက်ရေးေန်နှင့် လိုအေ်ေါက စိတ်လူြှုေိုင်း 
ဆိုင်ော အရထာက်အေံ့ြျားရေးနိုင်ေန် နှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအား သတင်း အချက်အလက်ရေးဖေီး GBV လြ်းညွှန် 
သရဘာတေားြျားနှင့်အညီ ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအစဉ်ဆွဲမခင်းကို ကူညီရေးေန်အတွက် ကကီးြကေ်ေံ့ေိုးြှုြျား 
ရေးသင့်သည်။

အကဝးမှ	ဝန်ကဆာင်မှုကြးမေင်း	(Remote	services)	- အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းမဖစ်ရစ၊ အမေန်အလှန်စာေို့မခင်းမဖင့်မဖစ်ရစ သို့ြဟုတ် 
SMS သို့ြဟုတ် အမခား ေေှိနိုင်ရသာ နည်းေညာ လြ်းရြကာင်း ြှတစ်ဆင့် ေန်ရဆာင်ြှုြျား ရေးမခင်း မဖစ်သည်။

ြုံကသအထိုင်ေေထားကသာ	 ကနရာဌာနတစ်ေုမှ	 ဝန်ကဆာင်မှုကြးမေင်း	 (Static	 services)	 - ေန်ရဆာင်ြှုြျားကို သတ်ြှတ် 
ထားသည့် ရနောတွင်သာ ရေွ့လျားြှုြေှိဘဲ ရဆာင်ေွက်ရေးမခင်း မဖစ်သည်။

ဖုန်းမှတစ်ဆင့်	 GBV	 ဝန်ကဆာင်မှုမေားကြးမေင်း	 (GBV	 service	 delivery	 via	 the	 phone)	 - ဆိုသည်ြှာ ေန်ရဆာင်ြှု 
ရေးသူသည် ရေှေ့ရမောင်းရနထိုင်ေသည့် သို့ြဟုတ် ြကားခုလတ်ရနောတွင် ရောက်ေှိရနသည့် သို့ြဟုတ် ေုံရသ ရနောတစ်ခုတွင် 
ရေးရသာေန်ရဆာင်ြှုြျားဆီသို့ ြသွားရောက်နိုင်သည့် မေည်သူြျားထံ ြိုဘိုင်းဖုန်းြှတစ်ဆင့် ရောက်ေှိ ေန်ရဆာင်ရေးမခင်း 
မဖစ်သည်။

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	(Survivor)	- GBV ရတွ့ကကုံခံစားခဲ့ေသူ မဖစ်သည်။ “နစ်နာသူ (victim)” နှင့် “ဆက်လက် ေှင်သန်သူ 
(Survivor)” ဟူရသာ အသုံးအနှုန်းြျားကို ဖလှယ်၍ အသုံးမေုရလ့ေှိသည်။ နစ်နာသူဟူရသာ အသုံးအနှုန်းကို အြျားအားမဖင့် 
ဥေရဒရေးောနှင့် ရဆးေညာကဏ္ဍတို့တွင် အသုံးမေုရလ့ေှိသည်။ ထိုအသုံးအနှုန်းကို လူ့အခွင့်အရေး တက်ကကလှုေ်ေှားသူြျား 
ကလည်း အရလးဂရစုိကုမ်ေုေန ်လိအုေရ်သာအရေးကစိ္စအမဖစ ်သသိာထငေ်ှားရစေန ်အသုံးမေုရလေ့ှသိည။် ဆကလ်ကေ်ငှသ်နသ် ူ
ဟူရသာ အသုံးအနှုန်းြှာ ကကံ့ကကံ့ခံေင်ဆိုင်တုံ့မေန်နိုင် စွြ်းေှိြှုဟူသည့် အဓိေ္ပါယ်ကို သက်ရောက်ရစသမဖင့် ရယဘုယျအားမဖင့် 
စိတ်လူြှုေိုင်းအရထာက်အေံ့ရေးမခင်း ကဏ္ဍအတွက် ေို၍လိုလားစွာ အသုံးမေုသည်။

ျေူးလနွသ်	ူ(Perpetrator)	- အမခားသြူျားအရေါ် ၎င်းတို၏့ဆန္ဒနငှ့ဆ်န့က်ျင၍် အြကြ်းဖကြ်ှု သိုြ့ဟတု ်အမခား အနိငုအ်ထက ်
မေုြှုြျားကို တိုက်ရိုက်ကျူးလွန်သည့် သို့ြဟုတ် ကူညီေံ့ေိုးသည့် လူ၊ အုေ်စု သို့ြဟုတ် အဖွဲ့အစည်း

GBV	အတွျ်	ကဆာင်ရွျ်သူ(မေား)	[GBV	actor(s)]	– GBV တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် တုံ့မေန်ရဆာင်ေွက်ရေး လုေ်ငန်းြျားတွင် 
ေါေင်ရဆာင်ေွက်သည့် လူေုဂ္ဂိုလ်ြျား၊ အုေ်စုြျား၊ အဖွဲ့အစည်းြျား 

ျကလး	(Child)	- အသက် ၁၀ နှစ် ြှ ၁၉ နှစ်အတွင်း ေှိသူ ြည်သူြဆိုမဖစ်သည်။ အရစာေိုင်း ဆယ်ရကျာ်သက် အေွယ်ြှာ 
အသက် ၁၀ နှစ်ြှ ၁၄ နှစ်အတွင်း။ ရနာက်ေိုင်း ဆယ်ရကျာ်သက်ေွယ်ြှာ ၁၅ နှစ်ြှ ၁၉ နှစ် အတွင်း မဖစ်သည်။

အရွယ်ကရာျ်ပြီးသူ/လူကျီး	(Adult)	- အသက် ၁၈ နှင့် အထက်ေှိသူ ြည်သူြဆို မဖစ်သည်။

၂၉။  https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-01/covid-guidance-on-remote-gbv-services-04012021.pdf
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ျေားမကရးရာ	 (Gender)	 - “ကျားြရေးော ဆိုသည်ြှာ လှုြှုရေးအေ ရဖာ်မေသတ်ြှတ်ထားရသာ အြျ ိုးသြီး၊ အြျ ိုးသား၊ 
ြိန်းကရလးနှင့် ရယာက်ျားရလးြျား၏ လက္ခဏာေေ်ြျားကို ေည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းတွင် အြျ ိုးသြီး၊ အြျ ိုးသား၊ 
ြိန်းကရလးနှင့် ရယာက်ျားရလးြျားနှင့် စေ်လျဉ်း၍ စံနှုန်းြျား၊ အြူအကျင့်ြျား၊ အခန်းကဏ္ဍြျားအမေင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး 
ဆက်နွယ်ေုံြျားလည်း ေါေင်သည်။ လူြှုရေးအေ ရဖာ်မေသတ်ြှတ်ချက် မဖစ်ရသာရြကာင့် ကျားြရေးောြှာ လူြှု 
အသိုက်အေန်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအြကား ကွဲမေားလျက်ေှိဖေီး အချနိ်နှင့်အြှေ ရမောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျားြရေးောြှာ အထက်ြှ 
ရအာက်သို့ ဆင်းသက်သက်ရောက်ဖေီး ြညီြှေြှုြျား မဖစ်ရေါ်ရစကာ အမခား လူြှုရေးနှင့် စီးေွားရေး ြညီြှေြှုြျားနှင့်လည်း 
ချတိ်ဆက်ရနသည်။ ကျားြရေးောကို အရမခမေုသည့် ခွဲမခားဆက်ဆံြှုြျားသည် ြျ ိုးနွယ်စု၊ လူြှုစီးေွားအရမခအရန၊ ြသန် 
စွြ်းြှု၊ အသက်အေွယ်၊ ေထေီရဒသတည်ရနော၊ ကျားြရေးော သတ်ြှတ်ချက်နှင့် လိင်စိတ်ကိုင်းညွှတ်ြှု စသည့် ခွဲမခား 
ဆက်ဆံြှုနှင့်ဆိုင်ရသာ အမခား အရြကာင်းချင်းောြျားနှင့် ဆက်စေ်ရနသည်။ ၎င်းကို အမေန်အလှန်ဆက်စေ်သက်ရောက်ြှု 
အရြကာင်းမခင်းော လက္ခဏာြျား (intersectionality) ဟု ေည်ညွှန်းသည်။” (ကြ္ဘာ့ကျန်းြာရေးအဖွဲ့ - WHO)

ျေားမအ	ကမေမြုအကျမ်းဖျ်မှု	 (Gender-based	 violence)	 - “ကျားြအ ရမခမေုအြကြ်းဖက်ြှု ဆိုသည်ြှာ လူတစ်ဦး၏ 
ကျားြရေးောကို အရမခခံ၍ ဦးတည်ကျူးလွန်ရသာ ထိခိုက်ခံစားေရစသည့် အမေုအြူမဖစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျားြရေးော 
တန်းတူညီြှေြှု ြေှိမခင်း၊ ဩဇာအာဏာကို အလွဲသုံးမခင်းနှင့် အန္တောယ်ေှိရသာ ဓရလ့ထုံးစံြျားြှ မြစ်ဖျားခံလာမခင်း မဖစ်သည်။” 
(UNHCR) ၎င်းသည် အြျ ိုးသားြျားရော၊ အြျ ိုးသြီးြျားကိုေါ ထိခိုက်ရစသည်။ အချ ို ့ရသာ GBV အတွက် ရဆာင်ေွက်သူြျားက 
ကျားြရေးော စံမေုေုံစံြဟုတ်သူြျားနှင့် လိင်စိတ်တိြ်းညွတ်ြှု ကွဲမေားသူြျားအရေါ် ဆန့်ကျင်အြကြ်းဖက်မခင်းကို ရဖာ်မေေန ်
အတွက် ဤရေါဟာေကို အသုံးမေုသည်။

အိမ်တွင်းအကျမ်းဖျ်မှု	(Domestic	violence)	- ဆိုသည်ြှာ ရနအိြ်အတွင်း သို့ြဟုတ် ြိသားစုြျားအတွင်း ေင်းနှီးရသာ 
အရဖာ် အေါအေင် ြိသားစုေင်ြျားြကား မဖစ်ေွားရသာ အြကြ်းဖက်ြှုြျားကို ဆိုလိုသည်။

စိတ်ျေန်းမာကရးနှင့်	 စိတ်လူမှုကရးြိုင်းဆိုင်ရာ	 ြံ့ြိုးျူညီမှု	 (Mental	 health	 and	 psychosocial	 support)	 -	ဆိုသည်ြှာ 
GBV ြှ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ စိတ်ကျန်းြာရေးနှင့် စိတ်လူြှုေိုင်းဆိုင်ော ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ြှုရေးေန်နှင့် ဘေသာယာ 
အဆင်ရမေြှု မြင့်ြားလာရစေန်အတွက် လက်ခံေေှိသည့် ြည်သည့်ေံ့ေိုးြှုြဆို ေါေင်သည်။ ဆက်လက်ေှင်သန်သူအတွက် 
စိတ်လူြှုေိုင်းဆိုင်ော အရထွရထွေံ့ေိုးြှုြျားလည်း ေါေင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ြိသားစုြျား၊ ေေ်ေွာအသိုက်အေန်းတို့နှင့် ဆက်သွယ် 
နိုင်ေန် ကူညီရေးမခင်း၊ သို့ြဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စိန်ရခါ်ြှုြျားနှင့် လက်ရတွ့မေဿနာြျားကို ေိုြိုထိရောက်စွာ ရမဖေှင်း 
နိုင်ေန် ကူညီရေးမခင်းတို့ြှာ ၎င်းတို့၏ စိတ်ေျက်အားငယ်ြှုနှင့် ခံစားေြှုြျားကို ရလျာ့ေါးရစေန် ကကီးြားရသာ အကျ ိုးရကျးဇူး 
ေေှိနိုင်သည်။

GBV	လမ်းညွှန်သကဘာတရားမေား	(GBV	guiding	principles)	- ြည်သည့်အခန်းကဏ္ဍြှ ေါေင်သည်မဖစ်ရစ အကူအညီရေးသူ 
အားလုံး၏ လုေ်ငန်းြျားတွင် GBV ရတွ့ကကုံခံစားခဲ့ေသူနှင့် ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သည့်အခါ ဆက်လက်ေှင်သန်သူကို 
ဗဟိုမေုသည့်နည်းလြ်း အသုံးမေုေန် လြ်းညွှန်ရေးသည့် နိုင်ငံတကာြှ လက်ခံထားရသာ သရဘာတေားြျားမဖစ်သည်။ 
၎င်းတို့တွင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ အခွင့်အရေးြျားအမဖစ် ရဘးကင်းလုံခခုံရစေန်၊ လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းရေးေန်၊ 
ဂုဏ်သိက္ခာေှိစွာဆက်ဆံေန်၊ ကိုယ်ေိုင်ဆုံးမဖတ်ခွင့်ရေးေန် နှင့် ခွဲမခားဆက်ဆံြှု ြမေုေန်တို့ ေါေင်သည်။

GBV	တာဝန်ေံ	(GBV	focal	point)	– ြိြိ၏ အဖွဲ့အစည်း၊ ေေ်ေွာလူထု နှင့်/သို့ြဟုတ် ကို ကိုယ်စားမေု၍ GBV နှင့် သက်ဆိုင်ရသာ 
အစည်းအရေးြျားတွင် ေါေင်တက်ရောက်ဖေီး လုေ်ငန်းြျား ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ေန် အချနိ်မေည့် သို့ြဟုတ် အချနိ်ေိုင်း တာေန် 
ရေးအေ်ထားမခင်း ခံေရသာေန်ထြ်းမဖစ်သည်။ ၎င်းသည် GBV မဖစ်ေေ်ြျားအတွက် ဆက်သွယ်နိုင်ေန် ေန်ထြ်းအမဖစ် ခန့်အေ် 
ထားသည့် ေန်ရဆာင်ြှုြျား၊ အသင်းအဖွဲ့ြျားထဲြှ လူြျားကိုလည်း ေည်ညွှန်းသည်။ (Guidelines for gender-based 
violence interventions in humanitarian settings, IASC, 2005).

