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သိရွိရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္

အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ ေရ ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး ႏွင့္ 
တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး (WASH)

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုအတြင္းတြင္ အစီအစဥ္ ေကာင္းစြာေရးဆဲြထားေသာ WASHအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရသူမ်ားအဖို႔ ၎တို႔၏ ထိခုိက္ 
ဒဏ္ရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္သာမက ဝိုင္းဝန္းကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ႏိုင္ေျခမ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ အတြက္လည္း 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ WASH ဆိုင္ရာ 
အထူး ေထာက္ပံ့ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တုိ႔၏ ဆီးလမ္းေၾကာင္း၊ လိင္အဂၤါ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စအိုလမ္းေၾကာင္း ဒဏ္ရာမ်ားသည္ 
ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အေျခခံလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခက္ခဲေစကာ 
အခ်ိန္မ်ားစြာ ၾကာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ ဆီးဝမ္းယိုက်မႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ 
ဂြမ္းထုပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ လူသံုးပစၥည္းမ်ား (NFIs)ကို ထပ္ေဆာင္းလိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ၿပီး ထိုပစၥည္းမ်ားအား 
လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာျဖင့္ လူကဲ့ရဲ႕ျခင္းမခံရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။ 

(UNHCR, Personal Communication မွ ေပးေသာ အခ်က္အလက္၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ) 

စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်ားမ 
လူမႈက႑ကြဲျပားမႈကို အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ/ က်ား၊ မ 
ေရးရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) မ်ားအတြက္ ဦးတည္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

ေလ့လာ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဆန္းစစ္စိတ္ျဖာ ေလ့လာျခင္း၊ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ 

GBV အတြက္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ WASH လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ပံုမွန္ 
ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ WASH လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် 
အျခားက႑မ်ား ႏွင့္သာမက GBV ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပါ အတူတကြ လက္တဲြကာ က႑စံု၊ ပညာရပ္ေပါင္းစံု 
ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ေလ့လာမႈမ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည့္ နယ္ပယ္မ်ားသည္ ေအာက္တြင္ 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ၃ ခ်က္ ျဖစ္သည့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ 
အစီအစဥ္ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ေနပါသည္။ WASH အစီအစဥ္မ်ားအား အစီအစဥ္ေရး ဆဲြရာတြင္ GBV အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ေလ်ာ့ပါးသြားေစေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာထို
နယ္ပယ္မ်ားမွ ရရွိလာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ အစီအစဥ္သစ္မ်ား 
ေရးဆဲြေသာအခါ သို႔မဟုတ္ လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ားအား ျပင္ဆင္ညိႇႏိႈ္င္းေသာအခါ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ 
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္သည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကြာဟခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္ပါသည္။ 
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အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္း၍ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ၊ အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ 
မွ်ေဝမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိလုိပါက အပိုင္း ၂ - ဦးတည္အေၾကာင္းအရာ 
နယ္ပယ္မ်ား လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၾကည့္ပါရန္။

သင္ခန္းစာ

အိႏၵိယတြင္ အမ်ားသံုးသန္႔ရွင္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံ ေကာင္းစြာ 
ဆဲြထားမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
ထိုေနရာမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားကို 
ခံရႏိုင္ေျခမ်ား ပါသည္။ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ားသံုး အိမ္သာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအား စိုက္ၾကည့္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ရန္လိုၿပီး 
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ 
ေရခပ္ရမည္ကို ေၾကာက္ရႊံ႕ၾကပါသည္။ ေရစီးေရလာမေကာင္းျခင္းႏွင့္ အမိႈက္ပံုမ်ားေၾကာင့္ လူသြား 
လမ္းမ်ားမွာ က်ဥ္းေျမာင္းေနသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာျပဳရင္း 
ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ပြတ္ကာသီကာ ထိျခင္း ၊ ျငိျခင္း စသည့္အျဖစ္မ်ား တိုးပြားေစပါသည္။ 

(Women in Cities International. Jagori 2011. Gender and Essential Services in Low-Income Communities: 
Report findings of the Action Research Project – Women’s rights and access to water and sanitation 
in Asian cities)<www.idrc.ca/Documents/105524-Gender-and-Essential-Services-in-Low-Income-
Communities-Final-Technical-Report.pdf> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)

ဆန္းစစ္ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈအတြက္ အဓိက ဦးတည္အုပ္စုမ်ား

 ► WASH မွ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား- အစိုးရမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ WASH ေကာ္မတီမ်ား၊ 
ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္သားမ်ား၊ GBV ၊ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ 
ကဲြျပားစံုလင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား

 ► ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား 
 ► ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္အေျခအေနႏွင့္ ဒုကၡသည္ အေျခအေနမ်ားတြင္ လက္ခံ 

ေနရာေပးထားေသာ အိမ္ရွင္လူထု
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ)

WASH အစီအစဥ္ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

က) ေခါင္းေဆာင္မႈရာထူးမ်ားအပါအဝင္ WASH ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးမွာ မည္သို႔ရွိနည္း။
 ► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ထြက္မသြားေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္သည့္ စနစ္မ်ား 

ရွိေနပါသလား။
 ► အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၎တို႔အတြက္ GBV အႏၲရာယ္တိုးပြားေစႏိုင္ေသာ 

ဓေလ့ထိုးစံ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါသလား။

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

ဂ) WASH တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ေလ်ာ့နည္းေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 
စံႏႈန္းမ်ား (ဤလမ္းညႊန္မ်ားအပါအဝင္) ကို နားလည္သိရွိထားပါသလား။

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား

ဃ) က်ား၊ မ ေရးရာ၊ အသက္အရြယ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ WASH တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွ အဘယ္နည္း (ဥပမာ 
- ေရခပ္ျခင္း၊ သုိေလွာင္ျခင္းႏွင့္ သန္႔စင္ျခင္း၊ အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ ကေလးမ်ား၏ 
တစ္ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ တာဝန္ယူရျခင္း၊ ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း၊ WASH ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္ပစၥည္း 
အေဆာက္အဦးမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း စသည္)

 ► ေရကို အသံုးျပဳပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ အဘယ္နည္း။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား မည္သို႔ သံုးစြဲၾက 
မည္နည္း  (ဥပမာ - ေသာက္သုံးျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရး၊ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေမြးျမဴေရး စသည္)

 ► မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားၾကား ေရခဲြေဝသံုးစဲြမႈ ပံုစံမ်ားမွာ အဘယ္နည္း (မွ်ေဝသုံုးစဲြျခင္း၊ 
အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးအပါအဝင္)။

 ► ေရသံုးစဲြမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား မည္သို႔ ခ်မွတ္ပါသနည္း။ မည္သူက ခ်မွတ္ပါသနည္း။

င) အိမ္သာ၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ရာေနရာ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ ေရေပးေဝသည့္ ေနရာမ်ားအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ 
အမ်ိဳးအစား မ်ားကို မဆံုးျဖတ္မီ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိသည့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေလ့အထမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ WASH အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ 
က်ား၊မ ကြာျခားခ်က္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ (ဥပမာ - မစင္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
အေလ့အထမ်ား၊  ဘုရားဝတ္ျပဳခန္းမ်ားႏွင့္ နီးေသာ ေလွ်ာ္ဖြပ္ေဆးေၾကာသည့္ ေနရာမ်ား စသည္)

 ► အေရးေပၚအေျခအေနမတိုင္မီတြင္ လူထု၏ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။
 ► အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ WASH အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အခ်ိဳ႕အခန္းက႑မ်ားကို မည္သို႔ 

ေျပာင္းလဲသင့္သည္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရွိပါသလား။



4 

ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ)

စ) အေရးေပၚအေျခအေနကာလသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ 
ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ား၏ WASH ေထာက္ပံ့ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီမႈအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္ 
ႏိုင္သနည္း။

 ► အေရးေပၚအေျခအေနမတိုင္မီႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ၎တို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အေလ့အထမ်ားအေပၚ 
မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါသနည္း။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏို္င္ေျခရိွေသာ အုပ္စုမ်ားအား အိမ္သာမ်ား၊ 
ေရခ်ိဳးရာေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရခပ္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီထားေသာ 
အတားအဆီးမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ (ဥပမာ - သီးသန္႔လုံျခံဳစြာ သံုးစဲြႏိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ ထိပါးေစာ္ကားခံရမည္ကုိ 
ေၾကာက္ရံြ႕ျခင္း၊ ေန႔ဘက္သုိ႔မဟုတ္ ညဘက္ရွိ ေဘးအႏၲရာယ္မလုံျခံဳေသာ အခ်ိန္မ်ား၊ စသည္)

 ► အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာင့္ WASH လိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အပုိထပ္ေဆာင္း လိုအပ္လာမႈမ်ား 
ရွိပါသလား။ အထူးသျဖင့္ ခႏၶၶၶၶာကိုယ္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦး

ဆ) လက္ရွိ ေရအရင္းအျမစ္မွာ အဘယ္နည္း။ ယင္းသည္ အရည္အေသြးသာမက အေရအတြက္အရပါ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ လံုေလာက္မႈ ရွိပါသလား။

ဇ) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ား၏ ေရခပ္သည့္ 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ WASH ေထာက္ပံ့ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  အႀကိမ္ေရ မည္မွ် အသံုးျပဳေနပါသနည္း။

 ► ေန႔တစ္ေန႔၏ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳၾကသနည္း။
 ► တစ္ေန႔လွ်င္ WASH ေထာက္ပံ့ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆီသို႔ နာရီေပါင္းမည္မွ် အသြားအျပန္လုပ္ရပါသနည္း။ 
 ► ထိုအခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္နည္းလမ္း(မ်ား)ျဖင့္ GBV အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျခအား ပိုမို ဆိုးရြားေစပါ 

သနည္း။
 ► ကေလးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ WASH ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ တာဝန္မ်ားေၾကာင့္ 

ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ ျဖစ္ေနပါသလား (ဥပမာ - ေရခပ္ျခင္း)

စ်) ေရကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ခဲြတမ္းျဖင့္ေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ - 
 ► သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္မ်ားသည္ ေရခပ္ရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပၿပီး ေဘးကင္းသည့္ 

အခ်ိန္မ်ား ျဖစ္ပါသလား။
 ► ေရေပးေဝသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ရန္ျဖစ္ျခင္း ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေရရရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းရျခင္းမ်ား 

မျဖစ္ပြားရေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အေရအတြက္ ရွိပါသလား။
 ► ေရကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ မည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသနည္း။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီ 

အသံုးျပဳခြင့္ မည္သူ႔အား ေပးထားပါသနည္း (ဥပမာ - အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စက္ဘီးမ်ား၊ ျမင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ပိုမို ဦးစားေပးခံရပါသလား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား 
အတြက္ ပိုမိုေသးငယ္ေသာ ေရပံုးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါသလား၊ စသည္)။

ည) ေရကို ထရပ္ကားမ်ားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါက သယ္လာေသာေရမ်ားကို ခ်ေပးသည့္ ေနရာမ်ား 
သည္ အဆင္ေျပၿပီး ေဘးကင္းပါသလား။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ)

ဋ) ေရေပးေဝသည့္ ေနရာမ်ား၊ အိမ္သာမ်ား၊ အျခား WASH ေထာက္ပံ့ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားသုိ႔ 
အကြာအေဝးမွာ အဘယ္နည္း။

 ► သြားရမည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းပါသလား။
 ► ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ လံုျခံဳမႈမရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးကင္းလွည့္သည့္ စနစ္ 

သို႔မဟုတ္ လူထုေစာင့္ၾကည့္မႈစနစ္တစ္ခု ရွိပါသလား။

ဌ) WASH ေထာက္ပံ့ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားသည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ရွိပါသလား။
 ► အလင္းေရာင္လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိပါသလား (ဥပမာ - လွ်ပ္စစ္မီးမရွိသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ မီးအလင္းေရာင္ 

ေပးႏိုင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ား၊ မီးသီးမ်ား အလံုအေလာက္ရွိမႈ၊ စသည္)။
 ► ထိုေနရာမ်ားတြင္ သီးသန္႔လံုျခံဳမႈ လံုေလာက္စြာ ရွိပါသလား။
 ► ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာမ်ားအား အတြင္းမွ ဂ်က္ထိုးႏိုင္ေသာ တံခါးမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသလား။
 ► ယင္းတို႔အား ေနရာတိုင္းတြင္ တစ္ေျပးညီအသံုးျပဳေသာ ဒီဇိုင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား (ဥပမာ 

