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ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစုအဖြဲ႔၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ အဖြဲ႔ (PMTT) ဆုိသည္မွာ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
GPC အတြင္းရွိ PMTT သည္ UN ေအဂ်င္စီမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
အား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကုိ ေထာက္ခံအားေပးၿပီး ပံ့ပုိးေပးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ တူညီေသာ အျခားပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ားကို တစ္စုတစ္ေဝးတည္း ပါဝင္ေစပါသည္။

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html 

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
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စကားခ်ီး
ကုလသမဂၢႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ျပႆနာမ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အေျခခံ အေရးႀကီးပုံကို ဂ႐ုျပဳမိေစရန္ လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္တြင္ အေရးႀကီးဆုံးေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး 
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းျဖစ္ေနေသာ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားကို ၾကည့္ပါက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ေနရာမွဖယ္ရွားခံရေသာ၊ ထိခိုက္နစ္နာေသာ 
လူအမ်ားအျပားအေပၚတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္မွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူအားလံုးအတြက္ 
ယေန႔ေခတ္တြင္ အလြန္အေရးပါေနေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈတုိ႔ျဖင့္ ျမႇဳပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ 
“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား” ရွိေနခ်ိန္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္သူအားလုံးက ၎တို႔၏လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ 
အသက္မ်ားကိုကယ္တင္ေပးျခင္း၊ ခံစားမ်ားကိုေျပေလ်ာ့ေစျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာသည့္ လူမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းမ်ားပါသည့္ အလုံးစုံေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစေၾကာင္း ေသခ်ာရန္လိုအပ္သည္။ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ၊ သမာသမတ္က်ေသာ၊ 
သာတူညီမွ်ျဖစ္ေသာ၊ ပြင့္လင္းျမင္ေသာၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖမႈမ်ားအျပင္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားအျဖစ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳမည့္ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖမႈမ်ားလည္း 
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လိုအပ္သည္။ 

မတရားမႈ၊ မမွ်တျခင္းႏွင့္ လူမႈအဆင့္အတန္း မတူညီျခင္းတို႔သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္ သတိထားေဆာ 
င္႐ြက္ရမည့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကိစၥရပ္မ်ား၏ အတြင္းေအာင္းျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားကို 
ခြဲျခားေ႐ြးထုတ္ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္းျဖင့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ၎၏အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖ်န္ေျဖမႈမ်ားျဖင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ 

 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ေရးဟူေသာ ၎တို႔၏စုေပါင္းသႏိၷ႒ာန္ ျပည့္ဝေစရန္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက 
၎တို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔မွသာ ဤကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခ
င္း ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္၏ ေယဘုယ် ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးေနသူမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ကြၽမ္းက်င္မႈကုိ 
ရယူအသံုးခ်ထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း ေလ့က်င့္ေရး အစီအစဥ္သည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးၿပီး 
ရရွိလာေသာ ထုတ္ကုန္ပင္ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအျပင္ ဝန္ထမ္းအသစ္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအတြက္ 
၎ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ျပႆနာမ်ား ခံစားေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမိုထိေရာက္ၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ 
နည္းလမ္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေရးဟူေသာ အလုံးစုံပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ က႑အသီးသီးမွ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ဤနည္းလမ္း၏ ဘက္စံုအသံုးျပဳႏုိင္မႈကုိ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ၾကပါဟု ကြၽႏ္ုပ္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

Louise Aubin

ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔
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ေက်းဇူးတင္လႊာ
စာေစာင္ ျဖစ္တည္ေရးႏွင့္ စာေရးျခင္းအဖြဲ႔ 
Amra Lee၊ Samantha Newman၊ Gergey Pasztor ႏွင့္ Kate Sutton

ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ 
Elizabeth Bellardo, InterAction
Sarah Khan ႏွင့္ Dalia Rogemond၊ ပံ့ပိုးေရးအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔
Sebastiaan Der Kinderen ႏွင့္ Gergey Pasztor၊ ႏုိင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ
Amra Lee ႏွင့္ Kate Sutton၊ ေဝါလ္ဗီး႐ွင္း ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔

ပေရာဂ်က္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ 
Nicole Epting ၊ Erin Joyce ၊ Sarah Khan ၊ Julien Marneffe ၊ Amra Lee ၊ Gergey Pasztor ၊ Dalia Rogemond ႏွင့္ Kate Sutton 

ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ပံ့ပုိးကူညီေပးၾကပါေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္လမ္းမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔မွ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Act for Peace • CARE International • Concern Worldwide • Danish Refugee Council 
Gender Standby Capacity Project (GenCap) • Global Communities 

Global Protection Cluster Support Cell • Handicap International • Help Age 
Humanitarian Advisory Group • Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) • InterAction 
International Rescue Committee • Norwegian Refugee Council • Oxfam GB • Oxfam Intermon 

Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) • Protection Capacity Standby Project (ProCap) 
Save the Children • Sphere Project • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) • World Food Program 

World Vision Australia • World Vision International 

ဤစာ႐ြက္စာတမ္းကုိ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ တရားဝင္သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ျပသေနျခင္း 
မဟုတ္ပါ။

ဒီဇိုင္းေရးဆြဲသူ - A&J Moody Design http://www.ajmd.com.au
 ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ - RAP Spiderweb http://www.rapspiderweb.com

ေဖာ္ျပထားသည့္ အသံုးအႏႈန္း - ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၊ 2014’

ဤထုတ္ေဝမႈကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဝဖန္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ယခုေဖာ္ျပထားသည့္ အဆက္အသြယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလ
မ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔ထံသို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ - 
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html

ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ၊ World Vision ႏွင့္ UNHCR တုိ႔မွ ပူးေပါင္းကူညီမႈႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ထုတ္ေဝထားျခင္းျဖစ္သည္။

http://www.rapspiderweb.com/
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    9

မိတ္ဆက္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမွာလဲ။
“အီရတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ျဖစ္သည့္ ပထမဟာမိတ္စစ္ပြဲ အလယ္ကာလအတြင္း 1991 ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္၊ ဘာသာေရးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ဆက္ဖ္ဝန္ၿမိဳ႕မွ ကေလးမေလး၏ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံက 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ထုတ္လႊင့္အစီရင္ခံသူမ်ားအေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
ျပည္တြင္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရသူမ်ား (IDP) အုပ္စုထဲတြင္ သိကၡာရွိေသာ္လည္း ခိုကိုးရာမဲ့ျဖစ္ေနသည့္ကေလးငယ္က သူမ၏လည္ပင္းတြင္ ေၾကာ္ျငာစာတန္းခ်ိတ္ဆြဲၿပီး 
မတ္တပ္ရပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ယင္းစာတန္းတြင္ - ‘ကၽြန္မတို႔ အစာေရစာမလိုပါဘူး။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈပဲ လိုအပ္ပါတယ္’” ဟု ေရးသားထားေလသည္။1

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အေျခခံမူမ်ားကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ စားနပ္ရိကၡာလိုအပ္ခ်က္အေပၚတြင္သာ အာ႐ံုစုိက္ျခင္းသည္ လက္မခံႏိုင္စရာျဖစ္သည္ကို လူသားအခ်င္း 
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက တျဖည္းျဖည္း လက္ခံလာၾကပါသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟု ဆုိရာတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိဏၡာ၊ 
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝသည့္ ရယူခြင့္ကို ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ တာဝန္ခံျခင္းႏွင့္ ေဘးဒုကၡခံစားေနသည့္သူမ်ားထဲမွ အုပ္စုအားလုံးပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအား ေသခ်ာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံးတြင္ လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ တာဝန္တစ္ခုရွိပါသည္။

ေအာက္ပါအခ်က္ကုိေဖာ္ျပထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ကို 2013 ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ 17 ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
IASAC ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားတြင္ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။

“လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ထိခုိက္ခံရၿပီး အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ 
လူသားအားလုံးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရမည္…။ လူအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာတုံ႔ျပန္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ႏွင့္ ယင္းေနာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ လက္ငင္း အသက္ကယ္ဆယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ 
အသင့္ျပင္ဆင္ထားၾကေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ၎ကုိ အဓိကထားရမည္။" 

ေၾကညာခ်က္တြင္ က႑အားလုံးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပး 
ရာ၌ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ထပ္မံ၍ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ဤအခ်က္ကုိ သေဘာေပါက္နားလည္လာၾကေအာင္ ပံ့ပုိးကူညီရန္ ႏိုင္ငံ
တကာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာ၌ ၎တို႔၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို အားျဖည့္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းရွိ 
အျခားအဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ လိုအပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားသည္။ ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
နည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း လက္ေတြ႔ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ေဒသတြင္းအစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အဓိက်သည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္
ပဋိပကၡႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အေျခအေနႏွစ္မ်ိဳးစလံုးရွိ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး (ေႏွာင့္ေႏွးေသာ အပါအဝင္) အေရးေပၚလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ က႑အားလုံးမွ ကုလသမဂၢႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔ ေဒသအေျချပဳ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ျခင္းကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ကုိ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး ျဖန္႔ေဝရာတြင္ 
ပါဝင္လႈပ္ရွားသည့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္လည္း ၎ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သံုးခု ရွိပါသည္။ 
ပထမအခ်က္မွာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကို ပါဝင္လႈပ္ရွားသူအားလုံး နားလည္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၎တို႔အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖန္တီးႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေရးပါပုံႏွင့္ တန္ဖိုးကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပျခင္းျဖင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက အျခားလူမ်ားကိုပါ ၎တို႔ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္လာရန္ တြန္းအားေပးၿပီး ပံ့ပိုးကူညီဖို႔အတြက္ ယုံၾကည္မႈရွိလာပါမည္။ ဤႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ 
ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္သည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေရးေပၚေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
(ပဋိပကၡႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတြင္ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္၏ 
သတ္မွတ္ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္သည္ -

 y လက္ေတြ႔နယ္ေျမထဲရွိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟုတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကို 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ားအတြက္ ျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္ လမ္းညႊန္မႈဆိုင္ရာ 
အသုံးဝင္ပစၥည္းမ်ားပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္

 y ေဒသတြင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ လက္ေတြ႕က်ၿပီး နားလည္ရန္လြယ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္နည္းလမ္းကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ ဆုိလိုရင္းအား နားလည္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကုိ တုိက္တြန္းအားေပးၿပီး ၎တို႔၏ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားပါ 
ပါဝင္လာေစရန္ တုိက္တြန္းအားေပးရန္

 y လက္ေတြ႔က်င့္သုံးသူမ်ားအား စီမံကိန္းကာလ၏ အဆင့္အားလုံးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းတတ္ေစရန္
 y လက္ေတြ႔က်င့္သုံးသူမ်ာအား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္သည့္စနစ္မ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ 

ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေစရန္
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ရႏိုင္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏ 

နယ္ပယ္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ပုိမုိသတိမူမိလာေစရန္
 y လက္ရွိပ႐ိုဂရမ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ပံ့ပိုးကူညီရန္

1 ALNAP (2003) လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း- လမ္းညႊန္းစာေစာင္



10  

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ကို အသုံးျပဳျခင္း

တည္ေဆာက္ပုံ၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပစ္မွတ္အုပ္စုမ်ား

 y သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုၾကာေအာင္ သတ္မွတ္သင္တန္းသားမ်ားဆီ ပစ္မွတ္ထားသည့္ သင္႐ိုးေလးခုရွိပါသည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အလုပ္႐ုံအစည္းအေဝးက 
ေအာက္ပါသင္႐ိုးမ်ားထဲမွ တစ္ခုကိုသာ အသုံးျပဳပါလိမ့္မည္။ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိ သင္႐ိုးပုံစံတစ္ခုစီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ညႊန္ၾကားထားေသာ ကာလတစ္ခုၾကာေအာင္ သင္ၾကားေပးရန္ တိက်စြာ ပစ္မွတ္ထားထားေသာ သင္တန္း 
သားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ သင္႐ုိးတစ္ခုစီကုိဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခခံအက်ဆုံးႏွင့္ မိတ္ဆက္ (ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ထည္ ့
သြင္းျခင္း၏ အေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း၏အေရးႀကီးပုံကို ပုိမုိသတိျပဳမိလာေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ 2 နာရီၾကာ သင္ၾကားရမည့္ သင္တန္း) မွ ႏွစ္ရက္အျပည့္ၾကာျမင့္ေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲအထိ သင္႐ုိးမ်ားကုိ အသီးသီးခြဲျခားထားပါသည္။ ကာလတိုသင္႐ိုးတြင္ပါသည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ ကာလရွည္သင္႐ိုးတြင္လည္း ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်သူက အနီေရာင္သင္႐ိုးေနာက္ကလိုက္ေနသည့္ အျပာေရာင္သင္႐ိုးကို သင္ၾကားေပးရန္ မႀကိဳးစားသင့္ပါ။ ယင္းအစား သင္တန္းပုိ႔ခ်သူက သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ 
အသင့္ေတာ္ဆုံး သင္႐ိုးႏွင့္ ရရွိသည့္အခ်ိန္ကာလကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္တြင္ သင္႐ိုးတစ္ခုစီအတြက္ က႑တစ္ခုစီအလုိက္ သင္ၾကားရမည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား၊ ပံ့ပိုေပးသူမွတ္စုမ်ားႏွင့္ က႑အလုိက္ အရင္းအျမစ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ သင္႐ိုးတစ္ခုစီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အပုိင္းမ်ားအေပၚ ၿခံဳငုံေလ့လာခ်က္တစ္ခုကုိ 
စာမ်က္ႏွာ 13 တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

 y ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သင္႐ိုးအားလုံးအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ လက္စြဲ၏ေနာက္ဆုံး အခန္းတြင္ရွိပါသည္ 

လက္စြဲ၏ေက်ာဘက္ရွိ အရင္းအျမစ္အပိုင္းတြင္ မည္သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သင္႐ိုးကိုမဆို သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္အားလုံးကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ 
ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုအတြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုလိုအပ္ပါက သင္ၾကားရမည့္အပိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္၏ အရင္းအျမစ္ အခန္းႏွင့္ သင္ၾကားရမည့္အပိုင္းအစီအစဥ္၏ 
အရင္းအျမစ္ေကာ္လံတြင္ မွတ္ခ်က္ေပးထားပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မြမ္းမံပါမည္။ အရင္းအျမစ္တစ္ခုခု၏ ေနာက္ဆုံးဗားရွင္းကို ရယူရန္အလို႔ငွာ 
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.htmlကုိ ကိုးကားပါ။

 y ေလ့က်င့္သင္ၾကားသင္႐ိုးသည္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဗဟုသုတ သို႔မဟုတ္ 
နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈ ရွိရန္မလိုအပ္ပါ။

သင္႐ိုးမ်ားထဲမွတစ္ခု (အနီေရာင္သင္႐ိုး) အား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး က်န္သည့္သင္ရုိးမ်ားအား ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္႐ိုးသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈနည္းလမ္းမ်ား
ကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဗဟုသုတရွိေနရန္ မလုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ကာကြယ္ေေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ဗဟုသုတ ရွိေနရန္လည္း မလိုအပ္ပါ။ ထို႔အျပင္ သီးျခား က႑တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သင္႐ိုးမ်ားကို အေကာ
င္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္တြင္ အျခားအဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ အုပ္စုအတြက္လည္း ၎ကုိ တူညီစြာ အသံုးခ်ႏုိင္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ဆုိရလွ်င္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား “ေရာေႏွာပါဝင္ေသာ” အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ (အထူးသျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔မ်ား) ကုိအသုံးျပဳျခင္းက 
သင္တန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ပံ့ပိုးေပးမႈကို ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း အပါအဝင္ ထပ္ေဆာင္း 
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။ ၎က အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ က႑အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ အနာဂတ္တြင္ 
ပုိမုိပံ့ပုိးကူညီေပးၿပီး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ အဆင္ေျပေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကဲျဖတ္မႈကိုလိုအပ္သည္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းကုိ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ နယ္ပယ္ 
အေၾကာင္းအရာတြင္ လိုအပ္ေသာ သီးျခားေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အေျခခံေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အကဲျဖတ္ရန္မွာလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အႀကိဳလက္ေတြ႔ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈ အေပၚတြင္အေျခခံ၍ မ်ဳိးစုံေသာ အေျခခံေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြ
က္ေပးႏုိင္ေစရန္အစီအစဥ္ကုိ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ပါေစ ၎အား ပံ့ပုိးေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ အၿမဲအလို
က္သင့္ေျပာင္းလဲေပးရပါမည္။ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးကို ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ လက္ေတြ႕ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔၊ အျခားအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီသည္ လက္ရွိအစီအစဥ္ကို လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ 
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အဓိကသက္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို ဦးစီးေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။ အင္တာဗ်ဴးမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔အတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားသင့္ပါသည္-

 y ႏိုင္ငံအေျခအေန- သင္တန္းပုိ႔ခ်မည့္သူမ်ားသည္ အေျခခံႏိုင္ငံသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ ေနာက္ဆုံးရ UNOCHA အေျခအေန အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ 
အျခားအစီရင္ခံစာမ်ားမွတစ္ဆင့္) ႏွင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေနသင့္ပါသည္။ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာမ်ား 
(ဥပမာ GPC အေျခအေန အစီရင္ခံစာမ်ား) က မည္သည္တို႔ ျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (က႑အလုိက္ႏွင့္ 
ေအဂ်င္စီအခ်င္းခ်င္းအတြင္း) ရွိေနသနည္း။ မဟာဗ်ဴဟာက် တုံ႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္ (SRP) ကဲ့သို႔ေသာ ေအဂ်င္စီအတြင္း လူအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားက မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက-္ မည္သည့္ လက္ရွိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရနည္းလမ္းကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည့္ အစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ က်င့္သံုးေနသနည္း။ 

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
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 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ ထိေရာက္မႈ- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ မည္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ၎တို႔ကမည္မွ်အထိ ထိေရာက္မႈရွိသနည္း။ ဤနယ္ေျမတြင္ မည္သည့္ 
အကဲျဖတ္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီး ျဖစ္သနည္း။ မည္သည့္ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသနည္း။ တိုးတက္လာသင့္သည့္ ဗဟုသုတ၊ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ားအေပၚတြင္ ဤျပႆနာမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိသနည္း။

 y ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမွ လိုခ်င္ေသာ ရလဒ္/အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ- ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ မည္သည္တို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္/ေမွ်ာ္မွန္းထားသနည္း။ 
ဤသည္ကို မည္ကဲ့သို႔ တိုင္းတာမည္နည္း။ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းအုပ္စုမ်ားကို မည္သူက 
ဆက္လက္ပံ့ပုိးေပးမည္နည္း။

 y ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းအုပ္စ-ု ေမွ်ာ္မွန္းအုပ္စုသည္ မည္သည့္အုပ္စု ျဖစ္မည္နည္း။ က႑အလုိက္ ျဖစ္မည္လား။ အဖြဲ႔လုိက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရး 
အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလား။ ေအဂ်င္စီအလုိက္ ျဖစ္မည္လား။ ေအဂ်င္စီအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္မည္လား။ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမအဆင့္ ျဖစ္မည္လား။

 y သင္ၾကားပုိ႔ခ်ႏုိင္သည့္သူမ်ား- ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအဖြဲ႔ကုိ မည္သုိ႔ အေကာင္းမြန္ဆုံးေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္ကုိ ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည္။ 
 y ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား- ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ မည္သည့္လက္ေတြ႔က်ေသာ 

ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သနည္း။ ဥပမာ - ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအုပ္စု၏ အ႐ြယ္အစားသည္ မည္မွ်ျဖစ္မည္နည္း (ေအာက္တြင္ 
ေဆြးေႏြးထားသည္)၊ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ေနရာ (ေဒသတြင္းလား။ ႏိုင္ငံတြင္းလား။)၊ လိုအပ္သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားက 
မည္သည္တို႔ျဖစ္မည္နည္း။ ဘာသာျပန္သူမ်ား၊ အခ်က္အလက္ရယူျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္ျခင္း၊ အစရွိသည္။

သက္ဆိုင္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအုပ္စုအား အႀကံေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ကို အလိုက္သင့္ျပင္ဆ 
င္ႏိုင္ရန္၊ ယင္းေမးခြန္းမ်ားက သင္ၾကားပုိ႔ခ်မည့္သူမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ သင္႐ိုး/မ်ားအား ခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးပါလိမ့္မည္။ 

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူ အေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းက်ပ္သည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား မရွိေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ 
ေအာက္ပါတို႔ကုိ အသုံးျပဳသင့္သည္။ 

 y အျပာႏွင့္ အနီ သင္႐ိုးမ်ား - ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူ အမ်ားဆုံး 28 ဦးအထိ 
 y အဝါေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ သင္႐ိုးမ်ား - ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူ အမ်ားဆုံး 24 ဦးအထိ

လိုအပ္ခ်က္ အကဲျဖတ္ျခင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအတြက္ စီစဥ္သူမ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထ 
ည့္သြင္းသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ အေထာက္အထားျပသည့္အတိုင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္မ်ားကို နားလည္မႈအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ေမွ်ာ္မွ
န္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအုပ္စု၏ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းမႈကို ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ 

ျဖစ္ႏိုင္ပါက အဖြဲ႔မ်ားအား က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ အလားတူ ဗဟုသုတအဆင့္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ရာထူးအေျခအေနမ်ားတူညီမႈအလိုက္ ခြဲထားရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။ 
ထိုသို႔လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေစရန္ အစီအစဥ္၏ ပါဝင္ေသာအေၾကာင္းအရာကို ပုိမုိလြယ္ကူစြာ 
အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါက သင္ၾကားပုိ႔ခ်မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုအေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး/သို႔မဟုတ္ ဗဟုသုတရွိေသာသူမ်ား 
ပုိမုိပါဝင္လာၾကေစရန္ အခ်င္းခ်င္းပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ တုံ႔ျပန္မႈေပးျခင္းႏွင့္ အုပ္စုလိုက္လႈပ္ရွားျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ေသခ်ာစြာ တိုက္တြန္းသင့္ပါသည္။  

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားေသာ သင္႐ိုးေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔၏ အ႐ြယ္အစားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းမႈ 
ေျပာင္းလဲပါမည္။ စံနမူနာအျဖစ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအဖြဲ႔တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမွသည္ အနည္းငယ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းတြင္ ပံ့ပိုးမႈေပးႏိုင္ေသာ 
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသူ အနည္းဆံုးႏွစ္ဦး ပါဝင္သင့္သည္။ ႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသဘာသာစကားကို ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ 
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသူ အနည္းဆုံးတစ္ဦး ျဖစ္သင့္သည္၊ ႏွစ္ဦးျဖစ္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသူသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေ
ရးတြင္အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ဗဟုသုတရွိသူ 
ျဖစ္ရပါမည္။

သင္တန္း ေနရာႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ သင္႐ုိးအေပၚ မူတည္ၿပီး သင္တန္းေနရာ ေျပာင္းလဲပါလိမ့္မည္။ သင္႐ုိးအားလံုးသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္ -

 y လူ 4-6 ဦး အတြက္ စားပြဲထိုင္ခုံထားရန္ေနရာလြတ္ရွိသည့္ သင္တန္းခန္းမ
 y လက္ပ္ေတာ့၊ ပ႐ိုဂ်က္တာ၊ စခရင္ႏွင့္ ျပသမည့္ ဇာတ္လမ္းတိုမ်ားအတြက္ AV စက္
 y ဝိႈက္ဘုတ္/မ်ား၊ လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားႏွင့္ မင္တံမ်ား
 y ကပ္ခြာတိပ္ႏွင့္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္သုံးႏိုင္ေသာယာယီေကာ္
 y ေရာင္စုံကတ္ထူမ်ား (A5 ႏွင့္ A4)

အစမိ္းေရာငသ္င႐္ိုးအတြက္ ျဖစ္ႏုငိလ္ွ်င ္ေလက့်င္သ့ငၾ္ကားသမူ်ားသည ္နယ္ေျမခမံ်ားျဖစသ္င္ပ့ါသည။္ ယင္းက ပါဝင္ေဆာင႐္ြက္သမူ်ားအေနျဖင္ ့ေလက့်င္သ့ငၾ္ကားမႈအေပၚတြင ္
အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္ၿပီး အျခားေသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပိုမိုေတာင့္တင္းေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါမည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေဆာင္႐ြ
က္ႏိုင္ရန္္ သင္တန္းပုိ႔ခ်သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္အခန္း (ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ပရင္တာတစ္ခုပါေသာ) တစ္ခန္းရႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္။
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ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
သင္႐ိုးမ်ားအား ၿခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္
သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုၾကာေအာင္ သတ္မွတ္သင္တန္းသားမ်ားဆီ ပစ္မွတ္ထားသည့္ သင္႐ိုးေလးခုရွိပါသည္။ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေအာက္ပါသင္႐ိုးမ်ားထဲမွ တစ္ခုကိုသာ 
အသံုးျပဳသြားပါမည္။

အျပာေရာင္ သင္႐ိုး - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း 
သိေကာင္းစရာ

ၾကာခ်ိန္- 2 နာရီ

ေမွ်ာ္မွန္းသင္တန္းသား- က႑အလုိက္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ က႑အလုိက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟုတ္ေသာ ဝန္ထမ္း

သင္႐ိုး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိေပါင္းစပ္ထ
ည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတရား၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည္၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔တြင္ 
မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္သည္ကို မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ၎သည္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သင္တန္းသာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေျခခံရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွတ
ပါးအျခားရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ ၎ကိုအသုံးမျပဳသင့္ပါ။

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား 
ဤအပိုင္းတြင္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
အေရးႀကီးပုံကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ေပးပါသည္။

 y ႏုိင္ငံတကာ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိပံုႏွင့္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၎အား အသုံးခ်မႈကို ရွင္းျပေပးသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အသားေပးေဖာ္ျပကာ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၎တို႔အား အသုံးခ်ျပပါသည္။ 

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို သႏၷိဌာန္ခ်ၿပီး ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၾကဖုိ႔ 
တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား-
ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကို 
ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ၎၏သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္မည္

 y ၎တို႔၏လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ ဥပမာမ်ားကို 
ေျပာဆိုႏိုင္မည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းေလးခ်က္အား နားလည္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပႏိုင္မည္။
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အနီေရာင္ သင္႐ိုး - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း 
မိတ္ဆက္ျခင္း

ၾကာခ်ိန္- 4 နာရီ

ေမွ်ာ္မွန္းသင္တန္းသား- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

သင္႐ိုး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က-္ ဤသင္႐ိုးသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအေၾကာင္း သေဘာတရားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတအျပင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းႈကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အေျခခံနားလည္မႈရွိသြားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသင္႐ိုးသည္ အက်ဥ္းခ်ဳံး ‘ေဆြးေႏြးျပန္သံုးသပ္မႈ’ ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ 
GPC ႏွင့္ IASC အတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ မၾကာေသးမီက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအေၾကာင္း အပ္ဒိတ္လုပ္ရန္ 
ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ၎တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျပရန္ ခိုင္လုံေသာနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား သိရွိေစရန္ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားထားသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးအေနျဖင့္ ဤသင္႐ိုးသည္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ထားေသာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးကူညီသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္အပါအဝင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၾကေစရန္ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ဖုိ႔ တိုက္တြန္းရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား-
ဤသင္႐ိုးက ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
အေရးႀကီးပုံကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ေပးပါသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ရွင္းျပၿပီး 
လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနတြင္ ၎၏သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈကို ေဆြးေႏြးေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အသားေပးေဖာ္ျပကာ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၎တို႔အား အသုံးခ်ျပပါသည္။ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ လက္ေတြ႔တြင္ မည္သူ႔ထံ၌ တာဝန္ရွိသည္ကို ရွင္းလင္းေျပာျပေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာ၌ သံႏၷ႖ိဌာန္ခ်၍ အျခားသူမ်ာကို ပံ့ပိုးကူညီၾကေစရန္တိုက္တြန္းအားေပးၿပီး ယင္းကုိ ေအာင္ျမင္ေအာ
င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြးမ်ားကုိလည္း ပံ့ပုိးေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိ႐ွိေအာင္ ေျပာျပေပးပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား-
ဤသင္႐ိုးကုိ ေလ့လာၿပီးေနာက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကို 
ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ 

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
ယင္း၏ တန္ဖိုးကို နားလည္ၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ႏိုင္ငံတြင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ 
အျခားလူမ်ားပါ သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္အေပၚ ၎တို႔၏နားလည္မႈကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿပီး 
အစီအစဥ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၎တို႔၏လက္ေတြ႔ အသုံးခ်မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးႏိုင္မည္။

 y ညႇိႏိႈင္းထားေသာ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၾကေစရန္ ခိုင္လုံေသာ အဆင့္မ်ားကုိ 
ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္မည္။

သင္႐ိုး အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳထားေသာ အခ်ိန္ဇယား-
09:00 – 09:50 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ပါသလဲ။

09:50 – 11:30 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္

11:30 – 12:30 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း

12:30 – 13.00 နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 
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အဝါေရာင္ သင္႐ိုး - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

ၾကာခ်ိန-္ 1 ရက္

ေမွ်ာ္မွန္းသင္တန္းသား- လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လက္ေတြ႔ပံ့ပုိးေပးေနသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟုတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

သင္႐ိုး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္႐ိုးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အေျခခံမိတ္ဆက္ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
၎က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာ၌ ပံ့ပိုးေပးရန္ ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္အခ်ဳိ႕ကို လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ 
ကာလတိုလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးသည္။ ၎သည္ က႑အလုိက္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေ
ရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာ၌ ခိုင္လုံေသာ ပံ့ပိုးမႈလိုအပ္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ပယ္မွမဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္လည္း 
သင့္ေတာ္ပါသည္။. သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ ပိုမိုေလးနက္သည့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္မႈကုိ လုိအပ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ဖူးသည့္ 
အေတြ႔အႀကံဳ သို႔မဟုတ္ ဗဟုသုတ အနည္းငယ္မွ လုံးဝမရွိေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နယ္ပယ္မွမဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ မသင့္ေတာ္ပါ။

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား-
ဤသင္႐ိုးက ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေရးႀကီးပုံကို 
လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ေပးပါသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ရွင္းျပၿပီး 
လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနတြင္ ၎၏သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈကို ေဆြးေႏြးေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အသားေပးေဖာ္ျပကာ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၎တို႔အား အသုံးခ်ျပပါသည္။

 y က႑အလုိက္ အစီစဥ္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္မႈ၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ခ်င့္တြက္မႈ လုပ္ေဆာင္သည့္အဆင့္လုံးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ ခုိင္လုံေသာ နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိ႐ွိေအာင္ ေျပာျပေပးၿပီး ၎တို႔၏တန္ဖိုးႏွင့္ အသုံးခ်မႈကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပပါမည္

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား-
ဤသင္႐ိုးကုိ ေလ့လာၿပီးေနာက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကို 
ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ 

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ 
သက္ဆိုင္မႈကို နားလည္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ကာ ယင္းကုိအျခားသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္

 y ၎တို႔၏လက္ရွိ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း
ကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခုိင္လံုေသာ ဥပမာမ်ားကို ေျပာဆိုႏိုင္မည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္အေပၚ ၎တို႔၏နားလည္မႈကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿပီး 
အစီအစဥ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၎တို႔၏လက္ေတြ႔ အသုံးခ်မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးႏိုင္မည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ာကို ပံ့ပိုးရန္ ၎တို႔အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပန္လည္ သတိရေစမည္

သင္႐ိုး အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳထားေသာ အခ်ိန္ဇယား-
09:00 – 09:50 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ပါသလဲ။

09:50 – 10:30 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

10:30 – 10:50 လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္

10:50 – 12:30 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ 

12:30 – 13:30 ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္

13:30 – 14:40 လက္ေတြ႔တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း- အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 

14:40 – 15:00 လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္ 

15:00 – 16:30 လက္ေတြ႔တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း- ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

16:30 – 17:30 နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
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အစိမ္းေရာင္ သင္႐ိုး- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကုိ 
ေလ့က်င့္ျခင္း

ၾကာခ်ိန-္ 2 ရက္

ေမွ်ာ္မွန္းသင္တန္းသား- လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လက္ေတြ႔ပံ့ပုိးေပးေနသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟုတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

သင္႐ိုး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္႐ိုးသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ၎က စီမံကိန္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလ
မ္းကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ 
စြမ္းရည္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အထူးအသားေပးထားပါသည္။ ၎သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ပယ္မွမဟုတ္သည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး အုပ္စုႏွစ္ခုစလံုးမွ ပါဝင္သူမ်ားကုိ ေပါင္းစည္း၍လည္း ၎ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ (ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကာကြ
ယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ပယ္မဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းအုပ္စုတစ္ခုကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အုပ္စုႏွစ္ခုၾကားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ျဖစ္ေစၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အျပန္အလွန္ပံ့ပိုးေပးမႈကို အားေပးပါသည္။ ၎က အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ က႑အခ်င္းခ်င္း 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ အနာဂတ္တြင္ ပုိမုိပံ့ပုိးေပးၿပီး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ အဆင္ေျပေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား-
ဤသင္႐ိုးက ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ 
အေရးႀကီးပုံကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ေပးပါသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ရွင္းျပၿပီး 
လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနတြင္ ၎၏သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈကို ေဆြးေႏြးေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အသားေပးေဖာ္ျပကာ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၎တို႔အား အသုံးခ်ျပပါသည္။

 y က႑အလုိက္ အစီစဥ္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္မႈ၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ခ်င့္တြက္မႈ လုပ္ေဆာင္သည့္အဆင့္လုံးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ ခုိင္လုံေသာ နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိ႐ွိေအာင္ ေျပာျပေပးၿပီး ၎တို႔၏တန္ဖိုးႏွင့္ အသုံးခ်မႈကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပပါမည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ လက္ေတြ႔တြင္ မည္သူကတာဝန္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ အေလးအနက္ေဖာ္ျပၿပီး 
လက္ရွိညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ ၎၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို သႏၷိဌာန္ခ်ၿပီး ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၾကဖုိ႔ 
တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း 
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အစိမ္းေရာင္ သင္႐ိုး- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကုိ 
ေလ့က်င့္ျခင္း

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား-
ဤသင္႐ိုးကုိ ေလ့လာၿပီးေနာက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကို 
ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ 
သက္ဆိုင္မႈကို နားလည္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ကာ ယင္းကုိအျခားသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္အေပၚ ၎တို႔၏နားလည္မႈကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿပီး 
အစီအစဥ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၎တို႔၏လက္ေတြ႔ အသုံးခ်မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးႏိုင္မည္။

 y က႑အလုိက္ အစီအစဥ္ကုိ အကဲျဖတ္မႈ၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ ခ်င့္တြက္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ 
အဓိကအခ်က္မ်ာားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးထားသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ာကို ပံ့ပိုးရန္ ၎တို႔အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပန္လည္ သတိရေစမည္

သင္႐ိုး အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳထားေသာ အခ်ိန္ဇယား-

ရက္ 1 

09:00 – 10:00 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ပါသလဲ။

10:00 – 11:00 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

11:00 – 11:20 လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္

11:20 – 12:20 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိအခ်က္မ်ား (အပိုင္း I)