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူမေား၏	အသိကြးသကဘာတူညီမှု	(Informed	consent	for	GBV	Survivors)	–	သီးမခားအ ရမခအရနြျား 
အလိုက် ရသချာစွာ စဉ်းစားဆင်မခင်ဖေီးရနာက် နှုတ်အားမဖင့် သို့ြဟုတ် စာမဖင့်ရေးသား၍ ရဖာ်မေရသာ ခွင့်မေုချက် သို့ြဟုတ် 
ဆန္ဒရဖာ်မေချက်မဖစ်သည်။ အသိရေးသရဘာတူညီြှုြှာ အချက်အလက်ြျား၊ ဆက်နွယ်ြှုြျား၊ လုေ်ရဆာင်ြှုတစ်ခုအတွက် 
အနာဂါတ်တွင် သက်ရောက်နိုင်ရမခြျားအား ရကာင်းစွာ နားလည်ေှင်းလင်းသည့်အရေါ် အရမခခံ၍ ြိြိသရဘာဆန္ဒအရလျာက် 
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လွတ်လေ်စွာရေးမခင်း မဖစ်သည်။ (GBVIMS user guide, 2011; and WHO ethical and safety recommendations for 
researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies, 2007).

GBV	ညွှန်းြို့လမ်းကကျာင်းမေား	(GBV	referrals	pathways)	- ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားအား GBV မဖစ်ေေ်ြျားတွင် ြည်သို့တုံ့မေန ်
ရဆာင်ေွက်ေန်၊ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲောတွင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား ညွှန်းေို့နိုင်ြည့် ေန်ရဆာင်ြှုြျား ေယူေန်ရနော၊ ေေှိ 
နိုင်သည့် ေန်ရဆာင်ြှုြျားနှင့် ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအတွက် ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ြှုနှင့် ရဘးကင်းလုံခခုံရေးကို ရသချာ 
ရစေန်တို့အတွက် သတင်းအချက်အလက်ြျားရေးသည့် လြ်းညွှန် (ရနာက်ခံအရမခအရနနှင့် အရနအထားြျားအရေါ် 
တည်ြီ၍ ရဒသခွဲအဆင့် သို့ြဟုတ် နိုင်ငံအဆင့် မေင်ဆင်နိုင်သည်။)

အဖွဲ့အစည်းကြါင်းစုံ	အပမဲတမ်းကျာ်မတီ	(Inter-Agency	Standing	Committee	-	IASC)	– ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက် ေန်၊ ြူေါဒြျား 
ချြတှေ်နန်ငှ့ ်ဆုံးမဖတခ်ျကြ်ျား မေုလေုေ်နအ်တကွ ်ကလုသြဂ္ဂနငှ့ ်ကလုသြဂ္ဂ ြဟတုရ်သာ လသူားချင်းစာနာြှု ြတိဖ်ကြ်ျားြ ှ
၁၉၉၂ တွင် ထူရထာင်ခဲ့ရသာ အဖွဲ့အစည်းရေါင်းစုံ ဖိုေြ်မဖစ်သည်။ IASC ၏ အလုံးစုံေည်ေွယ်ချက်ြှာ ထိခိုက်ခံစားေရသာ 
လူထုြျားအတွက် လူသားချင်းစာနာြှု အကူအညီြျား ရေးအေ်မခင်းကို တိုးတက်ရကာင်းြွန်ရစေန်မဖစ်သည်။



မြန်ြာ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းအတွက် အနိြ့်ဆံုးအရနမဖင့် မေည့်ြီ�ေြည့် စံနှုန်းြျား

46

အတုိကျာျ်စာလံုးမေား	(ACRONYMS)
GBV (Gender-based violence) 
ကျားြအရမခမေု အြကြ်းဖက်ြှု

GBVIMS (Gender-based Violence Information Management System) 
ကျားြအရမခမေု အြကြ်းဖက်ြှု သတင်းအချက်အလက် စီြံခန့်ခွဲရေးစနစ်

IASC (Inter-Agency Standing Committee) 
အဖွဲ့အစည်းရေါင်းစုံ အဖြဲတြ်းရကာ်ြတီ

IDP (Internally Displaced Population) 
မေည်တွင်းရနေေ်စွန့်ခွာ ရနထိုင်ေသူြျား

IRC (International Rescue Committee) 
နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေး ရကာ်ြတီ

LGBTQIA+ (Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer/questioning, asexual and many other terms) 
အြျ ိုးသြီးအချင်းချင်းအား စိတ်ေင်စားသူ၊ အြျ ိုးသားအချင်းချင်းအား စိတ်ေင်စားသူ၊ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်ြျ ိုးစလုံးအား 
စိတ်ေင်စားသူ၊ ြိြိရြွးောေါလိင်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်မဖစ်ရသာ လိင် ကဲ့သို့ ခံယူရနထိုင်သူ၊ ကျား/ြ လိင်ေိရသသြထင်ေှားသူ၊ 
ရယာက်ျားြှြိန်းြသို့/ ြိန်းြြှ ရယာက်ျားသို့ နှစ်သက်မခင်းတို့နှင့် ြတူကွဲမေားရသာ လိင်စိတ်တိြ်းညွှတ်ြှု ခံယူချက်ေှိသူ၊ 
လိင်စိတ် တိြ်းညွှတ်ြှု ကင်းြဲ့သူနှင့် အမခားြျားစွာရသာ အသုံးအနှုန်းြျား

MHPSS (Mental health and psychosocial support services) 
စိတ်ကျန်းြာရေးနှင့် စိတ်လူြှုရေးေိုင်းဆိုင်ော အရထာက်အေံ့ ေန်ရဆာင်ြှုြျား

PSEA (Protection from sexual exploitation and abuse) 
လိင်ေိုင်းဆိုင်ော ရခါင်းေုံမဖတ်ြှုနှင့် ြဖွယ်ြောမေုြှုြှ ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်မခင်း

UNFPA (United Nations Population Fund) 
ကုလသြဂ္ဂ လူဦးရေး ေန်ေုံရငွအဖွဲ့
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ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၂။	ဒီဂေစ်တယ်နည်းလမ်းအသံုးမြုရာတွင်	
လံုခေုံစိတ်ေေရကစရန်	အဓိျအကျံမြုေေျ်မေား

အကရးကြါ်ဖုန်းလျ်ေံဝန်ထမ်းမေားအတွျ်	ဒီဂေစ်တယ်နည်းလမ်းအသုံးမြုရာတွင်	လုံခေုံစိတ်ေေမှု	ရှိကစရန်	
အကျံမြုေေျ်အေေို့

1။	ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ အချက်အလက်ြျားကို ကာကွယ်ေန်အတွက် သင်၏ ဒီဂျစ်တယ် ကိေိယာြျားကို 
ကာကွယ်ထားေန် အားရကာင်းရသာ စကားေှက်ြျားကို အသုံးမေုေါ။

2။	 Cloud တွင် ရနာက်ခံသိြ်းဆည်းြှု ဖိုင်ြျားကို သိြ်းထားေါ။ ဥေြာ - ကိေိယာြျား ေျက်စီးသည့် အခါ၊ 
အခိုးခံေသည့်အခါ ဖိုင်ြျား မေန်ယူနိုင်ေန် မဖစ်သည်။ အွန်လိုင်း ရနာက်ခံသိြ်းဆည်းြှု ဥေြာ တစ်ခုြှာ (http://bit.ly/
TI8YzU)

3။	 ကိေိယာြျား အခိုးခံေေါက ရနောေှာရဖွနိုင်ေန် ရမခောခံသည့် ရဆာ့ဖ်ေဲ သို့ြဟုတ် SMS မဖင့် အရေးြှ ထိန်းချုေ်မခင်း 
သို့ြဟုတ် အမခားနည်းလြ်းြျားသုံးေါ။

4။	 ဒီဂျစ်တယ်ကိေိယာြျား (ဥေြာ ြိုဘိုင်းဖုန်း) ကို အြျားမေည်သူအြကား၊ သယ်ယူေို့ရဆာင်ရေး သို့ြဟုတ် 
ကားြျားအတွင်း သူခိုးသူေှက်ေန်ြှ ကင်းရေးရအာင် ထားေါ။

5။	ကိေိယာ အခိုးခံေေါက ထိခိုက်လွယ်ရသာ အချက်အလက်ြျားကို ြရတွ့ေှိနိုင်ရစေန် စကားေှက်မဖင့် 
ကာကွယ်ထားရသာ ဖိုင်ြျားတွင် သိြ်းဆည်းေါ။ 

6။	ထိခိုက်လွယ်ရသာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ြျားကို သင်၏ ကိေိယာထဲြှ ဖယ်ထုတ်ထားေါ။ 
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ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၃။	လတ်တကလာ	ကဘးျင်းလံုခေုံမှု	အစီအစဉ်ကရးဆဲွမေင်း	အဆင့်မေား

လတ်တရလာ ရဘးကင်းလုံခခုံြှု အစီအစဉ်ရေးဆွဲေသည့်အခါ အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းေန်ထြ်းသည် ရအာက်ေါတို့ကို 
လုေ်ရဆာင်သင့်သည်။ 

1။	ဆက်လက်ေှင်သန်သူနှင့် ဖုန်းရမောသည့်အခါ ေတ်ေန်းကျင်တွင် ရဘးကင်းလုံခခုံြှုေှိြေှိ စစ်ရဆးေါ။ 

2။	 ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ လက်ေှိ စိတ်ခံစားြှု အရမခအရနကို ဆုံးမဖတ်ေါ။ 

3။	 ရအာ်ဟစ်သံ၊ ရအာ်ရငါက်သံ နှင့် ရသနတ်ြျား စသည့် သတိထားေြည့်အချက်ြျား ေှိြေှိ ရဖာ်ထုတ်ေါ။

4။	 အန္တောယ်အလားအလာကို ၁ ြှ ၅ အထိ အဆင့်သတ်ြှတ်၍ တိုင်းတာရဖာ်မေေန် ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား ရြးမြန်းေါ။ 
အန္တောယ်အလားအလာ အဆင့်မြင့်ေါက ချက်ချင်းထွက်ခွာ နိုင်ေန် စီစဉ်ေါ။ (ဥေြာ - ေဲသို့ ဖုန်းရခါ်မခင်း)

5။	စကားရမောဆိုြှုကို အသံသွင်းြထားေါနှင့်။ 

6။	ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား ၎င်းတို့၏ အခွင့်အရေးြျားကို ရမောမေေါ။

�� ရြးခွန်းအားလုံး ြရမဖဘဲရနေန် ရေွးချယ်နိုင်သည်။ 

�� အားကုန်ရြာေန်းေါက စကားရမောမခင်းကို ေေ်နိုင်သည်။

�� ရနာက်ထေ် ဖုန်းရမောဆိုြှုြျားမေုလုေ်နိုင်ရေးအတွက် ရဘးကင်းလုံခခုံြှု အေှိဆုံး ဒီဂျစ်တယ် ကိေိယာကို 
ဆုံးမဖတ်နိုင်သည်။

�� ရနာက်ထေ် ဖုန်းရမောဆိုေန် ြည်သို့စီစဉ်ြည်ကို တိုင်ေင်နိုင်သည်။ 
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ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၄။	ဖုန်းကေါ်ဆုိသူ၏	ကဘးျင်းလံုခေုံမှုအတွျ်	ကဆာင်ရွျ်မေင်း

အကရးကြါ်	ဖုန်းလျ်ေံသူ	-	အခု ြီြီ စကားရမောရနေါတယ်။ ဘာြျား ကူညီရေးနိုင်ေါြလဲေှင်။

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	-	ဟယ်လို၊ ကျွန်ြ နာြည်ကို ရမောေြလားေှင်။

အကရးကြါ်	ဖုန်းလျ်ေံသူ	-	ဟင့်အင်း၊ ေှင် ြရမောချင်ေင် ြရမောဘဲ ရနလို့ေေါတယ်။ ေှင်ကို ဘယ်လို ရခါ်ရစချင်သလဲ။

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	-	လဲ့လဲ့ လို့ရခါ်ေါ။

အကရးကြါ်	ဖုန်းလျ်ေံသူ	-	လဲ့လဲ့ရေ၊ ေှင့်ြှာ ကျွန်ြကို ရမောမေချင်တာရတွ ေှိရနလား။

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	-	ဟုတ်ကဲ့၊ ေှိြယ်ထင်တယ်။ ကျွန်ြ ရယာက်ျားက ကျွန်ြကို ရိုက်တယ်။ ကျွန်ြ သူ့ကို 
ရြကာက်တယ်။ ကျွန်ြ ဘယ်သွားဖေီး ဘာလုေ်ေြှန်း ြသိဘူး။

အကရးကြါ်	ဖုန်းလျ်ေံသူ	-	ေှင် စိတ်ေူရနတယ်ဆိုတာ သိေါတယ်။ ေှင် ဖုန်းရခါ်လိုက်တာ ရကာင်းေါတယ်။ ကျွန်ြ 
အတတ်နိုင်ဆုံး ေှင် စိတ်သက်သာရအာင် လုေ်ရေးေါြယ်။ ေထြဆုံး ေှင် စကားရမောဖို့ ရဘးကင်းေဲ့လား ရသချာရအာင် 
လုေ်ချင်ေါ တယ်။ ေှင် အခု ဘယ်ကရန ဖုန်းရခါ်တာလဲ။