- ခႏၶာကိုယ္မသန္စြမ္းမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ၊ အျမင္ သို႔မဟုတ္ အျခားအာရံုခံအဂၤါမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ၊ 
စသည္) အပါအဝင္ လူအားလံုး လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ဆီေလ်ာ္သလို 
တည္ေဆာက္ထားေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသလား။1

 ► ယင္းတို႔သည္ ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထု၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး ႏိုင္ေလာက္ 
ေအာင္ လံုေလာက္သည့္ အေရအတြက္ ရွိပါသလား (ဥပမာ - Sphere စံႏႈန္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ 
အခန္းတစ္ခန္း ကန္႔ထားေပးတိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခန္း ၃ ခန္း ထားရွိရမည္ ဟူသည့္အခ်ိဳးကုိ 
အသုံးျပဳျခင္း)

 ► မိသားစုသံုး အိမ္သာမ်ား ရွိပါသလား။
 ► အိမ္သာမ်ားအား လူအမ်ား ဘံုအျဖစ္ သံုးစဲြရပါက အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ခဲြထား 

ကာ သိသာထင္ရွားစြာ အမွတ္အသားျပဳေပးထားျခင္း၊ သီးသန္႔လံုျခံဳေစျခင္းႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ အကြာအေဝး 
မ်ား ျခားထားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသလား။

ဍ) မည္သည့္ သန္႔ရွင္းေရးေထာက္ပံ့ပစၥည္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးရန္ သင့္ေတာ္ပါသနည္း။ အထူးသျဖင့္ ရာသီေသြးေပၚျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 ► ထိုပစၥည္းမ်ားအား ရရွိႏိုင္ပါသလား၊ ျပန္လည္ျဖည့္တင္ေပးႏိုင္ပါသလား၊ ပံုမွန္ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ပါသလား။
 ► ထိုပစၥည္းမ်ားအား ျဖန္႔ေဝသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ GBV 

အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခကို ပိုမို ျမင့္မားေစႏိုင္ပါသလား။
 ► သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားအား သန္႔စင္ရန္ သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ၿပီး သီးသန္႔လံုျခံဳမႈရွိေသာ 

နည္းလမ္းမ်ား ရွိပါသလား။

ဎ) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရၿပီး ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိထားေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
မည္သည့္ သန္႔ရွင္းေရးေထာက္ပံ့ပစၥည္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးပစၥည္း အမ်ိဳးအစားမ်ား လိုအပ္ပါမည္နည္း။ 
ထိုပစၥည္းမ်ားအား ၎တို႔အတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး အမ်ားကဲ့ရဲ႕ျခင္း မခံရမည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ 
ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ရွိေနပါသလား။

1 အစဥ္လုိက္နာသင့္ေသာ ပံုစံတူဒီဇိုင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားအေၾကာင္း ထပ္မံသိလိုပါက ေနာက္ဆက္တဲြ ၄ မွ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ)

WASH ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား

က) GBV ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား WASH အစီအစဥ္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
လမ္းညႊန္မ်ား ထဲတြင္ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းထားပါသလား။

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

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

 ► ထိုမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေစရန္ WASH 
ဝန္ထမ္းမ်ားအား စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားပါသလား။

ခ) ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ မူဝါဒမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ 
အုပ္စုမ်ားအား WASH က႑တြင္ ေဘးကင္းစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ (ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာ
လူထုအေျချပဳအုပ္စုမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ စသည္) ကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ 
အေလ့အထမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါသလား။

ဂ) ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ WASH က႑ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ကိုပါ ေပါင္းစပ္ထည့္ထားပါသလား ထိုမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေရရွည္ 
သံုးစဲြသြားႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ခဲြေဝခ်ထားေပးပါသလား။

 ► ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ 
တစ္ဦးမွ အစုိးရအား WASH ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ အၾကံမ်ားေပးရန္ 
အတြက္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခု ရွိပါသလား။

WASH ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းတို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္မ်ား

က) WASH ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင္တန္းမ်ား ေပးၿပီးျဖစ္ပါသလား - 
 ► က်ား၊ မ ေရးရာ၊ GBV၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး /လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဖယ္က်ဥ္ထားမႈႏွင့္ 

လိင္မႈေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား 
 ► အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေျခကို သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာင့္ကုသမႈမ်ား 

ရယူရန္ အတြက္ ၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ လံုၿခံဳစိတ္ခ်၍ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းမႈရွိရွိျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရာတြင္ ပံ့ပိုးႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား
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ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ား 
(မွတ္ခ်က္ - ဤစာရင္းမွာ စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ)

ခ) WASH ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လူထုတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေထြေထြ လံုျခံဳေရး 
ကိစၥမ်ားႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကို လူထုအတြင္းတြင္ ျမင့္တက္လာ 
ေစပါသလား။

 ► အသိပညာေပးမႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား (ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အဆင့္ႏွင့္ 
ရပ္ရြာလူထု အဆင့္မ်ားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးမႈမ်ား အပါအဝင္)၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို သတင္း 
ေပးပို႔ရမည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ GBV အတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူမည္ဆိုသည္တို႔ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ပါသလား။ 

 ► ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အသက္အရြယ္အလိုက္၊ က်ားမအလိုက္၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
နည္းလမ္း မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသလား။  

 ► အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူထုႏုိးေဆာ္စည္းရံုးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလား။

ဂ) တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္းသန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈဖိုရမ္မ်ားသည္ 
အသက္အရြယ္၊ က်ား၊ မ ေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်င္းပေနျခင္း 
ျဖစ္ပါသလား။ ယင္းတို႔အား အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား 
ပါဝင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားအား ေၾကာက္ရႊံ႕စိုးရိမ္ျခင္းကင္းစြာ တင္ျပ 
ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသလား (ဥပမာ - လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ 
အုပ္စုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးသူမ်ားအျဖစ္ ထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)
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သင္ခန္းစာ

ေဟတီတြင္ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာအကဲျဖတ္ရာတြင္ လူထု၏ က်ား၊ မ 
ေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ားအား မ်ားစြာ လွ်စ္လွ်ဴခဲ့ပါသည္။ အလ်င္အျမန္ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ 
အဆင့္ ၁ ႏွင့္ ၂ တြင္ မည္သည့္ေမးခြန္းကမွ် က်ား၊မေရးရာ သို႔မဟုတ္ GBV အေၾကာင္း ေမးျမန္းထားျခင္း မရွိပါ။ 
စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈစီမံခ်က္ (ACAPS)တြင္ ေဟတီအတြက္ က်ား၊ မ ေရးရာတာဝန္ခံတစ္ဦး 
ရွိၿပီး သူမက က်ား၊ မ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြက္ တိက်မႈရွိေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ေလ့လာမႈမွ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို စိတ္ျဖာဆန္းစစ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ က်ား၊ မ 
ေရးရာ တာဝန္ခံသည္ အလ်င္အျမန္ ေလ့လာမႈအစီရင္ခံအျပည့္အစံုအား ေလ့လာခဲ့ၿပီး ပို႔ေအာ္ပရင့္စ္အျပင္ဘက္ရွိ 
အိမ္သာမ်ား၏ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ က်ားမသီးသန္႔ခဲြျခားေပးထားျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၈၄ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
မီးအလင္းေရာင္ လံုေလာက္စြာ ထြန္းေပးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကနဦး 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ ေလ့လာသည့္ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာတြင္ က်ား၊ မ ေရးရာဆိုင္ရာ လိုအပ္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ စီမံကိန္းေရးဆဲြရာတြင္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ျခင္း 
မရွိခဲ့ပါ။ ရလဒ္အေနျဖင့္ WASH လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း က်ား၊ မ 
ေရးရာတာဝန္ခံက ယူဆပါသည္။ အဓိက ျပႆနာမွာ အိမ္သာမ်ားသည္ က်ား၊ မ သီးသန္႔ ခဲြျခား ထားမႈမရွိျခင္း၊ 
လံုျခံဳမႈ လုံေလာက္စြာ မရွိျခင္း၊ ေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာလြန္းျခင္း၊ မီးထြန္းမထားျခင္း၊ ဂ်က္ထိုး 
၍မရျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မေလ်ာ္ညီျခင္း (ဥပမာ - လူမ်ားသည္ ထိုင္၍မရပါ) တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားက 
အိမ္သာမ်ားကို အသံုးျပဳစဥ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားမႈႏွင့္ က်ဴးလြန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ 
အႏၲရာယ္ကို တိုးပြားေစႏိုင္ပါသည္။ အဓိက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
က်ဴးလြန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ စခန္းေနရာမ်ား၏ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း (၂၁ ေနရာတြင္ ၆ ေနရာ) တြင္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္း 
တိုင္ၾကားမႈမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ 

(Mazurana, D., Benelli, P., Gupta, H., ႏွင့္ Walker, P. August 2011. ‘Sex and Age Matter: Improving humanitarian response in 
emergencies. Feinstein International Center, Tufts University, pp. 79–80, <www.care.org/sites/default/files/ documents/sex-
and-age-disag-data.pdf> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ဆိုမာလီယာတြင္ UNICEF ၏ WASH ၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရး က႑မ်ား 
အတူတကြ စုစည္းကာ ရာသီေသြးေပၚခ်ိန္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရး စီမံထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတစ္ခုအား 
ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလးမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ မိန္းကေလးမ်ား 
ေက်ာင္းဆက္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို 
ထိန္းသိမ္းေပးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းသည္ ရာသီေသြးေပၚခ်ိန္ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာေရး စီမံထိန္းသိမ္းမႈ 
(လစဥ္သံုးပစၥည္း အမ်ိဳးအစား၊ အတြင္းခံ အမ်ိဳး အစား၊ ဆပ္ျပာ၊ ေရ စသည္တို႕အား လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္မႈ)
ကို အဓိကထား ေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုစစ္တမ္းကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ မည္သည့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား 
မ်ားသည္ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္လံုျခံဳမႈအတြက္ အဝတ္အထည္ႏွင့္ 
ပစၥည္းပံုးမ်ား (dignity kits) တြင္ ထည့္သြင္းေစလိုသည့္ ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကိုပါ စစ္တမ္းတြင္ ေမးျမန္း 
ခဲ့ပါသည္။ UNICEF သည္ စစ္တမ္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ dignity kits မ်ားကို အဓိက ပံ့ပိုးသူျဖစ္သည့္ အမိုးအကာ 
က႑ကိုပါ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ားႏွင့္ က႑မ်ားၾကား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အတိုင္းအတာအား က႑မ်ား အားလံုးက ေက်နပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

(ရည္ၫႊန္း- Information provided by UNICEF Somalia Child Protection Section, Personal Communication, August 2014)
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အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား 

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ CCCM ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ GBV ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ အဆိုျပဳလႊာမ်ား မူၾကမ္းျပဳစုရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ စဥ္းစားရန္အခ်က္မ်ားကို 
အထူးျပဳ ေဖၚျပထားသည္။ အေရးေပၚအေျခအေန မျဖစ္ပြားမီ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးတို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံသည့္အခါ 
အဆိုျပဳလႊာမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာမ်ားကို သိရွိမႈကို ထင္ဟပ္၍ 
ထိုအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုပါ တင္ျပႏိုင္ပါက ထိုအဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ပိုမို 
အားေကာင္း ခိုင္မာေစပါသည္။
 

က။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လႊမ္းျခံဳရႈျမင္မႈ

 ► အဆိုျပဳလႊာတြင္ WASH ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ကာ GBVႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေဘးဒဏ္ခံလူထု၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား တင္ျပထားပါသလား။

 ► အိမ္တြင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုတြင္းရွိ WASH ဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားအား နားလည္သိရွိကာ က်ား/မ၊ 
အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္လြယ္သည့္ အခ်က္မ်ားအလိုက္ 
ခဲြျခားမွတ္တမ္းတင္ ထားပါသလား။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ 
လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား၏ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေစေသာ အခ်က္မ်ားကို နားလည္သိရွိ ေဖာ္ျပထားပါ 
သလား။ 

 ► ‘GBV’ ဟု ေယဘုယ်သံုးႏႈန္းျခင္းထက္ GBV ပံုစံမ်ား (လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္ေစာ္ကားမႈ၊ ရင္းႏွီးေသာ 
အတူေနအေဖာ္မွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ ထိပါး 
ေႏွာင့္ယွက္မႈ) အား သီးျခား ေဖာ္ျပကာ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသလား။ 