12:20 – 13:20 ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္

13:20 – 14:20 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိအခ်က္မ်ား (အပိုင္း II)

14:20 – 16:00 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 

16:00 – 16:20 လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္ 

16:20 – 17:40 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

ရက္ 2

09:00 – 09:50 ပထမတစ္ရက္အေၾကာင္း ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္

09:50 – 10:50 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေဘးကင္းစြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈ

10:50 – 11:10 လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္

11:10 – 12:00 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြဲမွားစြာျပဳမူျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္ (PSEA) အေလးေပးေဆာင္ရြက္မႈ

12:00 – 13:00 ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္

13:00 – 14:00 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း

14:00 – 14:20 လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္ 

14:20 – 16:00  လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး စီမံခ်က္မ်ား

16:00 – 17:00 နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
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အျပာေရာင္ သင္႐ိုး -  
သိေကာင္းစရာ
အခ်ိန္ - 2 နာရီ

ေမွ်ာ္မွန္း သင္တန္းသား - က႑အလုိက္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ က႑အလုိက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အပါအဝင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟုတ္ေသာ ဝန္ထမ္း 

သင္႐ိုး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ - ဤသင္တန္းတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတရား၊ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးသည္၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔တြင္ မည္ကဲ့သို႔ 
လုပ္ေဆာင္သည္ကို မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ၎သည္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္သင္တန္းသာျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
အေျခခံရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွတပါးအျခားရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုခုအတြက္ ၎ကိုအသုံးမျပဳသင့္ပါ။

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား -  ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ / အတြဲလိုက္ေဆြးေႏြးမႈ / မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးမႈ / အျပန္အလွန္ 
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား



20  အျပာေရာင္ သင္႐ိုး 

သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေရးႀကီးပုံကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ေပးပါသည္။

 y ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပုံႏွင့္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၎အား အသံုးခ်မႈကုိ ရွင္းျပေပးသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ကို 
ေဖာ္ျပေပးၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပကာ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၎တို႔အား 
အသုံးခ်ျပပါသည္။

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
သႏၷိဌာန္ခ်ၿပီး ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစပ္
ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ၎၏သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္မည္

 y ၎တို႔၏လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ ဥပမာမ်ားကို ေျပာဆိုႏိုင္မည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းေလးခ်က္အား 
နားလည္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပႏိုင္မည္။

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ လူအမ်ားသည္ က႑အလုိက္ 
အစီအစဥ္အတြင္း ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရယူၿပီး ႏွစ္သက္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆုိထားပါသည္-  “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ 
ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ ရွိပါသည္ - 
၎တို႔မွာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကို ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ 
ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y သင္တန္းမစတင္ခင္ PowerPoint ဆလိုက္တစ္ခုအေပၚတြင္ ေဟတီႏိုင္ငံမွ ေကာင္ေလး၏ပုံကုိ ထည့္ထားပါ သို႔မဟုတ္ 
၎ပုံအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအခန္းတစ္ေနရာတြင္ ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေအာင္ ျပသထားပါ။

 y ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေဒသတြင္းမွ သင့္ေတာ္သည့္ပုံတစ္ပုံကို အသုံးျပဳပါ။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဗီဒီယို သည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ဖြင့္ျပရန္အသင့္ျဖစ္ 
မျဖစ္ စစ္ေဆးပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 1- ေဟတီႏိုင္ငံမွ ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံ (စာမ်က္ႏွာ 156)

အရင္းအျမစ္ 3- GPC အက်ဥ္း (စာမ်က္ႏွာ 162)

အရင္းအျမစ္ 4- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဗီဒီယုိ (စာမ်က္ႏွာ 163)

အရင္းအျမစ္ 5- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (စာမ်က္ႏွာ 164)

PPT ဆလိုက္ - သင္႐ိုး သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - GPC ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

PPT ဆလိုက္ - GPC တာဝန္ခံမႈအေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

PPT ဆလိုက္ - 5 IASC သႏၷိ႒ာန္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - GPC ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းအေၾကာင္း အဓိပၸါယ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

PPT ဆလုိက္ - ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အဆင့္ဆင့္

PPT ဆလိုက္ - လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား

5 မိနစ္ ႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း

 y ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ သင့္ကုိယ္သငမ္ိတ္ဆက္ပါ ။

 y ေဝဖန္အႀကံဳျပခ်က္ရယူရန္ ေရခ်ဳိးခန္းမ်ား / လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္မ်ား / အေရးေပၚ ထြက္ေပါက္မ်ား / 
အဆက္အသြယ္အမွတ္မ်ားစသည့္ အိမ္မႈကိစၥအမွတ္မ်ားအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပ့ံပုိးေပးပါ။

 y သင္႐ိုး သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ားကုရိွင္းလင္းတင္ျပေပးပါ ။

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးန
ည္းလမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကုိ ဆုိလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ ၎၏သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္မည္ 

 y ၎တို႔၏လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ ဥပမာမ်ားကုိ ေျပာဆုိႏိုင္မည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက 
အေၾကာင္းရင္းေလးခ်က္အား နားလည္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပႏိုင္မည္။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ ၎တို႔၏အမည္ကို 
အခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆကခ္ိုင္းပါ။

PPT ဆလိုက္ 

10 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမွာလဲ။

 y ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးတြင္ ကၽြႏု္ပ္ရွိေနရသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေရးႀကီးပုံျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိရုွင္းျပပါ ။ 

 y ခ်ဳိင္းေထာက္ျဖင့္ ေရေျမာင္းကို ျဖတ္ေလွ်ာက္ေနသည့္ ေဟတီမွ ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံကိျုပသပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညေီမးျမန္းပါ- ေကာင္ေလး ဘယ္ကို သြားေနသည္ဟု သင္ထင္ပါသလဲ။ 

အေျဖမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးစင္တာ / ေဈးသုိ႔ / သူ႔အိမ္သုိ႔ / ေက်ာင္းသို႔ / သန္႔စင္ခန္းသုိ႔ တုိ႔ပါဝင္ႏုိင္သည္။ 
ဤေမးခြန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ က်န္းမာေရး၊ 
အစားေရဆာဖူလံုေရး၊ ပညာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး) ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စာရင္းတစ္ခုကို ရရိွရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 y ေအာက္ပါ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကို အသုံးျပဳၿပီး ေကာင္ေလး၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကိျုဖစ္ေျမာ
က္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပါ ။

 y ထုိေကာင္ေလးသည္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူခြင့္ရွိမည္ဟု 
သင္ထင္ပါသလား။ မည္သည္ေၾကာင့္ထင္ပါသနည္း / မထင္ပါသနည္း။

 y မည္သည့္အခက္အဲမ်ားရင္ဆိုင္ရမည္နည္း။ မည္သည္ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္နည္း။
 y အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရန္ ထိုေကာင္ေလးအတြက္ လုံၿခံဳမႈရွိပါသလား။
 y အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ ရယူႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း 

ထိုေကာင္ေလးႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းထားသည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။
** သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုစီက လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္ကိရုွင္းျပပါ-

 y သန္႔စင္ခန္းသြားျခင္း = ေရ၊ ေရဆိုးေရႏုတ္စနစ္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရးသန္႔ရွင္းေရး (ေဆးေၾကာျခင္း)
 y ေက်ာင္းသို႔သြားျခင္း = ပညာေရး
 y က်န္းမာေရးစင္တာသို႔ သြားျခင္း = က်န္းမာေရး
 y အစရွိသည္ျဖင့္

 y လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိခု်ေရးပါ။

အရင္းအျမစ္ 1- 
ေဟတီႏိုင္ငံမွ 
ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံ  
(စာမ်က္ႏွာ 156)
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 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညီ ေမးျမန္းပါ။ ထုိေကာင္ေလးအေနျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ရယူႏိုင္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ မည္သူ႔ထံတြင္ တာဝန္ရွိသနည္း။  

အေျဖမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္ (ဥပမာ Handicap International, 
UNHCR)။ “အေျဖမွန္” မွာ အားလုံးတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y ေကာင္ေလးအတြက္ ေျခတုဖန္တီးေပးျခင္းကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ 
အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ေကာင္ေလးသည္ ၎တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္မွာ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး (ဥပမာ သန္႔ရွင္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
အစရွိသည္တို႔) တြင္္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းရွင္းျပပါ။

ဘီးတပ္ကုလားထိုင္မ်ားသုံးေသာ ကေလးမ်ား (ကေလးမ်ား၏ 5% ေအာက္က) ရွိေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ NGO တစ္ခုအား ဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးပါ။ ဤ NGO က 
၎တုိ႔ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဟတီႏိုင္ငံမွကေလးကဲ့သုိ႔ေသာ ကေလးမ်ား 
အလြယ္တကူ “ရယူ” ႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းတြင္ရႏိုင္ေသာ ကေလးအ႐ြယ္သံုး ခ်ဳိင္းေထာက္ႏွင့္ ဘီးတပ္
ကုလားထုိင္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔က ၾကမ္းခင္းမ်ား ေျပာင္ေခ်ာေနၿပီး 
ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားမရွိသည့္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ တြင္းအိမ္သာမ်ားကို မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ေသခ်ာစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္- ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေနရာမွ ဥပမာတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳပါ။

 y ယခင္ ဥပမာသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ 
ဥပမာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကိုယ္စား 
လွယ္အားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရႏိုင္သည္ (ဥပမာ - ေျခတုေထာက္ပံ့ျခင္း)။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ေစေရးအတြက္ ၎တို႔အားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။

15 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား နားလည္ျခင္း

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အတြဲလိုက္ခြဲေပးၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏စိတ္ကူးမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညမီွ်ေဝခိုင္းပါ။ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည့္ 
အခ်က္အားလုံးကို ေ႐ြးထုတ္ၿပီး အားျဖည့္ေပးပါ- 

 y အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း 
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အစီစဥ္မ်ားတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊
 y ဝန္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y တာဝန္ခံမႈ
 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအာလုံးထံသို႔ GPC အက်ဥ္းခ်ဳပ ္၏ မိတၱဴမ်ားေပးေဝၿပီး PowerPoint ဆလိုက္မွ ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ GPC အဓိပၸါယ္ကို ဖတ္ျပပါ-

“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားကို အဓိပၸါယ္ရိွစြာရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ 
ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိပါသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သည္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္သနည္း 
(ထုတ္ကုန္) ေပၚတြင္ အေလးေပးထားသည္၊ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သနည္း 
ပို၍အေလးေပးထားၿပီး ယင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား အစုအဖြဲ႔အားလံုးႏွင့္ ပ႐ိုဂရမ္/ပေရာဂ်က္သက္တမ္း
တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္းကိရုွင္းျပပါ ။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထား 
ေသာ ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ယင္းသည္ လူသားအခ်
င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးကုိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္သူအားလုံး၏ တာဝန္ဝတၱရားျဖစ္သည့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ နိစၥဓူဝ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကၽြမ္းက်
င္သူ၏ ပံ့ပိုးမႈ မလိုအပ္ပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4 ကို ၾကည့္ပါ

အရင္းအျမစ္ 3-  
GPC အက်ဥ္း 
(စာမ်က္ႏွာ 162)

PPT ဆလိုက္
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60 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအားလုံးထံ GPC အက်ဥ္းခ်ဳပ ္မ်ား၏ မိတၱဴကိေုပးေဝပါ။

 y GPC အက်ဥ္းခ်ဳပတ္ြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
ကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ ေလးခ်က္ကိဖုတ္ျပပါ- 

1. ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ 
2. အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူသံုးစြဲခြင့္ - လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အခက္အခဲမရွိ ရယူႏုိင္ျခင္း
3. တာဝန္ခံမႈ 
4. ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေဝမႈ။

GPC ၏ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ႏွင့္ နယ္ပယ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားၾကားတြင္ ခိုင္မာေသာ 
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 5

 y အဓိကအခ်က္မ်ားအေၾကာင္း မေဆြးေႏြးခင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ျခင္းဆုိင္ရာ အဓိကအခ်က္ ေလးခ်က္အေၾကာင္း ဗီဒီယိုအတိုေလးျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ 

 y ဗီဒီယိုကိဖုြင့္ျပပါ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ 2014 တုိ႔ကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း အြန္လိုင္းတြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္  
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html

မွတ္ခ်က္- ဗီဒီယုိဖြင့္ျပ၍ မရႏိုင္ပါက မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။

 y မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ 
အခ်ိန္အေျမာက္အမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါေမးခြန္း အခ်ဳိ႕ ကိေုဆြးေႏြးပါ။

မွတ္ခ်က္- သင့္တြင္ အခ်ိန္မည္မွ်ရွိသည္အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး သင္ေမးမည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေ႐ြးပါ။ သင့္တြင္ 
အခ်ိန္အနည္းငယ္သာရွိပါက ဗီဒီယုိႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိသာ ေမးျမန္းပါ။ 

ဗီဒီယိုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္-

 y ဗီဒီယိုအေပၚ သင္တုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားက မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။

 y ၎က အသစ္ / ကြဲဲျပားျခားနားေသာ အရာတစ္ခုခုကုိ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသလား။

 y ဗီဒီယိုပါ အေၾကာင္းအရာအားလုံးကို သင္သေဘာတူပါသလား။

‘ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ဦးစားေပးၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈျဖစ္ေစျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ’ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး-

 y ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား မည္သည့္နည္းျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပိုမုိ ႀကံဳေတြ႔ေစျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို လြဲမွားစြာျပဳမူေစျခင္းတို႔အား မသိမသာျဖစ္ေစႏိုင္သနည္း။  

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 6 ကို ၾကည့္ပါ

 y တန္ျပန္ဆိုးက်ဳိးမွန္သမွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေန 
ျဖင့္မည္သည္ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 7 ကို ၾကည့္ပါ

 y အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးႏိုင္ရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေန 
ျဖင့္မည္သည္ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 8 ကို ၾကည့္ပါ

 y ေအာက္ပါတို႔အတိုခ်ဳံးၿပီး ရွင္းျပပါ-

1. အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကို 
အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါမည္။

2. ေလးစားသမႈမရွိျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥရပ္ကုိ သီးသန္႔ မထားရွီျခင္း၊ 
ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။

အရင္းအျမစ္ 3-  
GPC အက်ဥ္း 
(စာမ်က္ႏွာ 162)

အရင္းအျမစ္ 4- ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း
ကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 
ဗီဒီယို (စာမ်က္ႏွာ 163)



24  အျပာေရာင္ သင္႐ိုး

အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး- 

 y မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီကို အခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားက ရယူခြင့္ႏိုင္ခြင့္ မရွိရသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 9 ကို ၾကည့္ပါ

 y အကူအညီ ရယူႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရေသာ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ရယူခြင့္ရရွိႏုိင္ေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ မည္သည့္ အထူးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 10 ကို ၾကည့္ပါ 

 y ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔သည္ 
ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိုခ်ဳံး ၍ ရွင္းျပပါ-

a. အေရအတြက္လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိၿပီး အရည္အေသြးတြင္ ေကာင္းမြန္ရမည္ 
b. ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ပံ့ပိုးေပးထားရပါမည္
c. ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ရမည္
d. ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္အလားအလာရွိသည့္ လူမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္ရမည္ 
e. ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးအရ ရယူႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္
f. ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး လူမႈေရးအရ လက္ခံ၍ရ ရပါမည္

တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍- 

 y မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တာဝန္ခံမႈက အေရးႀကီးေၾကာင္းေမးျမန္းပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ႏိႈက္ယူစဥ္တြင္ လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ 
စိတ္ကူးမ်ားကိခု်ေရးထားပါ။

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသၿပီး တာဝန္ခံမႈအေၾကာင္း GPC အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ကုေိဆြးေႏြးေပးပါ။

အက်ဳိးခံစားသူမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈ - ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေပးမႈသည္ လိုအပ္ခ်က္ကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ ကုိ ထိခုိက္ခံစားသူမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းတာႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ 
တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ပါ။

 y ျပည္သူမ်ားအတြက္ သင္တာဝန္ခံႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းေတြက မည္သည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းေမးျမန္းပါ။ 

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသၿပီး (သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈ (AAP) 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ေဘာင္မွ) IASC သႏၷိ႒ာန္ 5 ခ်က္ကိေုဆြးေႏြးပါ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 11 ကို ၾကည့္ပါ

 y ၎တို႔သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုလုံးက ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ 
သႏၷိ႒ာန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားသတိေပးပါ။ ၎တို႔အား www.humanitarianinfo.org/
iascတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ AAP ေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ေဘာင္ကို ရည္ညႊန္းေပးပါ။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အျခားအဓိကက်ေသာ 
အခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ တာဝန္ခံျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အထူးသျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာသည့္ 
စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ အက်ိဳးရလဒ္အေၾကာင္း မွတ္သားထားပါ။

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ့ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး-

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းတို႔က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးသည္ကိေုမးျမန္းပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ ႏိႈက္ယူစဥ္တြင္ လွန္ႏုိင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ စိတ္ကူးမ်ား 
ကုိခ်ေရးထားပါ။ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတံု႔ျပန္ေျဖဆိုခ်က္မ်ားကုိ စာရင္းလုပ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ-

 y ၎က ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ေလးစားသမႈရွိျခင္းကို ဖန္တီးေပးသည္
 y ၎က ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရိွၿပီး ထိေရာက္မႈရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကူညီေပးသည္
 y ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရၿပီးေနာက္ ဘဝအတြက္ စြမ္းရည္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစသည္
 y ၎က လူအမ်ားကို ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဘဝမ်ားကို ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေစသည္ - သူတစ္ပါးကို 

အားကိုးေနရျခင္း ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး မိမိကိုယ္ကိုမွီခိုမႈတစ္ရပက္ို တိုးတက္ေစသည္။

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသထားၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေပးျခင္းအေၾကာင္း 
GPC အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပက္ုိ ေဆြးေႏြးပါ။

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေပးျခင္း- မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း တုိးတက္ေစၿပီး၊ 
ေနစရာ၊ အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔အား ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ 
ရယူပိုင္ခြင့္အပါအဝင္ လူအမ်ားအား ၎တုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆုိႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။

PPT ဆလိုက္

PPT ဆလိုက္

PPT ဆလိုက္
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 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသထားၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္ဆင့္ကို ေဆြးေႏြးေပးပါ။b

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 12 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အၿမဲ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္းကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားသတိေပးပါ။

 y ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကုိ မည္ကဲ့သို႔ ရယူႏုိင္ေၾကာင္းကိေုမးျမန္းပါ။ လူအမ်ားအျပားအား ၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ကူညီႏိုင္သနည္း။

 y လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္တစ္ခုေပၚတြင္ အေျဖမ်ား ခ်ေရးပါ။

 y တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိမႈမ်ား၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအျပင္ မပါသည့္ အမ်ားကို အေလးေပး 
ေျပာၾကားလ်ကေ္ဆြးေႏြးပါ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 13 ကို ၾကည့္ပါ

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသပါ-။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာလႊဲေပးျခင္းဆိုသည္မွာ လူမ်ားအတြက္ 
"ၿပီးေျမာက္ေအာင္" ေဆာင္႐ြက္ေပးထားသည့္ အရာမဟုတ္ပါ၊ ၎သည္ အသင္းအဖြဲ႔အတြင္းရွိ လူအမ်ားက 
၎တို႔၏အေျခအေနကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ၎တို႔၏ ဗဟုသုတႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ 
၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္းမ်ား 
ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

PPT ဆလိုက္

PPT ဆလိုက္

25 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဥပမာမ်ား

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အစိတ္အပုိင္းအသီးသီး၏ 
အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဥပမာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ 
လက္ကမ္းစာတစ္ေစာငပ္ံ့ပိုးေပးပါ။

 y ၎တို႔၏ အေျခအေနႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးန
ည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အစိတ္အပုိင္းအသီးသီး၏ အေကာင္းႏွင့္ 
အဆုိး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရန္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အုပ္စုလုိက္ေ္ဆာင္႐ြက္ခိုင္းပါ။ 

 y မ်က္ႏွာစုံညီ၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပမာမ်ားကို မွ်ေဝရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားဖိတ္ေခၚပါ။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ ေယဘုယ်ေကာင္းမြန္ေသာ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ အေရးႀကီးပုံကိအုသားေပး 
ေျပာၾကားပါ (ဥပမာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပထားသည့္အတိုင္း - လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
လုပ္သား အမ်ားစုသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္)-

 y အစီအစဥ္/စီမံကိန္းသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ
 y ကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ား ပါဝင္ျခင္း
 y လိင္၊ အသက္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈအလုိက္ ေဒတာမ်ားကို ခြဲထုတ္ျခင္း
 y လုံၿခဳံၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ တုံ႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ပါဝင္ေသာ ခိုင္လုံသည့္ 

တာဝန္ခံမႈ
 y အားနည္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္
 y ဒုကၡမေပးေရး/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒသတြင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပဋိပကၡအေျချပဳ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကုိ အသံုးခ်မႈ
 y ေဒသတြင္း လုပ္ႏိုင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
 y က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ သီးျခားလူစုမ်ားအတြက္ 

လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း

 y အေရးႀကီးသည့္အခါ ဤေယဘုယ်ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ မလုံေလာက္ေၾကာင္း
ကိထုပ္ေလာင္းအတည္ျပဳပါ။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စည္းမ်ဥ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ 
အေျခအေနကိုဖန္တီး၍ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္ 5-  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းႏွင့္  
အဆိုး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြ 
က္ခ်က္ (စာမ်က္ႏွာ 164) 
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5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ လူအမ်ားသည္ က႑အလုိက္ 
အစီအစဥ္အတြင္း ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရယူၿပီး ႏွစ္သက္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆုိထားပါသည္- “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာရယူခြင့္၊ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ 
ရွိပါသည္ - ၎တို႔မွာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကို ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ 
ျဖစ္သည္။ 

PPT ဆလိုက္ 

a. ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ NRC၊ 2008၊ စာမ်က္ႏွာ 79-81
b. အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ။

သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမွာလဲ။ 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ လမ္းညႊန္ေပးရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ 
အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည့္ - ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာလႊဲေပးျခင္းတို႔ကို ႏိႈက္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 y ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔သည္-
a. အေရအတြက္လံုလုံေလာက္ေလာက္ရွိၿပီး အရည္အေသြးတြင္ ေကာင္းမြန္ရမည္ 
b. ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ပံ့ပိုးေပးထားရပါမည္
c. ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ရမည္
d. ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္အလားအလာရွိသည့္ လူမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္ရမည္
e. ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးအရ ရယူႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္
f. ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး လူမႈေရးအရ လက္ခံ၍ရ ရပါမည္ 

 y ေဟတီမွ ေကာင္ေလး၏ ျဖစ္စဥ္တြင္ ၎သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ လြြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီ ရယူႏုိင္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ရယူခြင့္ရွိမႈတို႔တြင္ သိသိသာသာ 
ကန္႔သတ္ထားခံရပါသည္။ 

 y ေကာင္ေလးအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းက ၎သည္သင့္ေတာ္သည့္ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ရယူခြင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ထားျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။  သင့္ေတာ္ေသာ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ရယူခြင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္း 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2

ေကာင္ေလးသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးက 
က႑တစ္ခုကေနပါဝင္ေၾကာင္း ခြဲျခားသိႏိုင္ရန္ ပါဝင္ဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ ဤေမးခြန္းေမးရျခင္းျဖစ္ပါသည္ -

a. ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တည္ေနရာအတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးထားၿပီး ျဖစ္ျခင္း
b. ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ရယူႏိုင္ျခင္း 
c. ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ဆက္ဆံခံထားရျခင္း။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သာမဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတြင္းအစိုးရတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၎တုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ 
ေနထိုင္ေရး၊ ယာယီစခန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္း အစရွိသည္တို႔တြင္ ၎တို႔ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ကို သိနားလည္ရမည္။ 
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ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား နားလည္ျခင္း 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ ဆုိလုိရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ကူးအခ်ိဳ႕မွာ-

 y ေရ၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေရဆိုးႏုတ္စနစ္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးျခင္း (သန္႔ရွင္းေရး) ကဲ့သို႔ေသာ အျခားက႑မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာျခင္း

 y စီမံကိန္း သက္တမ္း (အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္း) အဆင့္အားလုံးအတြင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာျခင္း

 y လူအမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈရွိ မရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားျခင္း
 y အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ လူအမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ေလးစားခံရျခင္းရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားျခင္း
 y အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y အုပ္စုအားလုံး ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႏၱရာယ္မ်ားကို သတိျပဳမိျခင္း
 y လူအမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚတြင္ လက္ရွိ အခန္းက႑ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္း 
အခ်ဳိ႕ေသာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ‘ေဘးကင္းလုံၿခံဳေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း’ သို႔မဟုတ္ ‘ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း’ ကဲ့သို႔ေသာ 
အလားတူစိတ္ကူးမ်ားကို ေပးရန္ မတူညီေသာ ပညာရပ္ေဝါဟာရကို အသုံးျပဳသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနတတ္သည္။ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစ
ပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း’ သည္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (IASC) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစုအဖြဲ႔ (GPC) မွ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ 
ပညာရပ္ေဝါဟာရျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းကုိ ျမႇင့္္တင္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ 
ထိခုိက္ခံရသည့္လူစုမ်ားအေပၚ အသားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားအား ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိရန္၊ ကုစားမႈမ်ားကုိ ရယူရန္ႏွင့္ လြဲမွားစြာအျပဳခံရမႈ၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ျပန္လည္နာလန္ထူလာႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကူညီမႈက အေရးႀကီးပုံတို႔ အၿမဲတေစ 
မပါဝင္ပါ။
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ဤေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို သိရွိလိုၾကေပမည္။ ေအာက္ပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေျပာျပေပးသင့္ပါသည္- 

“သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ ဥပေဒမ်ား (ဥပမာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထာေရး ဥပေဒ၊ ဒုကၡသည္ဥပေဒ) ၏ 
စာသားႏွင့္ ဆုိလိုရင္းႏွင့္အညီ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ေလးစားၾကရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအားလုံး။”  
အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (IASC, 1999)

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ဆိုလိုရင္းကို အျပည့္အစံု ရွင္းျပရန္အတြက္သာ အဓိက အာ႐ံုမစုိက္သင့္ပါ။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေ
ပးသူသည္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသားေပးေျပာျပသင့္ၿပီး 
ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားအားလုံး၏ 
တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးေပးေျပာျပရန္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပသင့္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ မည္သည့္အေသးစိတ္ ေမးခြန္းမ်ားကိုမဆို ေျဖဆိုေပးႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်သူသည္ IASC အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ပါသည့္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ သိထားသင့္ပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိသည္ကုိ IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (IASC) သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ပင္မအစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္သည္ (၎တြင္ ကုလသမဂၢ (UN)၊ Red Cross၊ Red Crescent Movement ႏွင့္ NGO မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္)။ 

IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ‘အားလံုးၿခံဳငံုေသာ’ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္သည္ဟု 
က်ယ္ျပန္႔စြာ မွတ္ယူၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၏ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ လူအမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ 
၎ကအေရးႀကီးပါသည္။ ေအဂ်င္စီအမ်ားစုက IASC ၏ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳကာ ၎တို႔၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြ
က္ခ်က္မ်ားတြင္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္အဓိပၸါယ္ကို ဆက္လက္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ 
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IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းလင္းျခင္း- ‘လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအားလုံး’
အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေသာ၊ ကုစားေသာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးျခင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ကာလတို၊ အလယ္အလတ္ကာလႏွင့္ ကာလရွည္အျဖစ္ အသီးသီး တစ္ခါတစ္ရံ 
ေဖာ္ျပပါသည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္သုံးမ်ဳိး၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ ဥပမာမ်ား- 

1. အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္ဆုိသည္မွာ ေပၚထြက္လာေသာ သို႔မဟုတ္ ရွိၿပီးသားျဖစ္ေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈပုံစံတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး ၎ကဲ့သုိ႔ အမႈကိစၥမ်ိဳး အဖန္တလဲလဲျဖစ္ျခင္းကုိ တားဆီးရန္၊ ၎ကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ 
လက္ငင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ (ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာျမင့္ႏုိင္ေသာ္လည္း) အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သေဘာမ်ိဳး ရွိကာ အၾကမ္းဖက္တစ္ခု၏ လက္ငင္း ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာမ်ားကို ခံစားေနရသည့္ သီးျခား 
အရပ္သားအုပ္စုတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ၎တို႔သည္ အဓိကအားျဖင့္ အလြဲသုံးစားလုပ္သည့္ပုံစံကို ရပ္တန္႔ရန္၊ တားဆီးရန္သို႔မဟုတ္ 
ေလ်ာ့ပါေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ- လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသုံးစားလုပ္ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ ေဘးကင္းစြာ လမ္းညႊန္ေပးျခင္း

ဥပမာ- အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား IDP ယာယီစခန္းတစ္ခု အျပင္ဘက္သို႔ သြားရန္မလိုအပ္ေစရန္ NFI ျဖန္႔ေဝျခင္းတစ္ခု၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထင္းမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း

2. ကုစားေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်ကသ္ည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ ခံရၿပီးေနာက္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ထိခိုက္မႈအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္ေပးျခင္းတိုျဖင့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ကုစားေရးလႈ
ပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ၿပီး အလြဲသုံစားျပဳခံရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖင့္ 
ရွင္သန္ေနရသူမ်ားကို ကူညီရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ၎တြင္ ထိုသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ မိသားစုမ်ားကို ဇစ္ျမစ္လိုက္ေပးျခင္း၊ 
အသက္ေမြးမႈပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ အိမ္ရာ၊ ပညာေရး၊ တရားေရးရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားသျဖင့္ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဥပမာ- က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား က့ဲရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းကုိ တားဆီးရန္ အာ႐ံုစုိက္ထားသည္။

ဥပမာ- အသက္ေမြးမႈ အစီအစဥ္တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ယခင္တိုက္ပြဲဝင္စစ္သည္မ်ားအတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေလက်င့္သ 
င္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးကူညီျခင္း

3. ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အား လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝအေလးထားေပးေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ 
ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အျပဳအမူကို ေျပာင္းေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားလ်က္ 
လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးကို စိန္ေခၚေနေသာ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေသာ၊ ပိုမုိစနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ပိုမိုလူသားဆန္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ တရားေရးရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးအင္အားစုမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ 
အၾကမ္းမဖက္ေသာ ျပည္သူ႔ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု တျဖည္းျဖည္း တုိးပြားလာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပမာ- NGO ႏွင့္ UN ဝန္ထမ္းမ်ား လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းအေၾကာင္းကို WASH စီမံကိန္းတစ္ခုအတြင္း ျပည္သူမ်ားထံ အခ်က္အ 
လက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးျခင္း

ဥပမာ- ျပည္တြင္းဥပေဒျပဌန္းခ်က္တြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားျမစ္ျခင္းအား ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

ဥပမာ- ျပည္တြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လမ္းညႊန္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္မူဝါဒအျဖစ္ သေဘာတူလက္ခံရန ္
အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းလင္းျခင္း- ‘သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ား’ ေအာက္တြင္ပါသည့္ 
‘လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ား’
သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ -

‘ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ညီေထြေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ’ ဆုိသည္ကုိ “ဥပေဒအျဖစ္ လက္ခံထားေသာ အေထြေထြအေလ့အက်င့္တစ္ခု” ဟု ႏိုင္ငံတကာတရားလႊတ္ေတာ္က 
ေဖာ္ျပထားသည္။2 ထုိသို႔ေသာ အေလ့အက်င့္ကုိ စည္းမ်ဥ္း၏သဘာဝအေပၚ မူတည္ၿပီး လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ တားျမစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳသည္ဟု 
ယံုၾကည္ထားၾကသည့္အတြက္ ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုက လက္ေတြ႔အသုံးခ်ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။3

လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ဥပေဒအျဖစ္ သိထားၾကေသာႏိုင္ငံတကာလူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဥပေဒသည္ စစ္မက္ျပဳျခင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ဆက္လက္ပါဝင္ျခင္းမရွိေတာ့ေသာ ျပည္သူသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ ႀကိဳးစားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္စု ျဖစ္ပါသည္။ IHL ကုိ 1979 ခုႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ညီေထြေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ၊ 1948 ခုႏွစ္ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ စတင္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

2 ICJ ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္အဖြဲ႔က ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒ၊ ပုိဒ္ခြဲ 38 (1)(b). 