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	-	အိြ်ကေါ။

အကရးကြါ်	ဖုန်းလျ်ေံသူ	-	ရကာင်းတယ်။ အိြ်ြှာ ေှင်တစ်ရယာက်ထဲလား။ တမခား ဘယ်သူေှိလဲ။

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	-	ကျွန်ြေဲ့ သြီး အကကီးဆုံးက တမခားအခန်းတစ်ခုြှာ ေှိတယ်။ သူြြကားနိုင်ဘူး။

အကရးကြါ်	ဖုန်းလျ်ေံသူ	-	ေှင့်ေဲ့ ရယာက်ျား အိြ်ြှာ ေှိရနလား။

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	-	သူ အခု အမေင်သွားရနတယ်။ မေန်ြလာရလာက်ရသးဘူးလို့ ထင်တယ်။

အကရးကြါ်	ဖုန်းလျ်ေံသူ	-	ရကာင်းတယ်။ တကယ်လို့ ေှင် စကားရမောဖို့ အဆင်ြရမေရတာ့ဘူးဆိုေင် ကျွန်ြတို့ ေိုဖေီး 
အန္တောယ်ကင်းဖို့ စကားေှက် တစ်ခုကို သရဘာတူထားြကေရအာင်။ ဥေြာ - ကျွန်ြတို့ “ောသီဥတု” ကို ရေွးနိုင်တယ်။ 
တစ်ရယာက်ရယာက်က နားရထာင်ရနတယ်လို့ထင်ေင် ေှင်တို့ဖြို့က ောသီဥတုအရြကာင်းကို ရမောေါ။ ရနာက်ဖေီး ေှင့်ကို 
သိထားရစချင်တာက တကယ်လို့ ဖုန်းမေတ်သွားေင် ကျွန်ြတို့က ဖုန်းမေန်ြရခါ်ဘူး။ ဒါရေြယ့် ေှင် လွတ်လွတ်လေ်လေ် 
ရမောနိုင်တဲ့အချနိ်ြှာ ချက်ချင်း ဖုန်းမေန်ရခါ်ေါ။

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	-	ဟုတ်ဖေီ။ ကျွန်ြ နားလည်ေါတယ်။ ောသီဥတုအရြကာင်းကို ကျွန်ြတို့ သုံးြယ်။

အကရးကြါ်	ဖုန်းလျ်ေံသူ	-	တကယ်လို့ တစ်ရယာက်ရယာက်က ဘယ်သူနဲ့ ဖုန်းရမောရနတာလဲလို့ရြးေင် ကျွန်ြကို 
အြျ ိုးသြီး အစားအရသာက် ချက်မေုတ်ေို့ရဆာင်ရေး စီြံချက်ကလို့ ရမောနိုင်ေါတယ်။

တစ်ဆိတ်ရလာက်၊ ေှင်အခု ရမောရနတာ ြိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့လား။

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	-	ဟုတ်ေါတယ်။ ကျွန်ြေဲ့ ဖုန်းေါ။

အကရးကြါ်	ဖုန်းလျ်ေံသူ	-	ကျွန်ြတို့ စကားရမောဖေီးေင် ဖုန်းရခါ်ထားတာကို ဖျက်ေစ်နိုင်ြလား။

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	-	ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ြ လုေ်နိုင်ေါတယ်။

အကရးကြါ်	ဖုန်းလျ်ေံသူ	-	ရကာင်းေါဖေီ၊ အစီအစဉ်ဆွဲဖို့ စိတ်ေှည်ရေးလို့ ရကျးဇူးတင်ေါတယ်။ အခု ေှင် 
စိတ်ေူရနတာရတွကို ထေ်ဖေီး ရမောမေ နိုင်ြလား။ ေှင် ရြကာက်လန့်ရအာင် ေှင့်ေဲ့ ခင်ေွန်းက ဘာရတွလုေ်သလဲ။



မြန်ြာ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းအတွက် အနိြ့်ဆံုးအရနမဖင့် မေည့်ြီ�ေြည့် စံနှုန်းြျား
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ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၅။	ျကလးသူငယ်မေားနှင့်	
အရွယ်မကရာျ်ကသးသူမေားျုိ	ြ့ံြုိးျူညီမေင်း	-	ကရှာင်ရန်	ကဆာင်ရန်မေား

ကဆာင်ရန်	-	အာရုံစိုက်၍ နားရထာင်ေါ။ တိတ်ဆိတ်သွားရသာအချနိ်ြျား၊ အသံအနိြ့်အမြင့်၊ အတိုးအကျယ်တို့ကို ဂရုမေုေါ။ 

ကဆာင်ရန်	-	စိတ်ေှည်ေါ။ သည်းခံေါ။ ရေဖန်ဆုံးမဖတ်မခင်း ြမေုေါနှင့်။

ကဆာင်ရန်	-	ကရလးကို သူ၏ ကိုယ်ေိုင်စကားလုံးြျားမဖင့် လွတ်လေ်စွာ ရမောခွင့်မေုေါ။ 

ကဆာင်ရန်	-	သူ၏ ဇာတ်ရြကာင်းကို ရမောမေေန် အဆင်ရမေရြကာင်း ကရလးအား နှစ်သိြ့်အားရေးေါ။

ကဆာင်ရန်	-	ကရလး၏ ထင်မြင်ချက်၊ ယုံြကည်ြှု၊ အရတွးတို့ကို ရလးစားေါ။

ကဆာင်ရန်	-	လူြှုရေးနှင့် ဓရလ့ထုံးစံ ရနာက်ခံအရမခအရနအေ သင့်ရလျာ်ရသာ ရမောဆိုြှုြျား ဥေြာ - ြင်းကို 
ယုံြကည်ေါတယ်။ ြင်းရမောတာကို လုံးေ သရဘာတူတယ် စသည်မဖင့် နှစ်သိြ့်ရေးဖေီး သူ၏ ယုံြကည်ြှုကို ေယူေါ။ 

ကရှာင်ရန်	-	ြလိုအေ်ဘဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အရသးစိတ်အချက်အလက်ြျား သို့ြဟုတ် ကရလး က ြရမောလိုရသာ 
အချက်ြျား ကို ြရြးေါနှင့်။

ကရှာင်ရန်	-	ကရလး၏ ယုံြကည်ြှုကို ြမငင်းခုံေါနှင့်။ ရဒါသကို ြရဖာ်မေေါနှင့်။ သင့်အသံကို ြကျယ်ရလာင်ေါရစ နှင့်။ 
ကရလးအတွက် စိတ်ြသက်သာမခင်း၊ ြယုံြကည်မခင်းမဖစ်ရစြည့် တုံ့မေန်ြှုြျားကို ရေှာင်ေါ။

ကရှာင်ရန်	-	ရှုေ်ရထွးရသာ စကားလုံးြျားကို ြသုံးေါနှင့်။ ကရလး နားြလည်ြည့် အသုံးအနှုန်းြျားကို ြသုံးေါနှင့်။

ကရှာင်ရန်	-	သင် မဖည့်စွြ်းနိုင်မခင်းြေှိရသာအောြျားကို ကတိြရေးေါနှင့်။ သင် ကူညီရေးနိုင်ြည်ဟု ကရလး ရြှော်လင့်ချက် 
မြင့်ြားလာရအာင် ြမေုလုေ်ေါနှင့်။

ကရှာင်ရန်	-	ကရလးဆန္ဒြေှိဘဲ ရနာက်ထေ်အချက်အလက်ြျား ရမောမေလာရအာင် ဖိအား ြရေးေါနှင့်။

ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၆။	ကဘးျင်းလံုခေုံကရး	အစီအစဉ်အတွျ်	အန္တရာယ်ရိှနုိင်	ကမေျုိ	တုိင်းတာရန်	
ကမးေွန်းမေား
အရေးရေါ်ဖုန်းမဖင့် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျားသည် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ ရတွ့ကကုံရနေသည့် အန္တောယ်ေှိနိုင် ရမခကို ဆုံးမဖတ်ေန်၊ 
အန္တောယ်အဆင့်ကို ဆန်းစစ်ေန် နှင့် ရဘးကင်းစွာ လွတ်ရမြာက်နိုင်ရေး အစီအစဉ်ဆွဲနိုင်ေန်အတွက် လိုအေ်သလို အချနိ်ြီ 
ေံ့ေိုးရေးေန် တာေန်ေှိသည်။

1။	အြကြ်းဖက်တာ ေှင် ဘယ်နှစ်ခါရလာက် ခံေဖူးသလဲ။ အသက်အန္တောယ်မဖစ်ရလာက်ရအာင် ထိခိုက်ဒဏ်ော ေတာ 
ဘယ်နှစ်ခါရလာက် မဖစ်ဖူးလဲ။

2။	 ေှင် နဲ့ ေှင့်ကရလးရတွ ရသရတာ့ြှာေဲလို့ ရြကာက်လန့်ြှုကို ဘယ်နှစ်ခါရလာက် ခံစားခဲ့ေသလဲ။

3။	 အနိုင်အထက်မေုတဲ့သူက ေှင့်ကို သတ်မဖတ်ဖို့ ကကိုးစားဖူးသလား။ ေှင့်ကို ဒါြှြဟုတ် ေှင့်ကရလးရတွကို သတ်ြယ်လို့ 
ဘယ်နှစ်ခါရလာက် ဖခိြ်းရမခာက်ဖူးသလဲ။

4။	 သူ့ြှာ ရသနတ် ေှိသလား။ ရသနတ်ကို သုံးဖို့ ကကိုးစားသလား။

5။	သူက ြူးယစ်ရဆး၊ အေက် သုံးစွဲသလား။

6။	ေှင်တို့ ရနော/အခန်းကို အတူတူ အသုံးမေုသလား။

7။	ေှင် ေိုဖေီး အြကြ်းဖက်ခံေရစရအာင် တစ်ခုခု မဖစ်ေျက်တာရတွ၊ မဖစ်လာနိုင်တာရတွ ေှိသလား။

8။	အနိုင်အထက်မေုတဲ့သူက အြကြ်းဖက်လာလိြ့်ြယ်လို့ သိနိုင်တဲ့၊ အချက်မေတဲ့ အရြကာင်းအောရတွ ေှိသလား။
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ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၇။	အရွယ်ကရာျ်ပြီးသူမေားနှင့်	ျကလးသူငယ်မေားအတွျ်	
‘အသိကြးသကဘာတူညီမှု	ကြးမေင်း’	ြံုစံမေား
‘အသိရေးြှုေေှိဖေီးြှ သရဘာတူခွင့်မေု ချက်ရေးမခင်း’ ဆိုသည်ြှာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူအား မဖစ်နိုင်ရမခေှိရသာ ရေွးချယ ်
စောြျား၊ ဆက်နွယ်ြှုြျား၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ြျားကို ြှေရေနိုင်ေန် ခွင့်မေုချက်ရေးဖေီးသည့်ရနာက် ရတွ့ကကုံနိုင်ရသာ 
အန္တောယ်ြျား အရြကာင်း လုံရလာက်စွာ အသိရေးဖေီးြှသာ ေယူမခင်း မဖစ်ရြကာင်း အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျားနှင့် 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားြှ ရကာင်းစွာသိေှိနားလည်ထားေန် ြမဖစ်ြရန လိုအေ်ေါသည်။ ဤအရမခအရနတွင် အရေးရေါ် 
ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျားြှာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ဆက်လက် ေှင်သန်သူြျားအြကား အခွင့်အာဏာေှိြှုအရနအထားြျား၏ 
အရမခအရနကို သတိမေုေန် အရေးကကီးေါသည်။ သို့ြှသာ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားသည် ဖိအားတစ်စုံတစ်ောြေှိဘဲ ‘အသိရေး 
သရဘာတူညီြှု’ ကို ရေးနိုင်ရေြည်။

အရွယ်ကရာျ်ပြီးသူ	-	လူကျီးမေား

ဆက်လက်ေှင်သန်သူထံြှ သရဘာတူခွင့်မေုချက်ကို ြေယူြီ အရေးရေါ်ဖုန်းလက်ခံေန်ထြ်းြျားသည် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ 
အသုံးမေုသည့ ်ဘာသာစကားမဖင့ ်ဤေုစံကံိ ုဂရတုစိကုဖ်တမ်ေ၍ နားလည/်ြလည ်စစရ်ဆးကာ ေုစံထံ၌ဲ ရဖာမ်ေရသာအချကြ်ျား 
ထဲြှ ရေွးချယ်လိုသရလာက်ကို ရေွးခွင့်ေှိဖေီး အားလုံးကိုြရေွးလှေင်လည်း ေရြကာင်းကို ေှင်းလင်းလွယ်ကူရသာ အသုံး 
အနှုန်းမဖင့် ေှင်းမေဖေီးမဖစ်ရြကာင်း ရသချာရအာင် မေုလုေ်သင့်သည်။ 

ကျွန်ုေ် ………………….. သည် (အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ရဆာင်ေွက်သည့် အဖွဲ့အစည်း၏အြည်) အား ကျွန်ုေ် ရအာက်တွင် 
ရဖာ်မေထားသည့်အတိုင်း သတင်းေို့ခဲ့သည့် မဖစ်ေေ်၏အရြကာင်း သတင်းအချက်အလက်ြျားကို ရဖာ်ထုတ်ြှေရေနိုင်ေန် 
ခွင့်မေုချက်ရေးေါသည်။