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား

ရန္ပံုေငြ ရရွိေစေရးထက္ ပိုလြန္ေသာ အေၾကာင္းမ်ား 

‘အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း’ ဆိုသည္မွာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ရယူရန္သာမက လူ႕စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကတိကဝတ္မ်ားကိုပါ တုိးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ေယဘုယ်အခ်က္မ်ားကို 
ထပ္မံ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက ္အပိုင္း (၂) မွ အဓိကအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္အလိုက္လမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံ 
အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ။ ေအာက္ပါ `ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း´ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အျခားေသာ 
လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ား/မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဆာ္ၾသ 
စည္းရံုးႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအခ်ိဳ႕အား ထပ္ေဆာင္းတင္ျပထားပါသည္။
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 ခ။ စီမံခ်က္၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ
 ► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္း ျပဳစုသည့္အခါ

• GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ထည့္သြင္းထားေသာ WASH တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအား 
အလ်င္အျမန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ႀကိဳတင္သိုမွီးထားရွိရမည့္ အသက္အရြယ္၊ က်ားမ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ ကိုက္ညီေသာ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပထားပါသလား 
(ဥပမာ - ရာသီေသြးေပၚျခင္းအတြက္ သန္႔ရွင္းေရး ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ 
အိမ္သာမ်ားကို ခတ္ရန္ ခိုင္ခံ့ေသာ ေသာ့မ်ား၊ အိမ္သာမ်ားအတြက္ မီးလံုးမ်ား၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ရန္၊ 
မီးဖိုေခ်ာင္သံုးရန္ႏွင့္ ေရခ်ိဳးရန္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား၊ လံုျခံဳေသာ တံခါးမ်ားႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ 
သီးသန္႔ေနႏိုင္မႈအတြက္ ျခံခတ္ရန္ ပစၥည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ 
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ လက္ႏွိပ္ေရစုပ္စက္ႏွင့္ ေရပံုးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ၏ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈကို 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာအရာမ်ား၊ စသည္)

• GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာသြားေစမည့္ WASH အစီအစဥ္အတြက္ ေဘးကင္း 
လံုျခံဳေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အစိုးရ၊ WASH 
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအုပ္စုမ်ားအား သင္တန္းမ်ား ျပင္ဆင္က်င္းပေပးႏိုင္ရန္အတြက္ 
မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခု ရွိၿပီးျဖစ္ပါသလား။

• လူထုတြင္းသို႔ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ပံုစံ 
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ (ဥပမာ- ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာမ်ား၊ သေကၤတသံုးဘာသာ စကား၊ 
ရိုးရွင္းေသာ ပံုျပသတင္းစကားမ်ား၊ ရုပ္ပံုမ်ား စသည္) ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ထပ္ေဆာင္းကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ရွိပါသလား။

 ► အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္းျပဳစုသည့္အခါ 
• WASH အစီအစဥ္မ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေျခကို မည္သို႔ ေလ်ာ့ပါးသြားေစႏိုင္ေၾကာင္းကို 

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား (ဥပမာ - တည္ေနရာႏွင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ားအရ)။
• အသံုးျပဳမည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ Sphere လက္စဲြစာအုပ္တြင္ ပါရွိေသာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ 

ပါသလား။
• WASH က႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 

ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ထပ္ေဆာင္းလိုအပ္ပါသလား 
(ဥပမာ - အလုပ္တာဝန္ျဖင့္ ခရီးသြားလာရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအား တစ္ဦးတည္း မသြားေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားမိသားစုဝင္တစ္ဦးကို အေဖာ္လိုက္ေပးဖို႔ ပံ့ပုိး ေပးျခင္း)။

 ► အေရးေပၚအေျခအေနၿပီးဆံုးခ်ိန္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမူၾကမ္းျပဳစုသည့္အခါ
• GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ဘ၀သာယာအဆင္ေျပမႈတို႔အတြက္ 

ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ GBV အမ်ိဳးအစားမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေရရွည္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္
မႈမ်ားတြင္  စီမံခ်က္မွ မည္သို႔ ပါဝင္ကူညီမည္ ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသလား။

• အဆိုျပဳလႊာသည္ ေရရွည္တည္တ့ံမႈကို ေသခ်ာေစရန္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ပါမည္ဆိုေသာ 
ကတိကဝတ္ျပဳမႈ ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပပါသလား။
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ဂ။ စီမံခ်က္အား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း
 ► အဆိုျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ 

လမ္းညႊန္သေဘာတရားမ်ား ႏွင့္ အဓိက ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထင္ဟပ္ပါသလား။ 
(လူ႕အခြင့္အေရးကို အေျခခံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံစားခဲ့ရသူကို ဗဟိုျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရပ္ရြာလူထု 
အေျချပဳျခင္း၊ စနစ္မ်ားကို အေျခခံျခင္း)

 ► အဆိုျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္မ်ားျပားေစရန္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာက် 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အျခား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ က႑မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသလား။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ားအား 
WASH ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ WASH ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္း အပါအဝင္ ၎တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္းတို႔အား 
စီမံခ်က္မွ အားေပး/ေထာက္ပံ့ပါသလား။ 

 

လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ဆိုင္ရာ 

အခ်က္မ်ား

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ WASH ဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ားကို 
လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအား အေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဆီေလ်ာ္သလို ေျပာင္းလဲ 
ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဦးတည္လူထု၏ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုလာေသာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အစဥ္အၿမဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ 

WASH ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ GBVအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

၁။ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ေထာက္ပံ့ပစၥည္းအေဆာက္အဦးမ်ားကို ေနရာခ်ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းထုတ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းမ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာ အႏၲရာယ္က် ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အုပ္စုမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ (ပါဝင္မႈေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္ သုိ႔မဟုတ္ GBV အႏၲရာယ္ ပိုမိုျမင့္မားေစႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ လုိအပ္သလုိ သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန)္

 ► WASH စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေစရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊  
ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ WASH ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ေရးတို႕တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ပံုမွန္သင္တန္းႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းမ်ားေပး၍ ဦးေဆာင္မႈရာထူးမ်ား ရယူႏိုင္လာေစရန္ ႏွင့္ သင္တန္းျပန္လည္ 
ပုိ႔ခ်ႏိုင္ေစရန္ ဦးတည္ပံ့ပိုး ေပးရမည္။

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



12 

 ► WASH ဝန္ထမ္းမ်ား၊ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ သင္တန္းဆရာရာထူးမ်ားထဲတြင္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္သည့္ 
အုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ားကို ထည့္သြင္းခန္႔ထားရမည္။ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္လြယ္မႈဆိုင္ရာ 
အေရးကိစၥမ်ားအား လံုေလာက္စြာ ကိုယ္စားျပဳ၍ ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ၄င္းတို႔ထံမွ 
ပါဝင္ကူညီမႈမ်ား ရယူရမည္။

ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ေမာ္ရုိကိုရွိ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေက်းလက္ ေရေပးေဝမႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးစီမံခ်က္သည္ “ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ 
ေရခပ္ရန္ကို တာဝန္ယူရေသာ မိန္းကေလးမ်ား၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး”ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ 
စီမံခ်က္ အေျချပဳေသာ ျပည္နယ္ ၆ ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ေရခပ္ရာတြင္ 
အသံုးျပဳရသည့္အခ်ိန္အား ၅၀ မွ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေရကို ပိုမို အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ 
လက္လွမ္းမီရရွိမႈေၾကာင့္ ေလးႏွစ္ အတြင္း မိန္းကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းတက္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း 
တိုးလာခဲ့ပါသည္။

(World Bank. 2003. Report No. 25917, <www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/
WDSP/IB/2003/06/17/000090341_20030617084733/Rendered/PDF/259171MA1Rural1ly010Sanitation01ICR.pdf>) မွ မွီျငမ္း 
ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)

၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ ေရ ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ 
လက္လွမ္းမီမႈတို႔ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို က်င့္သံုးပါ။

 ► Sphere စံႏႈန္းမ်ားအရ ေရရယူႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားသည္ ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ မီတာ ၅၀၀ 
ထက္ ပိုမေဝးေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ားတြင္ ေရရရွိအသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ပါက မီးဖိုေခ်ာင္မ်ားအား ေရရယူႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားမွ မီတာ ၅၀၀ ထက္ 
ပိုမေဝးေစရန္ ပံုေဖာ္စီစဥ္ေပးရမည္။ 

 ► လက္ႏွိပ္ေရစုပ္တင္စက္(တံုကင္)မ်ားႏွင့္ ေရပံုးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အဆင္ေျပ 
လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ ေၾကာင္း ေသခ်ာေစၿပီး ေရခပ္ရန္ သံုးစြဲသည့္အခ်ိန္ကို နည္းနိုင္သမွ်နည္းေအာင္ 
စီစဥ္ေရးဆဲြေပးရပါမည္။

 ► ေရကို ခဲြတမ္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ စုပ္တင္ေပးသည့္ ေနရာမ်ား၌ အခ်ိန္ 
ဇယားမ်ားကို အႏၲရယ္ခံစားခဲ့ရသည့္ လူထုမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ ေရးဆဲြပါ။ သတ္မွတ္ခ်ိန္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအတြက္ 
အဆင္ေျပၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္အခ်ိန္မ်ား ျဖစ္သင့္ၿပီး ေရကို မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ 
ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားအား ျပည့္ျပည့္စံုစံု အသိေပးထား 
သင့္ပါသည္။ 

 ► ေနရပ္စြန.္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္အေျခအေနႏွင့္ ဒုကၡသည္အေျခအေနမ်ားတြင္ မွ်ေဝသံုးစဲြရေသာ 
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားေၾကာင့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဘးအႏၲရယ္က်ေရာက္ခံခဲ့ရသည့္ 
လူထုအား လက္ခံထားရေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ကိုင္ရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ 
ထိုတင္းမာမႈသည္ ေရခပ္သူမ်ား (မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား) အား တိုက္ခိုက္ 
ခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ကို ပိုမို တိုးပြားေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
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အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား

မသန္စြမ္းသူမ်ား
လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီလုိအပ္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ 
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ WASH ေထာက္ပံ့ပစၥည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာအခါ 
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပိုမို ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ မသန္စြမ္းေသာ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
(သက္ရြယ္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္)သည္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေနရျခင္း၏ ထိခိုက္လြယ္မႈေၾကာင့္ 
သာမက ၎တို႔၏ လုပ္ကိုင္္နိုင္စြမ္း အကန္႔အသတ္ရွိမႈမ်ားေၾကာင့္ပါ ထိခိုက္ခံစားၾကပါသည္။ 
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ WASH ဝန္ေဆာင္ပစၥည္းအေဆာက္အဦးမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္မႈအား 
ရုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာအရ လက္လွမ္းမီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းနည္းျဖင့္ ျမႇင့္တင္အားေပးသင့္သလို 
ေဒသမ်ားသို႕ သြားေရာက္ ကူညီေဆာက္ရြက္မႈမ်ားကလည္း ထိုဝန္ေဆာင္မႈအေဆာက္အဦးမ်ားကို 
၄င္းသက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသံုးျပဳရန္ အားေပးရာေရာက္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး 
သို႔မဟုတ္ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ပညာေပးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး (IEC) 
ပစၥည္းမ်ားအား သက္ႀကီးရြယ္အုိႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ရရွိအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါသည္ (ဥပမာ - 
အျမင္အာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအတြက္ နားေထာင္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား)။ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ရပ္ရြာလူထုတြင္းရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ 
အစည္းအေဝးမ်ား ပံုမွန္က်င္းပသင့္ပါသည္။ လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ 
အသံုးခ်မႈမ်ား) တြင္ ေရေပးေဝသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေရေပးေစမႈမ်ား၊ ေရစုပ္တင္စက္ဒီဇိုင္း၊ ေရပံုးမ်ား၊ 
အိမ္သာႏွင့္ ေရခ်ိဳးရာေနရာမ်ားအတြက္ အဝင္ဝတြင္ ဆင္ေျခေလွ်ာမ်ားပါသည့္ ဒီဇိုင္း၊ အိမ္သာ၊ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားရွိ 
အခန္းငယ္မ်ားတြင္ ေနရာ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းရွိေစျခင္း၊ အိမ္သာခံုမ်ားႏွင့္ လက္ကိုင္မ်ား၊ စသည္) တို႔ကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသင့္ပါသည္။ 