3 Jean-Marie Henckaerts ႏွင့္ Louise Doswald-Beck, ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ညီေထြေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ  
အပိုင္း 1- စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ICRC၊ ကိန္းဘရစ္ခ်္၊ 2005. 
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ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ တြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အုပ္စုမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား (OCHCR) ကုိ ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အစိုးရ၏ တရားဝတၱရားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ၊ 
ကေလးငယ္၏အခြင့္အေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (1989) ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္ (1979)

ဒုကၡသည္ဥပေဒ ကုိ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 1951 သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 1967 ခုႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ က်င့္ဝတ္တြင္ စတင္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ေဒသဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အစိုးရစနစ္မ်ားတြင္ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတို႔မွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အရန္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ထားပါသည္။ အာဖရိကန္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အဖြဲ႔အစည္း (OAU) သေဘာတူညီခ်က္ 1969 ႏွင့္ ကာေတးဂ်ီးနား ေၾကညာခ်က္ 1984 ကို ၾကည့္ပါ။

ျပည္တြင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရေသာသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူသားအခ်
င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဥပေဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္ျပင္ၿပီး ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစည္းျခင္း / 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ သီးသန္႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစည္းျခင္း / ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ သီးသန္႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
(တစ္ခါတစ္ရံ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ သႏၱာန္’ အျဖစ္ ရည္ညႊန္းၾကသည္) တို႔အၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကုိ တခ်ဳိ႕ေသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း ဆုိသည္ကုိ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ၎သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစည္းျခင္း သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အကူအညီရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုစလုံးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ား၏ 
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိေတြခံစားရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရး တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ 
ပုံစံပင္ျဖစ္ပါသည္။4 ၎အတြက္ က႑အလုိက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အတူတကြလုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ဥပမာ- စီးပြားေရး (ဝင္ေငြတုိးေစျခင္း) ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခုစလံုးပါရွိေသာ အသက္ေမြးမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား (အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ အသ
က္ရွင္သန္ရန္လိင္ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ေသာ / အႏၱရာယ္မ်ားေသာလုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္သမား၊ ကေလးအလုပ္သမား) ကိစၥရပ္တစ္ခုစီတြင္ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအျပင္ GBV ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ လုိအပ္ပါသည္။

သီးျခားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သီးျခားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

ဥပမာမ်ား- ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ၊ ဥပေဒမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာ 
သူမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အား လုိက္နာေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 5

GPC အက်ဥ္းခ်ဳံး့တြင္ပါသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္သည္ ၊ အသုိင္းအဝိုင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
စည္းမ်ဥ္း 1 ျဖစ္ေသာ'သင့္လုပ္ရပ္၏ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း' ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စည္းမ်ဥ္း 
2၊ ‘လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ သမာသမတ္က်ေသာ အကူအညီကုိ လူတုိင္း ရယူႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း’ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။

GPC အက်ဥ္းခ်ဳံး၏တတိယ အခ်က္သည္  အသိုင္းအဝိုင္းပင္မစံသတ္မွတ္ခ်က္ 1 ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူ႔ အေျချပဳ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ခ်က္’ ပါဝင္ၿပီး 
အသိုင္းအဝိုင္း နည္းပညာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းထားသည္။ GPC အက်ဥ္းခ်ဳံး၏စတုတၳေျမာက္ အခ်က္ကုိ အသုိင္းအဝုိင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရး စည္းမ်ဥ္း 4 ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ရႏိုင္ေသာ ကုစားနည္းမ်ား ရယူျခင္းႏွင့္ အလြဲသုံးစားျပဳခံရျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ 
ျပန္လည္နာလန္ထူႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ကူညီျခင္း' ႏွင့္ပင္မ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 1 ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူ႔အေျချပဳ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာ 
င္ရြက္ခ်က္’ တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 6

ေအဂ်င္စီတစ္ခုက လူအမ်ားကို တိုးပြားလာေသာ အႏၱရာယ္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အလြဲသုံးစားလုပ္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေစရတတ္သည့္ 
ဥပမာမ်ား5 တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္-

 y က႑အသီးသီးမွ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္စြာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ 
အဆင့္အတန္း ႏွိမ့္ခ်မႈတုိ႔ကုိ အားေပးအားေျမာက္ျဖစ္ေစပါသည္။

 y လူအမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ေနရပ္မွ စီမံကိန္းရွိသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ မည္မွ် ေဘးကင္းလုံၿခံဳေၾကာင္း ထည့္သြင္းမစဥ္းစားထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
(အစားအစာေပးေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရေပးေဝရာေနရာမ်ား) အစီအစဥ္မ်ား/ စီမံကိန္းမ်ား စီစဥ္ျခင္းျဖင့္

 y နယ္ေျမခံလူစုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရေသာသူမ်ားအား အကူအညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္
 y အထိခိုက္မခံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မႈမရွိျခင္းျဖင့္
 y လူတိုင္းနာလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပုံစံတုိ႔ျဖင့္ အစီအစဥ္/စီမံကိန္း၏ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မေပးျခင္းျဖင့္

4 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ

5 World Vision၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (2012) ကို ၾကည့္ပါ။
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30    အျပာေရာင္ သင္႐ိုး

 y လူအမ်ား၏ ကိုယ္တုိင္ကူညီႏိုင္စြမ္းအားမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းျဖင့္ (လုပ္ကိုင္ႏွင့္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ လက္ရွိအုပ္စုတစ္ခုကို အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်မည့္အစား 
စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ စီစဥ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ)

 y အေရးယူရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း - လူအမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျဖင့္။ 

မွတ္ခ်က-္ ယင္းက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါက ‘ဒုကၡျဖစ္ေစျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ’ ႏွင့္ ‘ဒုကၡမေပးပါႏွင့္’ တုိ႔ၾကားတြင္ ကြဲျပားခ်က္ကို မွတ္သားထားရန္ 
အေရးႀကီးသည္ ဒုကၡမေပးပါႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားတြင္ စီမံကိန္းစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ကူညီရန္ အေသးစား 
ပဋိပကၡခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းအတြက္ အျမင္သေဘာတရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ‘ေနာက္ထပ္ ဒုကၡေပးျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ပါ’ အယူအဆသည္ 
သက္ဆိုင္သည့္လူမ်ားအေပၚတြင္ ဆန္႔က်င္ေသာ၊ ရည္႐ြယ္မထားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အကူအညီေပးေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
အားလံုးအားပဋိပကၡခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 7

6တန္ျပန္ဆိုးက်ဳိးမွန္သမွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ဥပမာမ်ား-

 y တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ မတူကြဲျပားသည့္ က႑အသီးသီးမွ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ျခင္း-
 y အမ်ဳိးသမီး၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား
 y ကြဲျပားေသာ အသက္အရြယ္ အုပ္စုမ်ား (သီးသန္႔အားျဖင့္ ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ အျခားအ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား)
 y ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္သူမ်ား
 y အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ လက္ေအာက္တြင္ ေနထုိင္ေနရသူမ်ား
 y HIV၊ နာတာရွည္ဖ်ားနာျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားက်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ား ခံစားေနရသူမ်ား
 y လူမ်ဳိးစု၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လူနည္းစုမ်ား
 y လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ဇစ္ျမစ္ မတူညီေသာလူမ်ား
 y ၎တို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဘးဖယ္ထားျခင္းခံရေသာ သို႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းကို ခံစားေနရေသာ 

လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ား7

 y ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားတြင္ ‘ဒုကၡမေပးပါႏွင့္/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေေဒသတြင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား’ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ
 y ပုံမွန္အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ပါ
 y အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုမဆို လက္ခံျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္းအတြက္ ေဘးကင္းၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ပါ
 y အကူအညီေပးရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားႏွင့္အတူ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ပါ
 y စီမံကိန္းေနရာမ်ားအျပင္ ၎ေနရာမ်ားသုိ႔ ေဘးကင္းစြာ အသြား၊ အျပန္ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ ကုိ မတူကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ရႈေထာင့္မွွေန၍ အကဲျဖတ္ၿပီး ပုံမွန္ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါ 
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သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား-

 y အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဘးကင္းသည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳသည့္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား စီစဥ္ေပးရန္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
 y အစီအစဥ္ဝန္ထမ္းအားလုံးႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအားလုံးကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေပးၿပီး သင့္ေအဂ်င္စီ၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို သတိျပဳမိေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစျခင္း
 y ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း
 y မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားကို အတူတကြရွိေနေစၿပီးတစ္႐ြာတည္းေနလူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္တစ္ခုအတြင္းမွလူမ်ားအား အတူတကြရွိေနေစမည့္ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 y သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ရယူႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ႏိုင္၊ 

မလုပ္ႏိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းပါ
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အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားက လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီကုိ ရယူႏုိင္ျခင္းမရိွရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ - 

 y အၾကမ္းဖက္မႈကို ထိတ္လန္႔ျခင္း အပါအဝင္ ပဋိပကၡႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ မိမိကုိယ္ကိုယုံၾကည္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (၎က ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ေနရာမွ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီရယူျခင္းကို အဟန္႔အတာျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး၊/ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ေနရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကိုလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္)

6 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ

7 အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ စာပိုဒ္၌၊ ပင္မစံသတ္မွတ္ခ်က္ 2၊ လမ္းညႊန္မွတ္ခ်က္ 3
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 y ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ျခင္းတို႔ တည္ရွိေနမႈ
 y ေဝးလံေသာ သို႔မဟုတ္ ရယူရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာ (ဥပမာ မိုးရာသီတြင္ ျဖတ္သန္းသြား၍မရေသာ လမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းေနရာသို႔သြားရန္ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါသည္ သို႔မဟုတ္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေဝးလံေသာအကြာအေဝး)
 y ရယူခြင့္ကို ျငင္းဆိုျခင္း (ဥပမာ သက္ေရာက္သည့္ လူတစ္စုလုံးအတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ျငင္းဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ထင္ရွားေသာလူမ်ဳိးစု သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအုပ္စုကအေရအတြက္နည္းေသာ လူမ်ဳိးစုအား ႁခြင္းခ်န္ထားမႈ)
 y အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္သည္ လူအားလုံးနားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ပုံစံတြင္မရွိျခင္း။
 y ေဒသတြင္းအာဏာဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားက အခ်ိဳ႕လူမ်ားအား အကူအညီမရရွိေအာင္ ပိတ္ပင္ထားသည္
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ခ်န္လွပ္ထားခံရေသာ သို႔မဟုတ္ အကူအညီရယူႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ရယူခြင့္လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ 
အထူးစီမံခ်က္မ်ား၏ ဥပမာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္-

 y အစီအစဥ္/စီမံကိန္း အခ်က္အလက္သည္ လူတိုင္းနားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပုံစံတြင္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y ေ႐ြ႕လ်ား/ကမ္းလင့္ေထာက္ကူျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း
 y အေဆာက္အဦႏွင့္ အသုံးအေဆာင္အားလုံးတို႔အတြက္ စီစဥ္ေရးဆြဲ၊ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အားလံုးပါဝင္ေစျခင္းကုိ က်င့္သုံးလိုက္နာျခင္းျဖင့္ 

တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အားလံုး ရယူခြင့္ကို ေထာက္ခံေပးျခင္း
 y အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းေသာေနရာလြတ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း (ဥပမာ အစားအစာေပးေဝရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ 

ေဘးကင္းေသာေနရာလြတ္တစ္ခု စီစဥ္ျခင္း)
 y အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ က်န္းမာေရးေဆးခန္းအား မတူညီေသာ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

မွတ္ခ်က-္ သမာသမတ္က်ေသာ အကူအညီ ဆိုသည္မွာ ဆိုးက်ဳိးေပးေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပံ့ပိုးေပးသည့္ အကူအညီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက 
လူတုိင္းကုိ တေထရာတည္းျဖစ္ေသာ အကူအညီေပးရမည္ဟု မဆုိလုိပါ – အကူအညီပုိလုိအပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မတူညီေသာ အကူအညီအား လိုအပ္ေနေသာသူမ်ားထံ 
မတူညီေသာ၊ ပုိေနေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးရမည္။
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ဒီဇင္ဘာလ 2011 ခုႏွစ္တြင္၊ IASC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအေပၚတာဝန္ခံမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားလုပ္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို 
အၾကမ္းေဖာ္ျပသည့္ ေအာက္ပါ သႏၷိ႒ာန္ 5 ခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္ 

IASC တာဝန္ခံမႈ သႏၷိ႒ာန္ ငါးခ်က္

 y ေခါင္းေဆာင္မႈ/အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အစီအစဥ္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ လူသစ္စုေဆာင္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ မိတ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပထားေသာအခ်က္မ်ားထဲ ေပါင္းစည္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအေပၚတာဝန္ခံရန္ 
၎တို႔သႏၷိ႒ာန္ကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပပါ။ 

 y ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးလ်က္ ၎၏ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားႏွင့့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းကို 
ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကို ၎တုိ႔လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ ၎တို႔အေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားထံ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေပးအပ္ၿပီး အလြယ္တကူ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္။ 

 y အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား- မူဝါဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ မေက်နပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရာ၌ 
အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ခုိင္ခံ့မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ မူဝါဒီႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို အင္တုိက္အားတုိက္ ရယူပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - ေဘးဖယ္ထားမႈခံထားရၿပီး သက္ေရာက္မႈ အခံရဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳထားၿပီး ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးမႈရွိသည္ကိုေသခ်ာေစရ
န္ႏွင့္ ၎တုိ႔ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ပါဝင္လာၾကေစရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္-ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ႂကြသည့္အခန္းက႑တစ္ခုမွ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားကို ပါဝင္ေစပါ။ 

 y ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း- ေလ့လာေတြ႔ရွိသည္မ်ားကုိ အဖြဲ႔အစည္းထံ ပံုမွန္ သတင္းေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္မ်ားအား 
အစီရင္ခံျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ၿပီး သက္ေရာက္သည့္လူစုအား ပါဝင္ေစကာအစီအစဥ္မ်ား၏ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ဒီဇိုင္းဆြဲ၍ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ပါ။ 
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ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ (ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ)

 y ပိုင္ဆိုင္မႈ - အသင္းးအဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္သည္
 y အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ - အျခား လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အသင္းအဖြဲ႔က ရာႏႈန္းျပည့္ပါဝင္သည္။
 y လုပ္ငန္းသေဘာအရျဖစ္ေသာ - ကန္႔သတ္ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္အာဏာႏွင့္အတူ သီးျခား အခန္းက႑တစ္ခုကိုသာ အသုိင္းအဝုိင္းက 

ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ (ဥပမာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ NGO ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဖြဲ႔က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေရေပးေဝေရး ေကာ္မတီ)
 y ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးလံႈ႕ေဆာ္မႈ ရရွိျခင္း - ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခန္းက႑တစ္ခုအတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို 

အသင္းအဖြဲ႔က လက္ခံရရွိပါသည္။
 y အတိုင္ပင္ခံျခင္း - ၎တုိ႔ ျမင္ေတြ႔လုိသည့္အရာအေပၚ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ အသင္းအဖြဲ႔အား ေမးျမန္းပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အတုိင္းအတာျဖင့္သာ စုိးမုိးျခယ္လွယ္ႏုိင္ပါသည္။
 y သတင္းအခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းျခင္း - သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ အသင္းအဖြဲ႔မွ စုစည္းပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္ 

ရလဒ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမရွိပါ။
 y ျပဳသမွ်ႏုရေသာ - အသင္းအဖြဲ႔သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ သတင္းေပးပို႔ျခင္းခံရပါသည္၊ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ 

ရလဒ္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ေျပာခြင့္မရွိပါ။
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အင္တာဗ်ဴးမ်ာ၊ အသားေပးထားေသာ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အစရွိသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အေျဖမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ 
ပစ္မွတ္ထားသူမ်ားတြင္ အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အခရာက်သူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည့္လူမ်ားအား 
အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အၿမဲအတူတကြ လုပ္ကိုင္ရန္ သတိေပး၍ရပါသည္။ ခရစ္ယာန္ေက်း႐ြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ CAR 
တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ NGO တစ္ဖြဲ႔အား ဥပမာေပးပါ။ မြတ္ဆလင္လူစုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
လုံးဝ ဖယ္ၾကဥ္ခံေနရပါသည္။ သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသူမ်ား၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ မတူညီေသာ လူပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ 
အေလးေပးအာ႐ံုစုိက္ထားေသာ အုပ္စုမ်ား စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း လူမ်ားကုိ သတိေပးရန္ အခ်ိန္ေကာင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

 y အၿမဲပါဝင္ေနသည့္ လူအတန္းအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ - အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္

 y အေျခအေနအေပၚမူတည္သည့္ အတန္းအစားမ်ားမွာ- လူမ်ဳိးစု/ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လူနည္းစုမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရေသာ 
အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ၊ HIV ကူးစက္ခံထားရသည့္လူမ်ား) ျဖစ္သည္

လူအမ်ား ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏုိင္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ကူညီႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဥပမာအခ်ဳိ႕တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္-

 y လူတိုင္းနာလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပုံစံတုိ႔ျဖင့္ လူတုိ႔၏ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း
 y လူ႔အခြင့္ေရး အသိပညာေပးေရးကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း
 y ၎တုိ႔၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ရယူရာတြင္လိုအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိးႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္း (ဥပမာ 

ေမြးစာရင္းလက္မွတ္မ်ား၊ ေသစာရင္းလက္မွတ္မ်ား၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေျမရာပိုင္ဆုိင္မႈစာခ်ဳပ္) ဥပမာ၊ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အား 
သင့္ေတာ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ညႊန္းဆိုေပးျခင္း

 y ၎တို႔ကို သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူညီသည့္က႑အသီးသီးမွ လူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တိုင္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း 
(ဥပမာ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း)

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ညႊန္းဆိုမႈကို ေသခ်ာျပဳလုပ္ျခင္း
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အနီေရာင္ သင္႐ိုး -  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ 
က္ေရးနည္းလမ္းကိ ု
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ျခင္းအေၾကာင္း 
မိတ္ဆက္ျခင္း
အခ်ိန ္- 4 နာရီ

ေမွ်ာ္မွန္း သင္တန္းသား - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား

သင္႐ိုး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ - ဤသင္႐ိုးသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး၊ 
သင္တန္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအေၾကာင္း သေဘာတရားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတအျပင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အေျခခံနားလည္မႈရွိသြားေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤသင္႐ိုးသည္ အက်ဥ္းခ်ဳံး ‘ေဆြးေႏြးျပန္သံုးသပ္မႈ’ ကို ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ GPC ႏွင့္ IASC အတြင္း ကာကြယ္ေစာ
င့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ မၾကာေသးမီက ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအေၾကာင္း အပ္ဒိတ္လုပ္ရန္ 
ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ၎တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျပရန္ 
ခိုင္လုံေသာနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား သိရွိေစရန္ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားထားသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးအေနျဖင့္ 
ဤသင္႐ိုးသည္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ထားေသာ ေငြေၾကးပံ့ပိုးကူညီသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အပါအဝင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၾကေစရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ လက္ေတြ႔အသံုးခ်ဖုိ႔ တိုက္တြန္းရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။
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သင္႐ုိး 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤသင္႐ိုးက ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေရးႀကီးပုံကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ေပးပါသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ 
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ရွင္းျပၿပီး လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနတြင္ ၎၏သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈကို 
ေဆြးေႏြးေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးၿပီး 
တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပကာ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၎တို႔အား အသုံးခ်ျပပါသည္။ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ လက္ေတြ႔တြင္ မည္သူ႔ထံ၌ တာဝန္ရွိသည္ကို 
ရွင္းလင္းေျပာျပေပးပါမည္။ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာ၌ သံႏၷ႖ိဌာန္ခ်၍ အျခားသူမ်ာကို ပံ့ပိုးကူညီၾကေစရန္တိုက္
တြန္းအားေပးၿပီး ယင္းကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြးမ်ားကုိလည္း 
ပံ့ပုိးေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ 
ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိ႐ွိေအာင္ ေျပာျပေပးပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္႐ိုးကုိ ေလ့လာၿပီးေနာက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျ
ခင္းက မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ 

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ ယင္း၏ တန္ဖိုးကို နားလည္ၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
ႏိုင္ငံတြင္းအဖြဲ (HCT) ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ အျခားလူမ်ားပါ သိရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္အေပၚ 
၎တို႔၏နားလည္မႈကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿပီး အစီအစဥ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၎တို႔၏လက္ေတြ႔ အသုံးခ်မႈကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးႏိုင္မည္။

 y ညႇိႏိႈင္းထားေသာ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၾကေစရန္ 
ခိုင္လုံေသာ အဆင့္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္မည္။

သင္႐ိုး 
အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 
အႀကံျပဳထားေသာ 
အခ်ိန္ဇယား

09:00 – 09:50  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ပါသလဲ။

09:50 – 11:30  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အဓိက 
အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္

11:30 – 12:30 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း

12:30 – 13:00 နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
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အပုိင္း 1- ကာကြယ္ေစာ
င့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း
မ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမွာလဲ။
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ကိုမိတ္ဆက္ေပးၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား ေတြ႔ဆံု၍ တစ္ဦးအေၾကာင္း တစ္ဦး အနည္းငယ္စီ 
ေလ့လာႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပံ့ပိုးေပးသည္။  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းက အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏သီးျခား အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုံ႔ျပန္ရန္ တိုက္တြန္းေပးျခင္းတြင္ ဤသင္တန္းက အလြန္အေရးပါသည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 50 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အတြဲလိုက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း 

သင္တန္း 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

 ဤအပိုင္းတြင္-

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ားၾကားတြင္ မိတ္ဆက္ျခင္းကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစပါသည္

 y ထုိေန႔အတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အသားေပး ေျပာၾကားပါမည္

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ 
အေရႀကီးပုံကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပၿပီး အေလးေပးရွင္းျပပါမည္ 

 y သီးျခားအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထ
ည့္သြင္းျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၍ တိုက္တြန္းအားေပးပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ 
ေလ်ာ္ကန္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးကို အသိအမွတ္ျပဳပါမည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇႏိိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါမည္

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံးသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းရာ၌ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းစြာရယူႏိုင္ရန္ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y သင္တန္းမစတင္ခင္ PowerPoint ဆလိုက္တစ္ခုအေပၚတြင္ ေဟတီႏိုင္ငံမွ ေကာင္ေလး၏ပုံကုိ ထည့္ထားပါ သို႔မဟုတ္ ၎ပုံအား 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအခန္းတစ္ေနရာတြင္ ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေအာင္ ျပသထားပါ။

 y ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေဒသတြင္းမွ သင့္ေတာ္သည့္ပုံတစ္ပုံကို အသုံးျပဳပါ။ 

 y ဤအေျခအေနတြင္ အခန္းက႑အလိုက္ အစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား ရင္ဆုံႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ကိစၥရပ္တစ္ခု၏ ဥပမာကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 22- ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း (စာမ်က္ႏွာ 226)

အရင္းအျမစ္ 1- ေဟတီႏိုင္ငံမွ ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံ (စာမ်က္ႏွာ 156) 

PPT ဆလုိက္ - သင္႐ိုး သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန ္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

10 မိနစ္ ႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း

 y ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ သင့္ကုိယ္သငမ္ိတ္ဆက္ပါ ။

 y ေဝဖန္အႀကံဳျပခ်က္ရယူရန္ ေရခ်ဳိးခန္းမ်ား / လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္မ်ား / အေရးေပၚ ထြက္ေပါက္မ်ား / 
အဆက္အသြယ္အမွတ္မ်ားစသည့္ အိမ္မႈကိစၥအမွတ္မ်ားအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပ့ံပုိးေပးပါ။

 y သင္႐ိုး သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ားကုရိွင္းလင္းတင္ျပေပးပါ ။

ဤသင္႐ိုးကို ေလ့လာၿပီးေနာက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးန
ည္းလမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကုိ ဆုိလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ 

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေ
ရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ ယင္း၏ တန္ဖိုးကုိ နားလည္ၿပီး 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ႏိုင္ငံတြင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ 
အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ အျခားလူမ်ားပါ သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက 
အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္အေပၚ ၎တုိ႔၏နားလည္မႈကုိ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿပီး အစီအစဥ္သက္
တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၎တုိ႔၏လက္ေတြ႔ အသံုးခ်မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးႏိုင္မည္။

 y ညႇိႏိႈင္းထားေသာ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၾကေစရန္ ခိုင္လံုေသာ အဆင့္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္မည္။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္း စစ္တမ္းကိျုဖည့္စြက္ခိုင္းပါ။ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ ေျခရာေကာက္ႏုိင္ျခင္းသည္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသူမ်ားအတြက္ ၎ကအလြန္အသုံးဝင္သည္ကို ရွင္းျပပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ ၎တို႔၏အမည္ကို 
အခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆကခ္ိုင္းပါ။

PPT ဆလိုက္ 

အရင္းအျမစ္ 22-  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း  
(စာမ်က္ႏွာ 226)

35 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းက သင့္အေျခအေနတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးရသနည္း။  

 y ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးတြင္ ကၽြႏု္ပ္ရွိေနရသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေရးႀကီးပုံျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိရုွင္းျပပါ ။ 

 y ခ်ဳိင္းေထာက္ျဖင့္ ေရေျမာင္းကို ျဖတ္ေလွ်ာက္ေနသည့္ ေဟတီမွ ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံကိျုပသပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညေီမးျမန္းပါ- ေကာင္ေလး ဘယ္ကို သြားေနသည္ဟု သင္ထင္ပါသလဲ။ 

အေျဖမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးစင္တာ / ေဈးသုိ႔ / သူ႔အိမ္သုိ႔ / ေက်ာင္းသို႔ / သန္႔စင္ခန္းသို႔ တုိ႔ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 
ဤေမးခြန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ 
က်န္းမာေရး၊ အစားေရဆာဖူလံုေရး၊ ပညာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး) ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စာရင္းတစ္ခုကို 
ရရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 y ေအာက္ပါ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကို အသုံးျပဳၿပီး ေကာင္ေလး၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကိျုဖစ္ေျမာ
က္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပါ ။

 y ထုိေကာင္ေလးသည္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူခြင့္ရွိမည္ဟု 
သင္ထင္ပါသလား။ မည္သည္ေၾကာင့္ထင္ပါသနည္း / မထင္ပါသနည္း။

 y မည္သည့္အခက္အဲမ်ားရင္ဆိုင္ရမည္နည္း။ မည္သည္ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္နည္း။
 y အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရန္ ထိုေကာင္ေလးအတြက္ လုံၿခံဳမႈရွိပါသလား။
 y အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ ရယူႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း 

ထိုေကာင္ေလးႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းထားသည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။
*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

အရင္းအျမစ္ 1- 
ေဟတီႏိုင္ငံမွ  
ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံ  
(စာမ်က္ႏွာ 156)



အနီေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 1  37

 y အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုစီက လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္ကိရုွင္းျပပါ-

 y သန္႔စင္ခန္းသြားျခင္း = ေရ၊ ေရဆိုးေရႏုတ္စနစ္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရးသန္႔ရွင္းေရး (ေဆးေၾကာျခင္း)
 y ေက်ာင္းသို႔သြားျခင္း = ပညာေရး
 y က်န္းမာေရးစင္တာသို႔ သြားျခင္း = က်န္းမာေရး
 y အစရွိသည္ျဖင့္

 y လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိခု်ေရးပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညီ ေမးျမန္းပါ။ ထုိေကာင္ေလးအေနျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ရယူႏိုင္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ မည္သူ႔ထံတြင္ တာဝန္ရွိသနည္း။  

အေျဖမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္ (ဥပမာ Handicap International, 
UNHCR)။ “အေျဖမွန္” မွာ အားလုံးတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y ေကာင္ေလးအတြက္ ေျခတုဖန္တီးေပးျခင္းကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ 
အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ေကာင္ေလးသည္ ၎တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္မွာ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး (ဥပမာ သန္႔ရွင္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
အစရွိသည္တို႔) တြင္္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းရွင္းျပပါ။

ဘီးတပ္ကုလားထိုင္မ်ားသုံးေသာ ကေလးမ်ား (ကေလးမ်ား၏ 5% ေအာက္က) ရွိေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ NGO တစ္ခုအား ဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးပါ။ ဤ NGO က 
၎တုိ႔ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဟတီႏိုင္ငံမွကေလးကဲ့သုိ႔ေသာ ကေလးမ်ား 
အလြယ္တကူ “ရယူ” ႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းတြင္ရႏိုင္ေသာ ကေလးအ႐ြယ္သံုး ခ်ဳိင္းေထာက္ႏွင့္ ဘီးတပ္
ကုလားထုိင္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔က ၾကမ္းခင္းမ်ား ေျပာင္ေခ်ာေနၿပီး 
ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားမရွိသည့္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ တြင္းအိမ္သာမ်ားကို မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ေသခ်ာစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္- ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေနရာမွ ဥပမာတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳပါ။

 y ယခင္ ဥပမာသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ 
ဥပမာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ 
ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ 
အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရႏိုင္သည္ (ဥပမာ - ေျခတုေထာက္ပံ့ျခင္း)။ 
သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ေစေရးအတြက္ 
၎တို႔အားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲစတီြဲခိုင္းပါ။ ဤအေျခအေနတြင္ အပိုင္းက႑အလိုက္ 
အစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ၎တုိ႔သတိျပဳမိသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ခုိင္လုံေသာ ဥပမာမ်ားအေၾကာင္း အတြဲမ်ားအာ ေဆြေႏြးခိုင္းပါ။ 

ဥပမာတစ္ခု ေပးပါ - အစားအစာမ်ားေပးေဝသည့္ေနရာမွ အိမ္သို႔ အျပန္လမ္းတြင္ တုိက္ခိုက္ခံရသ 
ည့္လူမ်ားႏွင့္ အခိုးခံရသည့္ ၎တို႔၏အစားအစာမ်ား။ (ျဖစ္ႏိုင္ပါက အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
ဥပမာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးေပးပါ။) 

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိက္႐ိုက္အ 
ေတြ႔အႀကံဳမရွိပါက ၎တုိ႔အား သေဘာတရားတူညီသည့္ ဥပမာမ်ား စဥ္းစားခိုင္းပါ။ 

 y လူတုိင္းဖတ္ႏုိင္ေစရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးလွ်င္ A5 ကတၳဴျပားတစ္ခုေပၚတြင္ မင္တံမ်ားျဖင့္ 
ဥပမာတစ္ခခု်ေရးခိုင္းပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ဥပမာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္သင့္ပါသည္။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အတြဲလိုက္ မတ္တပ္ရပ္ရနဖ္ိတ္ေခၚ ၿပီး (အမည္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းကုိ 
ေျပာျပလ်က္) မိမိကုိယ္ကုိ မိတ္ဆက္ခိုင္းကာ အပိုင္းက႑အလိုက္ အစီအစဥ္တစ္ခုအတြင္း 
၎တို႔သတိျပဳမိသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာတစ္ခု၏ ဥပမာကို အက်ဥ္းခ်ဳံးရွင္းျပခိုင္းပါ။ 

မွတ္ခ်က္- ဥပမာအားလံုးကုိ နံရံတြင္ ကပ္ၿပီး လိုအပ္သည့္အခါ ဥပမာမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ သင္တန္း 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ႏွင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ ထားထားလုိက္ပါ။ 

 y ၎တို႔၏ ဥပမာမ်ားအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကိေုက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါ။ ယင္းျပႆနာအားလုံးကို 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယခုလက္ငင္းေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ဘဲ သင္တန္းကာလအတြင္း ၎တို႔ကိုျပန္လည္ညႊန္းဆိုသြားမည္ျ
ဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

A5 ကတၳဴမ်ားႏွင့္ 
ေရးမွတ္ေဘာပင္မ်ား 
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5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံးသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းရာ၌ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေဘးကင္းစြာရယူႏိုင္ရန္ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

PPT ဆလိုက္ 

သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား
* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ လမ္းညႊန္ေပးရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ 
အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည့္ - ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာလႊဲေပး 
ျခင္းတို႔ကို ႏိႈက္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 y ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔သည္-
a. အေရအတြက္လံုလုံေလာက္ေလာက္ရွိၿပီး အရည္အေသြးတြင္ ေကာင္းမြန္ရမည္ 
b. ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ပံ့ပိုးေပးထားရပါမည္
c. ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ရမည္
d. ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္အလားအလာရွိသည့္ လူမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္ရမည္
e. ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးအရ ရယူႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္
f. ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး လူမႈေရးအရ လက္ခံ၍ရ ရပါမည္ 

 y ေဟတီမွ ေကာင္ေလး၏ ျဖစ္စဥ္တြင္ ၎သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ လြြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီ ရယူႏုိင္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ရယူခြင့္ရွိမႈတို႔တြင္ သိသိသာသာ 
ကန္႔သတ္ထားခံရပါသည္။ 

 y ေကာင္ေလးအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းက ၎သည္သင့္ေတာ္သည့္ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ရယူခြင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ထားျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။  သင့္ေတာ္ေသာ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ရယူခြင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္း 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2

ေကာင္ေလးသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးက 
က႑တစ္ခုကေနပါဝင္ေၾကာင္း ခြဲျခားသိႏိုင္ရန္ ပါဝင္ဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ ဤေမးခြန္းေမးရျခင္းျဖစ္ပါသည္ -

a. ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တည္ေနရာအတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးထားၿပီး ျဖစ္ျခင္း
b. ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ရယူႏိုင္ျခင္း
c. ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ဆက္ဆံခံထားရျခင္း

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သာမဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတြင္းအစိုးရတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၎တုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ 
ေနထိုင္ေရး၊ ယာယီစခန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္း အစရွိသည္တို႔တြင္ ၎တို႔ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ကို သိနားလည္ရမည္။
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အပုိင္း 2- ကာကြယ္ေစာ
င့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ 
အဓိကအခ်က္မ်ား
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ GPC အက်ဥ္းခ်ဳံးတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ၎က ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အဓိကအခ်က္မ်ားအေၾကာင္း 
သိရွိၿပီး အေကာင္း၊ အဆုိး အေလ့အက်င့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခုိင္လံုသည့္ ဥပမာမ်ားျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေတာမိရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 1 နာရီ 40 မိနစ္ 

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - အုပ္စုငယ္လိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈ / အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား / မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးျခင္း

သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

 ဤအပိုင္းတြင္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းအေပၚ GPC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အဓိက 
အခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပၿပီး အခ်က္တုိင္း၏ ဥပမာမ်ားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပပါမည္

 y အေကာင္းမြန္ဆုံး အေလ့အက်င့္ကို အေလးေပးရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ 
ဥပမာမ်ားကို အေရးတယူ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပါမည္ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အျပင္ႀကိဳတင္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မႈတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း တြန္းအားေပးပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း
ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အစိတ္အပုိင္းးကို ေဖာ္ျပပါမည္  

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ႏွင့္ 
ခိုင္လုံေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ပါမည္

 y ၎တို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းကုိ အေျမာက္အမ်ားလုပ္ကိုင္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္ကို 
အသိအမွတ္ျပဳပါမည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေရးတယူ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး လိုအပ္သလို အစီစဥ္ဆြဲပါမည္

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ 
ရွိပါသည္ - ၎တို႔မွာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကို ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္ေကာင္းတစ္ခုကို ေရးဆြရဲာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါ
င္းစပ္ညႇႏိႈင္ိးထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အဓိကအေလးေပးေသာ္လည္း ၎သည္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡရိွေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ အဆင့္မ်ားလည္း လုိအပ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဗီဒီယို သည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ဖြင့္ျပရန္အသင့္ျဖစ္ 
မျဖစ္ စစ္ေဆးပါ။  



40  အနီေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 2

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 3- GPC အက်ဥ္း (စာမ်က္ႏွာ 162)

အရင္းအျမစ္ 4- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဗီဒီယုိ (စာမ်က္ႏွာ 163)

အရင္းအျမစ္ 5- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (စာမ်က္ႏွာ 164)

PPT ဆလုိက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - GPC ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

PPT ဆလိုက္ - GPC တာဝန္ခံမႈအေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

PPT ဆလိုက္ - 5 IASC သႏၷိ႒ာန္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - GPC ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းအေၾကာင္း အဓိပၸါယ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

PPT ဆလုိက္ - ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အဆင့္ဆင့္

PPT ဆလိုက္ - လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန ္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ- 

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါမည္  

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔ႏွင့္ 
ခိုင္လံုေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသုံးခ်ပါမည္

 y ၎တို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းကို အေျမာက္အမ်ားလုပ္ကုိင္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္
သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါမည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇႏိႈင္ိးထည့္သြင္းျခင္းကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အေရးတယူ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး လုိအပ္သလုိ အစီစဥ္ဆြဲပါမည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္ 

15 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား နားလည္ျခင္း

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အတြဲလိုက္ခြဲေပးၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏စိတ္ကူးမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညမီွ်ေဝခိုင္းပါ။ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ စည္းမ်ဥ္မ်ား၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကုိမဆုိ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ေထာက္ခံေပးပါ။  

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအာလုံးထံသို႔ GPC အက်ဥ္းခ်ဳပ ္၏ မိတၱဴမ်ားေပးေဝၿပီး PowerPoint ဆလိုက္မွ ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ GPC အဓိပၸါယ္ကို ဖတ္ျပပါ-

“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

အရင္းအျမစ္ 3-  
GPC အက်ဥ္း 
(စာမ်က္ႏွာ 162)