ကျွန်ုေ်သည် ရအာက်တွင်ရဖာ်မေထားသည့်အတိုင်း ခွင့်မေုချက်ကိုရေးမခင်းမဖင့် (အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း ရဆာင်ေွက်သည့် အဖွဲ့ 
အစည်း၏အြည်) အား ကျွန်ုေ်ရဖာ်မေထားသည့် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားထံ ကျွန်ုေ်၏ မဖစ်ေေ်အစီေင်ခံစာြှ သီးမခား အချက် 
အလက်အချ ို ့အား ြှေရေေန် ခွင့်မေုမခင်းမဖစ်ရြကာင်း နားလည်သိေှိေါသည်။ ထိုသို့ခွင့်မေုရေးမခင်းသည် ကျွန်ုေ်အတွက် ရဘးကင်း 
လုံခခုံရေး၊ ကျန်းြာရေး၊ စိတ်လူြှုရေးေိုင်း နှင့်/သို့ြဟုတ် ဥေရဒရေးော အကူအညီြျားကို ေေှိနိုင်ရစေန် မဖစ်ေါသည်။ ြှေရေရသာ 
အချက်အလက်ြျားကို လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းြှု၊ ရလးစားြှုတို့မဖင့် ကိုင်တွယ်ရဆာင်ေွက်လိြ့်ြည်မဖစ်ရြကာင်းနှင့် ကျွန်ုေ် 
ရတာင်းဆိုထားသည့် အကူအညီြျားကို ရေးနိုင်ေန်အတွက် လိုအေ်သရေွ့ကိုသာ ြှေရေလိြ့်ြည်မဖစ်ရြကာင်း သိေှိနားလည် 
ေါသည်။

အချက်အလက်ြျားကိုထုတ်မေန်အသိရေးမခင်းဆိုသည်ြှာ အဖွဲ့အစည်းြှ တစ်စုံတစ်ဦးသည် ကျွန်ုေ်ထံ ဖုန်းရခါ်ဆို၍ သို့ြဟုတ် 
လာရောက်၍ စကားရမောမခင်းတို့ မဖစ်နိုင်ရြကာင်း ကျွန်ုေ် နားလည်သိေှိေါသည်။ ြည်သည့်အချနိ်တွင်ြဆို အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း 
ရဆာင်ေွက်သည့်အဖွဲ့အစည်း/တာေန်ခံထံ အချက်အလက်ြျားြှေရေမခင်းနှင့် ေတ်သက်၍ ကျွန်ုေ်အရနနှင့် စိတ်ရမောင်းသွား 
ြည်ဆိုေါက ရမောင်းလဲေိုင်ခွင့် ေှိေါသည်။ ကျွန်ုေ်သည် အချက်အလက်ြျားကို ရအာက်ေါတို့ထံသို့ ထုတ်မေန်အသိရေးလိုေါသည်။

(ရေွးချယ်သည့်အချက်အားလုံးကို အြှတ်အသား မခစ်ေါ။ အြည်၊ ဌာန နှင့် အဖွဲ့အစည်းတို့ကို လိုအေ်သလို ရဖာ်မေေါ။)

                                                                                                       ြှေရေြည်                     ြြှေရေေါ

ရနထိုင်စော

ေဲ

ြီဒီယာ

ကျန်းြာရေးေန်ထြ်း

ြိသားစု/ေေ်ေွာလူထု အဖွဲ့ေင်

မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူ/တာေန်ခံ၏ အြည်                                                             လက်ြှတ်/ရန့စွဲ

ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ ကုဒ်နံေါတ် သို့ြဟုတ် အြှတ်အသား                             လက်ြှတ်/ရန့စွဲ
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ျကလးသူငယ်မေား

ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူ	(သို့မဟုတ်	အျယ်၍	ဆျ်လျ်ရှင်သန်သူသည်	အသျ်	၁၈	နှစ်ကအာျ်	မဖစ်ြါျ	မိဘ၊	အုြ်ထိန်းသူ)	
ျ	ကဖာ်မြရမည့်	ေွင့်မြုေေျ်ကြးမေင်း	

ြည်သူြည်ေါ ရဖာ်ထုတ်သိေှိနိုင်မခင်းြေှိရသာ အချက်အလက်အချ ို ့ကိုလည်း အစီေင်ခံောတွင် ြှေရေအသိရေး မခင်းြျား ေှိနိုင် 
ရြကာင်းကို ကျွန်ုေ်အား အသိရေးဖေီးမဖစ်၍ သိေှိနားလည်ေါသည်။ ြှေရေသည့်အချက်အလက်ြျားကို အရြကာင်းမေု၍ 
ကျွန်ုေ်သည် ြည်သူြည်ေါြှန်း တစ်စုံတစ်ရယာက်က ရဖာ်ထုတ်သိေှိနိုင်မခင်းြျ ိုး ေှိြည်ြဟုတ်ေါ။ ြှေရေသည့်အချက်အလက် 
ြျားအား လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းြှု၊ ရလးစားြှုတို့မဖင့် ကိုင်တွယ် ရဆာင်ေွက်ြည်မဖစ်ရြကာင်းကို သိေှိနားလည်ေါသည်။ 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူ (သို့ြဟုတ် အသက် ၁၈ နှစ် ရအာက် မဖစ်ေါက ြိဘ/အုေ်ထိန်းသူ) ၏ ခွင့်မေုချက်ကို ထိုးဖြဲလက်ြှတ်/
လက်ရဗွမဖင့် ရဖာ်မေေါသည်။

မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုအတွက် အချက်အလက်ြျား (လိုအေ်ြှသာ - ြလိုအေ်ေါက ဖျက်ေန်)

ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ အြည် _______________________

အသက်ြမေည့်ရသးသူ မဖစ်ေါက ြိဘ/ရစာင့်ရေှာက်အုေ်ထိန်းသူ၏ အြည် _________________________

ဆက်သွယ်ေန် ဖုန်းနံေါတ် ______________________________
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ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၈။	အကဝးမှ	‘အသိကြးမှု	ရရိှပြီး	
သကဘာတူေွင့်မြုေေျ်	(informed	consent)’	ရယူရန်	အဆင့်မေား

အကရးကြါ်ဖုန်းလျ်ေံဝန်ထမ်းသည်	အသိကြးသကဘာတူညီမှုျို	အကဝးမှ	ဖုန်းမဖင့်ရယူရာတွင်	ကအာျ်ြါတို့ျို	
ကဆာင်ရွျ်သင့်သည်။

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားထံြှ ‘အသိရေးသရဘာတူညီြှု’ ကို ေယူောတွင် ၎င်းတို့၏ ရှုေ်ရထွး၍ ြတည်ဖငိြ်ရသာ 
အရမခအရနြျားကို သိေှိ သတိမေုေါ။ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုအေှိဆုံး ရေွးချယ်နိုင်သည့် ေံ့ေိုးြှုြျားကို ၎င်းတို့နှင့်အတူ 
ရဖာ်ထုတ်ေါ။

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားထံြှ ‘အသိရေးသရဘာတူညီြှု’ ကို နှုတ်အားမဖင့် ြေယူြီ အရေးြှ ေန်ရဆာင်ြှုရေးေမခင်းနှင့် 
ေတ်သက်သည့် အခက်အခဲြျားကို ေှင်းမေေါ။ 

�� အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသည့် အဖွဲ့အစည်းြှ အတည်မေုထားသည့် စာမဖင့်ရေးသားထားရသာ 
‘အသိရေးသရဘာတူညီြှု’ ေုံစံတစ်ခု ေှိရနရြကာင်း ရသချာေါရစ။

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူထံြှ သရဘာတူခွင့်မေုချက်ကို အရေးြှ နှုတ်အားမဖင့် ေယူမခင်းြမေုြီ သရဘာတူခွင့်မေု ချက်ေုံစံ၏ 
အရသးစိတ်အချက်အားလုံးကို ဖတ်မေ၍ ဖွင့်ဟေန်အတွက် သူ/သူြ ၏ ခွင့်မေုချက်၊ ညွှန်းေို့ေန် သတ်ြှတ်ချက်ြျားကို 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူအရနနှင့် နားလည်မခင်းေှိြေှိ စစ်ရဆးေါ။

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူကို (ဥေြာ - အြည်၊ အသက်၊ ရြွးရန့ စသည့်) ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ြျားနှင့် အရေးရေါ် 
ဖုန်းရမောောတွင် အသုံးမေုသည့်အြည်တို့ကို စာမဖင့်ရေးသား ြှတ်တြ်းတင်ထားဖေီး လုံခခုံရသာရနောတွင် 
သိြ်းထားြည်မဖစ်ရြကာင်း၊ လူချင်းရတွ့ဆုံ၍ ေန်ရဆာင်ြှုရေးနိုင်သည့်အခါ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ လက်ြှတ်ကို 
အမြန်ဆုံး ေယူြည်မဖစ်ရြကာင်း အသိရေးေါ။

�� လက်ခံသရဘာတူထားရသာ အချက်အလက် ကာကွယ်ထိန်းသိြ်းရေး ြူေါဒြျားနှင့်အညီ မဖစ်ေေ်တစ်ခုချင်းစီ၏ 
အချက်အလက်ြျားကို လုံခခုံစိတ်ချေရသာ နည်းလြ်းမဖင့် ရကာက်ယူ၊ သိြ်းဆည်း၊ ြှေရေေါ။

�� စာမဖင့်ရေးသားထားဖေီး ဆက်လက်ေှင်သန်သူကို ြည်သူြည်ေါဟု ရဖာ်ထုတ်နိုင်ရစြည့် အချက်အလက်ြျား 
အား စကားေှက်မဖင့် လုံခခုံစွာကာကွယ်ဖေီး ရသာ့ခတ်ထားရသာ ဖိုင်ြျားမဖင့် သိြ်းဆည်းေါ။ (ကုဒ်နံေါတ်စနစ် 
အသုံးမေုမခင်းသည် အရကာင်းဆုံး အရလ့အထမဖစ်သည်)



မြန်ြာ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းအတွက် အနိြ့်ဆံုးအရနမဖင့် မေည့်ြီ�ေြည့် စံနှုန်းြျား

56

ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၉။	မဖစ်ရြ်စီမံေန့် ေဲွမှုအတွျ်	စံမြုလမ်းကကျာင်း/	အကရးကြါ်အကမေအကနတွင်	
မဖစ်ရြ်စီမံေန့် ေဲွမှု	အတွျ်	လမ်းကကျာင်း

အရကာင်အထည်ရဖာ် 
ရဆာင်ေွက်မခင်းနှင့် အဓိက 

သတင်းစကားနှင့် ေင်းမြစ်ြျား
ချက်ချင်း တုံ့မေန်ေန် 

ရဆာင်ြှုြျားနှင့် 
ရဘးကင်းလုံခခုံရေး 
အစီအစဉ်ဆွဲမခင်း

အန္တောယ် ကျရောက်နိုင်ရမခကို 
တိုင်းတာမခင်းအလျင်အမြန် ြိတ်ဆက်မခင်းနှင့် 

သရဘာတူခွင့်မေုချက် ေယူမခင်း

ြံု	၂။	အကရးကြါ်အကမေအကနတွင်	မဖစ်ရြ်စီမံေန့် ေဲွမှု	အတွျ်	လမ်းကကျာင်း	

မဖစ်ေေ် ေိတ်သိြ်းမခင်း

ရနာက်ဆက်တွဲ 
ရဆာင်ေွက်မခင်း နှင့် 
ေန်ရဆာင်ြှု ြျားကို 

ဆန်းစစ်မခင်း

မဖစ်ေေ် စီြံခန့်ခွဲ ြှုကို 
အရကာင်အထည် 

ရဖာ်မခင်းနှင့် 
ေန်ရဆာင်ြှုြျားထံ 

ညွှန်းေို့မခင်း

ရဘးကင်း လုံခခုံရေး 
အစီအစဉ် ဆွဲမခင်းအန္တောယ် 

မဖစ်နိုင်ရမခကို 
ဆန်းစစ်မခင်း

ြိတ်ဆက်မခင်းနှင့် 
ယုံြကည်ြှု 

တည်ရဆာက်မခင်း

ြံု	၁။	မဖစ်ရြ်စီမံေန့် ေဲွမှုအတွျ်	စံမြုလမ်းကကျာင်း

(Adapted from https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-01/covid-guidance-on-remote-gbv-
services-04012021.pdf)
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ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၁၀။	ျုိဗစ်	၁၉	ကနာျ်ေံအကမေအကနတွင်	မဖစ်ရြ်စီမံေန့် ေဲွမှု

ကိုဗစ် ၁၉ မေန့်ေွားြှု စတင်သည့်အချနိ်ြှစ၍ ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားနှင့် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျား၏ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုကို 
ထိန်းသိြ်းလျက် GBV မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုြျားကို အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းမဖင့် ဆက်လက် ရဆာင်ေွက်ရေးနိုင်ေန်ြှာ အရေးရေါ် 
ဖုန်းလိုင်းနှင့် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျား၏ အရလးအထားေဆုံး ကိစ္စ မဖစ်သည်။ အိြ်တွင်း၌သာရနထိုင်ေန် ညွှန်ြကားချက်နှင့် 
အသွားအလာ ကန့်သတ်ြှုြျားရြကာင့် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူအားလုံးအဖို့ ေန်ရဆာင်ြှုရေးမခင်းနှင့် ရောက်ေှိေယူနိုင်ြှုတို့အရေါ် 
ကကီးြားစွာ သက်ရောက်ရစမခင်းြှာ ေှင်းလင်းရေသည်။ သိသာထင်ေှားရသာ ရမောင်းလဲြှုြျားနှင့် ကကီးြားရသာစိန်ရခါ်ြှုြျား 
ရေါ်ရေါက်လာရစသည်။ ကာလေှည်ြကာစွာ အိြ်တွင်း၌သာ လုံးေရနထိုင်ေမခင်းရြကာင့် အိြ်တွင်းအြကြ်းဖက်ြှုြျား ေိုြျား 
လာသမဖင့် အရမခအရနကို ေိုဆိုးရစသည်။ ကိုဗစ် ၁၉ ရနာက်ခံအရမခအရန၌  မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှုြျားတွင် ဆက်လက်ေှင်သန်သ ူ
ြျားနှင့် ေန်ထြ်းြျား၏ ရဘးကင်းလုံခခုံရေးနှင့် ေုဂ္ဂိုလ်ရေး လွတ်လေ်လုံခခုံြှုတို့ကို ရသချာရစေန် အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှု 
ရေးသူတို့သည် ရအာက်ေါတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