(ရည္ၫႊန္း- Information provided by Handicap International, Personal Communication, 7 February 2013. For more information 
on making WASH facilities accessible, see Handicap International’s Disability Checklist for Emergency Response: www.
handicapinternational.de/fileadmin/redaktion/pdf/disability_checklist_booklet_01.pdf>)

 ► ေရေပးေဝရာတြင္ ေရရွည္ဆက္လက္ေပးေဝသြားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ေပးေဝ 
ရပါမည္။ အနာဂတ္တြင္ ေရျပတ္လပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
ထိခိုက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားအား GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္မႈမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။
• ေျမေအာက္ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအား အလြန္အမင္း ထုတ္ယူသံုးစဲြျခင္းကို ကန္႔သတ္ျခင္း
• စခန္းတြင္းေနထိုင္သူမ်ားအား ေရကို ေခၽြတာသံုးစဲြရန္ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း
• ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားရွိသည့္ ဒုကၡသည္/ IDP စခန္းမ်ားတြင္ 

မိုးေခါင္ေရရွားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြမႈကို ပံ့ပိုး 
ကူညီေပးျခင္း (ဥပမာ - ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ မိုးေရခံသည့္ ေနရာမ်ား တည္ေဆာက္သည့္ 
စီမံခ်က္မ်ား)   

၃။ WASH ဆိုင္ရာအေဆာက္အဦးမ်ား၏ လံုျခံဳမႈ၊ သီးသီးသန္႔သန္႔ရိွ၍ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိမႈတို႔ကို 
အျမင့္မားဆံုး ရရွိေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအား က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။

 ► အသက္အရြယ္၊ က်ား/မႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္အညီ WASH အေဆာက္အဦးမ်ား (အိမ္သာမ်ား၊ 
အဝတ္ေလွ်ာ္ရာ၊ ခ်က္ျပဳတ္ရာႏွင့္ ေရခ်ိဳးသည့္ ေနရာမ်ားအပါအဝင္) ကို ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ 
ေဒသခံတို႔၏ အသိပညာႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို အေျချပဳကာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ 
တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈစံမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားပါ။ (ဥပမာ - အိမ္သာမ်ား ေဆးေၾကာရန္ မည္သူ႕တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း မွတ္သားရန္၊ 
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အမ်ိဳးသားမ်ား ေဆးေၾကာေသာ အိမ္သာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိ၊ 
မရွိ မွတ္သားရန္၊ စသည္)

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ WASH အေဆာက္အဦးမ်ားအား ေဘးကင္းေသာ 
ေနရာမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားမွ ေဘးကင္းစြာ လာေရာက္ႏိုင္ေသာ အကြာအေဝးမ်ားတြင္ ထားရွိရ 
ပါမည္ (ဥပမာ - Sphere စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အိမ္သာမ်ားသည္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ မီတာ ၅၀ ထက္ 
ပိုမေဝးဘဲ အိမ္သာတစ္လံုးလွ်င္ အမ်ားဆံုး လူ ၂၀ ဦးကိုသာ အသံုးျပဳေစျခင္း)။ ယင္းတို႔အား 
မသန္စြမ္းသူမ်ားလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္။

 ► WASH ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ား အတြင္းႏွင့္ အျပင္တြင္ မီးအလင္းေရာင္ လံုေလာက္စြာ ရရွိေစ 
ရပါမည္။လွ်ပ္စစ္မီးမရွိ လွ်င္ပင္ မီးအလင္းေရာင္ ရရွိႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ဥပမာ - 
• အေရးေပၚအေျခအေနအေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ယာယီမီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနစြမ္းအင္သံုးမီးမ်ား 

ပံ့ပိုးေပးျခင္း
• ေရႀကီးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး 

အစားထိုး နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြပံ့ပိုးေပးျခင္း
• မိသားစုမ်ား/လူတစ္ဦးခ်င္းစီအား လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း

 ► မိသားစုအလုိုက္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ က်ား/မ သီးသန္႔ခဲြျခားေပးထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ေလ်ာ္ညီသည္ အိမ္သာမ်ားႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေပးပါ။ ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ေရာ စာမ်ား 
ေရးသား၍ပါ ရွင္းလင္းသိသာစြာ အမွတ္အသားျပဳ ခဲြျခားေပးထားပါ။ ထိုအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ 
တံခါးမ်ား၊ ခိုင္ခံ့သည့္ အတြင္းဂ်က္မ်ား၊ သီးသန္႔ရွိေစရန္ ျခံစည္းရိုးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ 
အစီအမံမ်ား ရွိရပါမည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အိမ္သာ၊ ေရခ်ိဳးခန္းအကန္႔မ်ား 
အခ်ိဳးအား အစီအစဥ္ေရးဆဲြႏိုင္ရန္အတြက္ က်ား/မခဲြျခားျပထားေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ 
(Sphere စံႏႈန္းမ်ားအရ ခန္႔မွန္းေျခ ၃း၁ ကို အသံုးျပဳပါ)။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုသည္ WASH ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ားသို႔ အတန္အသင့္ ေဝးလံေသာ 
ခရီးကို သြားရသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ထိုလမ္းခရီးမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးန
ည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္ေပးပါ (ဥပမာ - လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လံုျခံဳေရးကင္းမ်ားလွည့္ေပးျခ
င္း၊ လိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ စနစ္မ်ား၊ လူထုေစာင့္ၾကည့္မႈစနစ္မ်ား၊ စသည္)။ ထိုနည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ေရးဆဲြႏိုင္ရန္အတြက္ လူထု၊ လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေပးသည့္တပ္ဖဲြ႕မ်ား 
(သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္) ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ က႑မ်ား (အသက္ေမြးမႈ၊ CCCM ႏွင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ) 

 ► ညေမွာင္သြားေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အျခားအုပ္စုမ်ားသည္ အိမ္သာမ်ားႏွင့္ အျခား က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ျပီး သန္႔ရွင္းသည့္ 

ေအာင္ျမင္ရန္အလားအလာေကာင္းေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္

Oxfam ၏ ၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ေဆာ္လမြန္ကၽြန္းဆူနာမီ အတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ လူထုစည္းရံုးေရးမွဴး 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ သိရွိလိုက္ရသည္မွာ ရပ္ရြာထဲမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အဝတ္ေလွ်ာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
သီးသန္႔လံုျခံဳမႈ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္အား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ပိုင္းသုိ႔ တင္ျပၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ သီးသီးသန္႔သန္႔ရွိၿပီး 
အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းေစရန္ႏွင့္ လံုျခံဳသည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္ အကာအရံမ်ား 
တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါသည္။  

(Oxfam 2011. Gender Equality and Women’s Rights in Emergencies, p. 57 မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)
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အေဆာက္အဦးမ်ား (WASH)အား အသံုးမျပဳရဲေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေနအိမ္အဆင့္တြင္ 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္အရာမ်ားကို စဥ္းစားပါ (ဥပမာ - အိုးမ်ား၊ မစင္ပံုးအိမ္သာမ်ား၊ စသည္)။

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား

လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ား
အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္သို႔ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ 
ေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမွ ယဥ္ေက်းမႈအရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံရေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ 
ေနရာမ်ားတြင္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ဴးလြန္ ေစာ္ကားမႈမ်ားကို ခံရႏိုင္ေျခမွာမူ အလြန္ျမင့္မားပါသည္။ 
ထိုနည္းတူ အမ်ိဳးသားမ်ားအျဖစ္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားသည္လည္း က်ား/မခဲြျခားသတ္မွတ္ထားေသာ 
ေနရာမ်ားမွ ဖယ္က်ဥ္ခံၾကရၿပီး ထိုေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းပါက အၾကမ္းဖက္မႈကို ခံရႏိုင္ေျခမွာ အလြန္ 
ျမင့္မားလွပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက LGBTI ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ WASH လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ 
လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား WASH အစီအစဥ္မ်ားမွ 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံ လိင္ေျပာင္းသူအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ 
ဥပမာ မၾကာေသးမီကမွ တတိယေျမာက္ က်ား၊မအုပ္စု တစ္ခုကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေသာ နီေပါတြင္ 
ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ က်ား/မခဲြျခား သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ အဆင္မေျပသူမ်ားအား 
ကူညီရန္ နည္းလမ္းတစ္ခု အေနျဖင့္ တတိယေျမာက္က်ား၊ မ ေရးရာ အုပ္စုအတြက္ ေနရာမ်ားပါ 
ထည့္သြင္းထားသည့္ အိမ္သာမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္ကာ အလြန္သတိထား ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး 
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားအတြက္ GBV မ်ား ပိုမို၍ပင္ ျမင့္မားလာေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အေကာင္ အထည္မေဖာ္မီ 
ေဒသခံလူထုမ်ား၊ ေဒသခံ LGBTI ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 

(ရည္ၫႊန္း- Information provided by Duncan Breen, Human Rights First, Personal Communication, 20 May 2013; and Knight, 
K. 2012. ‘Nepal Flushes Out Genderism’, <www.huffingtonpost.com/kyle-knight/nepal-flushes-out-genderism_b_1464279.
html>)

၄။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအား သိကၡာရွိစြာ လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာ 
ေစေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

 ► မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ရာသီေသြးမ်ားကို 
စုပ္ယူစြန္႔ပစ္ႏိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးပါ။ 
• ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုး ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 

မိန္းကေလးမ်ားအား တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
• အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ေလွ်ာက္လံုးႏွင့္ အသစ္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအားလံုးအတြက္ အတြင္းခံမ်ား၊ အမ်ိဳး

သမီးလစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားသန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားအား ပံုမွန္ ျဖန္႔ေဝေပးပါ။
• အေရးေပၚအေျခအေနေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုပစၥည္းမ်ား ဆက္လက္ရရွိႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီပါ (ဥပမာ 

- အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြကာ ေစ်းကြက္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခု 
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားအား အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ 
ေဒသတြင္းမွာပင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္း)

• ထိုပစၥည္းမ်ားအား ေဝငွေပးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ GBV 
အႏၲရာယ္မ်ား ပိုမို က်ေရာက္လာႏိုင္ေျခမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္။
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 ► လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရ၍ ဆီးလမ္းေၾကာင္း၊ မ်ိဳးပြားလမ္းေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အစာေဟာင္းအိမ္ 
ပ်က္စီးသြားမႈကို ခံစားေနရေသာ (ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္ႏိုင္ေသာ) အမ်ိဳးသားႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဆီးဝမ္းယိုစီးမႈအတြက္ အသံုးျပဳရသည့္ ဂြမ္းထုပ္မ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္၊ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

 ► သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ရန္အတြက္ ပံုးမ်ားကို အမ်ိဳးသမီးအိမ္သာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း 
ေပးထားျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာ အျခားအုပ္စုမ်ား 
သည္ တိုက္ခိုက္ခံမႈ သို႔မဟုတ္ ထိပါးေစာ္ကားခံရမႈ အႏၲရာယ္မ်ား ျမင့္မားသည့္ ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိုပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ရန္ မလိုေအာင္ ကာကြယ္ေပးရပါမည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
က်ဴးလြန္တိုက္ခိုက္ခံရေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုလည္း အမ်ားကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္းမ်ား အနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ 
အတြက္ ဆီးဝမ္းယိုစီးမႈအတြက္ အသံုးျပဳေသာ တစ္ခါသံုးဂြမ္းထုပ္မ်ား စြန္႔ပစ္ရန္ ပံုးမ်ားကို 
အမ်ိဳးသားအိမ္သာမ်ားတြင္ ထားေပးရပါမည္။ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကို ပံုမွန္စြန္႔ပစ္ရွင္းလင္းသည့္ 
စနစ္မ်ားကို ေရရွည္ခံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အတြင္းခံ 
အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြယ္ရန္ သီးသန္႔ေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးၿပီး 
အဝတ္လွန္းသည့္ ႀကိဳးတန္းမ်ားလည္း ရွိရပါမည္။

အေရးတႀကီးသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား

တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အရွက္သိကၡာအတြက္ အဝတ္အထည္ႏွင့္ပစၥည္းပုံးမ်ား (dignity kits)
တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းပံုးမ်ားအား အေရးေပၚအေျခအေနအစတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ WASH 
အစီအစဥ္မ်ား၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အားေပးျမႇင့္တင္သူမ်ား၊ CCCM ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဝန္ထမ္းမ်ားက ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ထိုပစၥည္းပံုးမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးအတြက္ သန္႔ရွင္းမႈကို တိုးတက္ေစေသာ 
ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္ (ဥပမာ - ဆပ္ျပာ၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ လစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ 
သြားပြတ္တံႏွင့္ သြားတိုက္ေဆး၊ စသည္)။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ သိကၡာႏွင့္လံုျခံဳမႈအတြက္ အဝတ္အထည္ႏွင့္ 
ပစၥည္းပံုးမ်ားကိုမူ က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္စရာ၊ အေျခခ်ေနထိုင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 
(SS&R) လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ျဖန္႔ေဝေပးပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ လစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားအျပင္ အသက္အရြယ္၊ 
က်ား/မ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အဝတ္အထည္ႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ -ေခါင္းေဆာင္းပုဝါမ်ား၊ 
တဘက္ျခံဳထည္မ်ား၊ ဝီစီမ်ား၊ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးမ်ား၊ အတြင္းခံမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေလွ်ာဖြယ္ 
ေဆးေၾကာရန္ ပံုးငယ္မ်ား၊ စသည္) ကိုပါ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ 
ေလးစားမႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးမ်ား တိုးျမင့္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။  
ထိုပစၥည္းမ်ား အားလံုးကို တတ္ႏိုင္သမွ် အမ်ားဆံုး ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ၿပီး ကြာဟခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ မလိုအပ္ဘဲ 
လုပ္ငန္းထပ္ေနမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ သယ္ယူ 
ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရးမ်ား၊ က်န္းမာေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ SS&R လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ လက္တဲြ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုပစၥည္းပံုးမ်ားကို ဒီဇိုင္းဆဲြရာတြင္လည္း အသင့္ေတာ္ဆံုး ပစၥည္းမ်ားကို 
ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားတြက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း 
မရွိေအာင္ ျဖန္႔ေဝေပးရမည့္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္  အႏၲရယ္က်ေရာက္ 
ျခင္းခံခဲ့ရသည့္လူထုႏွင့္ တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ 

(United Nations Children’s Fund. 2007. ‘Hygiene Promotion in Emergencies: A briefing paper’. WASH Cluster,<www.
unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/WASH/WASH%20Hygiene%20Promotion%20in%20Emergencies.pdf> 
မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)
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WASH မူဝါဒမ်ားတြင္ GBV ေလ်ာ့ခ်ျခင္းကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁။ WASH အစီအစဥ္မ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ GBV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ထည့္သြင္းပါ။

 ► WASH စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ (၁) GBV ကို တားဆီးကာကြယ္၍ ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး (၂) 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္လြယ္ေသာအုပ္စုဝင္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား 
ဦးေဆာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးေသာ စီမံကိန္းမူဝါဒမ်ား ေဖၚထုတ္၍ 
အေကာင္အထည္ေဖၚရပါမည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္။
• WASH ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တန္းတူညီမွ် အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္ စံႏႈန္းမ်ား
• GBV ျဖစ္ပြားမႈမ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးထားၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္ 

မွ်ေဝေပးရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား
• လိင္မႈဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ ေခါင္းပံုျဖဳတ္မႈကိစၥမ်ားအတြက္ ေအဂ်င္စီမ်ား၏ သတင္းပို႔ရန္၊ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းအရအေရးယူရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

 ► ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို WASH ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖဲြ႕မ်ားအၾကား 
က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ေဝထားရန္ ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအလိုက္ 
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထုအတြင္း ျဖန္႔ေဝေပးထားရန္ (ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ 
လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ သေကၤတ ဘာသာစကား၊ စာမတတ္သူမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုမ်ား ပါဝင္ေသာ 
ပိုစတာမ်ား၊ လူထုအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေၾကညာျခင္း စသည္ျဖင့္ လက္လွမ္းမီ ရယူႏိုင္ေသာ 
နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳ၍)

၂။ WASH ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္ၿမဲရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား 
ခဲြေဝခ်ထားေပးပါ။

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အျခားအုပ္စုမ်ားသည္ WASH က႑တြင္ 
(ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အၾကံေပးမ်ားအျဖစ္၊ လူထုအေျချပဳအုပ္စုဝင္မ်ားအျဖစ္၊ စသည္) 
ေဘးကင္းစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံသည့္ 
အေလ့အထမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစိုးရမ်ား၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာေခါင္းေဆာင္
မ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ။

 ► ႏိုင္ငံအဆင့္ WASH မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ လံုျခံဳေရး 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (ဥပမာ - ေရေပးေဝသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အမ်ားျပည္သူသံုး WASH 
ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ားအား ေဘးကင္းလံုျခံဳရာတြင္ ထားရွိျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း 
ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား) ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္။

 ► GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာ 
မ်ား ေရးဆဲြႏိုင္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ။ ရပ္ရြာလူထု၏ ပံ့ပိုးမႈကို 
ရရွိရန္ႏွင့္ အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ ထိုမူဝါဒမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း 
မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား မည္သို႔ မည္သို႔ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း အဓိကထားေသာ 
အသိျမႇင့္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ 
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WASH ဆိုင္၇ာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝေရးတြင္ GBV 

အႏၲရာယ္ေလ်ာ့ခ်ေရးကုိ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

၁။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ သင့္ေတာ္ေသာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ 
စနစ္မ်ား (ဥပမာ - ညႊန္းပို႔ရန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား) ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ GBV ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ WASH ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား မည္သည့္ေနရာမွ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးႏိုင္ေလာက္သည့္ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 
ျပဳလုပ္ပါ။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ WASH ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးတြင္ 
အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားအတြက္ မည္သည့္ေနရာသို႔ 
လဲႊေျပာင္း ညႊန္းပို႔ရမည္ဆိုသည့္ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္။ အၾကမ္းဖက္ခံရ သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ပံုမွန္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ 
အသိေပးေနရပါမည္။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ WASH ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို 
က်ားမ ေရးရာ၊ GBV၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား/လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ 
ဖယ္က်ဥ္ထားမႈႏွင့္ လိင္မႈေရးရာကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရွးဦးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
(ဥပမာ- အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား သတင္းေပးပို႔ႏိုင္သည့္ 
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရယူႏို္င္သည့္ ကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ေဘးကင္းစြာ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္စြာ၊ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းစြာျဖင့္ 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား) တို႔ကို ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား ေပးပါ။

၂။ WASH အစီအစဥ္မ်ားသည္ WASH က႑အတြင္းႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
အသိုင္းအဝိုင္းတြင္းရွိ အျခားေသာ မိတ္ဖက္မ်ားအား GBV ဆိုင္ရာ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားကို မွ်ေဝေပးရာတြင္ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။  

 ► အၾကမ္းဖက္ခံခဲ့ရသူမ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား မည္သူမည္ဝါဆိုသည္ကို 
ေဖာ္ျပ သိရွိေစျခင္း မရွိေစဘဲ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစျခင္း မရွိေစဘဲ 
မွ်ေဝႏိုင္ရန္အတြက္ ေအဂ်င္စီအတြင္းႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝမႈဆိုင္ရာ 
စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။

၃။ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အားေပးျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ အျခားေသာ WASH ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ လူထုတြင္းကြင္းဆင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ GBV သတင္းစကားမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ျဖန္႔ပါ။

 ► လူထုတြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ WASH ကြင္းဆင္းလုပ္္္္္္္္္္္ငန္းမ်ား (ဥပမာ 
ရပ္ရြာေဆြးေႏြးပြဲ၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစည္း အေဝးမ်ား၊ GBV 
သတင္းအခ်က္အလက္ျပဳစုျခင္း)တြင္ GBV အေၾကာင္း ရပ္ရြာအား အသိေပးျခင္းကို ထည့္သြင္းရန္ GBV 
ကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
• အသိပညာေပးျခင္းတြင္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ၊ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ား၏ 

အခြင့္အေရး (ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအတြင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးေရး အပါအဝင္)၊ 
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အႏၲရာယ္ကို သတင္းပို႔ရမည္ ေနရာႏွင့္ GBV အတြက္မည္သို႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရမည္တို႔ကုိ 
ပါဝင္ပါေစ။

• လက္လွမ္းမီေစရန္ ကြဲျပားေသာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ (ဥပမာ 
- ဘေရးလ္မ်က္မျမင္စာ၊ လက္ဟန္ေျခဟန္ျပ သေကၤတဘာသာစကား၊ ရုပ္ပံုကဲ့သို႔ေသာ 
ရိုးရွင္းသည့္သတင္းေပးမႈစသည္)

• အသက္အရြယ္၊ က်ားမ၊ ဓေလ့ထံုးစံတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ျပဳစုရာႏွင့္ ျဖန္႔ေဝရန္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလး၊ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ 
(လိုအပ္လွ်င္သီးျခားစီ)မ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ပါေစ။

 ► အိိမ္သာ၊ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားအား က်ားမသီးသန္႔ ခဲြထားရန္ အေရးႀကီးပံုကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ရပ္ရြာ 
လူထုႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ကိုင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ မွ်ေဝသံုးစဲြရေသာ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူသံုး အိမ္သာ၊ 
ေရခ်ိဳးရာေနရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ခဲြျခားသံုးစဲြမႈကို ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ 
ရပ္ရြာအေျချပဳလုပ္ငန္း ယႏၲရားတစ္ခုကိုလည္း ထားရွိေပးရပါမည္။ 

 ► GBV တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ WASH ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲကို 
ေဖာ္ေဆာင္ သူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ ေစရပါမည္။

 ► ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ေဆြးေႏြးပဲြဖိုရမ္မ်ားႏွင့္ ပညာေပး
အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အျခားအုပ္စုမ်ား ေဘးကင္းစြာ ပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အတားအဆီးမ်ား 
ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ (ဥပမာ- သြားေရးလာေရး၊ အစည္းအေဝးအခ်ိန္ႏွင့္ က်င္းပရာေနရာ၊ 
ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္းအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခံရႏိုင္ေျခမ်ား၊ ကေလးထိန္းေနရျခင္းမ်ား၊ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈ၊ ရာသီေသြးေပၚခ်ိန္ အသံုးျပဳရန္ သန္႔ရွင္းေရးေထာက္ပံ့ပစၥည္း 
မ်ားအား လက္လွမ္းမမီျခင္း၊ စသည္)။ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ GBV ကိစၥရပ္မ်ားအား စိတ္ခ်လက္ခ် 
တင္ျပေဆြးေႏြးရဲေစရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြဖိုရမ္မ်ားအား အသက္အရြယ္၊ က်ား/မ၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို က်င့္သံုးပါ (ဥပမာ - လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအား သီးသန္႔ခဲြကာ အုပ္စုဖဲြ႕ေဆြးေႏြးေစရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးသူမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားကို ထားရွိေပးျခင္း၊ စသည္)။ 

 ► WASH အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
လူထုအား ပံ့ပိုးေပးထားပါ။ WASH အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားကို မည္သည့္ ေနရာသို႔ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားရမည္ကိုလည္း 
အသိေပးထားပါ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ မေတာ္မတရားျပဳမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္း 
ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သလို က်င္းပေပးပါ။
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အျခားေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ က႑မ်ားႏွင့္ 

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ GBV ဆိုင္ရာ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အခ်က္မ်ား

ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ WASH ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းေရးဆဲြသူမ်ားသည္ GBV ဆိုင္ရာ 
ညိႇႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအမံတစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရရွိႏိုင္မည့္ GBV ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို 
သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ WASH ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ GBV 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းခံရပါမည္။

 ► WASH ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို စစ္ေဆးသည့္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ထိုအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
နည္းပညာမ်ားကို CCCM လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ အတူေရးဆဲြရန္။ 

 ► WASH ဝန္ထမ္းမ်ားအား က်ား၊ မ ေရးရာ၊ GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 
အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ သင္တန္းမ်ားေပးရန္။

 ► WASH ဝန္ထမ္းမ်ားထံ သတင္းပို႔တိုင္ၾကားလာႏိုင္သည္ ့GBV အၾကမ္းဖက္ခံသူမ်ားအတြက္ 
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရ၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေပးသည့္ အျပင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုပါ 
ေပးႏိုင္မည့္ေနရာအား ေဖၚထုတ္သတ္မွတ္ထားရန္။ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ေဖးမကူညီ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
CCCM ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးထားရန္။

 ► ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအတြက္ WASH ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ က်ား၊ မ ေရးရာ၊ GBV၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး စသည္တို႔အတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အသိပညာ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္

 ► အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ 
ခိုနားစုေဝးႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ေနရာႏွင့္ ပံုစံဒီဇိုင္းတို႔မွာ ေဘးကင္းလံုျခံဳ 
စိတ္ခ်ရေစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္