PPT ဆလိုက္
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 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သည္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္သနည္း (ထုတ္ကုန္) 
ေပၚတြင္ အေလးေပးထားသည္၊ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သနည္း ပို၍အေလးေပးထားၿပီး 
ယင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား အစုအဖြဲ႔အားလံုးႏွင့္ ပ႐ိုဂရမ္/ပေရာဂ်က္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေပါ
င္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္းကိရုွင္းျပပါ ။

 y အထူးျပဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား/သီးသန္႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းကို 
ကြဲထြက္ေနေစသည့္အရာက မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားေမးျမန္းပါ။ 
ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ႏိႈက္ယူပါ-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံး၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အလုပ္ကုိမူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက 
ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

 y အထူးျပဳ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ သီးျခား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဦးတည္ခ်က္မ်ား ရွိသည္  

 y အထူးျပဳ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း 
ရွင္းျပပါ။ ယင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးကုိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္သူအား
လုံး၏ တာဝန္ဝတၱရားျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ နိစၥဓူဝ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကၽြမ္းက်င္သူ၏ ပံ့ပိုးမႈ မလိုအပ္ပါ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

60 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ 

 y GPC အက်ဥ္းခ်ဳပတ္ြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ ေလးခ်က္ကိဖုတ္ျပပါ- 

1. ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ 
2. အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူသံုးစြဲခြင့္ - လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အခက္အခဲမရွိ ရယူႏုိင္ျခင္း
3. တာဝန္ခံမႈ 
4. ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေဝမႈ။ 

GPC ၏ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ႏွင့္ နယ္ပယ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားၾကားတြင္ ခိုင္မာေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3

 y အဓိကအခ်က္မ်ားအေၾကာင္း မေဆြးေႏြးခင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 
ဆုိင္ရာ အဓိကအခ်က္ ေလးခ်က္အေၾကာင္း ဗီဒီယိုအတိုေလးျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ 

 y ဗီဒီယိုကိဖုြင့္ျပပါ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ 
2014 တုိ႔ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း အြန္လိုင္းတြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္ http://www.globalprotectioncluster.org/en/
areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html

မွတ္ခ်က္- ဗီဒီယုိဖြင့္ျပ၍ မရႏိုင္ပါက မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

 y မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္အေျမာက္အမ်ား 
ေပးျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါေမးခြန္း အခ်ဳိ႕ ကိေုဆြးေႏြးပါ။

မွတ္ခ်က္- သင့္တြင္ အခ်ိန္မည္မွ်ရွိသည္အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး သင္ေမးမည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေ႐ြးပါ။ သင့္တြင္ 
အခ်ိန္အနည္းငယ္သာရွိပါက ဗီဒီယုိႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိသာ ေမးျမန္းပါ။

ဗီဒီယိုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္-

 y ဗီဒီယိုအေပၚ သင္တုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားက မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။

 y ၎က အသစ္ / ကြဲဲျပားျခားနားေသာ အရာတစ္ခုခုကုိ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသလား။

 y ဗီဒီယိုပါ အေၾကာင္းအရာအားလုံးကို သင္သေဘာတူပါသလား။

အရင္းအျမစ္ 4-  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနည္းလမ္းကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 
ဗီဒီယုိ (စာမ်က္ႏွာ 163)



42  အနီေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 2

‘ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈျဖစ္ေစျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ’ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး-

 y ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား မည္သည့္နည္းျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပိုမုိ ႀကံဳေတြ႔ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ 
၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို လြဲမွားစြာျပဳမူေစျခင္းတို႔အား မသိမသာျဖစ္ေစႏိုင္သနည္း။  

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4 ကို ၾကည့္ပါ

 y တန္ျပန္ဆိုးက်ဳိးမွန္သမွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္မည္သည္ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 5 ကို ၾကည့္ပါ

 y အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးႏိုင္ရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္မည္သည္ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 6 ကို ၾကည့္ပါ

 y ေအာက္ပါတို႔အတိုခ်ဳံးၿပီး ရွင္းျပပါ-

1. အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကို 
အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါမည္။

2. ေလးစားသမႈမရွိျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥရပ္ကုိ သီးသန္႔ မထားရွီျခင္း၊ 
ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။

အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး- 

 y မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီကို အခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားက ရယူခြင့္ႏိုင္ခြင့္ မရွိရသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 7 ကို ၾကည့္ပါ

 y အကူအညီ ရယူႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရေသာ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ရယူခြင့္ရရွိႏုိင္ေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ မည္သည့္ အထူးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 8 ကို ၾကည့္ပါ 

 y ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔သည္ 
ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိုခ်ဳံး ၍ ရွင္းျပပါ-

a. အေရအတြက္လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိၿပီး အရည္အေသြးတြင္ ေကာင္းမြန္ရမည္ 
b. ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ပံ့ပိုးေပးထားရပါမည္
c. ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ရမည္
d. ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္အလားအလာရွိသည့္ လူမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္ရမည္ 
e. ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးအရ ရယူႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္
f. ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး လူမႈေရးအရ လက္ခံ၍ရ ရပါမည္

တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍-

 y မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တာဝန္ခံမႈက အေရးႀကီးေၾကာင္းေမးျမန္းပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ႏိႈက္ယူစဥ္တြင္ လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ 
စိတ္ကူးမ်ားကိခု်ေရးထားပါ။

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသၿပီး တာဝန္ခံမႈအေၾကာင္း GPC အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ကုေိဆြးေႏြးေပးပါ။

အက်ဳိးခံစားသူမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈ - ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေပးမႈသည္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ 
ကုိ ထိခုိက္ခံစားသူမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းတာႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ပါ။

 y ျပည္သူမ်ားအတြက္ သင္တာဝန္ခံႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းေတြက မည္သည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းေမးျမန္းပါ။ 

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသၿပီး (သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈ (AAP) 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ေဘာင္မွ) IASC သႏၷိ႒ာန္ 5 ခ်က္ကိေုဆြးေႏြးပါ။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 9 ကုိ ၾကည့္ပါ။

PPT ဆလိုက္

PPT ဆလုိက္
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 y ၎တို႔သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုလုံးက ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ 
သႏၷိ႒ာန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားသတိေပးပါ။ ၎တို႔အား www.humanitarianinfo.org/iasc 
တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ AAP ေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ေဘာင္ကို ရည္ညႊန္းေပးပါ။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အျခားအဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ 
တာဝန္ခံျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အထူးသျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာသည့္ စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အက်ိဳးရလဒ္အေၾကာင္း မွတ္သားထားပါ။ 

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ့ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး-

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းတို႔က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးသည္ကိေုမးျမန္းပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ႏိႈက္ယူစဥ္တြင္ လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ စိတ္ကူးမ်ား 
ကိခု်ေရးထားပါ။ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတုံ႔ျပန္ေျဖဆုိခ်က္မ်ားကို စာရင္းလုပ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ-

 y ၎က ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ေလးစားသမႈရွိျခင္းကို ဖန္တီးေပးသည္
 y ၎က ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကူညီေပးသည္
 y ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရၿပီးေနာက္ ဘဝအတြက္ စြမ္းရည္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစသည္
 y ၎က လူအမ်ားကို ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဘဝမ်ားကို ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေစသည္ - သူတစ္ပါးကို အားကိုးေနရျခင္း 

ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး မိမိကိုယ္ကိုမွီခိုမႈတစ္ရပက္ို တိုးတက္ေစသည္။

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသထားၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေပးျခင္းအေၾကာင္း 
GPC အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပက္ုိ ေဆြးေႏြးပါ။

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေပးျခင္း- မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း တုိးတက္ေစၿပီး၊ ေနစရာ၊ 
အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔အား ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ ရယူပိုင္ခြင့္အပါအဝင္ 
လူအမ်ားအား ၎တုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။ 

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသထားၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္ဆင့္ကို ေဆြးေႏြးေပးပါ။b

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 10 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အၿမဲ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္းကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားသတိေပးပါ။

 y ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကုိ မည္ကဲ့သို႔ ရယူႏုိင္ေၾကာင္းကိေုမးျမန္းပါ။ လူအမ်ားအျပားအား ၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ကူညီႏိုင္သနည္း။

 y လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္တစ္ခုေပၚတြင္ အေျဖမ်ား ခ်ေရးပါ။

 y တုံ႔ျပန္ေျဖဆုိမႈမ်ား၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအျပင္ မပါသည့္ အမ်ားကို အေလးေပး ေျပာၾကားလ်ကေ္ဆြးေႏြးပါ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 11 ကို ၾကည့္ပါ

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသပါ-။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာလႊဲေပးျခင္းဆိုသည္မွာ လူမ်ားအတြက္ 
"ၿပီးေျမာက္ေအာင္" ေဆာင္႐ြက္ေပးထားသည့္ အရာမဟုတ္ပါ၊ ၎သည္ အသင္းအဖြဲ႔အတြင္းရွိ လူအမ်ားက 
၎တို႔၏အေျခအေနကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ၎တို႔၏ ဗဟုသုတႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ 
၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္းမ်ား 
ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

PPT ဆလိုက္

PPT ဆလိုက္

PPT ဆလုိက္
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15 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဥပမာမ်ား

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အစိတ္အပုိင္းအသီးသီး၏ 
အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဥပမာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ လက္ကမ္းစာတစ္ေစာငပ္ံ့ပိုးေပးပါ။

 y ၎တို႔၏ အေျခအေနႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း
လမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အစိတ္အပုိင္းအသီးသီး၏ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား 
အုပ္စုလုိက္ေ္ဆာင္႐ြက္ခိုင္းပါ။ 

 y မ်က္ႏွာစုံညီ၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပမာမ်ားကို မွ်ေဝရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားဖိတ္ေခၚပါ။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ ေယဘုယ်ေကာင္းမြန္ေသာ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ အေရးႀကီးပုံကိအုသားေပး ေျပာၾကားပါ 
(ဥပမာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပထားသည့္အတိုင္း - လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္သား 
အမ်ားစုသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္)-

 y အစီအစဥ္/စီမံကိန္းသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ
 y ကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ား ပါဝင္ျခင္း
 y လိင္၊ အသက္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈအလုိက္ ေဒတာမ်ားကို ခြဲထုတ္ျခင္း
 y လုံၿခဳံၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ တုံ႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ပါဝင္ေသာ ခိုင္လုံသည့္ 

တာဝန္ခံမႈ
 y အားနည္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္
 y ဒုကၡမေပးေရး/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒသတြင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပဋိပကၡအေျချပဳ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကုိ အသံုးခ်မႈ
 y ေဒသတြင္း လုပ္ႏိုင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
 y က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ သီးျခားလူစုမ်ားအတြက္ 

လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း

 y အေရးႀကီးသည့္အခါ ဤေယဘုယ်ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ မလုံေလာက္ေၾကာင္းကိထုပ္ေလာ
င္းအတည္ျပဳပါ။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စည္းမ်ဥ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အေျခအေနကိုဖန္တီး၍ လုပ္ေဆာင္ရေသာ 
အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္ 5-  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ 
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ား 
ကုိ ေပါင္းစပ္ထည္ ့
သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ  
အေကာင္းႏွင့္  
အဆိုး လက္ေတြ႔ေ 
ဆာင္ရြက္ခ်က္ 

5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ-

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အဓိကအခ်က္ေလး 
ခ်က္ ရွိပါသည္ - ၎တို႔မွာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကို ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ 
ျဖစ္သည္။ 

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္ေကာင္းတစ္ခုကုိ ေရးဆြဲရာတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အဓိကအေလးေပးေသာ္လည္း 
၎သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ 
ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ အဆင့္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။

PPT ဆလိုက္

a. ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ NRC၊ 2008၊ စာမ်က္ႏွာ 79-81
b. အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ။
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သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား နားလည္ျခင္း 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ ဆုိလုိရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ကူးအခ်ိဳ႕မွာ-

 y ေရ၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေရဆိုးႏုတ္စနစ္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးျခင္း (သန္႔ရွင္းေရး) ကဲ့သို႔ေသာ အျခားက႑မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာျခင္း

 y စီမံကိန္း သက္တမ္း (အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္း) အဆင့္အားလုံးအတြင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာျခင္း

 y လူအမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈရွိ မရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားျခင္း
 y အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ လူအမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ေလးစားခံရျခင္းရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားျခင္း
 y အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y အုပ္စုအားလုံး ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႏၱရာယ္မ်ားကို သတိျပဳမိျခင္း
 y လူအမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚတြင္ လက္ရွိ အခန္းက႑ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္း 
အခ်ဳိ႕ေသာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ‘ေဘးကင္းလုံၿခံဳေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း’ သို႔မဟုတ္ ‘ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း’ ကဲ့သို႔ေသာ 
အလားတူစိတ္ကူးမ်ားကို ေပးရန္ မတူညီေသာ ပညာရပ္ေဝါဟာရကို အသုံးျပဳသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနတတ္သည္။ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစ
ပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း’ သည္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (IASC) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစုအဖြဲ႔ (GPC) မွ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ 
ပညာရပ္ေဝါဟာရျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းကုိ ျမႇင့္္တင္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ 
ထိခုိက္ခံရသည့္လူစုမ်ားအေပၚ အသားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားအား ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိရန္၊ ကုစားမႈမ်ားကုိ ရယူရန္ႏွင့္ လြဲမွားစြာအျပဳခံရမႈ၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ျပန္လည္နာလန္ထူလာႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကူညီမႈက အေရးႀကီးပုံတို႔ အၿမဲတေစ 
မပါဝင္ပါ။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2

ဤေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို သိရွိလိုၾကေပမည္။ ေအာက္ပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေျပာျပေပးသင့္ပါသည္- 

“သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ ဥပေဒမ်ား (ဥပမာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထာေရး ဥပေဒ၊ ဒုကၡသည္ဥပေဒ) ၏ 
စာသားႏွင့္ ဆုိလိုရင္းႏွင့္အညီ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ေလးစားၾကရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအားလုံး။” 
 အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (IASC, 1999)

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ဆိုလိုရင္းကို အျပည့္အစံု ရွင္းျပရန္အတြက္သာ အဓိက အာ႐ံုမစုိက္သင့္ပါ။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေ
ပးသူသည္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသားေပးေျပာျပသင့္ၿပီး 
ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားအားလုံး၏ 
တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးေပးေျပာျပရန္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပသင့္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ မည္သည့္အေသးစိတ္ ေမးခြန္းမ်ားကိုမဆို ေျဖဆိုေပးႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်သူသည္ IASC အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ပါသည့္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ သိထားသင့္ပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိသည္ကုိ IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (IASC) သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ပင္မအစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္သည္ (၎တြင္ ကုလသမဂၢ (UN)၊ Red Cross၊ Red Crescent Movement ႏွင့္ NGO မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္)။

IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ‘အားလံုးၿခံဳငံုေသာ’ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္သည္ဟု 
က်ယ္ျပန္႔စြာ မွတ္ယူၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၏ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ လူအမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ 
၎ကအေရးႀကီးပါသည္။ ေအဂ်င္စီအမ်ားစုက IASC ၏ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳကာ ၎တို႔၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြ
က္ခ်က္မ်ားတြင္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္အဓိပၸါယ္ကို ဆက္လက္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ 
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IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းလင္းျခင္း- ‘လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအားလုံး’
အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေသာ၊ ကုစားေသာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးျခင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ကာလတို၊ အလယ္အလတ္ကာလႏွင့္ ကာလရွည္အျဖစ္ အသီးသီး တစ္ခါတစ္ရံ 
ေဖာ္ျပပါသည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္သုံးမ်ဳိး၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ ဥပမာမ်ား- 

1. အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္ဆုိသည္မွာ ေပၚထြက္လာေသာ သို႔မဟုတ္ ရွိၿပီးသားျဖစ္ေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈပုံစံတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး ၎ကဲ့သုိ႔ အမႈကိစၥမ်ိဳး အဖန္တလဲလဲျဖစ္ျခင္းကုိ တားဆီးရန္၊ ၎ကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ 
လက္ငင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ (ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာျမင့္ႏုိင္ေသာ္လည္း) အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သေဘာမ်ိဳး ရွိကာ အၾကမ္းဖက္တစ္ခု၏ လက္ငင္း ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာမ်ားကို ခံစားေနရသည့္ သီးျခား 
အရပ္သားအုပ္စုတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ၎တို႔သည္ အဓိကအားျဖင့္ အလြဲသုံးစားလုပ္သည့္ပုံစံကို ရပ္တန္႔ရန္၊ တားဆီးရန္သို႔မဟုတ္ 
ေလ်ာ့ပါေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ- လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသုံးစားလုပ္ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ ေဘးကင္းစြာ လမ္းညႊန္ေပးျခင္း

ဥပမာ- အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား IDP ယာယီစခန္းတစ္ခု အျပင္ဘက္သို႔ သြားရန္မလိုအပ္ေစရန္ NFI ျဖန္႔ေဝျခင္းတစ္ခု၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထင္းမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း

2. ကုစားေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ သည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ ခံရၿပီးေနာက္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ထိခိုက္မႈအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္ေပးျခင္းတိုျဖင့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ကုစားေရးလႈ
ပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ၿပီး အလြဲသုံစားျပဳခံရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖင့္ 
ရွင္သန္ေနရသူမ်ားကို ကူညီရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ၎တြင္ ထိုသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ မိသားစုမ်ားကို ဇစ္ျမစ္လိုက္ေပးျခင္း၊ 
အသက္ေမြးမႈပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ အိမ္ရာ၊ ပညာေရး၊ တရားေရးရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားသျဖင့္ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဥပမာ- က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား က့ဲရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းကုိ တားဆီးရန္ အာ႐ံုစုိက္ထားသည္။

ဥပမာ- အသက္ေမြးမႈ အစီအစဥ္တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ယခင္တိုက္ပြဲဝင္စစ္သည္မ်ားအတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေလက်င့္သင္ၾကား 
ေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးကူညီျခင္း

3. ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အား လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝအေလးထားေပးေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ 
ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အျပဳအမူကို ေျပာင္းေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားလ်က္ 
လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးကို စိန္ေခၚေနေသာ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေသာ၊ ပိုမုိစနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ပိုမိုလူသားဆန္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ တရားေရးရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးအင္အားစုမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ 
အၾကမ္းမဖက္ေသာ ျပည္သူ႔ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု တျဖည္းျဖည္း တုိးပြားလာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပမာ- NGO ႏွင့္ UN ဝန္ထမ္းမ်ား လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းအေၾကာင္းကို WASH စီမံကိန္းတစ္ခုအတြင္း ျပည္သူမ်ားထံ အခ်က္အ 
လက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးျခင္း

ဥပမာ- ျပည္တြင္းဥပေဒျပဌန္းခ်က္တြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားျမစ္ျခင္းအား ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

ဥပမာ- ျပည္တြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လမ္းညႊန္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္မူဝါဒအျဖစ္ သေဘာတူလက္ခံရန ္
အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းလင္းျခင္း- ‘သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ား’ ေအာက္တြင္ပါသည့္ 
‘လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ား’
သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ -

‘ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ညီေထြေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ’ ဆုိသည္ကုိ “ဥပေဒအျဖစ္ လက္ခံထားေသာ အေထြေထြအေလ့အက်င့္တစ္ခု” ဟု ႏိုင္ငံတကာတရားလႊတ္ေတာ္က 
ေဖာ္ျပထားသည္။8 ထုိသုိ႔ေသာ အေလ့အက်င့္ကို စည္းမ်ဥ္း၏သဘာဝအေပၚ မူတည္ၿပီး လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ တားျမစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳသည္ဟု ယံုၾကည္ထား 
ၾကသည့္အတြက္ ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုက လက္ေတြ႔အသုံးခ်ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။9

လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ဥပေဒအျဖစ္ သိထားၾကေသာႏိုင္ငံတကာလူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဥပေဒသည္ စစ္မက္ျပဳျခင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ဆက္လက္ပါဝင္ျခင္းမရွိေတာ့ေသာ ျပည္သူသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ ႀကိဳးစားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္စု ျဖစ္ပါသည္။ IHL ကုိ 1979 ခုႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ညီေထြေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ၊ 1948 ခုႏွစ္ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ စတင္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

8 ICJ ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္အဖြဲ႔က ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒ၊ ပုိဒ္ခြဲ 38 (1)(b). 

9 Jean-Marie Henckaerts ႏွင့္ Louise Doswald-Beck, ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ညီေထြေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ အပိုင္း 1- စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
ICRC၊ ကိန္းဘရစ္ခ်္၊ 2005. 
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ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ တြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အုပ္စုမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား (OCHCR) ကုိ ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အစိုးရ၏ တရားဝတၱရားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ၊ 
ကေလးငယ္၏အခြင့္အေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (1989) ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္ (1979)

ဒုကၡသည္ဥပေဒ ကုိ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 1951 သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 1967 ခုႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ က်င့္ဝတ္တြင္ စတင္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ေဒသဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အစိုးရစနစ္မ်ားတြင္ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတို႔မွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အရန္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ထားပါသည္။ အာဖရိကန္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အဖြဲ႔အစည္း (OAU) သေဘာတူညီခ်က္ 1969 ႏွင့္ ကာေတးဂ်ီးနား ေၾကညာခ်က္ 1984 ကို ၾကည့္ပါ။

ျပည္တြင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရေသာသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူသားအခ်
င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဥပေဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္ျပင္ၿပီး ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစည္းျခင္း / 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ သီးသန္႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစည္းျခင္း / ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ သီးသန္႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
(တစ္ခါတစ္ရံ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ သႏၱာန္’ အျဖစ္ ရည္ညႊန္းၾကသည္) တို႔အၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကုိ တခ်ဳိ႕ေသာ ပါဝေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း ဆုိသည္ကုိ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ၎သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစည္းျခင္း သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အကူအညီရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုစလုံးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ား၏ 
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိေတြခံစားရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရး တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ 
ပုံစံပင္ျဖစ္ပါသည္။10 ၎အတြက္ က႑အလုိက္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အတူတကြလုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ဥပမာ- စီးပြားေရး (ဝင္ေငြတုိးေစျခင္း) ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခုစလံုးပါရွိေသာ အသက္ေမြးမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား (အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ အသ
က္ရွင္သန္ရန္လိင္ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ေသာ / အႏၱရာယ္မ်ားေသာလုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္သမား၊ ကေလးအလုပ္သမား) ကိစၥရပ္တစ္ခုစီတြင္ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအျပင္ GBV ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ လုိအပ္ပါသည္။

သီးျခားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သီးျခားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

ဥပမာမ်ား- ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ၊ ဥပေဒမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔အား လုိက္နာေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3

GPC အက်ဥ္းခ်ဳံး့တြင္ပါသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္သည္ ၊ အသုိင္းအဝိုင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
စည္းမ်ဥ္း 1 ျဖစ္ေသာ'သင့္လုပ္ရပ္၏ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း' ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စည္းမ်ဥ္း 
2၊ ‘လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ သမာသမတ္က်ေသာ အကူအညီကုိ လူတုိင္း ရယူႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း’ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။

GPC အက်ဥ္းခ်ဳံး၏တတိယ အခ်က္သည္  အသုိင္းအဝုိင္းပင္မစံသတ္မွတ္ခ်က္ 1 ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူ႔ အေျချပဳ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ခ်က္’ ပါဝင္ၿပီး 
အသုိင္းအဝုိင္း နည္းပညာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇႏိိႈင္းထည့္သြင္းထားသည္။ GPC အက်ဥ္းခ်ဳံး၏စတုတၳေျမာက္ အခ်က္ကို အသိုင္းအဝိုင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေ
ရး စည္းမ်ဥ္း 4 ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိျခင္း၊ ရႏုိင္ေသာ ကုစားနည္းမ်ား ရယူျခင္းႏွင့္ အလြသံုဲးစားျပဳခံရျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ျပန္လ
ည္နာလန္ထူႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔တြင္ ကူညီျခင္း' ႏွင့္ပင္မ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 1 ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူ႔အေျချပဳ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္’ 
တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4

ေအဂ်င္စီတစ္ခုက လူအမ်ားကို တိုးပြားလာေသာ အႏၱရာယ္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အလြဲသုံးစားလုပ္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေစရတတ္သည့္ 
ဥပမာမ်ား11 တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္-

 y က႑အသီးသီးမွ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္စြာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ 
အဆင့္အတန္း ႏွိမ့္ခ်မႈတုိ႔ကုိ အားေပးအားေျမာက္ျဖစ္ေစပါသည္။

 y လူအမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ေနရပ္မွ စီမံကိန္းရွိသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ မည္မွ် ေဘးကင္းလုံၿခံဳေၾကာင္း ထည့္သြင္းမစဥ္းစားထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
(အစားအစာေပးေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရေပးေဝရာေနရာမ်ား) အစီအစဥ္မ်ား/ စီမံကိန္းမ်ား စီစဥ္ျခင္းျဖင့္

 y နယ္ေျမခံလူစုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရေသာသူမ်ားအား အကူအညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္
 y အထိခိုက္မခံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မႈမရွိျခင္းျဖင့္

10  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ

11 World Vision၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (2012) ကို ၾကည့္ပါ။

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/1998/53/Add.2&Lang=E


48  အနီေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 2

 y လူတိုင္းနာလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပုံစံတုိ႔ျဖင့္ အစီအစဥ္/စီမံကိန္း၏ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မေပးျခင္းျဖင့္
 y လူအမ်ား၏ ကိုယ္တုိင္ကူညီႏိုင္စြမ္းအားမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းျဖင့္ (လုပ္ကိုင္ႏွင့္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ လက္ရွိအုပ္စုတစ္ခုကို အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်မည့္အစား 

စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ စီစဥ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ)
 y အေရးယူရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း - လူအမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျဖင့္

မွတ္ခ်က-္ ယင္းက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါက ‘ဒုကၡျဖစ္ေစျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ’ ႏွင့္ ‘ဒုကၡမေပးပါႏွင့္’ တုိ႔ၾကားတြင္ ကြဲျပားခ်က္ကို မွတ္သားထားရန္ 
အေရးႀကီးသည္ ဒုကၡမေပးပါႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားတြင္ စီမံကိန္းစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ကူညီရန္ အေသးစား 
ပဋိပကၡခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းအတြက္ အျမင္သေဘာတရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ‘ေနာက္ထပ္ ဒုကၡေပးျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ပါ’ အယူအဆသည္ 
သက္ဆိုင္သည့္လူမ်ားအေပၚတြင္ ဆန္႔က်င္ေသာ၊ ရည္႐ြယ္မထားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အကူအညီေပးေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
အားလံုးအားပဋိပကၡခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 5

12တန္ျပန္ဆိုးက်ဳိးမွန္သမွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ဥပမာမ်ား-

• တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ မတူကြဲျပားသည့္ က႑အသီးသီးမွ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ျခင္း-
 y အမ်ဳိးသမီး၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား
 y ကြဲျပားေသာ အသက္အရြယ္ အုပ္စုမ်ား (သီးသန္႔အားျဖင့္ ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ အျခားအ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား)
 y ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္သူမ်ား
 y အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ လက္ေအာက္တြင္ ေနထုိင္ေနရသူမ်ား
 y HIV၊ နာတာရွည္ဖ်ားနာျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားက်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ား ခံစားေနရသူမ်ား
 y လူမ်ဳိးစု၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လူနည္းစုမ်ား
 y လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ဇစ္ျမစ္ မတူညီေသာလူမ်ား
 y ၎တို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဘးဖယ္ထားျခင္းခံရေသာ သို႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းကို ခံစားေနရေသာ 

လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ား13

 y ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားတြင္ ‘ဒုကၡမေပးပါႏွင့္/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေေဒသတြင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား’ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ
 y ပုံမွန္အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ပါ
 y အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုမဆို လက္ခံျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္းအတြက္ ေဘးကင္းၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ပါ
 y အကူအညီေပးရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားႏွင့္အတူ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ပါ
 y စီမံကိန္းေနရာမ်ားအျပင္ ၎ေနရာမ်ားသုိ႔ ေဘးကင္းစြာ အသြား၊ အျပန္ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ ကုိ မတူကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ရႈေထာင့္မွွေန၍ အကဲျဖတ္ၿပီး ပုံမွန္ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါ 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 6

သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား-

 y အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဘးကင္းသည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳသည့္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား စီစဥ္ေပးရန္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
 y က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ၿပီး လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အလြဲသုံးစားျပဳမႈ (PSEA) မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါ
 y ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း။
 y မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားကို အတူတကြရွိေနေစၿပီးတစ္႐ြာတည္းေနလူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္တစ္ခုအတြင္းမွလူမ်ားအား အတူတကြရွိေနေစမည့္ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 y သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ရယူႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ႏိုင္၊ 

မလုပ္ႏိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းပါ

12 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ

13 အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ စာပိုဒ္၌၊ ပင္မစံသတ္မွတ္ခ်က္ 2၊ လမ္းညႊန္မွတ္ခ်က္ 3
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* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 7

အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားက လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီကုိ ရယူႏုိင္ျခင္းမရိွရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ - 

 y အၾကမ္းဖက္မႈကို ထိတ္လန္႔ျခင္း အပါအဝင္ ပဋိပကၡႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ မိမိကုိယ္ကိုယုံၾကည္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (၎က ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ေနရာမွ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီရယူျခင္းကို အဟန္႔အတာျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး၊/ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ေနရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကိုလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္)

 y ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ျခင္းတို႔ တည္ရွိေနမႈ
 y ေဝးလံေသာ သို႔မဟုတ္ ရယူရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာ (ဥပမာ မိုးရာသီတြင္ ျဖတ္သန္းသြား၍မရေသာ လမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းေနရာသို႔သြားရန္ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါသည္ သို႔မဟုတ္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေဝးလံေသာအကြာအေဝး)
 y ရယူခြင့္ကို ျငင္းဆိုျခင္း (ဥပမာ သက္ေရာက္သည့္ လူတစ္စုလုံးအတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ျငင္းဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ထင္ရွားေသာလူမ်ဳိးစု သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအုပ္စုကအေရအတြက္နည္းေသာ လူမ်ဳိးစုအား ႁခြင္းခ်န္ထားမႈ)
 y အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္သည္ လူအားလုံးနားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ပုံစံတြင္မရွိျခင္း။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 8

ခ်န္လွပ္ထားခံရေသာ သို႔မဟုတ္ အကူအညီရယူႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ရယူခြင့္လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ 
အထူးစီမံခ်က္မ်ား၏ ဥပမာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္-

 y အစီအစဥ္/စီမံကိန္း အခ်က္အလက္သည္ လူတိုင္းနားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပုံစံတြင္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y ေ႐ြ႕လ်ား/ကမ္းလင့္ေထာက္ကူျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း
 y အေဆာက္အဦႏွင့္ အသုံးအေဆာင္အားလုံးတို႔အတြက္ စီစဥ္ေရးဆြဲ၊ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အားလံုးပါဝင္ေစျခင္းကုိ က်င့္သုံးလိုက္နာျခင္းျဖင့္ 

တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အားလံုး ရယူခြင့္ကို ေထာက္ခံေပးျခင္း
 y အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းေသာေနရာလြတ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း (ဥပမာ အစားအစာေပးေဝရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ 

ေဘးကင္းေသာေနရာလြတ္တစ္ခု စီစဥ္ျခင္း)
 y အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ က်န္းမာေရးေဆးခန္းအား မတူညီေသာ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

မွတ္ခ်က-္ သမာသမတ္က်ေသာ အကူအညီ ဆိုသည္မွာ ဆိုးက်ဳိးေပးေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပံ့ပိုးေပးသည့္ အကူအညီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက 
လူတုိင္းကုိ တေထရာတည္းျဖစ္ေသာ အကူအညီေပးရမည္ဟု မဆုိလုိပါ – အကူအညီပုိလုိအပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မတူညီေသာ အကူအညီအား လိုအပ္ေနေသာသူမ်ားထံ 
မတူညီေသာ၊ ပုိေနေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးရမည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 9

ဒီဇင္ဘာလ 2011 ခုႏွစ္တြင္၊ IASC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအေပၚတာဝန္ခံမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားလုပ္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို 
အၾကမ္းေဖာ္ျပသည့္ ေအာက္ပါ သႏၷိ႒ာန္ 5 ခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္-

IASC တာဝန္ခံမႈ သႏၷိ႒ာန္ ငါးခ်က္

 y ေခါင္းေဆာင္မႈ/အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အစီအစဥ္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ လူသစ္စုေဆာင္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ မိတ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပထားေသာအခ်က္မ်ားထဲ ေပါင္းစည္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအေပၚတာဝန္ခံရန္ 
၎တို႔သႏၷိ႒ာန္ကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပပါ။ 

 y ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးလ်က္ ၎၏ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားႏွင့့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းကို 
ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကို ၎တုိ႔လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ ၎တို႔အေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားထံ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေပးအပ္ၿပီး အလြယ္တကူ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္။

 y အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား- မူဝါဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ မေက်နပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရာ၌ 
အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ခုိင္ခံ့မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ မူဝါဒီႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို အင္တုိက္အားတုိက္ ရယူပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - ေဘးဖယ္ထားမႈခံထားရၿပီး သက္ေရာက္မႈ အခံရဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳထားၿပီး ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးမႈရွိသည္ကိုေသခ်ာေစရ
န္ႏွင့္ ၎တုိ႔ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ပါဝင္လာၾကေစရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္-ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ႂကြသည့္အခန္းက႑တစ္ခုမွ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားကို ပါဝင္ေစပါ။ 

 y ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း- ေလ့လာေတြ႔ရွိသည္မ်ားကုိ အဖြဲ႔အစည္းထံ ပံုမွန္ သတင္းေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္မ်ားအား 
အစီရင္ခံျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ၿပီး သက္ေရာက္သည့္လူစုအား ပါဝင္ေစကာအစီအစဥ္မ်ား၏ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ဒီဇိုင္းဆြဲ၍ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ပါ။ 
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ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ (ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ)

 y ပိုင္ဆိုင္မႈ - အသင္းးအဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္သည္
 y အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ - အျခား လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အသင္းအဖြဲ႔က ရာႏႈန္းျပည့္ပါဝင္သည္။
 y လုပ္ငန္းသေဘာအရျဖစ္ေသာ - ကန္႔သတ္ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္အာဏာႏွင့္အတူ သီးျခား အခန္းက႑တစ္ခုကိုသာ အသုိင္းအဝုိင္းက 

ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ (ဥပမာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ NGO ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဖြဲ႔က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေရေပးေဝေရး ေကာ္မတီ)
 y ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးလံႈ႕ေဆာ္မႈ ရရွိျခင္း - ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခန္းက႑တစ္ခုအတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို 

အသင္းအဖြဲ႔က လက္ခံရရွိပါသည္။
 y အတိုင္ပင္ခံျခင္း - ၎တုိ႔ ျမင္ေတြ႔လုိသည့္အရာအေပၚ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ အသင္းအဖြဲ႔အား ေမးျမန္းပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အတုိင္းအတာျဖင့္သာ စုိးမုိးျခယ္လွယ္ႏုိင္ပါသည္။
 y သတင္းအခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းျခင္း - သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ အသင္းအဖြဲ႔မွ စုစည္းပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္ 