�� ကေ်ရောဂါကာလအတွင်းနှင့် ရနာက်ေိုင်းတို့တွင် ေန်ရဆာင်ြှုြျား ရေးနိုင်ေန်နှင့် ေါေင်ေတ်သက်သူ အားလုံးနှင့်တကွ 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားအတွက် ရဘးကင်းစိတ်ချေရေးနှင့် လုံခခုံရေးကို မြှင့်တင်ေန် ေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားအြကား 
ထိရောက်ရသာ ြိတ်ဖက်မေုြှု၊ ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ြှု၊ ေူးရေါင်း ရဆာင်ေွက်ြှုတို့ကို တည်ရဆာက်မခင်း။ 

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ လိုအေ်ချက်ြျားကို မေည့်ြှီရစေန်သာ ြဟုတ်ဘဲ ရစတနာ့ေန်ထြ်းြျား၊ ေန်ထြ်းြျားနှင့် 
ြိုဘိုင်းဖုန်း၊ ဆင်းြ်ကတ်နှင့် အားသွင်းကကိုးစသည့် ကိေိယာြျား အေါအေင် အေင်းအမြစ်ြျား ေေှိရအာင် 
ရဖာ်ထုတ်လှုံ့ရဆာ်မခင်း။

�� လုံခခုံလွတ်လေ်ြှု (privacy) စံနှုန်းြျားကို ကျင့်သုံးမခင်း၊ ေန်ထြ်းြျားအား လုံခခုံလွတ်လေ်ြှု ေေှိနိုင်ြည့် ရနောအတွက ်
ရငွရြကးရထာက်ေံ့မခင်း၊ အချက်အလက်ြျား ြှတ်တြ်းတင်မခင်း၊ သိြ်းဆည်းမခင်းဆိုင်ော သင်တန်းြျားရေးမခင်း 
တို့အားမဖင့် သတင်းအချက်အလက်ြျား၏ လုံခခုံလွတ်လေ်ြှုကို မြှင့်တင်မခင်း

�� အန္တောယ်ေှိနိုင်ရမခြျားကို ဆန်းစစ်ဖေီး ကိုဗစ် ၁၉ ရဘးကင်းလုံခခုံရေးကို ဦးတည်သည့် အမခား နည်းလြ်းအစီအစဉ်ြျား 
မေုစုမခင်း 

�� အိြ်ြှာရန၍ အလုေ်လုေ်ရသာ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူ ေန်ထြ်းြျားကို မေင်ဆင်ရမောင်းလဲေန် လွယ်ကူရသာ 
အလုေ်ချနိ်အဆိုင်းြျားမဖင့် တာေန်ရေးမခင်း၊ အလုေ်ချနိ်ြျားကို ရလျာ့ချရေးမခင်း၊ ြိြိကိုယ်ကို ရစာင့်ရေှာက်ေန် 
အစီအစဉ်ြျား ဆွဲရေးမခင်း (ဥေြာ - အချင်းချင်း သို့ြဟုတ် အဖွဲ့လိုက် လုေ်ရဆာင် မခင်း၊ ေုံြှန် စကားရမောရေးမခင်း၊ 
စုံစြ်းရြးမြန်းမခင်း၊ ကကီးြကေ်မခင်း နှင့် ခက်ခဲရသာမဖစ်ေေ်ြျားနှင့် အရေးရေါ် ကိစ္စြျားအတွက် အဖွဲ့ြှ ကူညီရေးမခင်း) 
တို့မဖင့် အထီးကျန်ြှုနှင့် အားကုန်ခြ်းြှုြှ ကာကွယ်ရေးမခင်း။ 

�� ဖုန်းြေှိရသာ အြျ ိုးသြီးြျားအတွက် ေန်ရဆာင်ြှုြျား ေယူနိုင်ေန် ရေွးချယ်နိုင်ြည့်နည်းလြ်းြျားကို ရဖာ်ထုတ်မခင်း။ 
အြျ ိုးသြီးနှင့် ကရလးြျားအတွက် ဖုန်းရခါ်ေန် သက်ရသာင့်သက်သာေှိဖေီး ရဘးကင်းလုံခခုံသည့် ေေ်ေွာထဲြှ 
ဖုန်းေှိရသာရနောြျားကို တိုက်တွန်းမခင်း။ 

�� ကိုဗစ် ၁၉ အစီအြံြျားနှင့်အညီ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု၊ ကကီးြကေ်ြှုေုံစံြျားနှင့် လုေ်ငန်းစဉ်ြျားကို မေင်ဆင် ရမောင်းလဲမခင်း 
(ဥေြာ - ဖုန်းမဖင့် သို့ြဟုတ် ရဒသခံ ေေ်ေွာလူထုထဲြှ တာေန်ခံ (focal point) ြျားြှတစ်ဆင့် အရေးြှ ကကီးြကေ်ြှုကို 
တိုးမြှင့်ရဆာင်ေွက်ေန်)

�� နှာရခါင်းစည်း ေတ်ဆင်မခင်း၊ လူချင်း ခေ်ခွာခွာရနမခင်း၊ လက်ရဆးမခင်း၊ နှာရချရချာင်းဆိုးေါက ေါးစေ်ကို အုေ်ထားမခင်း 
စသည့် ကိုဗစ် ၁၉ ကာကွယ်ရေးနည်းလြ်းြျားနှင့် အရေးရေါ်အရမခအရန အတွက် အိြ်တွင်း၌သာရနထိုင်ေန် 
စည်းြျဉ်းြျားကို တိကျစွာလိုက်နာေန်။ ဆက်လက်ေှင်သန်သူ ြျားနှင့် ြိသားစုြျားအား ကိုဗစ် ၁၉ 
ကာကွယ်ရေးနည်းလြ်းြျားနှင့် သတိမေုေန်တို့ကို ေညာရေးေန်။
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ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၁၁။	GBV	ဝန်ကဆာင်မှုမေား၊	ြါဝင်ြတ်သျ်သူမေား၊	အေွင့်အလမ်းမေားနှင့်	
လုိအြ်လစ်ဟာမှုမေား	ျုိ	ကနရာကဒသနှင့်တျွ	စာရင်းမြုစုမှတ်သားမေင်း	လုြ်ငန်းစဉ်
GBV ေနရ်ဆာငြ်ှုြျားကိ ုရနောရဒသနငှ့တ်က ွစာေင်းမေုစြုတှသ်ားမခင်းြှာ ညှနိှိုင်းရဆာငေ်ကွြ်ှုြျားမဖင့ ်ဦးစားရေးလေုင်န်းြျား 
ရေးဆွဲရဖာ်ထုတ်မခင်းကို ကူညီရေးေန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်ြျား ရကာက်ယူသည့် ကနဦး လုေ်ငန်းစဉ်မဖစ်သည်။ 
၎င်းက အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားအား ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျား၏ လိုအေ်ချက်ြျား၊ GBV အတွက် ေေှိနိုင်ရသာ 
ေန်ရဆာင်ြှုြျား၊ ထိုေန်ရဆာင်ြှုြျားြှ အကျ ိုးရကျးဇူးေယူနိုင်သူြျားနှင့် ြရောက်ေှိနိုင်သူြျား၊ ြရောက်ေှိနိုင်သည့် အရြကာင်း 
ေင်း၊ ရမဖေှင်းရဆာင်ေွက်ရေးသည့် အြကြ်းဖက်ြှု အြျ ိုးအစားြျားနှင့် လွှြ်းခခုံရဆာင်ေွက်ရေးနိုင်သည့် နယ်ရမြတို့ကို 
ေှင်းလင်းစွာမြင်နိုင် ရစသည်။ 

ရနောရဒသနှင့်တကွ စာေင်းမေုစုြှတ်သားမခင်းကို ရဆာင်ေွက်ောတွင် ရအာက်ေါ အဓိကဏ္ဍြျားအတွက် အချက်အလက် 
ြျားကို ရကာက်ယူေန် အရေးရေါ်ဖုန်းေန်ရဆာင်ြှုရေးသူြျားအား အကကံမေုေါသည်။

�� လက်ေှိ ေှိရနရသာ GBV ေန်ရဆာင်ြှုြျား၏ တည်ရနောနှင့် သက်ဆိုင်ော ဦးတည် နယ်ရမြြျား (ဖြို့မေ၊ ရကျးလက်၊ 
စခန်း၊ ရနထိုင်ြှု အရမခအရနနှင့် ဖွဲ့စည်းေုံ၊ ဥေြာ - ေွက်ဖျင်တဲ၊ အရဆာက်အဦ၊ လုံခခုံြှု ေှိ၊ ြေှိ၊ ထိုရနောအား ြည်သူက 
ထိြ်းချုေ်/ စီြံခန့်ခွဲေါသလဲ)

�� ေေှိနိုင်ရသာ ေန်ရဆာင်ြှုြျားြှ အကျ ိုးရကျးဇူး ေယူနိုင်ရသာ လူထုအုေ်စု (ြည်သည့် အုေ်စု/ အုေ်စုခွဲ၊ ြည်သည့် 
ဘာသာစကားကို အသုံးမေုသူြျား မဖစ်သလဲ၊ ၎င်းတို့၏ အရမခအရန၊ အရန အထားြှာ ြည်သို့ မဖစ်သလဲ၊ ဥေြာ - 
ရနေေ်စွန့်ခွာရနထိုင်ေသူြျား၊ အရထာက်အထား ြေှိသူ ြျား)

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားနှင့် ေန်ထြ်းြျား၏ လုံခခုံရေးနှင့် ရဘးကင်းရေးကို ရသချာရစဖေီး အြျ ိုးသြီးြျား၊ 
ြိန်းကရလးြျားနှင့် (LGBTQIA+ ြျားနှင့် မခားနားစွာသန်စွြ်းသူြျား အေါအေင်) လူနည်းစုအုေ်စုြျားြှ အြျားဆုံး 
အသုံးမေုရလ့ေှိသည့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းလြ်း

�� ေန်ရဆာင်ြှုြျား ရေးသည့်အချနိ် (ဖွင့်ချနိ်၊ ေိတ်ချနိ်ြျား)

�� သယ်ယူေို့ရဆာင်ရေး အြျ ိုးအစားြျား၊ ေေှိနိုင်ြှု၊ ေယူနိုင်ြှု နှင့် ရဘးကင်းလုံခခုံရေး 

�� ရေးရနရသာေန်ရဆာင်ြှု အြျ ိုးအစားြျား၊ ေှိရနရသာ အရမခခံအရဆာက်အဦြျားနှင့် ဦးရဆာင်ြှု (အြျ ိုးသြီး 
အဖွဲ့အစည်းြျား၊ CSO ြျား၊ NGO ြျား၊ UN ရအဂျင်စီြျား၊ လူသားချင်းစာနာြှု လုေ်ရဆာင်သူြျား..)

�� GBV ေန်ရဆာင်ြှုြျား၊ အစီေင်ခံမခင်းနှင့် ညွှန်းေို့ြှုြျားအတွက် လုေ်ငန်းလြ်းညွှန်ြျား ေှိရနမခင်း

�� ေန်ရဆာင်ြှုရေးသည့်ေန်ထြ်းြျား၊ ဖုန်းနံေါတ်ြျား၊ ကျွြ်းကျင်ြှုြျား၊ ေညာေေ်ဆိုင်ော ကျွြ်းကျင်ြှုြျားနှင့် ေေှိနိုင်ြှု

�� ညွှန်းေို့ြှုြျား၊ လိုအေ်သည့် ေန်ရဆာင်ြှုြျားနှင့် ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ြှုတို့အတွက် ေေှိနိုင်ရသာ လြ်းရြကာင်းြျား

�� ေေ်ေွာလူထုနှင့် ထူရထာင်ထားရသာ ဆက်သွယ်ေန်ေုဂ္ဂိုလ်ြျားနှင့် ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက်ြှု ေုံစံြျား

�� ေန်ရဆာင်ြှုရေးမခင်းအတွက် ကုန်ကျစေိတ်ြျားနှင့် လျာထားရသာ ေန်ေုံရငွ

ရနောရဒသနှင့်တကွ စာေင်းမေုစုြှတ်သားမခင်းလုေ်ငန်းြှ ေေှိလာရသာ ရတွ့ေှိချက်ြျားနှင့် ေလဒ်ြျားကို အရမခခံ၍ အရေးရေါ် 
ဖုန်းလိုင်းရဆာင်ေွက်သူြျားသည် ေှိရနရသာ အခွင့်အလြ်းြျားနှင့် အတားအဆီးြျားကို ေှင်းလင်းစွာ နားလည်နိုင်ဖေီး 
အရမခအရနအားလုံးတွင် GBV မဖစ်ေေ်ြျားအတွက် ရမဖေှင်းရဆာင်ေွက်ရေးနိုင်ေန်နှင့် လိုအေ်လစ်ဟာချက်ြျားကို မဖည့်စွက် 
နိုင်ေန် ဦးစားရေးလုေ်ငန်းြျားနှင့် ေင်းမြစ်ြျားကို ချြှတ်နိုင်လိြ့်ြည်။ 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GBV-Mobile-and-Remote-Servive-Delivery-
Guidelines_-final.pdf ြှ ေယူသည်။
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ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၁၂။	ျုိဗစ်	၁၉	ကနာျ်ေံအကမေအကနတွင်	ညွှန်းြ့ုိမှုအတွျ်	အဓိျအဆင့်မေား
ကိုဗစ် ၁၉ ရနာက်ခံအရမခအရနတွင် ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းြျားကုိ အချနိ်နှင့်တစ်ရမေးညီမဖစ်ရစေန်ြှာ ရယဘုယျအားမဖင့် 
ရအာက်ေါအချက်ြျားေါေင်ရသာ ကျန်းြာရေးနှင့် ရဘးကင်းလုံခခုံရေးဆိုင်ော အစီအြံြျားနှင့် ၎င်းတို့၏ ရှုေ်ရထွးရသာ 
သက်ရောက်ြှုြျားက လွှြ်းြိုးရနသည့် အမခားရှုရထာင့်ြျားနှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားေန် အချက်ြျား ေှိရေသည်။

�� ြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းြျားသည် လက်ရတွ့ရမြမေင်တွင် ဆက်လက်၍ လုေ်ငန်းလုေ်ရဆာင်ရနေါသလဲ။

�� ထိုအဖွဲ့အစည်းြျားသည် ြည်သည့် တုံ့မေန်ရဆာင်ေွက်ြှု၊ ေန်ရဆာင်ြှုြျား ရေးရနေါသလဲ။ သတ်ြှတ် ရနောတွင် 
ရေးေါသလား။ အရေးြှ ရေးေါသလား။

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားသည် ထိုအဖွဲ့အစည်းြျားထံ ရဘးကင်းလုံခခုံြှုကို ြထိခိုက်ရစဘဲ ြည်သို့ 
ရောက်ေှိနိုင်ေါသလဲ။ ေန်ရဆာင်ြှုရေးရနရသာ အဖွဲ့အစည်းြျားက ရဘးကင်းစိတ်ချေရသာ သွားလာ ေို့ရဆာင်ြှုကို 
အာြခံရေးနိုင်ေါသလား။

�� ေန်ထြ်းြျားသည် လုေ်ငန်းစွြ်းရဆာင်ေည် အမေည့် သို့ြဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ေိုင်းမဖင့် ရဆာင်ေွက်ရနေါ သလား။ 

�� ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားနှင့် ေန်ထြ်းြျားအတွက် ြည်သို့ရသာ ကိုဗစ် ၁၉ ဆိုင်ော ကျန်းြာရေး ရဘးကင်းလုံခခုံြှု 
အစီအြံြျား ေေှိနိုင်ေါသလဲ။ 

�� ကရလးသူငယ် အနိုင်အထက် မေုကျင့်ြှုတွင် သက်ရသခံ အရထာက်အထားြေှိသူြျား သို့ြဟုတ် LGBTQIA+ 
အသိုက်အေန်းြှ မဖစ်သူြျားအတွက် ြည်သည့် သတင်းေို့ အစီေင်ခံြှုြျား ေှိရနေါသလဲ။ ြမဖစ်ြရန သတင်းေို့ ေမခင်း 
ေှိေါသလား။

�� ကိုဗစ် ၁၉ ရနာက်ခံအရမခအရနတွင် လက်ခံအသုံးမေုေန် ြည်သည့် ဆန်းစစ်ြှုယန္တေား ေှိရနေါသလဲ။

�� အရေးရေါ်ဖုန်းမဖင့် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျားသည် အိြ်မေင်ြထွက်ေသည့်အရမခအရန၌ အရေးြှ ဆန်းစစ်ြှုကို ြည်သို့ 
ရဆာင်ေွက်နိုင်ေါသလဲ။ 

အကူအညီရတာင်းခံသူြျားတွင် ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါလက္ခဏာြျား ေှိေါက အရေးရေါ်ဖုန်းမဖင့် မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲသူြျားသည် 
၎င်းတို့အား ၎င်းတို့၏ ရောဂါအရမခအရနနှင့် အန္တောယ်ြျား၊ လိုက်နာေြည့် ထိန်းချုေ်ြှုအစီအြံြျား နှင့် နိုင်ငံ၏ ကိုဗစ် ၁၉ 
လုေ်ငန်းစဉ်နှင့် အစီအြံြျားကို လိုက်နာေြည့်တာေန်တို့အရြကာင်း အသိရေးေြည်။



မြန်ြာ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းအတွက် အနိြ့်ဆံုးအရနမဖင့် မေည့်ြီ�ေြည့် စံနှုန်းြျား
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ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၁၃။	ဆံုးမဖတ်ေေျ်ေေမှတ်မေင်း	လမ်းကကျာင်းအဆင့်ဆင့်	(Decision	Tree)

ြပင်ဆင်ရန်

ရှိှင့်ပီးြဖစ်ေသာ ဝန်ေဆာင်မှများကို သိရှိထားရန်

အြခားသူတစ်ဦးက ေြပာြပြခင်း ရှင်သန်လွတ်ေြမာက်လာသူမှ ဖွင့်ဟြခင်း
ရှင်သန်လွတ်ေြမာက်လာသူအတွက် ရရှိိုင်သည့် ဝန်ေဆာင်မှှင့်ပံ့ပိုးမှများ
အေကာင်း လက်ရှိအချိန်ှင့်တစ်ေြပးညီ တိကျေသချာသည့် သတင်းအချက်
အလက်များကို ေပးရန်သတင်းအချက်အလက်များကို ရှင်သန်လွတ်ေြမာက်
လာသူထံ ေဘးကင်းလုံ�ခံစွာ လျှိဝှက်ချက်ထိန်းသိမ်းမှြဖင့် မျှေဝေပးရန်
တိုက်တွန်းပါ။ သိုမှသာ ဆရှိပါက ဖွင့်ဟေြပာဆိုိုင်လိမ့်မည်။
မှတ်ရန် - GBV မှ ရှင်သန်လွတ်ေြမာက်လာသူမှာ
မည်သူမည်ဝါ ြဖစ်ေကာင်း မစုံစမ်းပါှင့်။

ရှိပါသည်၊ ချိတ်ဆက်ေပးပါ၊
ရှင်သန်လွတ်ေြမာက်လာသူအား ရရှိိုင်ေသာ GBV ဝန်ေဆာင်မှများ
အေကာင်း အသိေပးရန် GBV ွှန်းပိုလမ်းေကာင်းအတိုင်း ေဆာင်ရ�က်ပါ၊
ရှင်သန်လွတ်ေြမာက်လာသူမှ သေဘာတူခွင့်ြပချက်ေပးပါက ွှန်းပိုေပးပါ။

ေရ�းချယ်သည်၊
GBV အတွက် ေဆာင်ရ�က်ေပးေနသူရှိပါက ြဖစ်ရပ်ကို ွှန်းပိုပါ၊ မရှိပါက အြခား ရရှိ
ိုင်ေသာ GBV အတွက် ရင်းြမစ်များ/ဝန်ေဆာင်မှများအေကာင်း အေသးစိတ် သတင်း
အချက်အလက်များ ေြပာြပေပးပါ။ ြဖစ်ရပ်၏ အေသးစိတ် အချက်အလက်များ၊
ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို မျှေဝြခင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ထားြခင်း မြပလုပ်ပါှင့်၊

မေရ�းချယ်ပါ၊
လျှိဝှက်ချက်ထိန်းသိမ်းမှကို ဆက် လက်ထားရှိပါ၊
ရှင်သန်လွတ်ေြမာက် လာသူသည် ေနာင်အခါ သူ၏
စိတ်ကို ေြပာင်းလဲိုင်ခွင့်ရှိပီး ဝန်ေဆာင်မှများ
ရယူိုင်ေကာင်း ရှင်းြပပါ၊

မရှိပါ၊ ချိတ်ဆက်ေပးပါ၊
ရရှိိုင်ေသာ GBV ဝန်ေဆာင်မှများအေကာင်း
တိကျေသချာေသာ သတင်းအချက်အလက်များ
ေြပာြပေပးပါ။

ကည့်ှပါ၊ နားေထာင်ပါ၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ပါ၊ မည်သိုကူညီေပးိုင်မည်ကို
ေမးြမန်းပါ၊ ေလးစားမှ၊ ေဘးကင်းလုံ�ခံမှ၊ လျှိဝှက်ချက်
ထိမ်းသိမ်းမှ၊ ခွဲြခားဆက်ဆံြခင်း မြပမှတိုကို လိုက်နာပါ၊
မှတ်ရန် - မည်သိုြဖစ်ပျက်ခဲ့ေကာင်း
အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို မေမးပါှင့်

GBV ြဖစ်ရပ်တစ်ခုကို သင့်ထံ ဖွင့်ဟလာသည်။

GBV အတွက် ေဆာင်ရ�က်ေပးေနသူများ/ွှန်းပိုလမ်းေကာင်းများ
ရှိပါသလား။

ရှင်သန်လွတ်ေြမာက်လာသူသည် ဝန်ေဆာင်မှများှင့် ချိတ်ဆက်ရန် ေရ�းချယ်ပါသလား၊

From: Guidance on GBV referrals during COVID-19 outbreak1 (as of 6 April 2020) https://themimu.info/sites/
themimu.info/files/documents/Guidance_GBV_Referrals_during_COVID-19_Outbreak_Apr2020.pdf
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ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၁၄။	PSEA	အတွျ်	လူကတွ့ကမးမမန်းရန်	ကမးေွန်း	နမူနာမေား

ကအာျ်ြါတို့မှာ	နမူနာကမးေွန်းမေားသာ	မဖစ်ြါသည်။	ကမးေွန်းအားလုံးျို	ကမးမမန်းရန်	မလိုြါ။

�� သင်သည် ယခင်က သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ ကျင့်ေတ်စည်းြျဉ်း (code of conduct)၊ ကာကွယ်ရစာင့်ရေှာက်ြှု သို့ြဟုတ် 
PSEA ြူေါဒတို့ကို ရဖာက်ဖျက်ြှုမဖင့် စုံစြ်းစစ်ရဆးမခင်း ခံေဖူးေါသလား။ 

�� အဖွဲ့အစည်း၏ ကျင့်ေတ်စည်းြျဉ်း (code of conduct) သည် ေန်ထြ်းအားလုံးအတွက် အလုေ်ချနိ်အတွင်းနှင့် 
အလုေ်ချနိ်မေင်ေ နှစ်ေေ်လုံးတွင် အကျုံးေင်ေါသလား။ သင့်အရနနှင့် ထိုအတွက် မငင်းခုံ စော/မေဿနာ ေှိေါသလား။

�� လုေ်ငန်းခွင်တွင် သင်ရတွ့ကကုံဖူးသည့် ဩဇာအာဏာအလွဲသုံး၍ အနိုင်အထက်မေုကျင့်ြှု မဖစ်ေေ်တစ်ခုအရြကာင်း 
ရမောမေေါ။ သင်ြည်သို့ ရဆာင်ေွက်ခဲ့ေါသလဲ။ သင်ဘာရတွ ရလ့လာသင်ယူခဲ့ေေါသလဲ။ 

�� အချ ို့သူြျားသည် လိင်ေိုင်းဆိုင်ော ရခါင်းေုံမဖတ်ြှုနှင့် ြဖွယ်ြောမေုြှုတို့ကို အမခားသူြျားထက် ေိုြိုခံစားေနိုင်ရမခ 
ေှိနိုင်သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းတွင် သင်ရလှောက်ထားရသာ ောထူးနှင့် နှီးနွယ်၍ ြည်သည့်အုေ်စုြျား၊ 
ြည်သို့ရသာသူြျားသည် ေို၍အန္တောယ်နီးကေ်သည်ဟု သင်ထင်ေါသလဲ။



မြန်ြာ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းအတွက် အနိြ့်ဆံုးအရနမဖင့် မေည့်ြီ�ေြည့် စံနှုန်းြျား
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ကနာျ်ဆျ်တဲွ	၁၅။	အနိမ့်ဆံုးအကနမဖင့်	မြည့်မီှရမည့်	စံနှုန်းမေား	ကစာင့်ကျည့်ကျီးကျြ်မှု	ဆန်းစစ်ဇယား

စံနှုန်းမေား အမေ ိုးအစား အဓိျ	ကဆာင်ရွျ်ရန် မြည့်မှီ
ကဆာင်	
ရွျ်ဆဲ

မမြည့်မှီ

GBV	တုံ့မြန်	
ကဆာင်ရွျ်မှု	
လမ်းညွှန်	
သကဘာတရား

စံနှုန်း	၁	
ဆျ်လျ်	
ရှင်သန်သူမေား	
နှင့်	ဝန်ကဆာင်မှု	
ကြးသူမေား၏	
ကဘးျင်း	လုံခေုံမှု

ဗဟုသုတ လုေ်ရဆာင်ေန် ၁ - အဖွဲ့အစည်းတွင် 
ရဘးကင်းလုံခခုံရေး ဆန်းစစ်ြှု သို့ြဟုတ် 
အန္တောယ်ရလျာ့ချရေး ဖွဲ့စည်းစီစဉ်ြှု ေှိေါသလား။?