ထို႔ျပင္ WASH ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို ထပ္မံ ေလွ်ာ့ခ် 
သြားႏိုင္ရန္အတြက္ အျခားေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ 
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕အား ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ 
(သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈတစ္ခုတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ 
ေနၾကသည့္ က႑မ်ားအလိုက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္)။ ဇယားတြင္ မပါရွိေသာ္လည္း က်ား၊ မ 
ေရးရာ၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ပုိင္းႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈ (Mental Health and Psychosocial Support - MHPSS)၊ 
HIV ၊ သက္ရြယ္ၾကီးသူႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ မိတ္ဖက္မ်ား ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
WASH ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္လည္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ GBV ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈတာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း ေယဘုယ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုင္း 
(၂) - အဓိက အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္မ်ားလမ္းညႊန္၏ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား-တြင္ ၾကည့္ပါ။
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ေအာင္ျမင္ရန္ အလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္ပိုင္းကီဗ်ဴျပည္နယ္ရွိ 
အစီအစဥ္တစ္ခုသည္ GBV တားဆီး ကာကြယ္ေရး၌ WASH၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 
က်န္းမာေရးက႑မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သီးသန္႔လံုျခံဳေသာ အိမ္သာမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ 
ေရ၊ မိလႅာ၊ ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ GBV ၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ သိသာထင္ရွားစြာ ေပၚလြင္လာခဲ့ပါသည္။ 
အမ်ိဳးသမီးတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိသည့္အတြက္ အေလးသြားရန္ လူမျမင္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ရွာၾကရပါသည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ညဘက္တြင္ ၎တို႔ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အေတာ္အတန္ေဝးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ 
အေလးသြားရသည့္အတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္တိုက္ခိုက္ခံရႏိုင္ေျခမွာ ျမင့္မားလာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရြာအျပင္ရွိ ေခ်ာင္းသို႔ ေရခပ္သြားေသာအခါတြင္လည္း အဓမၼျပဳက်င့္မႈအပါအဝင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရပါသည္။  

ထိုအစီအစဥ္သည္ နယ္ပယ္သံုးခုတြင္ အဓိက စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ က်န္းမာေရး၊ WASH ႏွင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ WASH သည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ား (ဥပမာ 
- ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ ေစ်းမ်ား) တြင္ အေျခခံ WASH ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ားကို 
ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္းမ်ား ႏွင့္အတူ အိမ္ႏွင့္ ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးကိုပါ 
အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ေရေပးေဝရာေနရာမ်ားအား စနစ္တက် ပံုစံေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
(ဥပမာ- လူသြားလမ္းမ်ား ရွင္းျခင္း၊ ေရေပးေဝရာေနရာမ်ားအား ပိုမိုေဘးကင္းလံုျခံဳေစရန္ ျခံစည္းရိုးမ်ား 
ေဆာက္လုပ္ကာရံထားျခင္း၊ ေရထြက္ေကာင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စသည္) ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ 
အကြာအေဝးေနရာတြင္ အိမ္သာမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔ကို အဓိကေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ကာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္၊ ဘုရားေက်ာင္းအဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ 
ရဲတပ္ဖဲြ႕တို႔အား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ ထိုေကာ္မတီမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရပ္ရြာလူထုအတြင္း 
လိင္မႈဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ယင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း သိရွိနားလည္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ 
GBV ႏွင့္ HIV ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္၊ မည္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုမဆို ရႈတ္ခ်ရန္ႏွင့္ လူမ်ားသည္ 
မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိ မည္သို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိပညာမ်ားကို မွ်ေဝေပးရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
၎တို႔သည္ ေရေပးေဝရာ ေနရာဌာနမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ရာ လမ္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈ 
တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ပထမဆံုး ဆက္သြယ္ရမည့္ ေနရာအား ရပ္ရြာထဲတြင္ ထားရွိေပးျခင္း၊ ေဆးကုသမႈႏွင့္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးတြင္ အေျခခံက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ဥပမာ - ေရေပးေဝေသာ ေနရာႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားရွိ အိမ္သာမ်ားအတြက္ ေနရာေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ အစီစဥ္ပံုစံေရးဆဲြျခင္းတို႔တြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ WASH ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးရလဒ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရရွိေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ယခုအခါ 
ထိုနည္းလမ္းကို အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း မိတၱဴပြားယူ သံုးစဲြေနၾကပါသည္။ 

(Adapted from House, S., Cavill, S., Ferron, S., and Sommer, M. ‘Violence, Gender and WASH: A practitioner’s toolkit – 
Making water, sanitation and hygiene safer through improved programming and services’. WaterAid/SHARE, <http://r4d.
dfid.gov.uk/pdf/outputs/ sanitation/Violence_Gender_and_WASH_SHARE_presentation.pdf> မွ မွီျငမ္း ထုတ္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။)
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စခန္း စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
(CCCM)

 ► CCCM လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို လက္တဲြလုပ္ေဆာင္ပါ -

• GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရး 

အတြက္ ပူပင္ေနရမႈမ်ားကို အေျချပဳကာWASH ဝန္ေဆာင္ပစၥည္း အေဆာက္ 

အအံုမ်ားကို ပံုစံေရးဆဲြ၊ ေနရာခ်ကာ ေဆာက္လုပ္ပါ။ 

• GBV သတင္းစကားမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေသာ တစ္ကိုယ္ေရ 

သန္႔ရွင္းမႈျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ (ဥပမာ - ႀကိဳတင္ 

ကာကြယ္ျခင္း၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား မည္သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔ကာ 

ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားကို မည္သို႔ ရယူရန္) 

• ေရအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳမႈမ်ားတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားအား 

လက္ခံထားေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားကိုပါ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစရပါမည္။

• မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 

မိန္းကေလးမ်ား အတြက္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ လစဥ္သံုးေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို 

စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ရန္ ကူညီပါ။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ား ဖြင့္ဟေျပာလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လစဥ္သံုး 

ပစၥည္းမ်ားအား ေလွ်ာ္ဖြပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ရန္ စနစ္မ်ားအား အစီအစဥ္ 

ေရးဆဲြေပးပါ။ 

• လံုျခံဳေရး၊ လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳႏိုင္ေရးႏွင့္ GBV အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္ 

WASH ေနရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ။

ကေလးသူငယ္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ

 ► ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြကာ 

ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါ။

• ကေလးေပ်ာ္ေနရာမ်ားအတြင္းႏွင့္ အနီးအနား၊ လူထုစုေဝး အပမ္းေျဖရာေနရာ 

မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန မ်ားတြင္ 

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ WASH ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ားကို ပံုစံေရးဆဲြ 

ေဆာက္လုပ္ပါ။

• ေရခပ္ယူရရွိႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ အိမ္သာမ်ားသို႔ သြားရာ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေစာင့္္ၾကည့္ေလ့လာကာ ကေလးမ်ားအတြက္ 

အႏၲရာယ္က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို အေလးေပးေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ပညာေရး

 ► ပညာေရးက႑ႏွင့္ လက္တဲြကာ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားတြင္ GBV အႏၲရာယ္ကို 

ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ က်ား/မခဲြျခားထားေသာ၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ၊ လက္လွမ္းမီ 

အသံုး ျပဳႏုိင္ေသာ၊ WASH ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ားကို ပံုစံေရးဆဲြေဆာက္ 

လုပ္ပါ။

 ► GBV သတင္းစကားမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေသာ တစ္ကိုယ္ေရ 

သန္႔ရွင္းေရးမႈျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ (ဥပမာ - ႀကိဳတင္ 

ကာကြယ္ျခင္း၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား မည္သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔ကာ 

ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို မည္သို႔ ရယူရန္)။

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 
စိုက္ပ်ိဳးေရး

 ► ခ်က္ျပဳတ္ရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးမ်ားအတြက္ ေရကို လက္လွမ္းမီ 

အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ 

လက္တဲြကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ။ 
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က်န္းမာေရး

 ► က်န္းမာေရးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြကာ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါ -

• အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး လက္လွမ္းမီေသာ က်န္းမာ 

ေရးဌာနႏွင့္ ေဆးရံုမ်ားတြင္ က်ားမသီးသန္႔ခဲြျခားေပးထားေသာ WASH  

အေဆာက္အဦးမ်ားအား ပံုစံေရးဆဲြ ေဆာက္လုပ္ပါ။

• သင့္ေလ်ာ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ သိကၡာႏွင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္လိုအပ္ေသာ အဝတ္ 

အထည္ ႏွင့္ ပစၥည္းပံုးမ်ား ျဖန္႔ေဝပါ။ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

 ► ေအာက္ပါတို႔တြင္္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို 

ကူညီပံ့ပိုးေပးပါ။ 

• ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရး၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရႏွင့္ 

သန္႔ရွင္းေရး စနစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မ်ားတြင္ GBV 

အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားအတြက္ အလုပ္ေပးကာ လုပ္ခ ရေစျခင္း 

အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

• WASH အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ 

သင္တန္းမ်ားအား GBV အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားကို 

ဦးတည္ က်င္းပေပးျခင္း (အသက္ အရြယ္၊ က်ားမႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ 

သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္)၊ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔အား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ နည္းပညာႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေနရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ 

ျဖစ္သည္။

• တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသံုး သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ 

ရန္အတြက္ ေစ်းကြက္ေလ့လာမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အာဟာရ

 ► အာဟာရ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြကာ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ပါ -

• သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ GBV 

သတင္းစကားျဖန္႔ေဝမႈမ်ား (ဥပမာ - ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ 

ေျခအား မည္သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔ကာ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို 

မည္သို႔ ရယူရန္) အား ႏို႕စို႕အရြယ္ႏွင့္ ကေလး အာဟာရေကၽြးေမြးေရး 

အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းပါ။ 

• အာဟာရေကၽြးေမြးေရးဌာနမ်ားတြင္ ေရခပ္ယူႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ က်ား/မ 

ခဲြျခားထားေသာ အိမ္သာမ်ားကို ပံုစံေရးဆဲြေဆာက္လုပ္ပါ။

ကာကြယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး

 ► WASH ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ားအတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လံုျခံဳေရး 

ကိစၥရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။ (အထူးသျဖင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား)

 ► WASH ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ားသို႔ အသြားအျပန္လမ္းခရီးမ်ားတြင္ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိေသာ 

အျခားအုပ္စုမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ေဒသခံ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါ။  
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ေနထိုင္စရာ၊ 
အေျခခ်ေနထိုင္ရာႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး 

(SS&R)

 ► ေအာက္ပါတို႔အတြက္ SS&R လုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြေဆာက္ရြက္ပါ။ 

• WASH ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ားအား ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားအားလံုးႏွင့္ 

ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ အကြာအေဝးမ်ားတြင္ ထားရွိရန္ အစီအစဥ္ေရးဆဲြပါ။ 

အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္က်ေရာက္ 

ႏိုင္ေျခရွိေသာ အုပ္စုမ်ား ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

 ► Dignity kits မ်ားကို သင့္ေတာ္သလို ျဖန္႔ေဝေပးပါ။

စီမံခ်က္စက္ဝန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ 

ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ GBV ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ 