ရလဒ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမရွိပါ။
 y ျပဳသမွ်ႏုရေသာ - အသင္းအဖြဲ႔သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ သတင္းေပးပို႔ျခင္းခံရပါသည္၊ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ 

ရလဒ္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ေျပာခြင့္မရွိပါ။
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အင္တာဗ်ဴးမ်ာ၊ အသားေပးထားေသာ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အစရွိသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အေျဖမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ပစ္မွတ္ထား 
သူမ်ားတြင္ အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အခရာက်သူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည့္လူမ်ားအား 
အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အၿမဲအတူတကြ လုပ္ကိုင္ရန္ သတိေပး၍ရပါသည္။ ခရစ္ယာန္ေက်း႐ြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ CAR 
တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ NGO တစ္ဖြဲ႔အား ဥပမာေပးပါ။ မြတ္ဆလင္လူစုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
လုံးဝ ဖယ္ၾကဥ္ခံေနရပါသည္။ သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသူမ်ား၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ မတူညီေသာ လူပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ 
အေလးေပးအာ႐ံုစုိက္ထားေသာ အုပ္စုမ်ား စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း လူမ်ားကုိ သတိေပးရန္ အခ်ိန္ေကာင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

 y အၿမဲပါဝင္ေနသည့္ လူအတန္းအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ - အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။

 y အေျခအေနအေပၚမူတည္သည့္ အတန္းအစားမ်ားမွာ- လူမ်ဳိးစု/ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လူနည္းစုမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရေသာ 
အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ၊ HIV ကူးစက္ခံထားရသည့္လူမ်ား) ျဖစ္သည္

လူအမ်ား ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏုိင္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ကူညီႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဥပမာအခ်ဳိ႕တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္-

 y လူတိုင္းနာလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပုံစံတုိ႔ျဖင့္ လူတုိ႔၏ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း
 y လူ႔အခြင့္ေရး အသိပညာေပးေရးကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း
 y ၎တုိ႔၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ရယူရာတြင္လိုအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိးႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္း (ဥပမာ 

ေမြးစာရင္းလက္မွတ္မ်ား၊ ေသစာရင္းလက္မွတ္မ်ား၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေျမရာပိုင္ဆုိင္မႈစာခ်ဳပ္) ဥပမာ၊ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အား 
သင့္ေတာ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ညႊန္းဆိုေပးျခင္း

 y ၎တို႔ကို သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူညီသည့္က႑အသီးသီးမွ လူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တိုင္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း 
(ဥပမာ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း)

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ညႊန္းဆိုမႈကို ေသခ်ာျပဳလုပ္ျခင္း
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အပုိင္း 3- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက ္
မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခ
င္းအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က-္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ မည္သည့္လႈပ္ရွားသူမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္ကို ဤသင္တန္းတြင္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပါမည္။ မည္သူက မည္သည့္အရာကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္ကုိ သိရွိရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ IASC ႏွင့္ GPC မွွ ရွင္းလင္းေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ဤသင္တန္းတြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းထားေ
ၾကာင္းကို မည္ကဲ့သို ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိလည္း ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ပါမည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 1 နာရီ 

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - ေလ့က်င့္ခန္း / ေဆြးေႏြးျခင္း / PowerPoint

သင္တန္း သင္ၾကား 
ပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္-
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ လက္ေတြ႔တြင္ မည္သူ႔ထံ၌ တာဝန္ရွိသည္ကို 

ရွင္းလင္းေျပာျပေပးပါမည္။ 
 y ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ 

စိတ္ကူးမ်ား မွ်ေဝၾကေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာ၌ သံႏၷ႖ိဌာန္ခ်၍ အျခားသူမ်ာကို ပံ့ပိုးကူညီၾကေစရန္တိုက္တြန္းအားေ

ပးၿပီး ယင္းကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေတြးမ်ားကုိလည္း ပံ့ပုိးေပးပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ 

အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္
 y ႏိုင္ငံတြင္းေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ (ယခု SRP) လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ႏိုင္ငံ အဖြဲ႔ 

(HCT) ႏွင့္ အျခားအစုအဖြဲ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအ
တြက္ စိတ္ကူးေကာင္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္

အဓိက 
အမွာစကားမ်ား

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအား အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
အစုအဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႔ဝင္အတြင္း ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးရာ၌ 
လက္ေတြ႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔သည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေနၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးန
ည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ အစုအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြ
င္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု 
ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

ျပင္ဆင္ျခင္း  y လတ္တေလာ ေပါင္းစည္းထားသည့္ အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို မည္မွ် ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္
သြင္းထားေၾကာင္း သုေတသနလုပ္ပါ။ 

 y ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လက္ရွိ သုိ႔မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚျခင္းရွိမရွိ သုေတသနလုပ္ပါ။ 

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 15- တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (စာမ်က္ႏွာ 217) 

အရင္းအျမစ္ 16- IASC ေၾကညာခ်က္ 2013 (စာမ်က္ႏွာ 218) 

အရင္းအျမစ္ 17- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ GPC အႀကံျပဳခ်က္ စာရြက္ (စာမ်က္ႏွာ 220)

အရင္းအျမစ္ 18- ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (စာမ်က္ႏွာ 221)

PPT ဆလိုက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလုိက္ - ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ လမ္ညႊန္ခ်က္

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန ္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ-

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္

 y ႏိုင္ငံတြင္းေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ (ယခု SRP) လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ HCT ႏွင့္ အျခားအစုအဖြဲ႔၏ 
မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ 
စိတ္ကူးေကာင္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္ 

20 မိနစ္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

  y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းရာတြင္ မည္သူတို႔ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိေုတြးေတာ
စဥ္းစားခိုင္းပါ။ လွန္၍ရေသာကားခ်ပ္ေပၚတြင္ စိတ္ကူးမ်ားကို ခ်ေရးပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လက္ကမ္းစာကို ၾကည့္ၿပီး အဓိကက်ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိေုျပာျပေပးပါ။ 

 y က႑အသီးသီးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအား 
ပံ့ပိုးေပးရန္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္ကိအုသားေပးေျပာျပပါ။ 

 y IASC ေၾကညာခ်က္ 2013 ၏ မိတၱဴမ်ားကို လက္ကမ္းေဝေပးၿပီး စက္မ်က္ႏွာ 2 ရွိ ဒုတိယစာပိုဒ္မွ 
ေနာက္ဆုံးစာပိုဒ္အထိ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိဖုတ္ခိုင္းပါ။

“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ားသည္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇႏိိႈင္းထည့္သြင္း 
ျခင္း အပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ျဖစ္တည္လာရန္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ပ့ံပုိးရာတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ 
ပါဝင္ေနပါသည္”

 y လက္ေတြ႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔၏ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
တာဝန္ဝတၱရားအတိအက်ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ GPC အႀကံျပဳခ်က္စာ႐ြက္ထဲတြ
င္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံသို႔ မိတၱဴမ်ား ေပးေဝပါ။ 

 y လက္ကမ္းစာမ်ားကို အၾကမ္းဖတ္႐ႈရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အခ်ိန္ 5-10 မိနစ္ေပးၿပီး 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိ၊ မရွေိမးပါ။

စကၠဴကားခ်ပ္ႏွင့္ 
ေရးမွတ္ရန္ မင္တံမ်ား 

အရင္းအျမစ္ 15- 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
(စာမ်က္ႏွာ 217) 

အရင္းအျမစ္ 16- IASC 
ေၾကညာခ်က္ 2013 
(စာမ်က္ႏွာ 218) 

အရင္းအျမစ္ 17-  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္  
GPC အႀကံျပဳခ်က္ စာရြက္ 
(စာမ်က္ႏွာ 220) 
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30 မိနစ္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ေပါင္းစ
ပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

 y အဓိက စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အဓိက အခ်က္မ်ားကုိ အသားေပးေဖာ္ျပလ်က္ ေပါင္းစည္းထားေသာ 
အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ PowerPoint ဆလိုက္ျဖင့ရ္ွင္းျပေပးပါ။

အဓိက စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား-

 y 2014 ခုႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာက် တံု႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း - လမ္းညႊန္ခ်က္ 
 y 2014 ခုႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာက် တံု႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္ – မွတ္ခ်က္ေရးသြင္းထားေသာ ပုံစံျပား 
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စု
 y 2015 ခုႏွစ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက် တံု႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္ လမ္းညႊန္ခ်က္

အဓိကအခ်က္မ်ား -

 y SRP အတြင္း အစုအဖြဲ႔အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိုင္းထည့္သြင္းျခင္း
အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပရပါမည္။

 y SRP အစီအစဥ္ကုိ အျပဳ ေရးဆြဲမႈအျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိုင္းထည့္သြင္းျခင္းအ
တြက္ ပညာရပ္ေဝါဟာရမ်ားကုိ အစုအဖြဲ႔ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သူမ်ားက သေဘာတူလက္ခံရပါမည္။

မွတ္ခ်က္- စာရင္းလုပ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အား www.unocha.org/cap/resources/policy-guidance 
မွတစ္ဆင့္ အြန္လုိင္းတြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားအုပ္စုမ်ားခြဲၿပီး အုပ္စုမ်ားအား ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္း 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားေပးပါ။ ဤသည္တို႔မွာ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္းထဲသို႔ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား အျခားႏုိင္ငံမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ 
တရားဝင္ေပါင္းစည္းထားသည္ကုိ ျပသသည့္ဥပမာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

 y ဥပမာမ်ားကို သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အုပ္စုမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ အုပ္စုမ်ားအားညႊန္ၾကားပါ-

 y ၎တို႔၏ အေျခအေနတြင္ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္း စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားထဲသို႔ ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ တရားဝင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမည္

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y လာမည့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
မည္သည့္ခိုင္လုံေသာအဆင့္ဆင့္မ်ား ၎တို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ စိတ္ကူမ်ားကုိ မ်က္ႏွာစုံညတီိုင္ပင္ ၍ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ။ 

PPT ဆလိုက္

အရင္းအျမစ္ 18- 
ေပါင္းစည္းထားေသာ 
အယူခံဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွ 
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ 
(စာမ်က္ႏွာ 221)

5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ- 

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအား အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ 
အစုအဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႔ဝင္အတြင္း ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးရာ၌ 
လက္ေတြ႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔သည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေနၿပီး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ အစုအဖြဲ႔ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

PPT ဆလိုက္ 
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သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ေတြးေတာစဥ္းစားျခင္း သင္တန္းမွတစ္ဆင့္ ေအာက္ပါလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ခြဲျခားသတ္မွတ္သင့္ပါသည္-

 y အသင္းအဖြဲ႔မ်ား
 y အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ CBO မ်ား 
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အသင္းအဖြဲ႔ (NGO မ်ား၊ Red Cross and Red Crescent, UN လႈပ္ရွားသူမ်ား)
 y က႑အလုိက္ဝန္ထမ္းႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႔မ်ား
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ထမ္းႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႔မ်ား
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ႏိုင္ငံ အဖြဲ႔ 
 y အစိုးရ ရာထူးအားလုံး 

အစုအဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကိုလည္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ကို မွတ္သားထားပါ- 

 y ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔
 y လက္ေတြ႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ား
 y အစုအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေအဂ်င္စီမ်ား 
 y နယ္ပယ္အားလံုးမွ အစုအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား
 y UN OCHA 
 y ့အစုအဖြဲ႔ဝင္ အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ဖုိရမ္ (ဗဟာဗ်ဴဟာအဆင့္တြင္၊ အစုအဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကုိ HCT မွတစ္ဆင့္ 

HC က ဦးစီးေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အဆင့္တြင္ OCHA မွ ေထာက္ပံ့ထားသည့္အစုအဖြဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ဦစီးေဆာင္႐ြက္ေပးသည္)

တာဝန္ယူမႈနယ္ပယႏ္ွင့္အတူ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပုံအတြက္ အထူးအေလးေပးပါ--

တာဝန္ယူမႈနယ္ပယ္မ်ား 

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

အေရးေပၚ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိသည္မွာ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လြဲမွားစြာျပဳျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ 
အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔အား တားဆီး၊ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနဆုိသည္မွာ 'လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးႏွင့္ တရားေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယုိယြင္းပ်က္စီးေနမႈတုိ႔၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အသက္ရွင္သန္ေနထုိင္ႏုိင္မႈ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ၊ ယင္းသည္ ေဒသခံမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ အေျခအေနကုိ 
ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ မေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစုအဖြဲ႔အတြင္းရွိ တာဝန္ယူမႈနယ္ပယ္ (AoR) 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အုပ္စု (CPWG) မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
AoR အတြက္ စီစဥ္ထားသည့္ ဗဟိုေအဂ်င္စီအျဖစ္ UNICEF သည္ CPWG ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ၎သည္ ေနာက္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းကုိ ပံ့ပုိးေပးသူ ျဖစ္သည္။

က်ား/မဆိုင္ရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္း

ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစုအဖြဲ႔အတြင္း၊ က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္း (GBV) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ဗဟိုေအဂ်င္စီမ်ားျဖစ္သည့္ 
ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြ (UNICEF) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပုံေငြ (UNFPA) တို႔က ပူးတြဲတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ကာ ၎တို႔သည္ ေနာက္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
နည္းလမ္းကုိ ပံ့ပုိးေပးသူ ျဖစ္သည္။ 

က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္း (GBV) ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဆႏၵမပါဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကားရွိ 
လူမႈေရး အေၾကာင္းျပဳ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အႏၱရာယ္ေပးေသာ မည္သည့္အျပဳအမူကိုမဆို ေဖာ္ျပရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ္ GBV (အထူးသျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ) အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕၏ သားေကာင္မ်ား/လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း GBV 
သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွိေနပါသည္။ လူ႔သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ GBV ဥပမာမ်ားတြင္ -လူကုန္ကူးျခင္း၊ 
ကေလးသူငယ္အား လက္ထပ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီး လိင္အဂၤါ ဖ်က္ဆီးျခင္း/ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ တင္ေတာင္းရေသာပစၥည္း/သတို႔သမီးတန္ဖိုးကို 
အလြဲသံုးစားျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာမညႇဳိးႏြမ္းေစရန္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အိမ္တြင္း သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးေသာ လက္တြဲေဖာ္အား အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အေမြအႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
ဆုံး႐ႈံးျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအား လြဲမွားစြာျပဳမႈမ်ား အပါအဝင္ လိင္ေ႐ြး၍ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခုိင္းမႈ၊ အစားအစာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ မတူညီေသာ ရယူခြင့္၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြဲမွားစြာျပဳမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
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အိမ္ရာ၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံု

အိမ္ရာ၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံု (HLP) ျပႆနာမ်ားသည္ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္တုိ႔ေၾကာင့္ အစပ်ဳိးျဖစ္ေပၚသည့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္
ရာ ျပႆနာတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚပါသည္။

အိမ္ရာ၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအုံအတြက္ တာဝန္ယူမႈနယ္ပယ္ (HLP AoR) အား 2007 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖန္တီးခ့ဲသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ HLP ဗဟုိေအဂ်င္စီ၊ UN ျပည္သူမ်ား 
အေျခခ်ေနထုိင္မႈ အစီအစဥ္ (UNHANITAT) က လႈပ္ရွားသူမ်ားစြာအား ေခၚေဆာင္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံတကာ HLP AoR ႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္သည္။ 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဆိုင္ရာ 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဆိုင္ရာ အေရးေပၚ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအတြက္ ေၾကာက္လန္႔စရာမလိုဘဲ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ 
သြားလာႏိုင္ရန္၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္္ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူမ်ားအတြက္ ကင္းလွည့္မႈမ်ားလု
ပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေစပါသည္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအား အလုံးစုံလူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အျပည့္အဝ 
ေပါင္းစည္းထားရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ UNMAS သည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ၿပီး တာဝန္ယူမႈနယ္ပယ္အတြက္လည္း 
တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။  ႏုိင္ငံတကာ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ UNMAS သည္ ေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းကုိ ပံ့ပုိးေပးသူ ျဖစ္သည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2

အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ယခင္ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းသို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား 
ထည့္သြင္းထားျခင္း ရွိမရွိႏွင့္ ထည့္သြင္းထားပါက မည္မွ်ေကာင္းမြန္စြာ တရားဝင္ေပါင္းစည္းထားေၾကာင္းကုိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက သတိမူမိမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤသည္မွာ 
ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနပါက ၎တို႔အား ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခု ေျပာင္းေမးပါ။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေနာက္ဆုံးအယူခံဝင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
နည္းလမ္းမ်ားကုိ မည္မွ် ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေၾကာင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားရန္ မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးမႈကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3

စိတ္ကူးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သင့္သည္- 

 y က႑အလုိငက္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၾကရန္ ေထာက္ခံမႈ
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ မည္ကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းမည္ကုိ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

က႑အလုိက္အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း 
 y ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစေရး က႑အလုိက္အစုအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔အား 

ေတာင္းဆိုရန္ 
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အပုိင္း 4- နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္း
သင္တန္း အစီအစဥ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း အပိုင္းသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား မည္မွ်မွတ္မိသည္ကို ၎တို႔အား 
သတိေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎က သင္တန္းပုိ႔ခ်သူအေနျဖင့္လည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ သင္႐ိုးၿပီးေျမာက္မႈကို ဂုဏ္ျပဳႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ထံမွ 
တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားရယူႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 30 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - မ်က္ႏွာစုံညီ / အကဲျဖတ္ျခင္း

အရင္းအျမစ္မ်ား - အရင္းအျမစ္ 22- ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း (စာမ်က္ႏွာ 226)၊ အရင္းအျမစ္ 23 - သင္႐ိုး အကဲျဖတ္ျခင္း (စာမ်က္ႏွာ 228)၊ PPT 
ဆလုိက္- သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

အခ်ိန ္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 
20 မိနစ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း 

 y ဤအေျခအေနတြင္ ႀကံဳေတြခဲ့ရသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာတစ္ခု၏ ဥပမာကို သင္တန္းအစတြင္ 
အားလံုးက ေပးထားခဲ့ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအားလုံးကိသုတိေပးပါ။

မွတ္ခ်က္- ၎ျပႆနာမ်ားသည္ နံရံေပၚရွိ A5 ကဒ္မ်ားေပၚတြင္ ဆက္လက္ရွိေနပါမည္။ 
 y ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အေရးမရခဲ့သည့္သူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ 

ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားေျပာပါ။ 
 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား သင္တန္းအစတြင္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားထဲမွ တစ္ခုကိုေ႐ြးၿပီး 

အတြဲလိုက္လုပ္ေဆာင္ခိုင္းကာ သင္တန္းတြင္ ၎တို႔သင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပႆနာကို 
တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ ေျဖရွင္းနည္းႏွစ္ခအုၾကံေပးခိုင္းပါ။ 

မွတ္ခ်က္- ျဖစ္ႏိုင္ပါက အတြဲမ်ားအား မတူညီေသာ ျပႆမ်ား ေ႐ြးခိုင္းပါ၊ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ျပႆနာမ်ား 
တူေနပါကလည္း ကိစၥမရွိပါ။ 

 y အတြဲမ်ားအား ၎တို႔၏လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးရနဖ္ိတ္ေခၚပါ။  

10 မိနစ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္း

 y ရည္႐ြယ္ထားေသာ သင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကိျုပန္ေဆြးေႏြးပါ-
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း

လမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ 
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေ

ရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ ယင္း၏ တန္ဖိုးကို နားလည္ၿပီး 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ႏိုင္ငံတြင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ 
အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ အျခားလူမ်ားပါ သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက 
အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္အေပၚ ၎တို႔၏နားလည္မႈကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿပီး အစီအစဥ္သက္တ
မ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၎တို႔၏လက္ေတြ႔ အသုံးခ်မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးႏိုင္မည္။

 y ညႇိႏိႈင္းထားေသာ ေငြေၾကးပ့ံပိုးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၾကေစရန္ ခိုင္လုံေသာ အဆင့္မ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးႏိုင္မည္။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား သင္ယူမႈရလဒ္အား ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မည္မွ် ျပည့္မီသည္ဟု ခံစားရသလဲဟု 
မ်က္ႏွာစုံညေီမးျမန္းပါ။ သင္တန္း၏ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ၎တို႔ယခုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ခိုင္လုံေသာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုခုရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္း စစ္တမ္း ႏွင္သ့င္႐ိုးအကဲျဖတ္မႈ 
လက္ကမ္းစာေပးၿပီး ၎တို႔အားျဖည့္စြက္ရန္ အခ်ိန္ယူ၍ လုပ္ေဆာင္ခိုင္းပါ။
*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အခ်ိန္ေပးတက္ေရာက္သည့္အတြကေ္က်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါ။ 

PPT ဆလိုက္ 

အရင္းအျမစ္ 22-  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း 
စစ္တမ္း  
(စာမ်က္ႏွာ 226)

အရင္းအျမစ္ 23-  
သင္႐ိုးအကဲျဖတ္ျခင္း 
(စာမ်က္ႏွာ 228)
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သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္း စစ္တမ္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မွတ္ခ်က္

သင္တန္း အႀကိဳႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း စစ္တမ္းအား ျဖည့္စြက္ၿပီးေနာက္တြင္ ၎တို႔အား စုစည္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အကိုးအကားအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ ဖိုင္တြဲပါ။ ဆႏၵရွိပါက 
ဗဟုသုတႏွင့္ သေဘာေပါက္ နားလည္မႈ မည္မွ်ရွိေၾကာင္း သိရွိရန္ စစ္တမ္းမ်ားကုိ သင္အမွတ္ျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါတို႔သည္ အဆိုပါ အမွတ္ျဖတ္မႈအတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎က သင္တန္းေပးသည့္အဖြဲ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ လိုအပ္ပါသည္။

1 . ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိတာဘာလဲ။ သင္၏အစီအစဥ္မ်ား/ပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္တာဝန္မ်ားအတြက္ ၎က 
မည္ကဲ့သို႔ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သနည္း။

ဤေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္ႏွစ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္- GPC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္း 
ျခင္းကို ျပည့္ဝစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တစ္ခုအတြက္ တစ္မွတ္ / တစ္ဦးခ်င္း၏ ကုိယ္ပိုင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အား 
အသံုးခ်မႈအတြက္ တစ္မွတ္ျဖစ္သည္။ 

2 . ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားထဲမွ သင္သိသည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။

ဤေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္ငါးမွတ္ေပးႏိုင္သည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေဘးဒုကၡျဖစ္ေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ 
ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လြဲမွားစြာျပဳမႈအတြက္ ေဘးကင္းေရး တံု႔ျပန္ခ်က္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ 
လြဲမွားစြာျပဳမူမႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေရးသားျခင္းအတြက္ တစ္မွတ္။ 
ငါးမွတ္ေျမာက္အမွတ္သည္ သေဘာတရား (ဥပမာ၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္မ်ားကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္) အားလံုးၿခံဳငံုပါဝင္ေအာင္ 
ေျဖဆုိသူအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

3 . ပေရာဂ်က္ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ သင္၏ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
အဓိကအခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခိုင္လုံေသာ ဥပမာ (4) ခု ေပးပါ - အဓိက အခ်က္ တစ္ခုစီအတြက္ ဥပမာတစ္ခုစီ

ဤေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္ရွစ္မွတ္ ေပးႏိုင္သည္ (ဥပမာတစ္ခုအတြက္ 2 မွတ္ျဖစ္ႏိုင္သည္)

4 . မွန္ သုိ႔မဟုတ္ မွား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား။

ဤေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္ 5 မွတ္ေပးႏိုင္သည္ (ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုစီအတြက္ တစ္မွတ္)။ ေဖာ္ျပခ်က္အားလုံးသည္ မွားယြင္းသည္ကုိ မွတ္သားပါ။ 
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အဝါေရာင္ သင္႐ိုး -  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ 
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ  
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း
အခ်ိန္ - 1 ရက္

ေမွ်ာ္မွန္း သင္တန္းသား - လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း
ကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လက္ေတြ႔ပံ့ပုိးေပးေနသည့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟုတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

သင္႐ိုး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ - ဤသင္႐ိုးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း 
အေျခခံမိတ္ဆက္ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ 
နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္အခ်ဳိ႕ကို လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ ကာလတိုလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးသည္။ ၎သည္ က႑အလုိက္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
နည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာ၌ ခိုင္လုံေသာ ပံ့ပိုးမႈလိုအပ္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ပယ္မွမဟု
တ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္လည္း သင့္ေတာ္ပါသည္။. သုိ႔ေသာ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳ 
သို႔မဟုတ္ ဗဟုသုတ အနည္းငယ္သာရွိေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နယ္ပယ္မွ မဟုတ္ေသာ၊ ပုိမုိေလးနက္သည့္ 
စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္မႈကုိ လုိအပ္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိပါ။
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သင္႐ုိး သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

 ဤသင္႐ိုးက ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေရးႀကီးပုံကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ေပးပါသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ရွင္းျပၿပီး လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 
အေျခအေနတြင္ ၎၏သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈကို ေဆြးေႏြးေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ကို 
ေဖာ္ျပေပးၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပကာ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၎တို႔အား 
အသုံးခ်ျပပါသည္။

 y က႑အလုိက္ အစီစဥ္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္မႈ၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ခ်င့္တြက္မႈ လုပ္ေဆာင္သည့္အဆင့္လုံးတြင္ ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ ခုိင္လုံေသာ နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိ႐ွိေအာင္ ေျပာျပေပးၿပီး ၎တို႔၏တန္ဖိုးႏွင့္ 
အသုံးခ်မႈကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပပါမည္ 

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္႐ိုးကုိ ေလ့လာၿပီးေနာက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစပ္
ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ 

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
ကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈကို နားလည္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ကာ ယင္းကုိအျခားသူမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္

 y ၎တို႔၏လက္ရွိ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ခုိင္လံုေသာ ဥပမာမ်ားကို ေျပာဆိုႏိုင္မည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္အေပၚ 
၎တို႔၏နားလည္မႈကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿပီး အစီအစဥ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၎တို႔၏လက္ေတြ႔ အသုံးခ်မႈကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးႏိုင္မည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ာကို 
ပံ့ပိုးရန္ ၎တို႔အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပန္လည္ သတိရေစမည္

သင္႐ိုး အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 
အႀကံျပဳထားေသာ အခ်ိန္ဇယား

09:00 – 09:50  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ 
လုိအပ္ပါသလဲ။

09:50 – 10:30 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

10:30 – 10:50 လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္

10:50 – 12:30  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အဓိက 
အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ 

12:30 – 13:30 ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္

13:30 – 14:40 လက္ေတြ႔တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း-   
  အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 

14:40 – 15:00 လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္ 

15:00 – 16:30 လက္ေတြ႔တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း-    
  ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

16:30 – 17:30 နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
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အပုိင္း 1- ကာကြယ္ေစာ
င့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း
မ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမွာလဲ။
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ကိုမိတ္ဆက္ေပးၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား ေတြ႔ဆံု၍ တစ္ဦးအေၾကာင္း တစ္ဦး အနည္းငယ္စီ 
ေလ့လာႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပံ့ပိုးေပးသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းက အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏သီးျခား အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုံ႔ျပန္ရန္ တိုက္တြန္းေပးျခင္းတြင္ ဤသင္တန္းက အလြန္အေရးပါသည္။ ၎သည္ 
စိတ္သေဘာထားမ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္ႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေပးႏိုင္ရန္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ “သေဘာထား” သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကိုယ္တိုင္၏ တန္ဖိုးႏွင့္အညီ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 50 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးျခင္း / အတြဲလိုက္မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င္ခန္း 

သင္တန္း 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္-

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ားၾကားတြင္ မိတ္ဆက္ျခင္းကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစပါသည္

 y ထုိေန႔အတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အသားေပး ေျပာၾကားပါမည္

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ 
အေရႀကီးပုံကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပၿပီး အေလးေပးရွင္းျပပါမည္ 

 y သီးျခားအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထ
ည့္သြင္းျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၍ တိုက္တြန္းအားေပးပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ ယင္း၏ တန္ဖိုးကို နားလည္ၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ႏိုင္ငံတြင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ အျခားလူမ်ားပါ သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါမည္

အဓိက 
အမွာစကားမ်ား

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံးသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းရာ၌ 
အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းစြာရယူႏိုင္ရန္ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y သင္တန္းမစတင္ခင္ PowerPoint ဆလိုက္တစ္ခုအေပၚတြင္ ေဟတီႏိုင္ငံမွ ေကာင္ေလး၏ပုံကုိ ျပင္ဆင္ထားပါ သို႔မဟုတ္ ၎ပုံအား 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအခန္းတစ္ေနရာတြင္ ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေအာင္ ျပသထားပါ။ 

 y ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေဒသတြင္းမွ သင့္ေတာ္သည့္ပုံတစ္ပုံကို အသုံးျပဳပါ။  

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 22- ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း (စာမ်က္ႏွာ 226)

အရင္းအျမစ္ 1- ေဟတီႏိုင္ငံမွ ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံ (စာမ်က္ႏွာ 156)

PPT ဆလုိက္ - သင္႐ိုး သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
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သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

5 မိနစ္ ႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း

 y ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ သင့္ကုိယ္သငမ္ိတ္ဆက္ပါ ။

 y ေဝဖန္အႀကံဳျပခ်က္ရယူရန္ ေရခ်ဳိးခန္းမ်ား / လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္မ်ား / အေရးေပၚ ထြက္ေပါက္မ်ား / 
အဆက္အသြယ္အမွတ္မ်ားစသည့္ အိမ္မႈကိစၥအမွတ္မ်ားအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးပါ။

 y သင္႐ိုး သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ားကုရိွင္းလင္းတင္ျပေပးပါ ။

ဤသင္႐ိုးက ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း
လမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကုိ ဆုိလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ 

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း
လမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈကုိ နားလည္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ကာ 
ယင္းကုိအျခားသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္

 y ၎တို႔၏လက္ရွိ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္
သက္ၿပီး ခုိင္လုံေသာ ဥပမာမ်ားကုိ ေျပာဆုိႏိုင္မည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက 
အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္အေပၚ ၎တုိ႔၏နားလည္မႈကုိ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿပီး အစီအစဥ္သက္
တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၎တုိ႔၏လက္ေတြ႔ အသံုးခ်မႈကို ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးႏိုင္မည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ာကုိ ပံ့ပိုးရန္ ၎တို႔အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
ျပန္လည္ သတိရေစမည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္း စစ္တမ္းကိျုဖည့္စြက္ခိုင္းပါ။ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ ေျခရာေကာက္ႏုိင္ျခင္းသည္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသူမ်ားအတြက္ ၎ကအလြန္အသုံးဝင္သည္ကို ရွင္းျပပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ ၎တို႔၏အမည္ကို 
အခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆကခ္ိုင္းပါ။

PPT ဆလိုက္ 

အရင္းအျမစ္ 22-  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း  
(စာမ်က္ႏွာ 226)

15 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမွာလဲ။

 y ဤသင္တန္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္ရွိေနရသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေရးႀကီးပုံျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိရုွင္းျပပါ ။ 

 y ခ်ဳိင္းေထာက္ျဖင့္ ေရေျမာင္းကို ျဖတ္ေလွ်ာက္ေနသည့္ ေဟတီမွ ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံကိျုပသပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညေီမးျမန္းပါ- ေကာင္ေလး ဘယ္ကို သြားေနသည္ဟု သင္ထင္ပါသလဲ။ 

အေျဖမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးစင္တာ / ေဈးသုိ႔ / သူ႔အိမ္သုိ႔ / ေက်ာင္းသို႔ / သန္႔စင္ခန္းသို႔ တုိ႔ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 
ဤေမးခြန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ က်န္းမာေရး၊ 
အစားေရဆာဖူလံုေရး၊ ပညာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး) ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စာရင္းတစ္ခုကို ရရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 y ေအာက္ပါ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကို အသုံးျပဳၿပီး ေကာင္ေလး၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကိျုဖစ္ေျမာ
က္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပါ ။

 y ထုိေကာင္ေလးသည္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူခြင့္ရွိမည္ဟု 
သင္ထင္ပါသလား။ မည္သည္ေၾကာင့္ထင္ပါသနည္း / မထင္ပါသနည္း။

 y မည္သည့္အခက္အဲမ်ားရင္ဆိုင္ရမည္နည္း။ မည္သည္ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္နည္း။
 y အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရန္ ထိုေကာင္ေလးအတြက္ လုံၿခံဳမႈရွိပါသလား။
 y အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ ရယူႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း 

ထိုေကာင္ေလးႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းထားသည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။
*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

အရင္းအျမစ္ 1- 
ေဟတီႏိုင္ငံမွ 
ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံ  
(စာမ်က္ႏွာ 156)
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 y အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုစီက လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္ကိရုွင္းျပပါ-

 y သန္႔စင္ခန္းသို႔ သြားျခင္း = WASH
 y ေက်ာင္းသို႔သြားျခင္း = ပညာေရး
 y က်န္းမာေရးစင္တာသို႔ သြားျခင္း = က်န္းမာေရး
 y အစရွိသည္ျဖင့္ 

 y လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိခု်ေရးပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညီ ေမးျမန္းပါ။ ထုိေကာင္ေလးအေနျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ရယူႏိုင္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ မည္သူ႔ထံတြင္ တာဝန္ရွိသနည္း။  

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆုိသည္မွာအထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ား (ဥပမာ၊ Handicap International, UNHCR) ကို 
ရည္ညႊန္းပါသည္။ အေျဖ “မွန္” သည္ အားလံုးတြင္ တာဝန္ယူမႈ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိသည္ျဖစ္သည္။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y ေကာင္ေလးအတြက္ ေျခတုဖန္တီးေပးျခင္းကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ 
အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ေကာင္ေလးသည္ ၎တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္မွာ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး (ဥပမာ သန္႔ရွင္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ 
အစရွိသည္တို႔) တြင္္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းရွင္းျပပါ။

ဘီးတပ္ကုလားထိုင္မ်ားသုံးေသာ ကေလးမ်ား (ကေလးမ်ား၏ 5% ေအာက္က) ရွိေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ NGO တစ္ခုအား ဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးပါ။ ဤ NGO က 
၎တုိ႔ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဟတီႏိုင္ငံမွကေလးကဲ့သုိ႔ေသာ ကေလးမ်ား 
အလြယ္တကူ “ရယူ” ႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းတြင္ရႏိုင္ေသာ ကေလးအ႐ြယ္သံုး ခ်ဳိင္းေထာက္ႏွင့္ ဘီးတပ္
ကုလားထုိင္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ၎တုိ႔က ၾကမ္းခင္းမ်ား ေျပာင္ေခ်ာေနၿပီး 
ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားမရွိသည့္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ တြင္းအိမ္သာမ်ားကို မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ေသခ်ာစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္- ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေနရာမွ ဥပမာတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳပါ။

 y ယခင္ ဥပမာသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ ဥပမာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး၏ 
တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရႏုိင္သည္ (ဥပမာ - ေျခတုေထာက္ပ့ံျခင္း)။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး အဓိပၸါယ္ရိွစြာ ရယူသုံးစြႏိုဲင္ေစေရးအတြက္ ၎တုိ႔အားလံုးတြင္ တာဝန္ရိွပါသည္။

 