စွြ်းရဆာင်ေည်/
ကျွြ်းကျင်ြှု

လုေ်ရဆာင်ေန် ၂ - သင်တို့သည် စိတ်ချအားထားေဖေီး 
ရဘးကင်းလုံခခုံရသာ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး 
ေန်ရဆာင်ြှုြျားကို အသုံးမေုေါသလား။ 

လုေ်ရဆာင်ေန် ၃ - သင်တို့သည် 
လုေ်ငန်းလုေ်ရဆာင်နိုင်ရသာ တယ်လီဖုန်းြျားကို 
အသုံးမေုေါသလား။ 

လုေ်ရဆာင်ေန် ၄ - သင်တို့တွင် 
ဆက်သွယ်ေန်အတွက် ရေွးချယ်စော အြျ ိုးြျ ိုး 
ေှိေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၅ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
ဆက်လက် ေှင်သန်သူအတွက် တတိယလူတစ်ဦး၏ 
လွှြ်းြိုးနိုင်ြှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ 
ရဘးကင်းစိတ်ချေရသာ ဆက်သွယ် ရေးကိေိယာနှင့် 
ရနောကို ရဖာ်ထုတ်သတ်ြှတ်နိုင်ေါသလား။ 

လုေ်ရဆာင်ေန် ၆ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
ဆက်လက် ေှင်သန်သူ၏ ရနာက်ခံအရမခအရန၊ 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူနှင့် ကျူးလွန်သူတို့အြကား 
ဆက်နွယ်ြှု၊ ဆက်လက်ေှင်သန်သူနှင့် 
ကျူးလွန်သူတို့၏ စိတ်ကျန်းြာရေးအရမခအရန၊ 
ြူးယစ်ရဆးေါး၊ အေက်၊ လက်နက်ြျား နှင့် 
အမခား အသက်အန္တောယ် ဖခိြ်းရမခာက်ရနရသာ 
အရမခအရနြျား ေှိရနြှုတို့အရေါ် ြူတည်၍ 
ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအစဉ်ကို ဆွဲနိုင် ေါသလား။ 

လုေ်ရဆာင်ေန် ၇ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
အန္တောယ် မြင့်ြားရသာ အရမခအရနြျား၊ 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူ ကရလး ြျား၊ LGBTQIA+ 
ြျား နှင့် သတ်ရသေန်အရတွးနှင့် အမေုအြူ ေှိသူြျား 
စသည့် ထူးမခားရသာအရမခအရနြျားတွင် ရဘးကင်း 
လုံခခုံရေး အစီအစဉ်ကို ဆွဲနိုင်ေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၈ - သင်တို့တွင် ေန်ထြ်းြျား 
ရဘးကင်းလုံခခုံ ရေး အစီအြံကို ရသချာရစေန် 
အရလ့အထြျားနှင့် ေံ့ေိုးြှု ြျား ေှိေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၉ - သင်တို့တွင် ကိုဗစ် ၁၉ အတွက် 
ေန်ထြ်း ြျား ရဘးကင်းလုံခခုံရေး အစီအြံကို 
ရသချာရစေန် အရလ့ အထြျား နှင့် ေံ့ေိုးြှုြျား 
ေှိေါသလား။

ခံယူချက် လုေ်ရဆာင်ေန် ၁၀ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
ရတွ့ဆုံ ရြးမြန်းြှုြျားကို သင့်ရလျာ်ရသာ 
ခံယူချက်နှင့် အသုံး အနှုန်းြျား မဖင့် 
ရဆာင်ေွက်ရြကာင်း ရသချာရစေန် 
ဓရလ့ထုံးစံြျားအရေါ် သိနားလည်ြှု ေှိေါသလား။ 
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စံနှုန်းမေား အမေ ိုးအစား အဓိျ	ကဆာင်ရွျ်ရန် မြည့်မှီ
ကဆာင်	
ရွျ်ဆဲ

မမြည့်မှီ

GBV	တုံ့မြန်	
ကဆာင်ရွျ်မှု	
လမ်းညွှန်	
သကဘာတရား

စံနှုန်း	၂	-	
ကလးစားမှု	

ဗဟုသုတ လုေ်ရဆာင်ေန် ၁ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူကို ဗဟိုမေုသည့်နည်းလြ်းကို 
သိေှိနားလည်ေါသလား။

စွြ်း ရဆာင် 
ေည်/ ကျွြ်း 
ကျင်ြှု

လုေ်ရဆာင်ေန် ၂ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
ဆက်လက် ေှင်သန်သူ၏ ရေွးချယ်ြှုကို 
ရလးစားစွာမဖင့် ေန်ရဆာင်ြှုြျား ရေးနိုင်ေါသလား။

ခံယူချက် လုေ်ရဆာင်ေန် ၃ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
ရေဖန် ဆုံးမဖတ်မခင်းြမေုေန် ခံယူချက်ေှိေါသလား။

စံနှုန်း	၃	-	
လျှ ို့ဝှျ်ေေျ်	
ထိန်းသိမ်း	
ကြးမေင်း	

ဗဟုသုတ လုေ်ရဆာင်ေန် ၁ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် 
ဆက်လက် ေှင်သန်သူ၏ လှေ ို့ေှက်ချက်ကို 
ထိန်းသိြ်းရေးေန် အရလ့အထ ေှိေါသလား။ 

စွြ်းရဆာင်ေည်/ 
ကျွြ်းကျင်ြှု

လုေ်ရဆာင်ေန် ၂ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
ကရလးြျား အတွက် informed assent အေါအေင် 
‘အသိရေးသရဘာတူ ညီြှု (informed consent)’ ကို 
ေယူ နိုင်ေါသလား။

ခံယူချက် လုေ်ရဆာင်ေန် ၃ - သင်တို့၏ 
ေန်ထြ်းြျားသည် ဆက်လက် ေှင်သန်သူ၏ 
အရကာင်းဆုံးအကျ ိုးစီးေွားအတွက် လှေ ို ့ေှက် ချက်ကို 
ထိန်းသိြ်းရေးေါသလား။

စံနှုန်း	၄	-	ေွဲမေား	
ဆျ်ဆံမှု	
မမြုမေင်းနှင့်	
အကကျာင်းမေင်းရာ	
လျ္ခဏာမေား၏	
အမြန်အလှန်	
ဆျ်နွယ်	
သျ်ကရာျ်မှု

ဗဟုသုတ လုေ်ရဆာင်ေန် ၁ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
အရြကာင်း မခင်းော လက္ခဏာြျား 
အမေန်အလှန်ဆက်စေ် သက်ရောက်ြှု 
(intersectionality) ကို သိေှိ နားလည်ေါသလား။

စွြ်းရဆာင် 
ေည်/ 
ကျွြ်းကျင်ြှု

လုေ်ရဆာင်ေန် ၂ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
အရြကာင်း မခင်းော လက္ခဏာြျား 
အမေန်အလှန်ဆက်စေ် သက်ရောက်ြှု အား 
နားလည်သိေှိစွာမဖင့် ခွဲမခားဆက်ဆံြှု ြေှိရသာ 
နည်းလြ်းမဖင့် ရေးအေ်ေါသလား။

ခံယူချက် လုေ်ရဆာင်ေန် ၃ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
မဖစ်ေေ်ြျား ၏ ထူးမခားရသာ သွင်မေင်လက္ခဏာြျားကို 
သတိမေုသိေှိနိုင် ေါသလား။ 

စံနှုန်း	၅	-	
ဆျ်လျ်	
ရှင်သန်သူမေား၏	
ယုံကျည်မှု	

စွြ်းရဆာင် 
ေည်/ 
ကျွြ်းကျင်ြှု

လုေ်ရဆာင်ေန် ၁ - ဖုန်းရခါ်ဆိုေန် ြကာမြင့်စွာ 
ရစာင့်ဆိုင်းေမခင်း နှင့် ဖုန်းြရမဖဆိုနိုင်မခင်းတို့ကို 
ရေှာင်ေှားနိုင်ေန် သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် 
လုံရလာက်ထိရောက်ရသာ လုေ်ငန်းအဖွဲ့ ေှိေါ 
သလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၂ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
ေေ်ေွာလူထု ကိုယ်စားလှယ်ြျားနှင့် 
ခိုင်ြာအားရကာင်းရသာ ဆက်ဆံြှု 
တည်ရဆာက်ထားခဲ့ေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၃ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
ယုံြကည်ေ ရသာ ေေ်ေွာလူထု အဖွဲ့အစည်းြျား၊ GBV 
ေန်ရဆာင်ြှုရေး သူြျားနှင့် ြိတ်ဖက်ဖွဲ့ထားေါသလား။

ခံယူချက် လုေ်ရဆာင်ေန် ၄ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
ဆက်လက် ေှင်သန်သူ၏ ဆုံးမဖတ်ချက်ြျားနှင့် 
ရေွးချယ်ြှုြျား အေါအေင် လှေ ို ့ေှက်ချက်ထိန်းသိြ်းြှုနှ
င့် ကိုယ်ရေးလွတ်လေ်ခွင့်တို့ကို ရလးစားေါသလား။ 
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စံနှုန်းမေား အမေ ိုးအစား အဓိျ	ကဆာင်ရွျ်ရန် မြည့်မှီ
ကဆာင်	
ရွျ်ဆဲ

မမြည့်မှီ

အကရးကြါ်	
ဖုန်းလျ်ေံသူ	
မေား၏	
စွမ်းကဆာင်ရည်	
မမှင့်တင်မေင်း/	အဖွဲ့	
အစည်း	ဆိုင်ရာ	
စံနှုန်းမေား

စံနှုန်း	၆	-	အကဝးမှ	
ဝန်ကဆာင်မှု	
ကြးမေင်း	-	မဖစ်ရြ်	
စီမံေန့်ေွဲမှု	
နှင့်	ညွှန်းြို့	
လမ်းကကျာင်းမေား	

ဗဟုသုတ လုေ်ရဆာင်ေန် ၁ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားတွင် 
မဖစ်ေေ်စီြံ ခန့်ခွဲြှု ဆိုင်ော ဗဟုသုတ ေှိေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၂ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် 
မဖစ်ေေ်စီြံ ခန့်ခွဲြှု စံလုေ်ထုံးလုေ်နည်းြျားနှင့် 
လြ်းညွှန်ြျား ေှိေါလား။

စွြ်းရဆာင် 
ေည်/ 
ကျွြ်းကျင်ြှု

လုေ်ရဆာင်ေန် ၃ -  သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
ေှိရနရသာ ရဒသခံ ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်းြျားကို 
သိေှိရဖာ်ထုတ်ဖေီး မဖစ်ေါ သလား။ 

လုေ်ရဆာင်ေန် ၄ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
ရမောင်းလဲရန ရသာ အရမခအရနြျားအေ 
GBV ညွှန်းေို့လြ်းရြကာင်း ြျားကို အချနိ်ြှန် 
မေင်ဆင်မေုစုမခင်း ေှိေါသလား။

ခံယူချက် လုေ်ရဆာင်ေန် ၅ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
ြိတ်ဖက် ြျား နှင့် လိုက်ရလျာညီရထွ ညီညွတ်စွာ 
လုေ်ရဆာင်ေါသလား။

လူသား	
အရင်းအမမစ်

စံနှုန်း	၇	-	GBV	
အကရးကြါ်	
ဖုန်းလိုင်း	
အတွျ်	ဝန်ထမ်း	
ေန့်ထားမေင်း	

ဗဟုသုတ လုေ်ရဆာင်ေန် ၁ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
GBV နှင့် စေ်လျဉ်းရသာ အရမခခံ ဗဟုသုတြျား 
ေှိေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၂ -  သင်တို့တွင် ေန်ထြ်းြျားကို 
ေှင်းလင်းစွာ အသိရေးသည့် စာမဖင့်ရေးသားထားရသာ 
လုေ်ငန်းတာေန် ရဖာ်မေချက် ေှိေါသလား။ 

စွြ်းရဆာင် 
ေည်/ 
ကျွြ်းကျင်ြှု

လုေ်ရဆာင်ေန် ၃ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် 
အရေးရေါ် ဖုန်း လက်ခံေန်ထြ်း ရေွးချယ်ော၌ 
သင့်ရတာ်ရြကာင်း ရသချာရစေန် အတွက် GBV 
အရေးကိစ္စြျားအရေါ် ခံယူချက် နှင့် ဗဟုသုတ၊ 
ရနာက်ရြကာင်းောဇေင် စစ်ရဆးမခင်း နှင့် အမခား 
ဆန်းစစ်ြှုြျား ေါေင်သည့် လုေ်ငန်းစဉ် ေှိေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၄ - ရလှောက်ထားသူ၏ ဘာသာစကား 
ကျွြ်းကျင်ြှုကို သင်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားေါသလား။

ခံယူချက် လုေ်ရဆာင်ေန် ၅ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
GBV အရေး ကိစ္စြျားအရေါ် ကတိကေတ်၊ 
ခိုင်ြာရသာကျင့်ေတ် နှင့် GBV 
လြ်းညွှန်သရဘာတေားြျားအား လိုက်နာြှုတို့ 
ေှိေါသလား။ 
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စံနှုန်းမေား အမေ ိုးအစား အဓိျ	ကဆာင်ရွျ်ရန် မြည့်မှီ
ကဆာင်	
ရွျ်ဆဲ

မမြည့်မှီ

လူသား	
အရင်းအမမစ်

စံနှုန်း	၈	-	အလုြ်	
ဝန်ထုြ်ဝန်ြိုးအား	
စီမံေန့်ေွဲမေင်း

ဗဟုသုတ လုေ်ရဆာင်ေန် ၁ -  သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
အြျားဆုံး တာေန်ယူေြည့် အလုေ်ေန်ထုေ်ေန်ေိုး 
ေြာဏအရေါ် ေန်ထြ်းြျားနှင့် သရဘာတူညီချက် 
ေှိေါသလား။ 

စွြ်းရဆာင် 
ေည်/ 
ကျွြ်းကျင်ြှု

လုေ်ရဆာင်ေန်၂ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
ေန်ထြ်း ြျား၏ စွြ်းရဆာင်ေည်နှင့် ဖုန်းရခါ်ဆိုြှု 
အနည်းအြျားရေါ် ြူတည်၍ ေင်းမြစ်ြျားကို 
ကကိုတင်စီစဉ်ေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၃ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
အလုေ် အြျား ဆုံးကာလ၊ ေဋိေက္ခြျား 
မေန်မဖစ်မခင်း သို့ြဟုတ် ကိုဗစ် ၁၉ ကဲ့သို့ရသာ 
ရနာက်ခံအရမခအရနတွင် တိုးမြှင့် လုေ်ရဆာင်နိုင်ေန် 
ယန္တေားြျား ထူရထာင်ထားေှိေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၄ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
စွြ်းရဆာင် ေည် အရေါ်အရမခခံ၍ အရေးရေါ် 
ဖုန်းလက်ခံအဖွဲ့ြျားအြကား မဖစ်ေေ်ြျားကို 
ရမောင်းလဲမေင်ဆင်လွယ်သည့် အရနအထားမဖင့် 
ရမောင်းရေှေ့ ြှေရေရေးေန် မေင်ဆင်ထားေါသလား။ 