အခ်က္မ်ား

ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္တြင္ပါရွိသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စံုလင္ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါ။ ဤအညႊန္းကိန္းမ်ားကို စီမံကိန္း သက္တမ္း 
တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၏ တိုးတက္မႈႏွင့္ ရလဒ္မ်ားကို တိုင္းတာရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးရည္ရြယ္သည္မွာ ထိေရာက္မႈရွိေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအတြက္ တာဝန္ခံ 
ယူမႈကို တိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ‘အညႊန္းကိန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္’ သည္ အညႊန္းကိန္းကို တိုင္းတာရန္ 
လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပသည္။ ‘ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အခ်က္အလက္ရင္းျမစ္’ သည္ က႑ သို႔မဟုတ္ 
ေအဂ်င္စီအေနႏွင့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူႏိုင္ရန္ လက္ရွိ ရွိေနေသာ ရင္းျမစ္မ်ားကို 
အၾကံျပဳ ေပးပါသည္။ ‘ပန္းတိုင္ သတ္မွတ္ခ်က္’ မွာ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 
သတ္မွတ္ေပးထားေသာအဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ `အေျခခံအညႊန္းကိန္းမ်ား´မွာ စီမံကိန္း၏ အေစာဆံုးအခ်ိန္မ်ားတြင္ 
ေကာက္ယူျပီး ေနာက္ထပ္တိုင္းတာမႈမ်ားအတြက္ ရည္ညႊန္းအမွတ္အျဖစ္ သံုးရန္ျဖစ္သည္။ ̀ လုပ္ငန္းရလဒ္´ (Output) 
မွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ျမင္သာသည့္ လတ္တေလာ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ `စီမံကိန္းရလဒ္´ (Outcome) 
မွာ လူမႈေရး၊ အမူအက်င့္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။ လုပ္ငန္းပန္းတိုင္ 
ကို လုပ္ငန္းတစ္ခု မေဆာင္ရြက္မီ သတ္မွတ္သင့္ျပီး စီမံခ်က္အား ေဆာင္ရြက္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ စီမံခ်က္၏ 
အခ်ိန္အတိုင္းအတာ၊ ရရွိႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ 
သင့္ေလွ်ာ္ေစရန္ ညိႇႏႈိင္းျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္ကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ သက္ဆိုင္ရာက႑မ်ားမွ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေကာက္ယူသင့္ၿပီး 
အစီရင္ခံစာပို႔သင့္သည္။ အညႊန္းကိန္းအခ်ိဳ႕အား ထိုက႑၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရရွိႏိုင္သည္။ 
(ဇယား၏ ေအာက္ေျခတြင္ၾကည့္ပါ။) ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
အပိုင္း(၂) - အဓိက အေၾကာင္းအရာ နယ္ပယ္အလိုက္လမ္းညႊန္၏- ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား- တြင္ၾကည့္ပါ။

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

သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ
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ံ
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ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း ႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 

WASH အကဲျဖတ္ 
ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ 
GBV ေမးခြန္းမ်ားကို 
ထည့္သြင္းျခင္း2

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ 
ေသာ ေမးခြန္းမ်ား* ပါဝင္သည့္ WASH 

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႈ အေရအတြက္ x ၁၀၀ _________________
 WASH ဆန္းစစ္မႈအေရအတြက္

* ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႈႈ၏ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ 
ဆီေလ်ာ္သလို ျပဳျပင္ထည့္သြင္းႏိုင္သည့္ 
ေလ့လာရမည့္ GBV နယ္ပယ္မ်ားအား 
စာမ်က္ႏွာ (၁)တြင္ ၾကည့္ပါ။

ဆန္းစစ္မႈ အစီရင္ခံစာ 
မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း 
အေထာက္အကူမ်ား 
(ေအဂ်င္စီအဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ

ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈႈႈတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသည့္ 
အမ်ိဳး သမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀_______________________

ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္ေျဖဆိုသူ 
အေရအတြက္

ႏွင့္

ဆန္းစစ္မႈအဖဲြ႕၏ အမ်ိဳးသမီးအဖဲြ႕ဝင္ 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ ________________________ 

ေလ့လာမႈ အဖဲြ႕ဝင္ အေရအတြက္

ဆန္းစစ္မႈ
အစီရင္ခံစာမ်ား 
(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ 
က႑အဆင့္)

၅၀%  

WASH အေဆာက္အဦးမ်ား 
အတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားအား 
ေဘးဒဏ္ခံလူထုႏွင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ2

က်ားမ၊ အသက္အရြယ္ 
အလိုက္ ခဲြျခားကာ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ

WASH အေဆာက္အဦးမ်ားအတြင္းႏွင့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားအား ထိခိုက္ခံစား 
ရေသာ လူထုႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္ 
နည္းျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာအကဲျဖတ္ရန္ 
သတ္မွတ္ထား ေသာ WASH 
အေဆာက္အဦးေနရာ 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
_____________________________ 
WASH အေဆာက္အဦးေနရာ 
အေရအတြက္

အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ 
ဦးတည္အုပ္စု 
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား (FGD)၊ 
သတင္း အခ်က္အလက္ 
ေပးႏိုင္သူႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား 
(KII) ၊ 

၁၀၀%  

2 အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၃၀၊ ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ အစုအဖြဲ႕ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ရည္ညႊန္းရန္ 
ေမာ္ဂ်ဴး IASC ၏ ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ ရည္ညႊန္း စာရြက္စာတမ္း <https://interagencystandingcommittee.org/system/files/
legacyfiles/%20Reference%20module%20for%Cluster%Coordination.pdf>
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း အဓိပၸါယ္ 

သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
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WASH အေဆာက္အဦးမ်ား 
ေနရာခ်ျခင္းႏွင့္ 
ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း 
မျပဳမီ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ3

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ - 
WASH အေဆာက္အဦးမ်ား 

ေနရာခ်ျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း မျပဳမီ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခံရေသာ ထိခိုက္ခံစား 

ရေသာ လူထုထဲမွ အမ်ိဳးသမီး 
အေရအတြက္ x ၁၀၀ _________________________

WASH အေဆာက္အဦးမ်ား 
ေနရာခ်ျခင္းႏွင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆဲြျခင္း မျပဳမီ 

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခံရေသာ ထိခိုက္ခံစား 
ရေသာ လူထုအေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
WASH အေဆာက္အဦးမ်ား ေနရာခ်ျခင္း 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
မိန္းက ေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မႈအတိုင္းအတာအား 
မည္သို႔ ထင္ျမင္ ပါသနည္း။ မည္သည္ 
တို႔က ပံုစံေရးဆဲြမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား 
ပါဝင္မႈကို တိုးတက္ေစသနည္း။
ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
ပါဝင္မႈအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားမွာ 
အဘယ္နည္း။

အဖဲြ႕အစည္း ဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား၊ FGD၊ KII

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုး ျဖတ္ 
ရန္



GBV ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို 
ညႊန္းပို႔ရန္ လမ္းေၾကာင္းကို 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သိရွိမႈ

GBV အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
လဲႊ ေျပာင္းညႊန္းပို႔မႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ပ
တ္သက္၍ ေမးျမန္းရာတြင္ မွန္ကန္စြာ 
ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ 

WASH ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
________________________ 

စစ္တမ္း ေကာက္ယူၿပီးေသာ WASH 
ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ 

စစ္တမ္း ၁၀၀%  

3  ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရးရံုး (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအညႊန္းကိန္းမ်ား မွတ္တမ္းဌာန (Humanitarian Indicators Registry) <www.humanitarianresponse.info/
applications/ir/indicators>
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အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း အဓိပၸါယ္ 

သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
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အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း

WASH ရန္ပံုေငြအဆိုျပဳ 
လႊာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ GBV 
အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးအား 
ထည့္သြင္းျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လုပ္ငန္း 

သို႔မဟုတ္ အညႊန္းကိန္း အနည္းဆံုးတစ္ခု 
ထည့္သြင္းထားေသာ WASH 

ရန္ပံုေငြ အဆိုျပဳလႊာ သို႔မဟုတ္ 
နည္းဗ်ဴဟာ အေရအတြက္ x ၁၀၀ 

__________________________ 
WASH ရန္ပံုေငြအဆိုျပဳလႊာ သို႔မဟုတ္ 

နည္းဗ်ဴဟာ အေရအတြက္   

အဆိုျပဳလႊာမ်ား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း 
(ေအဂ်င္စီ အဆင့္ 
သို႔မဟုတ္ က႑အဆင့္) 

၁၀၀%  

အဆင္သင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ 
ရန္ ႀကိဳတင္သိုမွီး ထားရွိ 
ေသာ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ပါးေရး ေထာက္ပံ့ 
ပစၥည္းမ်ား ရရွိႏိုင္မႈ

သိုေလွာင္ထားရမည့္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္မ်ား 
ထက္ နည္းပါးေနေသာ GBV အႏၲရာယ္ 

ေလွ်ာ့ပါးေရး ေထာက္ပံ့ပစၥည္း 
အေရအ တြက္ x  ၁၀၀ 

______________________ 
GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ပါးေရး 

ေထာက္ပံ့ပစၥည္း အေရအတြက္  

အစီအစဥ္ ေရးဆဲြမႈ ႏွင့္ 
ဝယ္ယူမႈ မွတ္တမ္းမ်ား၊ 
ခန္႔မွန္းမႈ မွတ္တမ္းမ်ား 

၀%  

WASH ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
GBV လမ္းညႊန္မ်ားကို 
ေလ့က်င့္သင္တန္း ေပးျခင္း

GBV လမ္းညႊန္ သင္တန္းတြင္ 
တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ WASH 

ဝန္ထမ္းအေရ အတြက္ x ၁၀၀ 
_____________________
WASH ဝန္ထမ္းအေရအတြက္

သင္တန္းတက္ 
ေရာက္သူမ်ား စာရင္း၊ 
အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း၊ 
စစ္တမ္း (ေအဂ်င္စီ 
အဆင့္ သို႔မဟုတ္ 
က႑အဆင့္)

၁၀၀%  
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လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 ► စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္း

လူထုအေျချပဳ WASH 
ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈ

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ -
လူထုအေျချပဳ WASH ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ 
ထိခိုက္ခံစား ရေသာ လူထုထဲမွ 
အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ x ၁၀၀ 
____________________________ 
လူထုအေျချပဳ WASH ေကာ္မတီ မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ထိခိုက္ခံစားရ 
ေသာ  လူထုအေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ 
လူထုအေျချပဳ  WASH ေကာ္မတီမ်ားတြင္ 
၎တုိ႔၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ 
အတိုင္းအတာအား မည္သို႔ ထင္ျမင္ 
ပါသနည္း။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလး 
မ်ား၏လူထုအေျချပဳ WASH ေကာ္မတီ 
မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအား 
မည္သည္တို႔က တိုးတက္ေစသနည္း။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈအတြက္ 
အဟန္႔အတားမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

စခန္းေနရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
အစီရင္ခံစာ၊ 
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈ 
ေျခရာခံဇယား (DTM), 
FGD, KII

၅၀%  

WASH အစီအစဥ္မ်ားမွ 
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ား

WASH အစီအစဥ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး 
ဝန္ထမ္းမ်ား အေရအတြက္ x ၁၀၀ __________________________ 
WASH အစီအစဥ္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား 

အေရအတြက္

အဖဲြ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
မွတ္တမ္းမ်ား

၅၀%  
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WASH ဝန္ေဆာင္ 
အေဆာက္အဦးမ်ား 
အတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
GBV အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ 
ႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား 

ဝန္ေဆာင္ အေဆာက္ 
အဦးမ်ားဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား 
ေရေပးေဝသည့္ ေနရာ၊ 
ေရခ်ိဳးခန္း/အိမ္သာ၊ အခ်ိန္၊ 
တည္ေနရာ အလိုက္ 
ခဲြျခားပါ။

အေရအတြက္ဆိုင္ရာ -
WASH ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ား 

အား လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ 
အေၾကာင္း ေမးျမန္းေသာအခါ GBV 
အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ အေရးကို 

ပူပန္စြာ ေျပာဆိုေသာ ထိခိုက္ခံစားရေသာ 
လူထု အေရအတြက္ x ၁၀၀ 

________________________ 
WASH  

ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ားအား 
လက္လွမ္းမီ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ အေၾကာင္း 
ေမးျမန္းခဲ့သည့္ ထခိုက္ခံစားရေသာ 

ျပည္သူလူထုအေရအတြက္

အရည္အေသြးဆိုင္ရာ - 
WASH ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ား 
အား လက္လွမ္းမီအသံုးျပဳရာတြင္ 
ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုသည္ 
GBV အႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးကာ 
လံုျခံဳသည္ဟု ခံစား ရပါသလား။ 
ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုသည္ 
WASH ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ား  
အတြင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ မည္သို႔ေသာ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပၾကပါသနည္း။

စစ္တမ္း 
ေကာက္ယူျခင္း၊ FGD၊ 
KII ၊ လူထုပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ 
ေလ့လာမႈ

၀%

 

ေနထိုင္ရာေနရာမ်ားမွ 
မီတာ ၅၀၀ အတြင္း 
ေရရယူႏိုင္ေသာ ေနရာအား 
လက္လွမ္းမီမႈ

ေနရယူႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ 
မီတာ ၅၀၀ အကြာအေဝးအတြင္း 
ေနထိုင္ေသာ ထိခိုက္ခံစားရေသာ 

လူထုအေရအတြက္ x ၁၀၀      
___________________________ 

ထိခိုက္ခံစားရေသာ လူထုအေရအတြက္

တိုက္ရုိက္ ၾကည့္ရႈ 
ေလ့လာျခင္း

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ရန္

 