25 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းက သင့္အေျခအေနတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးရသနည္း။  

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲစတီြဲခိုင္းပါ။ ဤအေျခအေနတြင္ အပိုင္းက႑အလိုက္ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ခုိင္လုံေသာ ဥပမာမ်ားအေၾကာင္း ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ ေဆြေႏြးခိုင္းပါ။ 

ဥပမာတစ္ခု ေပးပါ - အစားအစာမ်ားေပးေဝသည့္ေနရာမွ အိမ္သုိ႔ အျပန္လမ္းတြင္ တုိက္ခိုက္ခံရသ 
ည့္လူမ်ားႏွင့္ အခိုးခံရသည့္ ၎တုိ႔၏အစားအစာမ်ား။ (ျဖစ္ႏိုင္ပါက အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
ဥပမာမ်ားျဖင့္ အစားထိုးေပးပါ။) 

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိက္႐ိုက္အေတြ႔ 
အႀကံဳမရွိပါက ၎တုိ႔အား သေဘာတရားတူညီသည့္ ဥပမာမ်ား စဥ္းစားခိုင္းပါ။ 

 y လူတုိင္းဖတ္ႏုိင္ေစရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးလွ်င္ A5 ကတၳဴျပားတစ္ခုေပၚတြင္ မင္တံမ်ားျဖင့္ 
ဥပမာတစ္ခခု်ေရးခိုင္းပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ဥပမာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္သင့္ပါသည္။ 

A5 ကတၳဴမ်ားႏွင့္ 
ေရးမွတ္ေဘာပင္မ်ား 
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 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အတြဲလိုက္ မတ္တပ္ရပ္ရနဖ္ိတ္ေခၚ ၿပီး (အမည္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းကုိ ေျပာျပလ်က္) 
မိမိကုိယ္ကုိ မိတ္ဆက္ခိုင္းကာ အပိုင္းက႑အလိုက္ အစီအစဥ္တစ္ခုအတြင္း ၎တို႔ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာတစ္ခု၏ ဥပမာကို အက်ဥ္းခ်ဳံးရွင္းျပခိုင္းပါ။ 

မွတ္ခ်က္- ဥပမာအားလံုးကုိ နံရံတြင္ ကပ္ၿပီး လိုအပ္သည့္အခါ ဥပမာမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ သင္တန္း 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ႏွင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ ထားထားလုိက္ပါ။ 

 y ၎တို႔၏ ဥပမာမ်ားအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကိေုက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါ။ ယင္းျပႆနာအားလုံးကို 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယခုလက္ငင္းေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ဘဲ သင္တန္းကာလအတြင္း ၎တို႔ကိုျပန္လည္ညႊန္းဆိုသြားမည္ျဖ
စ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံးသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းရာ၌ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေဘးကင္းစြာရယူႏိုင္ရန္ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

PPT ဆလိုက္ 

သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမွာလဲ။
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ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ လမ္းညႊန္ေပးရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ 
အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည့္ - ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာလႊဲေပးျခင္းတို႔ကို ႏိႈက္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 y ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔သည္-
a . အေရအတြက္လံုလုံေလာက္ေလာက္ရွိၿပီး အရည္အေသြးတြင္ ေကာင္းမြန္ရမည္ 
b . ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ပံ့ပိုးေပးထားရပါမည္
c . ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ရမည္
d . ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္အလားအလာရွိသည့္ လူမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္ရမည္
e . ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးအရ ရယူႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္
f . ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး လူမႈေရးအရ လက္ခံ၍ရ ရပါမည္ 

 y ေဟတီမွ ေကာင္ေလး၏ ျဖစ္စဥ္တြင္ ၎သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ လြြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီ ရယူႏုိင္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ရယူခြင့္ရွိမႈတို႔တြင္ သိသိသာသာ 
ကန္႔သတ္ထားခံရပါသည္။ 

 y ေကာင္ေလးအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းက ၎သည္သင့္ေတာ္သည့္ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ရယူခြင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ထားျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။  သင့္ေတာ္ေသာ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ရယူခြင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္း
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ေကာင္ေလးသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးက 
က႑တစ္ခုကေနပါဝင္ေၾကာင္း ခြဲျခားသိႏိုင္ရန္ ပါဝင္ဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ ဤေမးခြန္းေမးရျခင္းျဖစ္ပါသည္ -

a . ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တည္ေနရာအတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးထားၿပီး ျဖစ္ျခင္း
b . ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ရယူႏိုင္ျခင္း
c . ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ဆက္ဆံခံထားရျခင္း

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သာမဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတြင္းအစိုးရတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၎တုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ 
ေနထိုင္ေရး၊ ယာယီစခန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္း အစရွိသည္တို႔တြင္ ၎တို႔ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ကို သိနားလည္ရမည္။ 
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အပုိင္း 2- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္
ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း ဆိုသည္မွာ 
အဘယ္နည္း။
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္႐ုိးအပိုင္းတြင္ GPC အက်ဥ္းခ်ဳံးတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည္ ့
သြင္းျခင္း၏ သေဘာတရားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား သိရွိေစရန္ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသင္႐ုိးအပုိင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္း 
စပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ လက္ေတြ႔အေျချပဳ ဥပမာမ်ား၊ သီးသန္႔ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ GPC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 40 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - အုပ္စုငယ္လိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈ / အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား / မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးျခင္း 

သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္-

 y ‘ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း’ ၏ သေဘာတရားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ရွင္းျပေပးပါမည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား GPC က မည္သုိ႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္ကို 
ရွင္းျပေပးပါမည္ 

 y လက္ေတြ႔မွရသည့္ ခိုင္လုံေသာ ဥပမာမ်ားႏွင့္အတူ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးပါမည္ 

 y လက္ေတြ႔တြင္ မည္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား 
လုပ္ေဆာင္ေနသည္၊ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမရွိသည္ကုိ ရွင္းျပၿပီး ဤသည္မွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို 
လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးတုိက္တြန္းပါမည္ 

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစပ္
ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္

 y ၎တို႔၏လက္ရွိ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ခုိင္လံုေသာ ဥပမာမ်ားကို ေျပာဆိုႏိုင္မည္

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစုအဖြဲ႔က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျ
ခင္းဆုိသည္ကုိ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရာ 
(ထုတ္ကုန္) ထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ နည္းလမ္း (လုပ္ငန္းစဥ္) အေပၚတြင္ ပိုမိုအသားေပးထားသည္။ 

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား က႑အားလုံးႏွင့္ အစီအစဥ္/စီမံကိန္းကာလ၏ အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈ
င္းထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဥပမာမ်ား၏ ပိုစတာမ်ားအား အခန္းပတ္လည္တြင္ 
ခ်ိတ္ထားပါ။ ဥပမာမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္ 2 (စာမ်က္ႏွာ 157) ကို ၾကည့္ပါ။
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အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 2- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဥပမာမ်ား (စာမ်က္ႏွာ 157)

PPT ဆလိုက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလုိက္ - GPC ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန ္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ- 

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း
လမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကုိ ဆုိလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္

 y ၎တို႔၏လက္ရွိ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခုိင္လုံေသာ ဥပမာမ်ားကုိ ေျပာဆုိႏိုင္မည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္ 

10 မိနစ္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိသည္ကုိ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း

 y ‘ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း’ ဟူသည့္ ေဝါဟာရကုိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက မည္ကဲသို႔နားလည္ေၾကာင္း 
ေမးျမန္းပါ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိ စကၠဴကားခ်ပ္ေပၚတြငခ္်ေရးၿပီး ေအာက္ပါ အဓိကက်သည့္ 
အခ်က္မ်ားကို အေရာင္ျခယ္ေပးပါ-

 y ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိသည္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ၊ က်ား/မ ကြဲျပားမႈ) 
ကုိ ေျဖရွင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ယင္းျပႆနာအတြက္ သီးျခား အပိုင္းက႑၊ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ 
ပေရာဂ်က္ တစ္ခုမစီစဥ္ဘဲ သတ္မွတ္ထားေသာ ရလဒ္ (က်ား/မ ကြဲျပားမႈ) ရရန္အတြက္ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 y ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ အေျခအေနတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းျ
ပဳလုပ္ေနသည့္ ျပႆနာ (ဥပမာ၊ က်ား / မ) အတြက္ လက္ရွိ အပိုင္းက႑အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ 
ပေရာဂ်က္ (ဥပမာ၊ ေရ၊ ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရးသန္႔ရွင္းေရး ပေရာဂ်က္) ၏ ေကာင္းက်ိဳးျပဳ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ 

 y ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရာ (ထုတ္ကုန္) ထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ နည္းလမ္း (လုပ္ငန္းစဥ္) အေပၚတြင္ ပိုမိုအသားေပးထားသည္။ 

စကၠဴကားခ်ပ္ 
ကပ္ခြာတိပ္၊  
ေရးမွတ္ရန္ မင္တံမ်ား
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20 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား နားလည္ျခင္း

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အတြဲလိုက္ခြဲေပးၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏စိတ္ကူးမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညမီွ်ေဝခိုင္းပါ။ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ စည္းမ်ဥ္မ်ား၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကုိမဆုိ 
ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး ေထာက္ခံေပးပါ။  

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး GPC ၏ 
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ PowerPoint ဆလိုက္တစ္ခုအေပၚတြငရ္ွင္းလင္းတင္ျပပါ-

“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သည္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္သနည္း (ထုတ္ကုန္) 
ေပၚတြင္ အေလးေပးထားသည္၊ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သနည္း ပို၍အေလးေပးထားၿပီး 
ယင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား အစုအဖြဲ႔အားလံုးႏွင့္ ပ႐ိုဂရမ္/ပေရာဂ်က္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္  
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္းကိရုွင္းျပပါ ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အခန္းတြင္း လမ္းေလွ်ာက္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါ
င္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ခိုင္လုံေသာ ဥပမာမ်ားကိုဖတ္ကာ ၎တုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္အလုပ္မ်ားမွ 
ဥပမာမ်ားအေၾကာင္း ေတြးၾကည္ခ့ိုင္းပါ။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳွမွ ရရွိသည့္ ဥပမာမ်ားကိႏုိႈက္ယူပါ။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား/သီးသန္႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္မတူဘဲ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းကို ကြဲထြက္ေနေစသည့္အရာက 
မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားေမးျမန္းပါ။ ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ 
ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ႏိႈက္ယူပါ-

– ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံး၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အလုပ္ကုိမူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

– ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အလုပ္တြင္ သီးသန္႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္  

– ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အလုပ္သည္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ 
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိစြာလုပ္ရသည့္ နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထား 
ေသာ ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ယင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားေရးကုိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္သူအားလုံး၏ တာဝန္ဝတၱရားျဖစ္သည့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ နိစၥဓူဝ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ကာကြ
ယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကၽြမ္းက်င္
သူ၏ ပံ့ပိုးမႈ မလိုအပ္ပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3 ကို ၾကည့္ပါ

PPT ဆလိုက္

အရင္းအျမစ္ 2- ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေ
ရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 
ဥပမာမ်ား(စာမ်က္ႏွာ 
157)

5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ-

 Î ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစုအဖြဲ႔က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထ
ည့္သြင္းျခင္းဆုိသည္ကုိ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ရယူခြင့္၊ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
အရာ (ထုတ္ကုန္) ထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ နည္းလမ္း (လုပ္ငန္းစဥ္) အေပၚတြင္ 
ပိုမိုအသားေပးထားသည္။ 

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား က႑အားလုံးႏွင့္ အစီအစဥ္/စီမံကိန္းကာလ၏ အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ ေပါင္း
စပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။

PPT ဆလိုက္
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သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား 

ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိသည္ကုိ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ေဆြးေႏြးပြဲကို လမ္းညႊန္ေပးရန္အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ အလုပ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
ဥပမာတစ္ခုခုကို ရွိ၊ မရွိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေမးျမန္းပါ။ (ဥပမာ၊ က်ား/မ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး) 

လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဥပမာအခ်ိဳ႕တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္- 

1 . က်ား/မ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း တြင္ အစီအစဥ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆင့္အားလံုးတြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအေပၚတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ က်ား/မ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း
၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအျပင္၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လက္ေတြက်ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး 
မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ အေလးအနက္စဥ္းစားေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ IASC Gender Marker သည္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ပေရာဂ်က္အား အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား တန္းတူညီစြာ 
အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လုံေလာက္စြာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ ပေရာဂ်က္က က်ား၊မ တန္းတူညီမႈကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္လားဆို
သည္ကို 0-3 အတိုင္းအတာျဖင့္ တိုင္းတာေပးသည့္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။14  

2 . က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္း (GBV) သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။  IASC 
GBV လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ GBV ကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ပဓာနက်သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စီစဥ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ၾကရာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာတံု႔ျပန္မႈအခန္းက႑အားလံုးကို အကူအညီျဖစ္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။15

3 . ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း၊ ‘…သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးေရး ထည့္သြ
င္းစဥ္းစားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္သည့္ က႑အားလံုးထံ အသိေပးထားကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာ
က္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူအားလံုး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အလုပ္၏ သက္ေရာက္မႈသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား အမ်ားဆံုး 
အကူအညီျဖစ္ေစေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ ၎သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေဘးကင္းမႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို သင့္ေလ်ာ္စြာစဥ္းစားေပးျခင္းမရွိ
ဘဲ ပံုစံထုတ္ထားသည့္အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ အမွတ္တမဲ့ ပိုမိုဆိုးရြားသြားသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ျပႆနာျဖစ္စဥ္မ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေအာင္လည္း 
ကူညီေပးပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ‘အႏၱရာယ္မျဖစ္ေရး’ 
စည္းမ်ဥ္းကုိ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း လုိက္နာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို္ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ)။16 

4 . HIV ႏွင့္ AIDs ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း သည္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ပံုမွန္အလုပ္ႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ပါ ထိေရာက္ကာ အေထာက္
အပံ့ျဖစ္ေစသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ AIDS ၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ … ၎သည္ HIV ႏွင့္ AIDS သည္ 
ယခုအခါႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔သက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကုိ ခြဲျခားဆန္းစစ္သည့္အခန္းက႑ျဖစ္ၿပီး အခန္းက႑ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူအမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ကာလရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အခန္းက႑အေပၚ မည္မွ် လႊမ္းမိုးႏိုင္ေၾကာင္းကိုစဥ္းစားသည့္ 
ပဓာနက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။17

5 . မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်မႈရရွိေရးဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္ပါသည္။ 
အစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 2006 ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာအခြင့္အေရးညီလာခံ (အေထြေထြအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ 61/106၊ ေနာက္ဆက္တြဲ I) တြင္ 
ျပဌာန္းထားသည္မ်ားကိုလိုက္နာလ်က္ သာတူညီမွ်ရွိေရး ပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ အားမာန္အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

6 . ‘လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစိတ္က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးမႈ (MHPSS) အတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား’ တြင္ အခန္းက႑ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြင္း သီးျခားလူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (ဂုဏ္သိကၡာအရ အားလံုးအတြက္ 
ေဘးကင္းကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္) ကို ထည့္သြင္းရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။18 ေပါင္းစပ္အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည့္ ‘စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လူမႈေရးဆိုင္ရာစိတ္က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးမႈ’ [MHPSS] အား လူမႈေရးဆိုင္ရာစိတ္က်န္းမာေရး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ တားဆီးရန္ ႏွင့္/ 
သို႔မဟုတ္ စိတ္က်န္းမာေရးကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈကို ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကုသရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေဒသတြင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ ပံ့ပိုးမႈအမ်ိဳးအစားတစ္စံုတ
စ္ရာကို ေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳပါသည္။19 

7 . UNHCR က“က်ား၊မ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ လူသားအခြင့္အေရးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေလးစားမႈကို 
တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္အားလံုးကို ၎တို႔၏လူမ်ိဳး၊ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေနာက္ခံတို႔ကို ထည့္မတြက္ဘဲ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေစရန္ 
မဟာဗ်ဴဟာ” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ အသက္၊ လိင္ႏွင့္ ကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း။20

14 https://www.humanitarianresponse.info/topics/genderကို ၾကည့္ပါ။

15 http://gbvaor.net/tools-resources/ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ မြမ္းမံထားေသာဗားရွင္းကို အြန္လိုင္းတြင္ ယခုထက္ထိ မရရွိႏိုင္ေသးပါ။ ရရွိႏိုင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၎ကို 
ဤဆိုက္တြင္ တင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

16 http://cpwg.net/?get=006914|2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf.

17 UNAIDS http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/hiv-aids/mainstreaming-hiv-and-aids-in-sectors-and-programmes--guide/19.pdf 

18 http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf 

19 IASC၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေျခအေနမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ 1-2 တြင္ပါသည့္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစိတ္က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးမႈ (MHPSS) အတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

20 UNHCR (2006a) လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ပါဝင္မႈဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈအတြက္ UNHCR တူးလ္တစ္ခု။ ဂ်ီနီဗာ - UNHCR.

https://www.humanitarianresponse.info/topics/gender
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_Mainstreaming-EN.pdf.
http://cpwg.net/?get=006914|2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/hiv-aids/mainstreaming-hiv-and-aids-in-sectors-and-programmes--guide/19.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
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ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား နားလည္ျခင္း 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ ဆုိလုိရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ကူးအခ်ိဳ႕မွာ-

 y ေရ၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေရဆိုးႏုတ္စနစ္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးျခင္း (သန္႔ရွင္းေရး) ကဲ့သို႔ေသာ အျခားက႑မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာျခင္း

 y စီမံကိန္း သက္တမ္း (အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္း) အဆင့္အားလုံးအတြင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာျခင္း

 y လူအမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈရွိ မရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားျခင္း
 y အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ လူအမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ေလးစားခံရျခင္းရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားျခင္း
 y အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y အုပ္စုအားလုံး ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႏၱရာယ္မ်ားကို သတိျပဳမိျခင္း
 y လူအမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚတြင္ လက္ရွိ အခန္းက႑ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္း။ 
အခ်ဳိ႕ေသာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ‘ေဘးကင္းလုံၿခံဳေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း’ သို႔မဟုတ္ ‘ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း’ ကဲ့သို႔ေသာ 
အလားတူစိတ္ကူးမ်ားကို ေပးရန္ မတူညီေသာ ပညာရပ္ေဝါဟာရကို အသုံးျပဳသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနတတ္သည္။ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစ
ပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း’ သည္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (IASC) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစုအဖြဲ႔ (GPC) မွ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ 
ပညာရပ္ေဝါဟာရျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ GPC အက်ဥ္းခ်ဳံးကို 
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_Mainstreaming-EN.pdfတြင္ ၾကည့္ပါ။ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းကုိ ျမႇင့္္တင္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ထိခုိက္ခံရသည့္လူစုမ်ားအေပၚ အသားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားအား 
၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိရန္၊ ကုစားမႈမ်ားကုိ ရယူရန္ႏွင့္ လြဲမွားစြာအျပဳခံရမႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ျပန္လည္နာလန္ထူလာႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကူညီမႈက အေရးႀကီးပုံတို႔ အၿမဲတေစ မပါဝင္ပါ။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3

ဤေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို သိရွိလိုၾကေပမည္။ ေအာက္ပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေျပာျပေပးသင့္ပါသည္- 

“သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ ဥပေဒမ်ား (ဥပမာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထာေရး ဥပေဒ၊ 
ဒုကၡသည္ဥပေဒ) ၏ စာသားႏွင့္ ဆုိလိုရင္းႏွင့္အညီ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ေလးစားၾကရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအားလုံး။” အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (IASC, 1999)

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ဆိုလိုရင္းကို အျပည့္အစံု ရွင္းျပရန္အတြက္သာ အဓိက အာ႐ံုမစုိက္သင့္ပါ။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေ
ပးသူသည္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသားေပးေျပာျပသင့္ၿပီး 
ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားအားလုံး၏ 
တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးေပးေျပာျပရန္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပသင့္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ မည္သည့္အေသးစိတ္ ေမးခြန္းမ်ားကိုမဆို ေျဖဆိုေပးႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်သူသည္ IASC အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ပါသည့္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ သိထားသင့္ပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိသည္ကုိ IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (IASC) သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ပင္မအစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး 
ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖစ္သည္ (၎တြင္ ကုလသမဂၢ (UN)၊ Red Cross၊ Red Crescent Movement ႏွင့္ NGO မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္)။

IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ‘အားလံုးၿခံဳငံုေသာ’ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္သည္ဟု 
က်ယ္ျပန္႔စြာ မွတ္ယူၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၏ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ လူအမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ 
၎ကအေရးႀကီးပါသည္။ ေအဂ်င္စီအမ်ားစုက IASC ၏ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳကာ ၎တို႔၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြ
က္ခ်က္မ်ားတြင္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္အဓိပၸါယ္ကို ဆက္လက္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_Mainstreaming-EN.pdf.
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IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းလင္းျခင္း- ‘လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအားလုံး’
အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေသာ၊ ကုစားေသာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးျခင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ကာလတို၊ အလယ္အလတ္ကာလႏွင့္ ကာလရွည္အျဖစ္ အသီးသီး တစ္ခါတစ္ရံ 
ေဖာ္ျပပါသည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္သုံးမ်ဳိး၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ ဥပမာမ်ား- 

1. အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္ဆုိသည္မွာ ေပၚထြက္လာေသာ သို႔မဟုတ္ ရွိၿပီးသားျဖစ္ေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈပုံစံတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး ၎ကဲ့သုိ႔ အမႈကိစၥမ်ိဳး အဖန္တလဲလဲျဖစ္ျခင္းကုိ တားဆီးရန္၊ ၎ကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ 
လက္ငင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ (ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာျမင့္ႏုိင္ေသာ္လည္း) အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သေဘာမ်ိဳး ရွိကာ အၾကမ္းဖက္တစ္ခု၏ လက္ငင္း ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာမ်ားကို ခံစားေနရသည့္ သီးျခား 
အရပ္သားအုပ္စုတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ၎တို႔သည္ အဓိကအားျဖင့္ အလြဲသုံးစားလုပ္သည့္ပုံစံကို ရပ္တန္႔ရန္၊ တားဆီးရန္သို႔မဟုတ္ 
ေလ်ာ့ပါေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ- လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသုံးစားလုပ္ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ ေဘးကင္းစြာ လမ္းညႊန္ေပးျခင္း

ဥပမာ- အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား IDP ယာယီစခန္းတစ္ခု အျပင္ဘက္သို႔ သြားရန္မလိုအပ္ေစရန္ NFI ျဖန္႔ေဝျခင္းတစ္ခု၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထင္းမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း

2. ကုစားေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ သည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ ခံရၿပီးေနာက္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ထိခိုက္မႈအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္ေပးျခင္းတိုျဖင့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ကုစားေရးလႈ
ပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ၿပီး အလြဲသုံစားျပဳခံရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖင့္ 
ရွင္သန္ေနရသူမ်ားကို ကူညီရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ၎တြင္ ထိုသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ မိသားစုမ်ားကို ဇစ္ျမစ္လိုက္ေပးျခင္း၊ 
အသက္ေမြးမႈပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ အိမ္ရာ၊ ပညာေရး၊ တရားေရးရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားသျဖင့္ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဥပမာ- က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းကုိ တားဆီးရန္ အာ႐ုံစိုက္ထားသည္။

ဥပမာ- အသက္ေမြးမႈ အစီအစဥ္တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ယခင္တိုက္ပြဲဝင္စစ္သည္မ်ားအတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ 
ေလက်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးကူညီျခင္း

3. ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အား လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝအေလးထားေပးေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ 
ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အျပဳအမူကို ေျပာင္းေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားလ်က္ 
လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးကို စိန္ေခၚေနေသာ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေသာ၊ ပိုမုိစနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ပိုမိုလူသားဆန္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ တရားေရးရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးအင္အားစုမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ 
အၾကမ္းမဖက္ေသာ ျပည္သူ႔ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု တျဖည္းျဖည္း တုိးပြားလာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပမာ- NGO ႏွင့္ UN ဝန္ထမ္းမ်ား လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းအေၾကာင္းကို WASH စီမံကိန္းတစ္ခုအတြင္း ျပည္သူမ်ားထံ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးျခင္း

ဥပမာ- ျပည္တြင္းဥပေဒျပဌန္းခ်က္တြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားျမစ္ျခင္းအား ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

ဥပမာ- ျပည္တြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လမ္းညႊန္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္မူဝါဒအျဖစ္ 
သေဘာတူလက္ခံရန္အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းလင္းျခင္း- ‘သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ား’ ေအာက္တြင္ပါသည့္ 
‘လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ား’
သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ -

‘ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ညီေထြေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ’ ဆုိသည္ကုိ “ဥပေဒအျဖစ္ လက္ခံထားေသာ အေထြေထြအေလ့အက်င့္တစ္ခု” ဟု ႏိုင္ငံတကာတရားလႊတ္ေတာ္က 
ေဖာ္ျပထားသည္။21 ထုိသို႔ေသာ အေလ့အက်င့္ကုိ စည္းမ်ဥ္း၏သဘာဝအေပၚ မူတည္ၿပီး လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ တားျမစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳသည္ဟု 
ယံုၾကည္ထားၾကသည့္အတြက္ ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုက လက္ေတြ႔အသုံးခ်ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။22

လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ဥပေဒအျဖစ္ သိထားၾကေသာႏိုင္ငံတကာလူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဥပေဒသည္ စစ္မက္ျပဳျခင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ဆက္လက္ပါဝင္ျခင္းမရွိေတာ့ေသာ ျပည္သူသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ ႀကိဳးစားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္စု ျဖစ္ပါသည္။ IHL ကုိ 1979 ခုႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ညီေထြေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ၊ 1948 ခုႏွစ္ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ စတင္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

21 ICJ ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္အဖြဲ႔က ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒ၊ ပုိဒ္ခြဲ 38 (1)(b). 

22 Jean-Marie Henckaerts ႏွင့္ Louise Doswald-Beck, ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ညီေထြေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ အပိုင္း 1- စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
ICRC၊ ကိန္းဘရစ္ခ်္၊ 2005. 
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ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ တြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အုပ္စုမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား (OCHCR) ကုိ ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အစိုးရ၏ တရားဝတၱရားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ၊ 
ကေလးငယ္၏အခြင့္အေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (1989) ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္ (1979)

ဒုကၡသည္ဥပေဒ ကုိ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 1951 သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 1967 ခုႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ က်င့္ဝတ္တြင္ စတင္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ေဒသဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အစိုးရစနစ္မ်ားတြင္ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတို႔မွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အရန္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ထားပါသည္။ အာဖရိကန္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အဖြဲ႔အစည္း (OAU) သေဘာတူညီခ်က္ 1969 ႏွင့္ ကာေတးဂ်ီးနား ေၾကညာခ်က္ 1984 ကို ၾကည့္ပါ။

ျပည္တြင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရေသာသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူသားအခ်
င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဥပေဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္ျပင္ၿပီး ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစည္းျခင္း / 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ သီးသန္႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစည္းျခင္း / ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ သီးသန္႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
(တစ္ခါတစ္ရံ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ သႏၱာန္’ အျဖစ္ ရည္ညႊန္းၾကသည္) တို႔အၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကုိ တခ်ဳိ႕ေသာ ပါဝေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း ဆုိသည္ကုိ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ၎သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစည္းျခင္း သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အကူအညီရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုစလုံးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ား၏ 
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိေတြခံစားရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရး တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ 
ပုံစံပင္ျဖစ္ပါသည္။23 ၎အတြက္ က႑အလုိက္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အတူတကြလုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ဥပမာ- စီးပြားေရး (ဝင္ေငြတုိးေစျခင္း) ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခုစလံုးပါရွိေသာ အသက္ေမြးမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား (အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ အသ
က္ရွင္သန္ရန္လိင္ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ေသာ / အႏၱရာယ္မ်ားေသာလုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္သမား၊ ကေလးအလုပ္သမား) ကိစၥရပ္တစ္ခုစီတြင္ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအျပင္ GBV ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ လုိအပ္ပါသည္။

သီးျခားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သီးျခားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

ဥပမာမ်ား- ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ၊ ဥပေဒမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔အား လုိက္နာေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း။

23  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/1998/53/Add.2&Lang=E
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အပုိင္း 3- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက ္
ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည္ ့
သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ား
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းတြင္ GPC အက်ဥ္းခ်ဳံးတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ 
အဓိက အခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ၎က ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အဓိကအခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သိရွိၿပီး အေကာင္း၊ အဆုိး အေလ့အက်င့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ခုိင္လံုသည့္ ဥပမာမ်ားျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေတာမိရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 1 နာရီ 40 မိနစ္ 

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - အုပ္စုငယ္လိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈ / အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား / မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးျခင္း

သင္တန္း 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္-
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပၿပီး အခ်က္တုိင္း၏ ဥပမာမ်ားကို 

ဦးစားေပး ေဖာ္ျပပါမည္
 y အေကာင္းမြန္ဆုံး အေလ့အက်င့္ကို အေလးေပးရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ ဥပမာမ်ားကို 

အေရးတယူ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပါမည္
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျပင္ႀကိဳတ

င္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မႈတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း တြန္းအားေပးပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-
 y လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျ

ခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါမည္  
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ႏွင့္ ခိုင္လုံေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

အသံုးခ်ပါမည္
 y ၎တို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းကုိ အေျမာက္အမ်ားလုပ္ကိုင္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္ကို 

အသိအမွတ္ျပဳပါမည္
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ 

ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေရးတယူ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး လိုအပ္သလို အစီစဥ္ဆြဲပါမည္

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ ရွိပါသည္ 
- ၎တို႔မွာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကို ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူခြင့္၊ 
တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္ေကာင္းတစ္ခုကုိ ေရးဆြဲရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါ
င္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အဓိကအေလးေပးေသာ္လည္း ၎သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡရွိေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ အဆင့္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဗီဒီယို သည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ဖြင့္ျပရန္အသင့္ျဖစ္ မျဖစ္ စစ္ေဆးပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 3- GPC အက်ဥ္း (စာမ်က္ႏွာ 162)
အရင္းအျမစ္ 4- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဗီဒီယုိ (စာမ်က္ႏွာ 163)
အရင္းအျမစ္ 5- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (စာမ်က္ႏွာ 164) 
PPT ဆလိုက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား
PPT ဆလိုက္ - GPC တာဝန္ခံမႈအေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
PPT ဆလိုက္ - 5 IASC သႏၷိ႒ာန္မ်ား
PPT ဆလိုက္ - GPC ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းအေၾကာင္း အဓိပၸါယ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္
PPT ဆလိုက္ - ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အဆင့္ဆင့္
PPT ဆလိုက္ - လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 
PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန ္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ- 

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါမည္  

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔ႏွင့္ 
ခိုင္လံုေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသုံးခ်ပါမည္

 y ၎တို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းကို အေျမာက္အမ်ားလုပ္ကုိင္ႏွင့္ၿပီးျဖ
စ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါမည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇႏိႈင္ိးထည့္သြင္းျခင္းကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အေရးတယူ ခြျဲခားသတ္မွတ္ၿပီး လုိအပ္သလုိ အစီစဥ္ဆြပဲါမည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္ 

60 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအားလုံးထံ GPC အက်ဥ္းခ်ဳပ ္မ်ား၏ မိတၱဴကိေုပးေဝပါ။ 

 y GPC အက်ဥ္းခ်ဳပတ္ြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ ေလးခ်က္ကိဖုတ္ျပပါ- 

1. ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ 
2. အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူသံုးစြဲခြင့္ - လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အခက္အခဲမရွိ ရယူႏုိင္ျခင္း
3. တာဝန္ခံမႈ 
4. ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေဝမႈ။ 

GPC ၏ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ႏွင့္ နယ္ပယ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားၾကားတြင္ ခိုင္မာေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

 y အဓိကအခ်က္မ်ားအေၾကာင္း မေဆြးေႏြးခင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 
ဆုိင္ရာ အဓိကအခ်က္ ေလးခ်က္အေၾကာင္း ဗီဒီယိုအတိုေလးျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။

 y ဗီဒီယိုကိဖုြင့္ျပပါ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ 2014 တုိ႔ကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း အြန္လိုင္းတြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္  
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html

မွတ္ခ်က္- ဗီဒီယုိဖြင့္ျပ၍ မရႏိုင္ပါက မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

 y မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္အေျမာက္အမ်ား 
ေပးျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါေမးခြန္း အခ်ဳိ႕ ကိေုဆြးေႏြးပါ။

မွတ္ခ်က္- သင့္တြင္ အခ်ိန္မည္မွ်ရွိသည္အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး သင္ေမးမည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေ႐ြးပါ။ သင့္တြင္ 
အခ်ိန္အနည္းငယ္သာရွိပါက ဗီဒီယုိႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိသာ ေမးျမန္းပါ။ 

ဗီဒီယိုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္-

 y ဗီဒီယိုအေပၚ သင္တုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားက မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။

 y ၎က အသစ္ / ကြဲဲျပားျခားနားေသာ အရာတစ္ခုခုကုိ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသလား။

 y ဗီဒီယိုပါ အေၾကာင္းအရာအားလုံးကို သင္သေဘာတူပါသလား။

အရင္းအျမစ္ 3-  
GPC အက်ဥ္း 
(စာမ်က္ႏွာ 162)

အရင္းအျမစ္ 4- ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနည္းလမ္းကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 
ဗီဒီယုိ (စာမ်က္ႏွာ 163)
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‘ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈျဖစ္ေစျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ’ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး-

 y ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား မည္သည့္နည္းျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပိုမုိ ႀကံဳေတြ႔ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ 
၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို လြဲမွားစြာျပဳမူေစျခင္းတို႔အား မသိမသာျဖစ္ေစႏိုင္သနည္း။  

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y တန္ျပန္ဆိုးက်ဳိးမွန္သမွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္မည္သည္ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3 ကို ၾကည့္ပါ

 y အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးႏိုင္ရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင္ ့
မည္သည္ကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4 ကို ၾကည့္ပါ

 y ေအာက္ပါတို႔အတိုခ်ဳံးၿပီး ရွင္းျပပါ-

1. အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကို 
အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါမည္။

2. ေလးစားသမႈမရွိျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥရပ္ကုိ သီးသန္႔ မထားရွီျခင္း၊ 
ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။

အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး- 

 y မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီကို အခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားက ရယူခြင့္ႏိုင္ခြင့္ မရွိရသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 5 ကို ၾကည့္ပါ

 y အကူအညီ ရယူႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရေသာ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ရယူခြင့္ရရွိႏုိင္ေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ မည္သည့္ အထူးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 6 ကို ၾကည့္ပါ 

 y ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔သည္ 
ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိုခ်ဳံး ၍ ရွင္းျပပါ-

a. အေရအတြက္လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိၿပီး အရည္အေသြးတြင္ ေကာင္းမြန္ရမည္ 
b. ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ပံ့ပိုးေပးထားရပါမည္
c. ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ရမည္
d. ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္အလားအလာရွိသည့္ လူမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္ရမည္ 
e. ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးအရ ရယူႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္
f. ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး လူမႈေရးအရ လက္ခံ၍ရ ရပါမည္

တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍- 

 y မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တာဝန္ခံမႈက အေရးႀကီးေၾကာင္းေမးျမန္းပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ႏိႈက္ယူစဥ္တြင္ လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ 
စိတ္ကူးမ်ားကိခု်ေရးထားပါ။

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသၿပီး တာဝန္ခံမႈအေၾကာင္း GPC အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ကုေိဆြးေႏြးေပးပါ။

အက်ဳိးခံစားသူမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈ - ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေပးမႈသည္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ 
ကုိ ထိခုိက္ခံစားသူမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းတာႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ပါ။

 y ျပည္သူမ်ားအတြက္ သင္တာဝန္ခံႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းေတြက မည္သည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းေမးျမန္းပါ။ 

PPT ဆလိုက္
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 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသၿပီး (သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈ (AAP) 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ေဘာင္မွ) IASC သႏၷိ႒ာန္ 5 ခ်က္ကိေုဆြးေႏြးပါ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 7 ကို ၾကည့္ပါ

 y ၎တို႔သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုလုံးက ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ 
သႏၷိ႒ာန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားသတိေပးပါ။ ၎တို႔အား www.humanitarianinfo.org/
iascတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ AAP ေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ေဘာင္ကို ရည္ညႊန္းေပးပါ။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အျခားအဓိကက်ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ 
တာဝန္ခံျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အထူးသျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာသည့္ စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ 
အက်ိဳးရလဒ္အေၾကာင္း မွတ္သားထားပါ။ 

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ့ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး-

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းတို႔က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးသည္ကိေုမးျမန္းပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ႏိႈက္ယူစဥ္တြင္ လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ 
စိတ္ကူးမ်ားကိခု်ေရးထားပါ။ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတုံ႔ျပန္ေျဖဆုိခ်က္မ်ားကို စာရင္းလုပ္ထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ-

 y ၎က ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ေလးစားသမႈရွိျခင္းကို ဖန္တီးေပးသည္
 y ၎က ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကူညီေပးသည္
 y ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရၿပီးေနာက္ ဘဝအတြက္ စြမ္းရည္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစသည္
 y ၎က လူအမ်ားကို ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဘဝမ်ားကို ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေစသည္ - သူတစ္ပါးကို အားကိုးေနရျခင္း 

ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး မိမိကိုယ္ကိုမွီခိုမႈတစ္ရပက္ို တိုးတက္ေစသည္။

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသထားၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေပးျခင္းအေၾကာင္း 
GPC အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပက္ုိ ေဆြးေႏြးပါ။

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေပးျခင္း- မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း တုိးတက္ေစၿပီး၊ ေနစရာ၊ 
အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔အား ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ ရယူပိုင္ခြင့္အပါအဝင္ 
လူအမ်ားအား ၎တုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆုိႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသထားၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္ဆင့္ကို ေဆြးေႏြးေပးပါ။b

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 8 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အၿမဲ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္းကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားသတိေပးပါ။

 y ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကုိ မည္ကဲ့သို႔ ရယူႏုိင္ေၾကာင္းကိေုမးျမန္းပါ။ လူအမ်ားအျပားအား ၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ကူညီႏိုင္သနည္း။

 y လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္တစ္ခုေပၚတြင္ အေျဖမ်ား ခ်ေရးပါ။

 y တံု႔ျပန္ေျဖဆိုမႈမ်ား၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအျပင္ မပါသည့္ အမ်ားကုိ အေလးေပး ေျပာၾကားလ်က္ေဆြးေႏြးပါ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 9 ကို ၾကည့္ပါ

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသပါ-။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာလႊဲေပးျခင္းဆိုသည္မွာ လူမ်ားအတြက္ 
"ၿပီးေျမာက္ေအာင္" ေဆာင္႐ြက္ေပးထားသည့္ အရာမဟုတ္ပါ၊ ၎သည္ အသင္းအဖြဲ႔အတြင္းရွိ လူအမ်ားက 
၎တို႔၏အေျခအေနကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ၎တို႔၏ ဗဟုသုတႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ 
၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္းမ်ား 
ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

PPT ဆလိုက္

PPT ဆလိုက္

PPT ဆလုိက္

PPT ဆလိုက္
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30 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဥပမာမ်ား

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အစိတ္အပိုင္းအသီးသီး၏ 
အေကာင္းႏွင့္ အဆိုး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဥပမာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ လက္ကမ္းစာတစ္ေစာင္ပ့ံပုိးေပးပါ။

 y ၎တို႔၏ အေျခအေနႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးန
ည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အစိတ္အပုိင္းအသီးသီး၏ အေကာင္းႏွင့္ 
အဆုိး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရန္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အုပ္စုလုိက္ေ္ဆာင္႐ြက္ခိုင္းပါ။ 

 y မ်က္ႏွာစုံညီ၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပမာမ်ားကို မွ်ေဝရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားဖိတ္ေခၚပါ။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ ေယဘုယ်ေကာင္းမြန္ေသာ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ အေရးႀကီးပုံကိအုသားေပး ေျပာၾကားပါ 
(ဥပမာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပထားသည့္အတိုင္း - လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္သား 
အမ်ားစုသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္)-

 y အစီအစဥ္/စီမံကိန္းသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ
 y ကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ား ပါဝင္ျခင္း
 y လိင္၊ အသက္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈအလုိက္ ေဒတာမ်ားကို ခြဲထုတ္ျခင္း
 y လုံၿခဳံၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ တုံ႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ပါဝင္ေသာ ခိုင္လုံသည့္ 

တာဝန္ခံမႈ
 y အားနည္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္
 y ဒုကၡမေပးေရး/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒသတြင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပဋိပကၡအေျချပဳ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကုိ အသံုးခ်မႈ
 y ေဒသတြင္း လုပ္ႏိုင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
 y က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ သီးျခားလူစုမ်ားအတြက္ 

လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း
 y အေရးႀကီးသည့္အခါ ဤေယဘုယ်ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ မလုံေလာက္ေၾကာင္းကိထုပ္ေလာ

င္းအတည္ျပဳပါ။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စည္းမ်ဥ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အေျခအေနကိုဖန္တီး၍ လုပ္ေဆာင္ရေသာ 
အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္ 5-  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ 
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ား 
ကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္း 
ႏွင့္ အဆိုး လက္ေတြ႔ေ 
ဆာင္ရြက္ခ်က္  
(စာမ်က္ႏွာ 164)

5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ-

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ 
အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ ရွိပါသည္ - ၎တို႔မွာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကို ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္ေကာင္းတစ္ခုကုိ ေရးဆြဲရာတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အဓိကအေလးေပးေသာ္လည္း 
၎သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ 
ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ အဆင့္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။

PPT ဆလိုက္

a. ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ NRC၊ 2008၊ စာမ်က္ႏွာ 79-81
b. အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ။

သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား 
* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

GPC အက်ဥ္းခ်ဳံး့တြင္ပါသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္သည္ ၊ အသုိင္းအဝိုင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
စည္းမ်ဥ္း 1 ျဖစ္ေသာ'သင့္လုပ္ရပ္၏ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း' ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စည္းမ်ဥ္း 
2၊ ‘လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ သမာသမတ္က်ေသာ အကူအညီကုိ လူတုိင္း ရယူႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း’ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။

GPC အက်ဥ္းခ်ဳံး၏တတိယ အခ်က္သည္  အသိုင္းအဝိုင္းပင္မစံသတ္မွတ္ခ်က္ 1 ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူ႔ အေျချပဳ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ခ်က္’ ပါဝင္ၿပီး 
အသိုင္းအဝိုင္း နည္းပညာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းထားသည္။ GPC အက်ဥ္းခ်ဳံး၏စတုတၳေျမာက္ အခ်က္ကုိ အသုိင္းအဝုိင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရး စည္းမ်ဥ္း 4 ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ရႏိုင္ေသာ ကုစားနည္းမ်ား ရယူျခင္းႏွင့္ အလြဲသုံးစားျပဳခံရျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ 
ျပန္လည္နာလန္ထူႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ကူညီျခင္း' ႏွင့္ပင္မ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 1 ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူ႔အေျချပဳ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာ 
င္ရြက္ခ်က္’ တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
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* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2

ေအဂ်င္စီတစ္ခုက လူအမ်ားကို တိုးပြားလာေသာ အႏၱရာယ္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အလြဲသုံးစားလုပ္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေစရတတ္သည့္ 
ဥပမာမ်ား24 တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္-

 y က႑အသီးသီးမွ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္စြာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ 
အဆင့္အတန္း ႏွိမ့္ခ်မႈတုိ႔ကုိ အားေပးအားေျမာက္ျဖစ္ေစပါသည္။

 y လူအမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ေနရပ္မွ စီမံကိန္းရွိသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ မည္မွ် ေဘးကင္းလုံၿခံဳေၾကာင္း ထည့္သြင္းမစဥ္းစားထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
(အစားအစာေပးေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရေပးေဝရာေနရာမ်ား) အစီအစဥ္မ်ား/ စီမံကိန္းမ်ား စီစဥ္ျခင္းျဖင့္

 y နယ္ေျမခံလူစုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရေသာသူမ်ားအား အကူအညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္
 y အထိခိုက္မခံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မႈမရွိျခင္းျဖင့္
 y လူတိုင္းနာလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပုံစံတုိ႔ျဖင့္ အစီအစဥ္/စီမံကိန္း၏ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မေပးျခင္းျဖင့္
 y လူအမ်ား၏ ကိုယ္တုိင္ကူညီႏိုင္စြမ္းအားမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းျဖင့္ (လုပ္ကိုင္ႏွင့္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ လက္ရွိအုပ္စုတစ္ခုကို အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်မည့္အစား 

စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ စီစဥ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ)
 y အေရးယူရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း - လူအမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျဖင့္

မွတ္ခ်က-္ ယင္းက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါက ‘ဒုကၡျဖစ္ေစျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ’ ႏွင့္ ‘ဒုကၡမေပးပါႏွင့္’ တုိ႔ၾကားတြင္ ကြဲျပားခ်က္ကို မွတ္သားထားရန္ 
အေရးႀကီးသည္ ဒုကၡမေပးပါႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားတြင္ စီမံကိန္းစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ကူညီရန္ အေသးစား 
ပဋိပကၡခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းအတြက္ အျမင္သေဘာတရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ‘ေနာက္ထပ္ ဒုကၡေပးျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ပါ’ အယူအဆသည္ 
သက္ဆိုင္သည့္လူမ်ားအေပၚတြင္ ဆန္႔က်င္ေသာ၊ ရည္႐ြယ္မထားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အကူအညီေပးေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
အားလံုးအားပဋိပကၡခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3
25တန္ျပန္ဆိုးက်ဳိးမွန္သမွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ဥပမာမ်ား-

 y တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ မတူကြဲျပားသည့္ က႑အသီးသီးမွ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ျခင္း-
 y အမ်ဳိးသမီး၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား
 y ကြဲျပားေသာ အသက္အရြယ္ အုပ္စုမ်ား (သီးသန္႔အားျဖင့္ ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ အျခားအ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား)
 y ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္သူမ်ား
 y အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ လက္ေအာက္တြင္ ေနထုိင္ေနရသူမ်ား
 y HIV၊ နာတာရွည္ဖ်ားနာျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားက်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ား ခံစားေနရသူမ်ား
 y လူမ်ဳိးစု၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လူနည္းစုမ်ား
 y လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ဇစ္ျမစ္ မတူညီေသာလူမ်ား
 y ၎တို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဘးဖယ္ထားျခင္းခံရေသာ သို႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းကို ခံစားေနရေသာ 

လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ား26

 y ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားတြင္ ‘ဒုကၡမေပးပါႏွင့္/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေေဒသတြင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား’ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ
 y ပုံမွန္အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ပါ
 y အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုမဆို လက္ခံျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္းအတြက္ ေဘးကင္းၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ပါ
 y အကူအညီေပးရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားႏွင့္အတူ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ပါ
 y စီမံကိန္းေနရာမ်ားအျပင္ ၎ေနရာမ်ားသုိ႔ ေဘးကင္းစြာ အသြား၊ အျပန္ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ ကုိ မတူကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ရႈေထာင့္မွွေန၍ အကဲျဖတ္ၿပီး ပုံမွန္ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါ 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4

သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား-

 y အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဘးကင္းသည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳသည့္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား စီစဥ္ေပးရန္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
 y အစီအစဥ္ဝန္ထမ္းအားလုံးႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအားလုံးကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေပးၿပီး သင့္ေအဂ်င္စီ၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို သတိျပဳမိေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစျခင္း
 y ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

24 World Vision၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (2012) ကို ၾကည့္ပါ။

25 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ

26 အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ စာပိုဒ္၌၊ ပင္မစံသတ္မွတ္ခ်က္ 2၊ လမ္းညႊန္မွတ္ခ်က္ 3
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 y မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားကို အတူတကြရွိေနေစၿပီးတစ္႐ြာတည္းေနလူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္တစ္ခုအတြင္းမွလူမ်ားအား အတူတကြရွိေနေစမည့္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း

 y သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ရယူႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ႏိုင္၊ 
မလုပ္ႏိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းပါ

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 5

အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားက လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီကုိ ရယူႏုိင္ျခင္းမရိွရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ - 

 y အၾကမ္းဖက္မႈကို ထိတ္လန္႔ျခင္း အပါအဝင္ ပဋိပကၡႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ မိမိကုိယ္ကိုယုံၾကည္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (၎က ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ေနရာမွ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီရယူျခင္းကို အဟန္႔အတာျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး၊/ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ေနရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကိုလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္)

 y ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ျခင္းတို႔ တည္ရွိေနမႈ
 y ေဝးလံေသာ သို႔မဟုတ္ ရယူရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာ (ဥပမာ မိုးရာသီတြင္ ျဖတ္သန္းသြား၍မရေသာ လမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းေနရာသို႔သြားရန္ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါသည္ သို႔မဟုတ္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေဝးလံေသာအကြာအေဝး)
 y ရယူခြင့္ကို ျငင္းဆိုျခင္း (ဥပမာ သက္ေရာက္သည့္ လူတစ္စုလုံးအတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ျငင္းဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ထင္ရွားေသာလူမ်ဳိးစု သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအုပ္စုကအေရအတြက္နည္းေသာ လူမ်ဳိးစုအား ႁခြင္းခ်န္ထားမႈ)
 y အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္သည္ လူအားလုံးနားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ပုံစံတြင္မရွိျခင္း။
 y ေဒသတြင္းအာဏာဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားက အခ်ိဳ႕လူမ်ားအား အကူအညီမရရွိေအာင္ ပိတ္ပင္ထားသည္

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 6

ခ်န္လွပ္ထားခံရေသာ သို႔မဟုတ္ အကူအညီရယူႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ရယူခြင့္လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ 
အထူးစီမံခ်က္မ်ား၏ ဥပမာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္-

 y အစီအစဥ္/စီမံကိန္း အခ်က္အလက္သည္ လူတိုင္းနားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပုံစံတြင္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y ေ႐ြ႕လ်ား/ကမ္းလင့္ေထာက္ကူျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း
 y အေဆာက္အဦႏွင့္ အသုံးအေဆာင္အားလုံးတို႔အတြက္ စီစဥ္ေရးဆြဲ၊ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အားလံုးပါဝင္ေစျခင္းကုိ က်င့္သုံးလိုက္နာျခင္းျဖင့္ 

တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အားလံုး ရယူခြင့္ကို ေထာက္ခံေပးျခင္း
 y အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းေသာေနရာလြတ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း (ဥပမာ အစားအစာေပးေဝရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ 

ေဘးကင္းေသာေနရာလြတ္တစ္ခု စီစဥ္ျခင္း)
 y အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ က်န္းမာေရးေဆးခန္းအား မတူညီေသာ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

မွတ္ခ်က-္ သမာသမတ္က်ေသာ အကူအညီ ဆိုသည္မွာ ဆိုးက်ဳိးေပးေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပံ့ပိုးေပးသည့္ အကူအညီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက 
လူတုိင္းကုိ တေထရာတည္းျဖစ္ေသာ အကူအညီေပးရမည္ဟု မဆုိလုိပါ – အကူအညီပုိလုိအပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မတူညီေသာ အကူအညီအား လိုအပ္ေနေသာသူမ်ားထံ 
မတူညီေသာ၊ ပုိေနေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးရမည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 7

ဒီဇင္ဘာလ 2011 ခုႏွစ္တြင္၊ IASC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအေပၚတာဝန္ခံမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားလုပ္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို 
အၾကမ္းေဖာ္ျပသည့္ ေအာက္ပါ သႏၷိ႒ာန္ 5 ခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္ 

IASC တာဝန္ခံမႈ သႏၷိ႒ာန္ 5 ခ်က္

 y ေခါင္းေဆာင္မႈ/အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အစီအစဥ္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ လူသစ္စုေဆာင္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ မိတ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပထားေသာအခ်က္မ်ားထဲ ေပါင္းစည္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအေပၚတာဝန္ခံရန္ 
၎တို႔သႏၷိ႒ာန္ကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပပါ။ 

 y ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးလ်က္ ၎၏ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားႏွင့့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းကို 
ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကို ၎တုိ႔လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ ၎တို႔အေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားထံ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေပးအပ္ၿပီး အလြယ္တကူ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္။ 

 y အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား- မူဝါဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ မေက်နပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရာ၌ 
အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ခုိင္ခံ့မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ မူဝါဒီႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို အင္တုိက္အားတုိက္ ရယူပါ။ 
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 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - ေဘးဖယ္ထားမႈခံထားရၿပီး သက္ေရာက္မႈ အခံရဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳထားၿပီး ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးမႈရွိသည္ကိုေသခ်ာေစရ
န္ႏွင့္ ၎တုိ႔ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ပါဝင္လာၾကေစရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္-ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ႂကြသည့္အခန္းက႑တစ္ခုမွ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားကို ပါဝင္ေစပါ။ 

 y ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း- ေလ့လာေတြ႔ရွိသည္မ်ားကုိ အဖြဲ႔အစည္းထံ ပံုမွန္ သတင္းေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္မ်ားအား 
အစီရင္ခံျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ၿပီး သက္ေရာက္သည့္လူစုအား ပါဝင္ေစကာအစီအစဥ္မ်ား၏ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ဒီဇိုင္းဆြဲ၍ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ပါ။ 
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ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ (ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ)

 y ပိုင္ဆိုင္မႈ - အသင္းးအဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္သည္
 y အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ - အျခား လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အသင္းအဖြဲ႔က ရာႏႈန္းျပည့္ပါဝင္သည္။
 y လုပ္ငန္းသေဘာအရျဖစ္ေသာ - ကန္႔သတ္ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္အာဏာႏွင့္အတူ သီးျခား အခန္းက႑တစ္ခုကိုသာ အသုိင္းအဝုိင္းက 

ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ (ဥပမာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ NGO ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဖြဲ႔က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေရေပးေဝေရး ေကာ္မတီ)
 y ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးလံႈ႕ေဆာ္မႈ ရရွိျခင္း - ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခန္းက႑တစ္ခုအတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို 

အသင္းအဖြဲ႔က လက္ခံရရွိပါသည္။
 y အတိုင္ပင္ခံျခင္း - ၎တုိ႔ ျမင္ေတြ႔လုိသည့္အရာအေပၚ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ အသင္းအဖြဲ႔အား ေမးျမန္းပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အတုိင္းအတာျဖင့္သာ စုိးမုိးျခယ္လွယ္ႏုိင္ပါသည္။
 y သတင္းအခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းျခင္း - သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ အသင္းအဖြဲ႔မွ စုစည္းပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္ 

ရလဒ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမရွိပါ။
 y ျပဳသမွ်ႏုရေသာ - အသင္းအဖြဲ႔သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ သတင္းေပးပို႔ျခင္းခံရပါသည္၊ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ 

ရလဒ္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ေျပာခြင့္မရွိပါ။
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အင္တာဗ်ဴးမ်ာ၊ အသားေပးထားေသာ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အစရွိသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အေျဖမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ 
ပစ္မွတ္ထားသူမ်ားတြင္ အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အခရာက်သူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည့္လူမ်ားအား 
အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အၿမဲအတူတကြ လုပ္ကိုင္ရန္ သတိေပး၍ရပါသည္။ ခရစ္ယာန္ေက်း႐ြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ CAR 
တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ NGO တစ္ဖြဲ႔အား ဥပမာေပးပါ။ မြတ္ဆလင္လူစုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
လုံးဝ ဖယ္ၾကဥ္ခံေနရပါသည္။ သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသူမ်ား၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ မတူညီေသာ လူပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ 
အေလးေပးအာ႐ံုစုိက္ထားေသာ အုပ္စုမ်ား စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း လူမ်ားကုိ သတိေပးရန္ အခ်ိန္ေကာင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

 y အၿမဲပါဝင္ေနသည့္ လူအတန္းအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ - အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္

 y အေျခအေနအေပၚမူတည္သည့္ အတန္းအစားမ်ားမွာ- လူမ်ဳိးစု/ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လူနည္းစုမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရေသာ 
အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ၊ HIV ကူးစက္ခံထားရသည့္လူမ်ား) ျဖစ္သည္

လူအမ်ား ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏုိင္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ကူညီႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဥပမာအခ်ဳိ႕တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္-

 y လူတိုင္းနာလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပုံစံတုိ႔ျဖင့္ လူတုိ႔၏ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း
 y လူ႔အခြင့္ေရး အသိပညာေပးေရးကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း
 y ၎တုိ႔၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ရယူရာတြင္လိုအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိးႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္း (ဥပမာ 

ေမြးစာရင္းလက္မွတ္မ်ား၊ ေသစာရင္းလက္မွတ္မ်ား၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေျမရာပိုင္ဆုိင္မႈစာခ်ဳပ္) ဥပမာ၊ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အား 
သင့္ေတာ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ညႊန္းဆိုေပးျခင္း

 y ၎တို႔ကို သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူညီသည့္က႑အသီးသီးမွ လူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တိုင္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း 
(ဥပမာ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း)

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ညႊန္းဆိုမႈကို ေသခ်ာျပဳလုပ္ျခင္း
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အပုိင္း 4- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း- 
အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းသည္ ပေရာဂ်က္သက္တမ္း၏ ပထမအဆင့္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ 
အဓိကအခ်က္မ်ားကို အသုံးခ်ရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေ
ရးနည္းလမ္းအား မည္ကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းႏိုင္သည္ကို ဤသင္တန္းတြင္ တိတိက်က် ရွင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာျပေပးပါမည္။ ဤသင္တန္းတြင္ လက္ေတြ႔ 
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခုိင္ျခင္းျဖင့္ အေျခအေနႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အစီအစဥ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႏၱရာယ္ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏုိင္ရန္ 
ပါဝင္သူမ်ားကုိ လမ္းညႊန္ေပးပါသည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 1 နာရီ 10 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း / ေလ့က်င့္ခန္း / ေဆြးေႏြးျခင္း / ေမးျမန္းမွတ္သားျခင္း

သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

 ဤအပိုင္းတြင္-

 y အကဲျဖတ္သည့္အဆင့္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ တိက်ေသာပေရာဂ်က္တြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ပါမည္ 

 y အကာအကြယ္ေပးေရးျပႆနာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္ႏွင့္ သေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္ 
ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာကိရိယာအျဖစ္ ျပႆနာညီမွ်ျခင္း အသံုးျပဳမႈကို ရွင္းျပကာ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပပါမည္ 

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y အခန္းက႑အလိုက္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ေမးခြန္းမ်ား 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ပါမည္ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း၏ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာကို ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။

 Î က႑အလုိက္ အစီအစဥ္တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ၊ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အကာအကြယ္ေပးေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အသိေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y ပထမပိုင္း‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ပါသလဲ။’ တြင္ 
မွ်ေဝေပးခဲ့သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အႏၱရာယ္ညီမွ်ျခင္းကုိ အသံုးခ်ရာတြင္ 
အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ 

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 6- ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ အကဲျဖတ္ေမးခြန္း ဥပမာ (စာမ်က္ႏွာ 168) 

PPT ဆလိုက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလုိက္ - အႏၱရာယ္ ညီမွ်ျခင္း

PPT ဆလုိက္ - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဘးအႏၱရာယ္ ေဆြးေႏြးမႈ ေမးခြန္းမ်ား

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ-

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-
 y အခန္းက႑အလုိက္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ေမးခြန္း

မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ပါမည္ 
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း၏ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္

30 မိနစ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

 y က႑အလုိက္ဝန္ထမ္းသည္ မွန္ကန္သည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ မွန္ကန္သည့္အရာမ်ားကို 
ရွာေဖြျခင္းမျပဳမခ်င္း ၎တို႔၏အစီအစဥ္အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာမ်ားကို 
သတိမျပဳမိႏိုင္ေၾကာင္းကိရုွင္းျပပါ။

 y ပါဝင္သူမ်ားအား က႑အလိုက္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခားကာ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကို ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ေမးျမန္းပါ-

a. ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားပါဝင္ေနႏိုင္သည့္ 
က႑အလုိက္အစီအစဥ္အတြက္ အကဲျဖတ္မႈတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ေမးျမန္းႏိုင္သည့္ေမးခြန္းမ်ား။

b. ဤေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရာတြင္ မည္သူတို႔ပါဝင္သင့္သနည္း။  

 y ၎တို႔၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို စကၠဴခ်ပ္ဇယားစာရြက္ေပၚတြင္ ေရးခ်ရန္ အဖြဲ႔မ်ားကိေုျပာၾကားပါ။

 y အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းရန္ 
ပါကစၥတန္၌ 2013 ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အကဲျဖတ္မႈေမးခြန္းဥပမာမ်ားကိေုပးထားပါ 
(အရင္းအျမစ္ 6)။ အဖြဲ႔အား ၎တို႔၏ေမးခြန္းစာရင္းကို ပါကစၥတန္မွဥပမာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္ ေျပာၾကားပါ။ 

 y မ်က္ႏွာစုံညေီဆြးေႏြးပါ - က) ဤအေၾကာင္းအရာထဲတြင္ မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားက တန္ဖိုးအရွိဆံုးျဖ
စ္ႏိုင္မည္နည္း၊ ခ) မည္သည့္ေမးခြန္းအုပ္စုမ်ားမွာ အက်ံဳးဝင္ပါသနည္း၊ ဂ) မည္သည့္ေမးခြန္းအုပ္စုမ်ား 
ေပ်ာက္ေနပါသနည္း ဃ) ပါဝင္မႈဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ မည္သည့္အဖြဲ႔မ်ားကုိ 
ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္မႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသာ ေမးျမန္းသင့္သည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းထက္ 
ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသားေပးေျပာျပပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y အကဲျဖတ္ရာတြင္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာဆိုင္ရာ ဥပမာအခ်ိဳ႕ကို 
ျပည့္စံုစြာေဆြးေႏြးပါ။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ သင္တန္း ပထမပိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ 
ဥပမာအခ်ိဳ႕ကုိ ကိုးကားရန္ သတိရပါ။

ဥပမာမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္မ်ားမွာ-

 y မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိပါ
 y အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးစင္တာသို႔လာေရာက္သည့္လမ္းတြင္ လံုၿခံဳမႈမရွိဟု ခံစားရပါသည္
 y သီးျခားမ်ိဳးႏြယ္စုအဖြဲ႔မွအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးအုပ္ထိန္းမႈဆိုင္ရာက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

အသံုးမျပဳၾကပါ 
 y မိဘမ်ားသည္ အစားအစာအတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ 

အစာအစာမွ်ေဝေပးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားသည္ ေသြးေဆာင္ေခၚယူခံရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ 
ရွိေနသည္

 y အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္သီးျခားအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ျပႆနာေလးရပ္ကို 
အဖြဲ႔ႏွင့္အတရူွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။

မွတ္ခ်က္- ဤသည္မွာ ေနာက္ထပ္ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
သီးျခား စကၠဴကားခ်ပ္တစ္ခုေပၚတြင္ သေဘာတူထားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ခ်ေရးပါ။

စကၠဴ ကားခ်ပ္ႏွင့္ 
ေရးမွတ္ရန္မင္တံမ်ား 

အရင္းအျမစ္ 6- 
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ 
အကဲျဖတ္ေမးခြန္း ဥပမာ 
(စာမ်က္ႏွာ 168)
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30 မိနစ္ အစီအစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၎ကုိ မည္သုိ႔ 
ေျဖရွင္းရမည္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ ျပႆနာကိုဆန္းစစ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ပါဝင္သူမ်ားသည္ 
ေနာက္လာမည့္ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ တိက်ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာကို ႐ိုးရွင္းစြာဆန္းစစ္မႈ 
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 y PowerPoint ဆလုိက္တြင္ ျပႆနာညီမွ်ျခင္းကိျုပသ ကာ ဥပမာေပးေျပာၾကားပါ (ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည္ကုိ ေျပာပါ)။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3 ကို ၾကည့္ပါ

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ + အားနည္းခ်က္ / စြမ္းရည္ = ျပႆနာ

 y ျပႆနာညီမွ်ျခင္း၏ အယူအဆကို ေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းျပပါ-

ျပႆနာ ဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံရႏိုင္ေျခတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။  

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ဆုိသည္မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ရရွိႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အတားအဆီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္က်ဴး
လြန္သူမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား၊ အသိုက္အဝန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အကူအညီေပးသည့္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ရယူရာ၌ ရွိေနႏုိင္သည့္ 
အတားအဆီးမ်ားဆုိသည္မွာ ေပးအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ စီမံသည့္ေနရာသုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ခြင့္မရရန္ သီးျခားလူမ်ိဳးစုအုပ္စုတစ္ခုက အျခားအုပ္စုမ်ားကုိ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 

အားနည္းခ်က ္ ဆုိသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္သားေကာင္ကို ျပႆနာႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႔ေစႏုိင္ေသာအရာျဖစ္ပါသည္ - ဥပမာ၊ ၎တို႔၏ေနရာမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္မ်ား၊ 
အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတမရွိျခင္း၊ 
၎တို႔၏လိင္၊ ၎တို႔၏အသက္၊ ၎တို႔၏မ်ိဳးႏြယ္စု/ကိုးကြယ္မႈအဖြဲ႔၊ ၎တို႔၏မသန္စြမ္းမႈ။ 

စြမ္းရည္မ်ား ဆုိသည္မွာ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္သာမက အသိုက္အဝန္းတြင္ပါ 
၎တို႔ကိုယ္ကုိေဘးကင္းေစသည့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္ - ဥပမာ၊ စီမံျပဳလုပ္ထား
သည့္ေဘးကင္းေရးေနရာမ်ား၊ အသိုက္အဝန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ားကို သိရွိမႈ။

 y အစီအစဥ္အတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အလုိ႔ငွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကိုျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ 
အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ပါဝင္သူမ်ားအားရွင္းျပပါ။

 y ပါဝင္သူမ်ားကို အဖြဲ႔မ်ားခြဲကာ တစ္ဖြဲ႔ျခင္းစီကို အစီအစဥ္အတြင္း (အကဲျဖတ္မႈမ်ားရွိ 
ယခင္ေလ့က်င့္ခန္းမွရယူထားေသာ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာဥပမာတစ္ခုစီ ေပးထားပါ။

 y တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကို ေဆြးေႏြးရနေ္ျပာၾကားပါ-

 y ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသံုးစြဲခြင့္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
မွာ မည္သူ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္ပါသလဲ။ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ 
မည္သည္တို႔ျဖစ္ပါသလဲ။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ မည္သည္ကိုေဆာင္ရြက္သင့္ပါသလဲ။

 y မည္သူ႔တြင္ အားနည္းခ်က္ရွိပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ပြားသလဲ။ 
အားနည္းခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မည္သည္ကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသလဲ။

 y လူအမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္ လုပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါသလဲ။ ၎တို႔အေနျဖင့္ 
မည္သည္ကိုလုပ္ၿပီးျဖစ္သလို စြမ္းရည္ကိုတိုးျမႇင့္ရန္ တျခားမည္သည္ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။

မွတ္ခ်က္- အဆုိပါေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း စကၠဴခ်ပ္ဇယားတြင္ ေရးသားပါ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကုိ PowerPoint 
ဆလုိက္တြင္ ျပသပါ။

 y ျပႆနာဆန္းစစ္မႈ ရလဒ္အျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ 
၎တို႔၏အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီထံမွ တုန္႔ျပန္ခ်က္ကိျုဖည့္ဆည္းရယူပါ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4 ကို ၾကည့္ပါ

PPT ဆလိုက္

PPT ဆလုိက္

5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ- 

 Î အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။

 Î က႑အလုိက္ အစီအစဥ္တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ၊ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အကာအကြယ္ေပးေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အသိေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

PPT ဆလိုက္ 



84  အဝါေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 4

သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား
အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1
ေဆြးေႏြးရာတြင္ အကဲျဖတ္မႈတြင္ ပါဝင္သင့္သူ၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ ခုိင္မာသည့္ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္၏ ကိုယ္စားျပဳမႈသေဘာသဘာဝကို အေလးအနက္ ေျပာၾကားပါ။ 

အၿမဲတမ္းရွိေနၿပီး အကဲျဖတ္မႈတြင္ ပါဝင္သင့္သည့္ပုဂၢိဳလ္ အမ်ိဳးအစားတြင္အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။

အေျခအေန အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ မူတည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု/ဘာသာေရး အုပ္စုငယ္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံေနရေသာ အုပ္စုမ်ား ပါဝင္သည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ 
က႑အသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ၎တို႔၏အစီအစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥရပ္အခ်ဳိ႕ကို သတိျပဳမိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
က႑အသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အကဲျဖတ္မႈကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။ ေဘးဒုကၡျဖစ္ေစျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို နားလည္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္ -

 y တစ္ဦးတည္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေမးခြန္းမ်ားကို ေမးရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိစၥကိုမွ် ‘စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္’ 
မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ 

 y က်ား/မ ဆိုင္ရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေသးစိတ္ေမးခြန္းမ်ား မေမးပါႏွင့္။
 y အကဲျဖတ္ရာတြင္ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အကဲျဖတ္မႈတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ သင့္ေလ်ာ္စြာရည္ညႊ

န္းေျပာဆိုရမည္ကို သိရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3
သင့္တြင္ ေဒသတြင္းမွ ဥပမာမရွိပါက ေအာက္ပါတို႔ကိုအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္-

ေရခပ္ရန္အတြက္ ႐ြာထဲမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး အျပင္ထြက္လာပါသည္။ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက သူမကိုလမ္းပိတ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ပါသည္။

အမ်ဳိးသား၏ အျပဳအမူသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးသည္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ဳိးစုမွ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သူမေနထိုင္ရာ႐ြာတြင္ ေရမရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူမက 
ခုခံႏိုင္မႈအားနည္းေနႏိုင္ပါသည္။ ေရရဖို႔အတြက္ သူမသြားလာေနရသည့္ ေန႔အပူခ်ိန္ႏွင့္ ေရရဖို႔သူမသြားရသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ေၾကာင့္ သူမသည္ ခုံခံႏို
င္မႈအားနည္းေနႏိုင္ပါသည္။