လုေ်ရဆာင်ေန် ၅ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
ေန်ထြ်းြျား၏ စွြ်းရဆာင်ေည်ကို သိနားလည်ေန် 
၎င်းတို့နှင့် ေုံြှန် ဆက်သွယ် ရမောဆိုေါသလား။

ခံယူချက် လုေ်ရဆာင်ေန် ၆ - သင်တို့တွင် ေံ့ေိုးြှုေှိရသာ 
လုေ်ငန်းခွင် အရမခအရန ေှိေါသလား။



မြန်ြာ GBV အရေးရေါ်ဖုန်းလုိင်းအတွက် အနိြ့်ဆံုးအရနမဖင့် မေည့်ြီ�ေြည့် စံနှုန်းြျား
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စံနှုန်းမေား အမေ ိုးအစား အဓိျ	ကဆာင်ရွျ်ရန် မြည့်မှီ
ကဆာင်	
ရွျ်ဆဲ

မမြည့်မှီ

သင်တန်းနှင့်	
လုြ်ငန်း	
လမ်းညွှန်မေား

စံနှုန်း	၉	-	ျနဦး	
သင်တန်း	
ကြးရမည့်	
ျဏ္ဍမေားနှင့်	
လုြ်ငန်း	
လမ်းညွှန်မေား

ဗဟုသုတ လုေ်ရဆာင်ေန် ၁ - သင်တို့တွင် 
ေန်ထြ်းအသစ်ြျားအား ြိတ်ဆက်ေန် 
စာမဖင့်ရေးသားထားရသာ ြူေါဒ သို့ြဟုတ် 
လုေ်ငန်းလြ်းညွှန် ေှိေါသလား။

စွြ်းရဆာင် 
ေည်/ 
ကျွြ်းကျင်ြှု

လုေ်ရဆာင်ေန် ၂ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် 
ေန်ထြ်း အသစ်ြျားအား အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်း၏ 
လုေ်ငန်းြျား၊ တာေန် ခံယူြှုြျား၊ ေန်ထြ်းြျားနှင့် 
ကိေိယာြျား၏ ရဘးကင်း လုံခခုံရေး 
အေါအေင် လုေ်ငန်းခွင်အရမခအရနနှင့်တကွ 
အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းတွင် ေါေင်ေတ်သက်ရသာ 
စီြံအုေ်ချုေ် ရေးနှင့် ရထာက်ေံ့ေို့ရဆာင်ရေးအေါအေင် 
ေန်ထြ်းတစ်ဦး ချင်းစီ၏ အလုေ်နှင့် 
အခန်းကဏ္ဍြျားနှင့် ကျင့်ေတ်လြ်းညွှန် ြျားကို 
ေှင်းမေသည့်အချနိ်ြျား ေှိေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၃ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် 
တက်ကကစွာ နားရထာင်မခင်း၊ အရေးြှ 
နှစ်သိြ့်ရဆွးရနွးမခင်း ကျွြ်းကျင်ြှု၊ GBV 
လြ်းညွှန်သရဘာတေားြျား၊ မဖစ်ေေ်စီြံခန့်ခွဲြှု နှင့် 
ညွှန်းေို့ြှု၊ ေန်ထြ်းြျား ရစာင့်ရေှာက်ြှု၊ ကကီးြကေ်ြှု နှင့် 
အစီေင်ခံမခင်း စသည်တို့ေါေင်ရသာ ကနဦး ြိတ်ဆက် 
သင်တန်း အစီအစဉ်ေှိေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၄ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် 
သဏ္ဍန်တူ သရုေ်ရဆာင်မခင်း ကဲ့သို့ရသာ 
ရလ့ကျင့်ခန်းြျား ေါေင်သည့် လက်ရတွ့သင်တန်းြျား 
ေှိေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၅ - သင်တို့အဖွဲ့အစည်း၏ 
သင်တန်းအစီအစဉ် တွင် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ 
ကရလးြျား၊ LGBTQIA+ ြျားနှင့် 
အြျ ိုးသားြျားအတွက် စီြံရဆာင်ေွက်ေန် 
ေါေင်ေါသလား။ 
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စံနှုန်းမေား အမေ ိုးအစား အဓိျ	ကဆာင်ရွျ်ရန် မြည့်မှီ
ကဆာင်	
ရွျ်ဆဲ

မမြည့်မှီ

ကဘးျင်း	
စိတ်ေေရကသာ	
GBV	သတင်း	
အေေျ်အလျ်	
စီမံေန့်ေွဲမှု	
လုြ်ငန်းစဉ်	
ထူကထာင်မေင်း

စံနှုန်း	၁၀	
-	အေေျ်	
အလျ်မေား	
မှတ်တမ်း	
တင်မေင်း၊	
သိမ်းဆည်းမေင်း	
နှင့်	စီမံေန့်ေွဲမှု	
လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်

ဗဟုသုတ လုေ်ရဆာင်ေန် ၁ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် 
အချက်အလက် ြျားကို ဒီဂျစ်တယ်နည်းလြ်းနှင့် 
စာေွက်စာတြ်း ြျားမဖင့် ြှတ်တြ်းတင်ေန် နှင့် 
သိြ်းဆည်းေန်အတွက် လုေ်ငန်းလြ်းညွှန် ြျား 
ေှိေါသလား။ 

စွြ်းရဆာင်ေည်/ 
ကျွြ်းကျင်ြှု

လုေ်ရဆာင်ေန် ၂ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
GBVIMS+ ကို ရဆာင်ေွက်ေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၃ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် 
စာေွက် စာတြ်း ြှတ်တြ်းြျားကို လုံခခုံစွာထားေန် 
ဥေြာ - ရသာ့ခတ်နိုင်သည့် ဘီရို၊ အံဆွဲ စသည့် 
ရုေ်ေိုင်းဆိုင်ော ေံ့ေိုးေစ္စည်းြျား လုံရလာက်စွာ 
ေှိေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၄ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် 
ဒီဂျစ်တယ် ြှတ်တြ်းြျားကို လုံခခုံစွာထားေန် ဥေြာ 
- စကားေှက်မဖင့် ကာကွယ်ထားရသာ folder ြျား 
ထားေှိနိုင်ေန် ရနော လုံရလာက်စွာေှိသည့် ကွန်မေူတာ 
စရသာ ရုေ်ေိုင်းဆိုင်ော ေံ့ေိုးေစ္စည်းြျား လုံရလာက်စွာ 
ေှိေါသလား။

စံနှုန်း	၁၁	
-	အေေျ်	
အလျ်မေား	
မျှကဝကရးနှင့်	
အစီရင်ေံရန်	
လုြ်ငန်းလမ်းညွှန်	

ဗဟုသုတ လုေ်ရဆာင်ေန် ၁ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် GBV 
လြ်းညွှန် သရဘာတေားြျားနှင့် ကိုက်ညီရသာ 
အချက်အလက်ြှေရေမခင်း လုေ်ငန်းလြ်းညွှန် 
ေှိေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၂ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် 
နိုင်ငံ၏ ြူေါဒ ြျားကို လိုက်နာဖေီး GBV လြ်းညွှန် 
သရဘာတေားြျားနှင့် ကိုက်ညီရသာ အချက်အလက် 
အစီေင်ခံြှု လုေ်ငန်းလြ်းညွှန် ေှိေါသလား။ 

လုေ်ရဆာင်ေန် ၃ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
ြည်သည့် အခါ တွင် ြမဖစ်ြရန အစီေင်ခံမခင်းနှင့် 
ဥေရဒရေးော ရဆးေညာအေ အစီေင်ခံမခင်းတို့ကို 
မေုလုေ်ေန် လိုအေ် ရြကာင်း သိေှိနားလည်ေါသလား။ 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူ ၏ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်၍ လှေ ို့ေှက် 
ချက်ထိန်းသိြ်းြှုကို ချ ိုးရဖာက်မခင်း ြမေုလုေ်ဘဲ 
ြည်သို့ အစီေင်ခံေြည်ကို သိေှိနားလည်ေါသလား။

စွြ်းရဆာင် 
ေည်/ 
ကျွြ်းကျင်ြှု

လုေ်ရဆာင်ေန် ၄ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
ေန်ထြ်းြျား အြကားနှင့် GBV ေန်ရဆာင်ြှု 
ြိတ်ဖက်ြျားအြကား လုံခခုံစိတ်ချ ေရသာ 
အချက်အလက်ြှေရေမခင်းနှင့် အစီေင်ခံမခင်း 
အရလ့အထ ေှိေါသလား။

ခံယူချက် လုေ်ရဆာင်ေန် ၅ - သင်တို့၏ ေန်ထြ်းြျားသည် 
အချက် အလက် ြျား ြှေရေမခင်းနှင့် 
အစီေင်ခံမခင်းအတွက် ဆက်လက်ေှင်သန်သူ၏ 
ဆန္ဒကို ရလးစားေါသလား။ 
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စံနှုန်းမေား အမေ ိုးအစား အဓိျ	ကဆာင်ရွျ်ရန် မြည့်မှီ
ကဆာင်	
ရွျ်ဆဲ

မမြည့်မှီ

ကစာင့်ကျည့်	
ကျီးကျြ်မေင်းနှင့်	
ဆန်းစစ်	
အျဲမဖတ်မေင်း

စံနှုန်း	၁၂	-	
ကစာင့်ကျည့်	
ကျီးကျြ်မှု	
လုြ်ငန်း	
လမ်းညွှန်နှင့်	
အကထာျ်	
အျူမေား

ဗဟုသုတ လုေ်ရဆာင်ေန် ၁ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင် 
M&E လုေ်ငန်း စဉ်အတွက် ရစာင့်ြကည့်ကကီးြကေ်ြှု 
ဆန်းစစ်ဇယား၊ လုေ်ငန်းလြ်းညွှန် နှင့် 
လြ်းညွှန်ချက်ြျား ေှိေါသလား။ 

စွြ်းရဆာင်ေည်/ 
ကျွြ်းကျင်ြှု

လုေ်ရဆာင်ေန် ၂ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် ေုံြှန် 
စာေင်း စစ်မခင်း (audit)၊ လှေေ်တမေက်စစ်ရဆးမခင်း 
နှင့် ရစာင့်ြကည့် စစ်ရဆးမခင်းြျား မေုလုေ်ေါသလား။

လုေ်ရဆာင်ေန် ၃ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
ေန်ရဆာင်ြှု အေည်အရသွးဆိုင်ောကိစ္စြျား 
ရမဖေှင်းရဆာင်ေွက်ေန် အတွက် 
ဆက်လက်ေှင်သန်သူြျားထံြှ တုံ့မေန်ြှတ်ချက်ြျား 
ေယူဖေီး အရေးယူရဆာင်ေွက်ေန် အစီအစဉ်ြျား 
ရေးဆွဲေါ သလား။  

လုေ်ရဆာင်ေန်  ၄ - သင်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းသည် 
အရေးရေါ် ဖုန်းလက်ခံသူြျားအတွက် 
ဖွံ့ဖဖိုးတိုးတက်ရအာင် လုေ်ရဆာင် နိုင်ြည့် 
အခွင့်အလြ်း ြျားရေးအေ်သည့် ေံ့ေိုးကကီးြကေ်ြှုြျ ိုး 
ေေှိရအာင် လုေ်ရဆာင်ထားေါသလား။   

လုေ်ရဆာင်ေန် ၅ - သင်တို့၏ 
အဖွဲ့အစည်းသည် ကာကွယ် ရစာင့်ရေှာက်ြှု 
နှင့် လုံခခုံရေးအန္တောယ်ေှိနိုင်ရမခ ြျားကို ေုံြှန် 
ရစာင့်ြကည့်ကကီးြကေ် ဆန်းစစ်ေါသလား။ 

လုေ်ရဆာင်ေန် ၆ - အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းကကီးြက
ေ်သူြျားတွင် အုေ်စု၏ လှုေ်ေှားရဆာင်ေွက်ြှုကို 
လြ်းညွှန်နိုင်မခင်း၊ ြတူညီ ရသာ 
ေါေင်ေတ်သက်သူြျားအြကား ညှိနှိုင်းရဆာင်ေွက် 
နိုင်မခင်း၊ လိုအေ်ချက်ြျားကို မေန်လည်ဆန်းစစ်နိုင်မခင်း 
နှင့် မဖစ်ေေ် စီြံခန့်ခွဲြှု အစီအစဉ်ြျားကို 
အချနိ်နှင့်တစ်ရမေးညီ မဖစ်ရစေန် မေင်ဆင်နိုင်မခင်း 
စသည်တို့အတွက် စွြ်းရဆာင် ေည်ေှိေါသလား။

ခံယူချက် လုေ်ရဆာင်ေန် ၇ - အရေးရေါ်ဖုန်းလိုင်းကကီး
ြကေ်သူြျားတွင် လူအချင်းချင်းဆက်သွယ်ြှု၊ 
စိတ်အားထက်သန်ြှု မြှင့်တင် ရေး၊ ေံ့ေိုးကူညီမခင်းနှင့် 
အရေးရေါ်အချနိ်ြျားတွင် စီြံခန့်ခွဲြှု ဆိုင်ော 
ကျွြ်းကျင်ြှုြျား လုံရလာက်စွာေှိေါသလား။
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