ေဘးဒဏ္ခံရေသာ 
ေဒသတြင္ ေသာ့ 
ပိတ္ထားႏိုင္ ေသာ က်ား/မ 
သီးသန္႔ခဲြျခား ထားသည့္ 
WASH ဝန္ေဆာင္ 
အေဆာက္အဦးမ်ား 
တည္ရွိေနမႈ4

သတ္မွတ္ထားေသာ ေဘးဒဏ္ခံေဒသမ်ား 
တြင္ ေသာ့ပိတ္ႏိုင္ေသာ က်ား/မသီးသန္႔ 

ခဲြျခားထား သည့္ (မွ်ေဝသံုးစဲြရပါက) 
WASH ဝန္ေဆာင္အေဆာက္အဦးမ်ား 

အေရ အတြက္ x ၁၀၀ _______________________ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ထိခိုက္ခံစားရေသာ 

ေဒသမ်ား အေရအတြက္

DTM ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား 
ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈ၊ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ 
အေျခအေန 
စစ္ေဆးျခင္း

၁၀၀%  

4 Sphere စီမံခ်က္၊ ၂၀၁၁Sphere Handbook: Humanitarian charterand minimum standards in humanitarian response, 
<www.spherehandbook.org>.
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WASH အေဆာက္အဦး 
မ်ားတြင္ မီးအလင္းေရာင္ 
ရရွိႏိုင္မႈ 

မီးအလင္းေရာင္ ရရွိသည့္  WASH 
အေဆာက္အဦးမ်ား အေရအတြက္ x ၁၀၀ 

___________________________ 
WASH အေဆာက္အဦးမ်ား 

အေရအတြက္

တိုက္ရုိက္ 
ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္း၊ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ 
အေျခအေန 
စစ္ေဆးျခင္း

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ရန္

 

မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ေသာ 
အသက္အရြယ္ရွိသည့္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ 
လစဥ္သံုးပစၥည္းမ်ား 
ျဖန္႔ေဝမႈ

သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လစဥ္သံုး 

ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံရရွိသည့္ 
အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ x ၁၀၀ ____________________________ 

သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း 
မ်ိဳးဆက္ပြားႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ 

ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္

စစ္တမ္း၊ FGD ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ရန္

 

 ► မူဝါဒမ်ား

WASH မူဝါဒမ်ား၊ 
လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ 
စံႏႈန္းမ်ားတြင္ GBV 
တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ 
ေလ်ာ့ခ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 
ပါဝင္ေစျခင္း

GBV လမ္းညႊန္မ်ားမွ GBV 
ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေရး 

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပါဝင္ ေသာ WASH 
မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
စံႏႈန္းမ်ား အေရအတြက္ x ၁၀၀ 

_____________________________ 
WASH မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းညႊန္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

စံႏႈန္းမ်ား အေရအတြက္

စာအုပ္၊ စာေပ၊ 
မွတ္တမ္းမ်ားအား 
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ 
ေလ့လာျခင္း 
(ေအဂ်င္စီအဆင့္၊ 
ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ကမာၻလံုး 
ဆိုင္ရာအဆင့္) 

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ရန္

 

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝမႈမ်ား

GBV အစီရင္ခံစာမ်ားအား 
မွ်ေဝေပးရာတြင္ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ထိန္းသိမ္းရန္ 
စံႏႈန္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ား၏ 
သိရွိမႈ

ေမးျမန္းရာတြင္ GBV အမႈကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝမႈတြင္ 

အၾကမ္းဖက္ခံရသူ မည္သူမည္ဝါ ဆိုသည္ 
ကို သိရွိသြားႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ 

မ်ားအား မေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း 
မွန္ကန္စြာ ခ်က္ခ်င္းေျဖဆိုႏိုင္ေသာ 
ဝန္ထမ္းမ်ား အေရအတြက္ x ၁၀၀ 
_________________________ 

စစ္တမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းအေရ 
အတြက္

စစ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္း 
(ေအဂ်င္စီ သုိ႔မဟုတ္ 
အစီအစဥ္ အဆင့္)

၁၀၀% 
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ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းအတြက္ အညႊန္းကိန္းမ်ား စီမံကိန္းအဆင့္

အညႊန္းကိန္းမ်ား
အညႊန္းကိန္း အဓိပၸါယ္ 

သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်က္အလက္

ရႏိုင္ေသာ ရင္းျမစ္ ပန
္းတ

ိုင္

အ
ေျ

ခခ
ံ

လ
ုပ္င

န္း
ရလ

ဒ္

စီမ
ံက

ိန္း
 ရ

လ
ဒ္

GBV ညႊန္းပို႔စနစ္အေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို 
WASH ဆိုင္ရာ 
ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ေစျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကို မည္ 
သည့္ေနရာသို႔ သတင္းပို႔ႏိုင္မည္၊ အၾကမ္း 
ဖက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္ 
မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ လက္လွမ္း 
မီ ရရွိႏိုင္မည္ဟူသည့္ သတင္းအခ်က္အ 
လက္မ်ားပါဝင္ေသာ လူထုတြင္းကြင္းဆင္း 
ေဆာင္ရြက္သည့္ WASH လုပ္ငန္းအစီ 
အစဥ္မ်ား အေရအတြက္ x ၁၀၀ / လူထု 
တြင္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သည့္ WASH 
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား အေရအတြက္

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

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ရန္

 

 ► ညိႇိႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ် 
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား 
အျခားက႑မ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းညိႇႏိႈင္းကာ 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း

GBV အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ား* 
အတြက္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ WASH 
မဟုတ္သည့္ က႑ အေရအတြက္ x 
၁၀၀ / သက္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာစြာ 
တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေသာ 
WASH မဟုတ္သည့္ က႑အေရအတြက္

* က႑မ်ား စာရင္းႏွင့္ GBV အႏၲရာယ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို 
စာမ်က္ႏွာ (၁) တြင္ ၾကည့္ပါ။

KII၊ အစည္းအေဝး 
မွတ္တမ္းမ်ား (ေအဂ်င္စီ 
သို႔မဟုတ္ က႑ 
အဆင့္မွ)

ကြင္းဆင္း 
သည့္အခါ 
ဆံုးျဖတ္ရန္
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အရင္းအျမစ္မ်ား

အဓိက အရင္းအျမစ္မ်ား

 ► For a checklist for ensuring gender-equitable programming in the WASH sector, see 
Inter-Agency Standing Committee (IASC). 2006. Gender Handbook in Humanitarian 
Action, <https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20
Gender%20Handbook%20%28Feb%20 2007%29.pdf>

 ► House, S., Cavill, S., Ferron, S., and Sommer, M. 2014. ‘Violence, Gender and WASH: 
A practitioner’s toolkit – Making water, sanitation and hygiene safer through improved 
programming and services’. WaterAid/SHARE, <http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/ outputs/
sanitation/Violence_Gender_and_WASH_SHARE_presentation.pdf>

 ► Global WASH Cluster. 2009. WASH Accountability Resources: Ask, listen, communicate. 
New York: Global WASH Cluster, <www.hapinternational.org/pool/files/wash-
accountability- handbook.pdf>

 ► Handicap International. 2008. Disability Checklist for Emergency Response, <www.
handicap- international.de/fileadmin/redaktion/pdf/disability_checklist_booklet_01.pdf>.

 ► Oxfam. 2010. Ideas That Work: Preventing violence against women through water and 
sanitation interventions in early emergency response, <http://policy-practice.oxfam.org.
uk/ publications/Ideas-That-Work-A-gender-WASH-and- emergencies-toolkit-334900>

 ► Sphere Project. 2011. Sphere Handbook: Humanitarian charter and minimum standards in 
humanitarian response, <www.spherehandbook.org>

 ► UN-Water. 2006. ‘Gender, Water and Sanitation: A policy brief’. Developed by the Inter-
Agency Task Force on Gender and Water (GWTF), <www.unwater.org/downloads/ 
unwpolbrief230606.pdf> House, S., Cavill, S., Ferron, S., and Sommer, M. 2014. ‘Violence, 
Gender and WASH: A practitioner’s toolkit – Making water, sanitation and hygiene safer 
through improved programming and services’. WaterAid/SHARE, <http://r4d.dfid.gov.uk/
pdf/ outputs/sanitation/Violence_Gender_and_WASH_SHARE_presentation.pdf>

ထပ္ေဆာင္း အရင္းအျမစ္မ်ား

 ► Global WASH Cluster. The Global WASH Cluster provides an open and formal platform 
for humanitarian WASH actors to work together to address key weaknesses in the WASH 
sector as a whole. A range of resources can be accessed through <www.washcluster.net>

 ► For information on menstrual hygiene in emergencies, see: House, S., Mahon, T., and 
Cavill, S. 2012. Menstrual Hygiene Matters: A resource for improving menstrual hygiene 
around the world. London, UK: WaterAid, co-published with 17 other organizations, 
<www.wateraid.org/what-we-do/our-approach/research-and-publications/view-
publication?id=02309d73-8e41- 4d04-b2ef-6641f6616a4f>

 ► Halcrow, G., Rowland, C., Willetts, J., Crawford J., and Carrard, N. 2010. ‘Working 
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effectively with women and men in water, sanitation and hygiene Programmes’. Resource 
guide. Sydney, Australia, <www.inclusivewash.org.au/_ literature_68164/Working_
effectiveley_with_women_and_men_in_water_and_sanitation_programs>

 ► The Inter-Agency Task Force on Gender and Water (GWTF). The Task Force’s objectives 
are to promote gender mainstreaming in the implementation of the Millennium 
Development Goals (MDGs) related to water and sanitation and the Johannesburg Plan 
of Implementation (JPOI) at the global, regional, national, local and utility levels. It also 
promotes coherence and coordination of activities by UN-Water members and partners 
in this area. Task Force activities reflect a long-term strategy and ongoing process of 
gender mainstreaming, which informs the design and implementation of national planning 
documents.

 ► For more information, see: <www.unwater.org/activities/ task-forces/water-and-gender/
en>

 ► Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women. 2006. 
Gender, Water and Sanitation: Case studies on best practices. New York, United Nations, 
<www. un.org/waterforlifedecade/pdf/un_gender_water_and_sanitation_case_studies_
on_best_practices_2006.pdf>

 ► For information on Dignity Kits, see: <https://ochanet.unocha.org/p/Documents/
Dignity%20Kit%20%20(Final).pdf>

 ► For information on Hygiene Kits, see United Nations Children’Fund. 2007. ‘WASH-Related 
Non-Food Items: A briefing paper’. WASH Cluster HP project, <www.unicefinemergencies.
com/ downloads/eresource/docs/WASH/WASH%20Hygiene%20 Promotion%20in%20
Emergencies.pdf>

 ► Mercy Corps. 2008–2009. Water, Sanitation and Hygiene Guidelines, www.mercycorps.
org/sites/default/files/ WASH%20Guidelines.pdf>

 ► Mehrotra, S.T. 2010. A Handbook on Women’s Safety Audits in Low-Income Urban 
Neighbourhoods: A focus on essential services. New Delhi, India: Jagori and Women in 
Cities International, <www.jagori.org/wp-content/uploads/2006/01/ Handbook1.pdf>

 ► OHCHR Special Rapporteur Website: <www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/
SRWater/Pages/SRWaterIndex. aspx>

 ► Oxfam. 2013. Oxfam Minimum Requirements for WASH Programmes, <http://policy- 
practice.oxfam.org.uk/publications/oxfam-minimum-requirements-for-wash-programmes-
mrwash-300134>

 ► WaterAid is an international non-governmental organization whose mission is to transform 
lives by improving access to safe water, improved hygiene and sanitation in the world’s 
poorest communities. For more information see: <www.wateraid.org/ uk/what-we-do/the-
crisis>.

 ► For a publication by WaterAid on considering equity and inclusion in WASH projects, see: 
<www.wateraid.org/~/media/ Publications/equity-and-inclusion-framework.pdf>

 ► Water, Engineering and Development Centre. Barrier analysis and accessibility and safety 
audit tools, <https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/collections/equity-inclusion/general.html>



 ► United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 2014. Puberty Education and 
Menstrual Hygiene Management. Good Policy and Practice in Health Education, Booklet 9. 
UNESCO, France, <http://unesdoc.unesco.org/ images/0022/002267/226792e.pdf>

 ► United Nations Children’s Fund. 2011. Water, Sanitation and Hygiene for Schoolchildren in 
Emergencies: A guidebook for teachers. UNICEF, USA, <www.unicef.org/disabilities/files/
WASH_in__Schools_in_Emergencies_Guidebook_for_ teachers_.pdf>





<www.gbvguidelines.org>

<http://gbvaor.net> <https://interagencystandingcommittee.org>
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Inter-Agency Standing Committee