အသင္းအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေရရယူရန္ ေနရာသို႔ အုပ္စုမ်ားဖြဲ၍ သြားေရာက္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို စုစည္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ 
အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပိုမိုနီးစပ္သည့္ေရအရင္းအျမစ္ ဖန္တီးေပးရန္ အႀကံေပးႏိုင္သည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႏၱရာယ္အသီးသီးအတြက္ တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပားႏုိင္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါတုိ႔သည္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာ၌ 
လမ္းညႊန္ေပးမည့္ စိတ္ကူးအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္-

ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႏၱရာယ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုႏွစ္ခုစလုံးအား လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိေသာသူမ်ား (အျပဳအမူ၊ အေတြးအေခၚကို 
ေျပာင္းလဲေစႏုိင္သူ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ရန္ခဲယဥ္းေစသူ) အတြက္ တာဝန္ရွိေသာသူမ်ားကို အသားေပးျခင္းျဖင့္

 y ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း အဟန္႔အတားမ်ား အပါအဝင္ ရယူခြင့္အဟန္႔အတားမ်ားအေပၚတြင္ အာ႐ုံစိုက္ျခင္းျဖင့္

အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ

 y အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလုိ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေစျခင္း (အခ်ိန္ႏွင့္ တည္ေနရာ)
 y အျခားအုပ္စုမ်ားထက္ ပို၍အားနည္းခ်က္ရွိေနသည့္ အုပ္စုအခ်ဳိ႕တြင္ ရလဒ္ျဖစ္ေစသည့္ အားနည္းခ်က္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နားလည္ျခင္းအျပင္ ျဖစ္ႏုိင္ပါက 

ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အားနည္းခ်က္အေၾကာင္းရင္းမ်ား ကုိ ရွာေဖြေျဖရွင္းျခင္း

လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ

 y အသင္းအဖြဲ႔လႈပ္ရွားမႈ (အုပ္စုလိုက္ လႈပ္ရွားမႈ၊ အသင္းအဖြဲ႔မွ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အုပ္စုမ်ား၊ တရားေရးရာအခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ဗဟုသုတမ်ားရွိေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အေရးေပၚကိစၥ အစီအစဥ္မ်ား/အေစာပိုင္း သတိေပးခ်က္၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာရဲစသည့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားကုိ 
ေထာက္ခံေပးျခင္း) ကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္
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အပုိင္း 5- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း- 
ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စ 
စ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းသည္ ပေရာဂ်က္သက္တမ္း၏ ပထမအဆင့္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကို အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ၎တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းအဆင့္မ်ားအတြင္း 
မည္ကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း တိတိက်က်ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖင့္၊ ဤသင္တန္းသည္ ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ခိုင္လုံေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား လမ္းညႊန္ေပးၿပီး ပေရာဂ်က္ဒီဇုိင္းကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ ၎တို႔အသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကုိ မိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 1 နာရီ 30 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း / ေလ့က်င့္ခန္း / ေဆြးေႏြးျခင္း / ေမးျမန္းမွတ္သားျခင္း

သင္တန္း 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

 ဤအပိုင္းတြင္-

 y က႑အလိုက္အစီအစဥ္တစ္ခုအား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက့္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကို အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်ပါမည္။

 y ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

 y လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပေရာဂ်က္တစ္ခုတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္မည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးပါမည္။ 

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y က႑အလိုက္ အစီအစဥ္မ်ား၏ဒီဇိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ 
ခိုင္လုံသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္

 y ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ ကူညီႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္အခ်ဳိ႕ကို သိနားလည္ပါမည္။

 y က႑အလိုက္ အစီအစဥ္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရန္ GPC က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ားကို 
အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်ႏုိင္ပါမည္ 

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ က႑အလိုက္ ပေရာဂ်က္တစ္ခု၏ ဒီဇိုင္းထဲတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ကို ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ 
ခုိင္မာမႈရွိၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျပည့္ဝေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ 

 Î GPC က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ားသည္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ ယင္းကုိ ျပန္သံုးသပ္ရာတြင္ 
အသံုးဝင္သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ျပင္ဆင္ျခင္း  y စကၠဴခ်ပ္ဇယားစာရြက္ႏွင့္ မင္တံမ်ား/ေရးမွတ္စရာမ်ားႏွင့္အတူ စားပြဲေလးလုံးျပင္ထားပါ။  

 y အခန္းတြင္း လမ္းေလွ်ာက္အကဲျဖတ္ျခင္း - အဆင့္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ စကၠဴကားခ်ပ္တစ္ခု ျပင္ထားပါ
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အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 8- ပေရာဂ်က္ကာလ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈ ေလ့က်င့္ခန္း (စာမ်က္ႏွာ 177)

အရင္းအျမစ္ 9- GPC က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား (စာမ်က္ႏွာ 178)

PPT ဆလုိက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - ေဆြးေႏြးမည့္ ေမးခြန္းမ်ားအား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း/အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

PPT ဆလိုက္ - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား

PPT ဆလုိက္ - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား အကဲျဖတ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန ္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ-

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y က႑အလုိက္ အစီအစဥ္မ်ား၏ဒီဇိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ ခိုင္လံုသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္

 y ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း
မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ ကူညီႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္အခ်ဳိ႕ကုိ သိနားလည္ပါမည္။

 y က႑အလုိက္ အစီအစဥ္အား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရန္ GPC က႑အလုိက္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ားကုိ အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်ႏုိင္ပါမည္ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္

5 မိနစ္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပင္ဆင္ျခင္း 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အုပ္စုေလးစု ခြဲေပးပါ။ အုပ္စုတစ္စုစီအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးန
ည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုစီ ခြဲေဝေပးပါ။ ၎တို႔မွာ (I) 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကို ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ (II) အဓိပၸါယ္ရွိေသာ 
ရယူခြင့္၊ (III) တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္ (IV) ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ 
ျဖစ္သည္။ 

 y ပေရာဂ်က္ကာလ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈ ေလ့က်င့္ခန္း၏ မိတၱဴကုိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအားလုံးအားေပးၿပီး 
လက္ကမ္းစာေစာင္ကုိ မ်က္ႏွာစုံညီဖတ္ျပခိုင္းပါ-

သင္လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရမ်ားသည့္ လူမ်ဳိးစု (ပထမ) ႏွင့္လူဦးေရနည္း 
သည့္ လူမ်ဳိးစု (ဒုတိယ) တို႔ၾကားတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ေတြ႔ႀကဳံေနရပါသည္။ ႏိုင္တန္ဂအနီး 
ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ပြားခဲံသည့္ တုိက္ပြဲမ်ားက သိသာသည့္ 
ျပည္တြင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံသူ အမ်ားအျပားက 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ လက္တေလာ ထိခိုက္မႈမရွိေသးသည့္ ႏိုင္တန္ဂသို႔ေရာက္လာၾကပါသည္။

ပထမ လူမ်ဳိးစု အုပ္စုမွ လူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒသခံအသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ IDP မ်ား (အမ်ားစုမွာ 
ဒုတိယအုပ္စုမွျဖစ္သည္) ပါဝင္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တြင္ <အစားအစားေပးေဝျခင္း> အတြက္ 
တာဝန္ရွိသည့္ NGO တစ္ခုအတြက္ သင္က အလုပ္လုပ္ေနသည္။

IDP လူမ်ားထဲမွ ပထမအုပ္စုမွ လူမ်ားက ေနထုိင္စရာမ်ားရထားၿပီး ေဒသခံအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ 
အကူအညီမ်ားရထားပါသည္။ ဒုတိယအုပ္စု IDP မ်ားက ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပိုင္တည္ေဆာက္ထားရ
သည့္ တဲမ်ားတြင္ ေနရပါသည္။ နယ္ေျမအတြင္း <အစားအစာေပးေဝျခင္း> ပေရာဂ်က္တစ္ခု 
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲၿပီး ျဖန္႔ေဝေပးရန္ သင္တုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္းကို ေတာင္းဆိုထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္- ကြျဲပားျခားနားသည့္ က႑တစ္ခုတြင္ အသံုးခ်ရန္ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈကို လြယ္ကူစြာ 
ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္။ လုိအပ္ပါက <အစားအစာေပးေဝျခင္း>ကို <ပညာေရး> သုိ႔မဟုတ္ အျခားက႑ျဖင့္ 
အစားထုိးပါ။  

 y ပေရာဂ်က္ကုိ ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား 
လုပ္ေဆာင္မည္ကို ရွင္းျပေပးပါ။

အရင္းအျမစ္ 8- 
ပေရာဂ်က္ကာလ 
လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈ 
ေလ့က်င့္ခန္း  
(စာမ်က္ႏွာ 177)
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30 မိနစ္ က႑အလိုက္ အစီအစဥ္ကုိ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔အုပ္စုလိုက္ လုပ္ေဆာင္ခုိင္းၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

အုပ္စု 1-  ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးၿပီး ထိခိုက္နစ္နာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ 
သင့္ပေရာဂ်က္အား မည္ကဲ့သို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။ 

အုပ္စု 2- ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာ 
ေစရန္ သင့္ပေရာဂ်က္အား မည္ကဲ့သို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။

အုပ္စု 3- တာဝန္ခံႏိုင္မႈရွိရန္ သင့္ပေရာဂ်က္အား မည္ကဲ့သို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ 
ေဖာ္မည္နည္း။ 

အုပ္စု 4- လူအမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏလႊဲေပးျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ 
သင့္ပေရာဂ်က္အား မည္ကဲ့သို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

မွတ္ခ်က္- အဆုိပါေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း စကၠဴခ်ပ္ဇယားတြင္ ေရးသားပါ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကုိ PowerPoint 
ဆလုိက္တြင္ ျပသပါ။

မွတ္ခ်က္- ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားတြင္ အကဲျဖတ္မႈ၏ ရလဒ္ ရိွမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပေရာဂ်က္ဒီဇုိင္းတြင္ 
ပါဝင္မည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 y ေလ့က်င့္ခန္းအား ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ႏိုင္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ဥပမာတစ္ခုႏွင့္တကြ ရွင္းျပေပးပါ။

ဥပမာ-   အုပ္စု 1-ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ 

ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း/အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ဥပမာမ်ား-
i) အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစေရး အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ပါ
ii) ေပးေဝသည့္ေနရာမ်ားသည္ ေဘးကင္းသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သင့္ၿပီး ေသခ်ာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီးမွ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာ ျဖစ္ပါေစ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏အဓိက လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ စကၠဴကားခ်ပ္ေပၚတြင္ 
ခ်ေရးခိုင္းပါ။ တျခားလူမ်ား လြယ္ကူစြာဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ရွင္းလင္းေအာင္ ေရးသားခိုင္းပါ။ 

 y ေလ့က်င့္ခန္းကုိ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အုပ္စုမ်ားၾကားတြင္ လွည့္လည္ေမးျမန္းပါ။ 
အကူေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ဝန္ထမ္းမ်ားရွိပါက ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီအား အုပ္စုတစ္စုစီတြင္ 
တာဝန္ခ်ထားေပးပါ။

 y ၿပီးသြားပါကပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ စကၠဴကားခ်ပ္ကုိနံရံေပၚ၌ ကပ္ခိုင္းပါ။ 

PPT ဆလိုက္

စကၠဴကားခ်ပ္ႏွင့္ ေရးမွတ္ရန္ 
မင္တံမ်ား 

30 မိနစ္ ပေရာခ်က္ကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ရွင္းျပၿပီး PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို တင္ျပေပးပါ-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ 
အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ္႔ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (WVI)

 y ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္လူစုမ်ား အၾကားရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား - လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ရွိ
လုပ္သားမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္စာရြက္စာတမ္းအစံု  (WRC)

 y လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ား (CPWG)

 y GBV လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (IASC)
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 

တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  (အသိုင္းအဝိုင္း)
 y အစားအစာေပးေဝျခင္း (သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈတြင္သုံးသည့္ အျခားက႑) ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

GPC ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းပါဝင္ေသာ လက္ကမ္းစာကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး ၎သည္ 
အရင္းအျမစ္ေပါင္းစုံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သုံးရလြယ္သည့္ ကိုးကားစရာတစ္ခုအသြင္သို႔ 
ေပါင္းစည္းေပးထားသည္ကို ရွင္းျပပါ။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္မွ 
တစ္ခ်က္ခ်င္းစီကုိ အသားေပးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္စာရင္းမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းထားသည္ကို မွတ္သားထားပါ။

PPT ဆလုိက္

အရင္းအျမစ္ 9- GPC 
က႑အလုိက္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား 
(စာမ်က္ႏွာ 178)
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 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ ခြဲလိုက္ၿပီး ယခင္ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားသည့္ 
ပေရာဂ်က္ကို အကဲျဖတ္ရန္ GPC ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းကို ယခုအသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရွင္းျပပါ။ တစ္တြဲစီသည္ အစားအစာေပးေဝျခင္း <သုိ႔မဟုတ္ အျခားက႑အစီအစဥ>္ 
(အုပ္စုေလးစုစလုံး၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ၿခံဳငုံထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး) တြင္ထည့္သြင္းထားသည့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကုိ အကဲျဖတ္ရပါမည္။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အခန္းတြင္းလွည့္ပတ္ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
နည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္အားလုံးအတြက္ ဒီဇိုင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို 
ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ GPC ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး ပေရာဂ်က္ကို 
အကဲျဖတ္ခိုင္းပါ။ အုပ္စုမ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဒီဇုိင္း၏ 
ေကာင္းက်ိဳးျပဳသည့္အခ်က္က မည္သည့္အခ်က္ျဖစ္သနည္း။

 y ဒီဇိုင္းတြင္ မည္သည့္ အခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ေနသနည္း (၎အား အႀကံျပဳခ်က္စာ႐ြက္ေပၚတြင္ 
အေရးႀကီးအျဖစ္ အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္)။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပေရာဂ်က္အေပၚ ေယဘုယ် အဆင့္မည္မွ်  
ေပးမည္နည္း။ (A - ေကာင္းမြန္သည္ D - မျပည့္စုံေသာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း)
မွတ္ခ်က္- အဆုိပါေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း စကၠဴခ်ပ္ဇယားတြင္ ေရးသားပါ သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔ကုိ 
PowerPoint ဆလုိက္တြင္ ျပသပါ။

 y ပါဝင္သူမ်ားအား ပေရာဂ်က္အတြက္ ၎တို႔သတ္မွတ္သည့္အဆင့္မ်ားကုိ မ်က္ႏွာစံုညီ ေျပာျပခုိင္းပါ  
(A မွ - အေကာင္းဆံုး D အထိ - လံုေလာက္ျခင္းမရွိေသာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းမႈ)။ သတ္မွတ္ထား
သည့္ပ႐ိုဂရမ္၏အရည္အေသြးအေပၚ ေယဘုယ်ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေပးရန္ စကၠဴခ်ပ္ေပၚတြင္ အမွတ္မ်ားကို 
ေရးသားေဖာ္ျပပါ။ အတြဲမ်ားမွေန၍ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈ-

 y ေကာင္းက်ိဳးက ဘာလဲ
 y ဘယ္လိုဟာကြက္ေတြရွိေနပါသလဲ
 y အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ိဳးကုိ စဥ္းစားပါက ပါဝင္သူမ်ား၏ အျမင္ကုိ မည္သုိ႔ 

ေျပာင္းလဲသြားေစမည္နည္း

 y ပါဝင္သူမ်ားကို အခန္းက႑အားလံုးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္စာရင္းမ်ားေပးထားပါ။

မွတ္ခ်က္- ဤေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ပေရာဂ်က္ကုိ ပ႐ိုဂရမ္အတြင္းတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျ
ခင္း ရွိ၊ မရွိ အကဲျဖတ္ရန္ ႐ိုးရွင္းသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ ၎သည္ ကာကြယ္ေစာ
င့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ဤသည္မွာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ အလုပ္ခြင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏သက္ေရာက္မႈကုိ 
တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိလုိပါက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
ကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႔ထံ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ေပးပါ။

PPT ဆလုိက္

စကၠဴကားခ်ပ္ႏွင့္  
ေရးမွတ္ရန္ မင္တံမ်ား 

15 မိနစ္ ကုိယ္ပိုင္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈ

 y ပါဝင္သူမ်ားအား လက္ရွိ ၎တုိ႔ ပါဝင္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ ယခင္က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးေသာ 
ပေရာဂ်က္ကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပး၍ စဥ္းစားခုိင္းပါ။ 

မွတ္ခ်က္- ပေရာဂ်က္တြင္ တုိက္႐ိုက္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္ ပါဝင္သူမ်ားကိုပေရာဂ်က္အ 
ေတြ႔အႀကံဳကုိ ေဖာ္ျပကာ မွ်ေဝႏိုင္ေသာတစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ တြဲေပးရန္ႀကိဳးစားပါ။ 

 y ပါဝင္သူမ်ားအား GPC ၏ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ရန္စာရင္းကုိ တစ္ဦးခ်င္း 
သံုးသပ္ရနေ္ျပာၾကားပါ။ ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အာ႐ံုစိုက္သင့္သည္မွာ-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဒီဇုိင္း၏ 
ေကာင္းက်ိဳးျပဳသည့္အခ်က္က မည္သည့္အခ်က္ျဖစ္သနည္း။

 y ဒီဇိုင္းတြင္ မည္သည့္ အခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ေနသနည္း (၎အား လုပ္ေဆာင္ရန္စာရင္းတြင္ 
အေရးႀကီးအျဖစ္ အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္)။

 y အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ိဳးကုိ စဥ္းစားပါက ၎တုိ႔၏ အျမင္ကုိ မည္သုိ႔ 
ေျပာင္းလဲသြားေစမည္နည္း။

 y ၎တို႔ ပါဝင္ခဲ့သည့္ပေရာဂ်က္မ်ားအေပၚ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မိသမွ်ကုိ ပါဝင္သူမ်ားအား ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ 
သင္တန္းကို စိတ္ဝင္စား ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ 
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5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ- 

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ က႑အလိုက္ 
ပေရာဂ်က္တစ္ခု၏ ဒီဇိုင္းထဲတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ကို ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ ခုိင္မာမႈရွိၿပီး 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ျပည့္ဝေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ 

 Î GPC က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ားသည္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ ယင္းကုိ 
ျပန္သံုးသပ္ရာတြင္ အသံုးဝင္သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

PPT ဆလိုက္ 

သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား

က႑အလိုက္ အစီအစဥ္ကုိ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္သည္ 
ပေရာဂ်က္တြင္ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းႏုိင္သနည္း။

အခ်က္ 1

 y ‘အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေရး/ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒသႏၱရစြမ္းရည္မ်ား’ အကဲျဖတ္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္လြယ္မႈအေပၚ ပံုမွန္ အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ 
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 y ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီ အသင္းအဖြဲ႔အားလံုးသည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူဝါဒကို နားလည္ကာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

 y က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူဝါဒကို အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာလူထုမ်ားအတြက္ ၎တို႔နားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ 
ပံုစံျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 

 y လက္ခံရသူ၏ေဒတာကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားပါ။ 
 y ဆက္စပ္ေနသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကုိ ၎တို႔ သတိျပဳမိလာပါက သို႔မဟုတ္ အသိသက္ေသျဖစ္လာပါက 

မည္သို႔တုန္႔ျပန္ရမည္ဆိုသည့္အေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလမ္းညႊန္ေပးရန္ ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိေနပါေစ။ 
 y ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမ်ားသည္ လူထုကို ေနာက္ထပ္အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေနရာတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
 y အသြား၊ အျပန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအပါအဝင္ ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာအားလံုး၏ ေဘးကင္းမႈကို အကဲျဖတ္ပါ။
 y ျပႆနာညီမွ်ျခင္းကိုအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ထားပါ။
 y ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ယင္းေနရာသုိ႔ အသြား၊ အျပန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဘးကင္းမႈ ရွိမရွိ အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
 y သြားလာရန္အတြက္ လံုေလာက္သည့္ေန႔အလင္းေရာင္ ရရွိေစရန္ ေဘးအကင္းဆံုးေန႔အခ်ိန္တြင္ အစားအစာျဖန္႔ေဝျခင္းကို စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါ။
 y လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္လက္မ်ား ေပးထားပါ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ 

အႏိုင္က်င့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ပါက လံုးဝ သီးခံမည္မဟုတ္ေသာ မူဝါဒကုိ ျဖန္႔ေဝမႈတြင္ပါဝင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားက အျပည့္အဝ သိထားေၾကာင္းႏွင့္ 
ယင္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y ျဖန္႔ေဝေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ပံုမွန္အလွည့္က် လုပ္ေဆာင္ေစကာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကုိ အညီအမွတ္ ထားရွိပါ။
 y ျဖန္႔ေဝၿပီးေနာက္ပုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျဖန္႔ေဝမႈမတိုင္မီ၊ ျဖန္႔ေဝမႈအေတာအတြင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝၿပီးေနာက္ လူမ်ားအေနျဖင့္ လံုၿခံဳမႈကို 

ခံစားရျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းပါ။
 y ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးအနည္းငယ္ကို ေပးထားပါ (ဥပမာ - ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာတြင္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 

ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္သည့္ေနရာကို ဖြဲ႔စည္းျပဳလုပ္ထားမႈ)။

အခ်က္ 2

 y စစ္ေဆးသည့္ေနရာမ်ား၊ ေစာင့္ၾကပ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထားရွိသည့္ေနရာမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အတားအဆီးမ်ားကိုစဥ္းစားကာ 
ထိခိုက္ခံစားရမည့္လူမ်ား လာေရာက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ 

 y သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား မရွိသည့္အျပင္ အားလံုးကိုရွင္းလင္းစြာ ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရွိလွ်င္ အစားအစာႏွင့္ NFI ကို မွ်မွ်တတ ျဖန္႔ေဝပါ။
 y ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အစားအစာႏွင့္ NFI ခံစားခြင့္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘာသာစကားႏွင့္ ႐ုပ္ပံု ပံုစံျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါ။ 
 y အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအျဖစ္တာဝန္ယူေနရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အမည္မ်ားျဖင့္ 

စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ထားပါ။
 y ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ေနရာမ်ား ပံ့ပုိးေပးထားျခင္း သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ရန္ 

နည္းလမ္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္သည့္အုပ္စုမ်ား၏ ရယူသံုးစြဲခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 y ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ ကေလးငယ္မွဦးေဆာင္ေနရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အုပ္စုမ်ားကို အစားအစာမ်ား အရင္ဆံုး ျဖန္႔ေဝပါ။
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 y အစားအစာမ်ားကို ရည္ရြယ္ထားသည့္ သီးျခားတစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝသည့္အခါ အစားအစာမ်ားကို လက္ခံရရွေိၾကာင္းႏွင့္ 
၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္းကို ျဖန္႔ေဝၿပီးေနာက္ပုိင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း စစ္ေဆးပါ။

 y ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးအနည္းငယ္ကို ေပးထားပါ၊ ဥပမာ - ဝင္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာသုိ႔ လာေရာက္ႏုိင္ရန္ဆင္ေျ
ခေလွ်ာေနရာမ်ား။ 

အခ်က္ 3

 y ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီ အသင္းအဖြဲ႔အားလံုးသည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူဝါဒကို နားလည္ကာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

 y က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူဝါဒကို အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာလူထုမ်ားအတြက္ ၎တို႔နားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ 
ပံုစံျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 

 y လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္လက္မ်ား ေပးထားပါ။
 y ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အစားအစာႏွင့္ NFI ခံစားခြင့္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘာသာစကားႏွင့္ ႐ုပ္ပံု ပံုစံျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါ။ 
 y ဆက္စပ္ေနသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကုိ ၎တို႔ သတိျပဳမိလာပါက သို႔မဟုတ္ အသိသက္ေသျဖစ္လာပါက 

မည္သို႔တုန္႔ျပန္ရမည္ဆိုသည့္အေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလမ္းညႊန္ေပးရန္ ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိေနပါေစ။ 
 y အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုမဆို လက္ခံျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္းအတြက္ ေဘးကင္းၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္- ထိေရာက္ေသာ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခု၏ အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ-

a . ၎တုိ႔သည္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳခ်က္ ေပးႏုိင္စြမ္းရွိသည္
b . ၎တို႔သည္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိသည္ (NB တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား မရွိျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ား မရွိသည့္အေထာက္အထားမဟုတ္ပါ။)
c . ၎တို႔တြင္ PSEA အပါအဝင္ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းၿပီး 

အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ရွိသည္
d . ၎တို႔တြင္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ဥပမာအခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

 y ျဖန္႔ေဝမႈ/ ပေရာဂ်က္ေနရာမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခန္းရွိ တိုင္ၾကားစာပံုးမ်ား
 y တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ‘ေဟာ့လိုင္း’ ႏွင့္ ’အီးေမးလ္’
 y ျဖန္႔ေဝေပးထားသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား - အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ PSEA တုိ႔ကုိ အသိေပးျခင္း 
 y ပေရာဂ်က္ေနရာမ်ား၊ ႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဝဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ျပသထားေသာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ‘ထိခိုက္ခံရသည့္လူမ်ားအတြက္ကတိဝန္ခံခ်က္မ်ား’

အခ်က္ 4

 y ပေရာဂ်က္ကုိ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
 y ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ မွ်မွ်တတ ကုိယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္က်ားေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏အေျခအေနႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 

အျပည့္အဝပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တည္ေနရာႏွင့္ အစီအစဥ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္မ်ားကုိ 

အေၾကာင္းၾကားေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ကုိ ပါဝင္ေစေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y ထိခိုက္ခံစားရေသာသူမ်ား၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းရန္အလို႔ငွာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ထိခို

က္ခံစားရေသာလူအမ်ိဳးအစားအားလံုး (ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ) ပါဝင္ပါေစ။
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အပုိင္း 6- နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္း
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း အပိုင္းသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားစဥ္အတြင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား မည္မွ်မွတ္မိသည္ကို ၎တို႔အား သတိေပးရန္ 
အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎က သင္တန္းပုိ႔ခ်သူအေနျဖင့္လည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ သင္႐ိုးၿပီးေျမာက္မႈကို ဂုဏ္ျပဳႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ထံမွ 
တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားရယူႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 60 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - မ်က္ႏွာစုံညီ / အကဲျဖတ္ျခင္း

အရင္းအျမစ္မ်ား - အရင္းအျမစ္ 22- ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း (စာမ်က္ႏွာ 226)၊ အရင္းအျမစ္ 23 - သင္႐ိုး အကဲျဖတ္ျခင္း (စာမ်က္ႏွာ 228)၊ PPT 
ဆလုိက္- သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန ္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

30 မိနစ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း 

 y ဤအေျခအေနတြင္ ႀကံဳေတြခဲ့ရသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာတစ္ခု၏ ဥပမာကို သင္တန္းအစတြင္ 
အားလံုးက ေပးထားခဲ့ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအားလုံးကိသုတိေပးပါ။

 y ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အေရးမရခဲ့သည့္သူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ 
ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားေျပာပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား သင္တန္းအစတြင္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားထဲမွ တစ္ခုကိုေ႐ြးၿပီး 
အတြဲလိုက္လုပ္ေဆာင္ခိုင္းကာ သင္တန္းတြင္ ၎တို႔သင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပႆနာကို 
တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ ေျဖရွင္းနည္းႏွစ္ခအုၾကံေပးခိုင္းပါ။ 

မွတ္ခ်က္- ျဖစ္ႏိုင္ပါက အတြဲမ်ားအား မတူညီေသာ ျပႆမ်ား ေ႐ြးခိုင္းပါ၊ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ျပႆနာမ်ား 
တူေနပါကလည္း ကိစၥမရွိပါ။ 

 y အတြဲမ်ားအား ၎တို႔၏လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးရနဖ္ိတ္ေခၚပါ။  

 y အႀကံျပဳထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် 
ေပၚေပါက္လာျခင္းရွိမရွိကုိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးပါ။ မ်က္ႏွာစုံညီေမးျမန္းရာတြင္ ဤသည္က 
ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါက လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးဉာဏ္အခ်ဳိ႕ ရွာေဖြရယူပါ။ 
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30 မိနစ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္း

 y ရည္႐ြယ္ထားေသာ သင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကိျုပန္ေဆြးေႏြးပါ-

ဤသင္႐ိုးကို ေလ့လာၿပီးေနာက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း
လမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကုိ ဆုိလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ 

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေ
ရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ ယင္း၏ တန္ဖိုးကုိ နားလည္ၿပီး 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ႏိုင္ငံတြင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ 
အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ အျခားလူမ်ားပါ သိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက 
အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္အေပၚ ၎တုိ႔၏နားလည္မႈကုိ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿပီး အစီအစဥ္သက္တ
မ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ၎တို႔၏လက္ေတြ႔ အသုံးခ်မႈကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးႏိုင္မည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ာကုိ ပံ့ပိုးရန္ ၎တို႔အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
ျပန္လည္ သတိရေစမည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား သင္ယူမႈရလဒ္အား ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မည္မွ် ျပည့္မီသည္ဟု ခံစားရသလဲဟု 
စားပြဲဝုိင္းတြင္ ထုိင္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ ေမးျမန္းပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ အျမင္တြင္ မည္သည့္ရလဒ္မ်ားက ေအာင္ျမင္ထားၿပီး မည္သိုတို႔က ေနာက္ထပ္လုပ္ေ
ဆာင္မႈမ်ားလိုအပ္သည္ကို မ်က္ႏွာစုံညီ ေမးျမန္းပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္း စစ္တမ္း ႏွင္သ့င္႐ိုးအကဲျဖတ္မႈ 
လက္ကမ္းစာေပးၿပီး ၎တို႔အားျဖည့္စြက္ရန္ အခ်ိန္ယူ၍ လုပ္ေဆာင္ခိုင္းပါ။  

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပါဝင္သူမ်ားကို သင္တန္းၿပီးဆံုးမႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတေ္ပးအပ္ကာ ၎တို႔၏အခ်ိန္ေပးမႈအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါ။ 

PPT ဆလိုက္ 

အရင္းအျမစ္ 22-  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း 
စစ္တမ္း  
(စာမ်က္ႏွာ 226)

အရင္းအျမစ္ 23-  
သင္႐ိုးအကဲျဖတ္ျခင္း 
(စာမ်က္ႏွာ 228) 

သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား
* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္း စစ္တမ္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မွတ္ခ်က္

သင္တန္း အႀကိဳႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း စစ္တမ္းအား ျဖည့္စြက္ၿပီးေနာက္တြင္ ၎တို႔အား စုစည္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အကိုးအကားအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ ဖိုင္တြဲပါ။ ဆႏၵရွိပါက 
ဗဟုသုတႏွင့္ သေဘာေပါက္ နားလည္မႈ မည္မွ်ရွိေၾကာင္း သိရွိရန္ စစ္တမ္းမ်ားကုိ သင္အမွတ္ျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါတို႔သည္ အဆိုပါ အမွတ္ျဖတ္မႈအတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎က သင္တန္းေပးသည့္အဖြဲ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ လိုအပ္ပါသည္။

1 . ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိတာဘာလဲ။ သင္၏အစီအစဥ္မ်ား/ပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္တာဝန္မ်ားအတြက္ ၎က 
မည္ကဲ့သို႔ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သနည္း။

ဤေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္ႏွစ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္- GPC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျ
ခင္းကို ျပည့္ဝစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တစ္ခုအတြက္ တစ္မွတ္ / တစ္ဦးခ်င္း၏ ကုိယ္ပိုင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အား 
အသံုးခ်မႈအတြက္ တစ္မွတ္ျဖစ္သည္။ 

2 . ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားထဲမွ သင္သိသည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။

ဤေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္ငါးမွတ္ေပးႏိုင္သည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေဘးဒုကၡျဖစ္ေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ 
ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လြဲမွားစြာျပဳမႈအတြက္ ေဘးကင္းေရး တံု႔ျပန္ခ်က္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ 
လြဲမွားစြာျပဳမူမႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေရးသားျခင္းအတြက္ တစ္မွတ္။ 
ငါးမွတ္ေျမာက္အမွတ္သည္ သေဘာတရား (ဥပမာ၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္မ်ားကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္) အားလံုးၿခံဳငံုပါဝင္ေအာင္ 
ေျဖဆုိသူအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

3 . ပေရာဂ်က္ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ သင္၏ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
အဓိကအခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခိုင္လုံေသာ ဥပမာ (4) ခု ေပးပါ - အဓိက အခ်က္ တစ္ခုစီအတြက္ ဥပမာတစ္ခုစီ

ဤေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္ရွစ္မွတ္ ေပးႏိုင္သည္ (ဥပမာတစ္ခုအတြက္ 2 မွတ္ျဖစ္ႏိုင္သည္)

4 . မွန္ သုိ႔မဟုတ္ မွား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား။

ဤေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္ 5 မွတ္ေပးႏိုင္သည္ (ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုစီအတြက္ တစ္မွတ္)။ ေဖာ္ျပခ်က္အားလုံးသည္ မွားယြင္းသည္ကုိ မွတ္သားပါ။
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အစိမ္းေရာင္ သင္႐ိုး- 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေ
ရးနည္းလမ္းမ်ားအား 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ျခင္းကုိ ေလ့က်င့္ျခင္း
အခ်ိန ္- 2 ရက္

ေမွ်ာ္မွန္း သင္တန္းသား - လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ လက္ေတြ႔ပံ့ပုိးေပးေနသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟုတ္သည့္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

သင္႐ိုး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ - ဤသင္႐ိုးသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖင့္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎က စီမံကိန္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသုံးျပဳရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရန္ အထူးအသားေပးထားပါသည္။ 
၎သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ပယ္မွမဟုတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး 
အုပ္စုႏွစ္ခုစလံုးမွ ပါဝင္သူမ်ားကုိ ေပါင္းစည္း၍လည္း ၎ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ (ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနယ္ပယ္မဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား) ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းအုပ္စုတစ္ခုကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အုပ္စုႏွစ္ခုၾကားတြင္ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ျဖစ္ေစၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ေစရန္ 
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါမည္။ ဤအျပန္အလွန္ပံ့ပိုးမႈသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတစ္ေလွွာက္ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း နားလည္ကာ ၎ကုိ အသံုးခ်ႏုိင္ေစမည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို 
တုိးပြားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎က အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ က႑အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ 
ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ အနာဂတ္တြင္ ပုိမုိပံ့ပုိးကူညီေပးၿပီး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ အဆင္ေျပေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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သင္႐ုိး သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤသင္႐ိုးက ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ အေရးႀကီးပုံကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ေပးပါသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ရွင္းျပၿပီး လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ 
အေျခအေနတြင္ ၎၏သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ အသုံးခ်မႈကို ေဆြးေႏြးေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ကို 
ေဖာ္ျပေပးၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပကာ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ၎တို႔အား 
အသုံးခ်ျပပါသည္။

 y က႑အလုိက္ အစီစဥ္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္မႈ၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ခ်င့္တြက္မႈ လုပ္ေဆာင္သည့္အဆင့္လုံးတြင္ ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ ခုိင္လုံေသာ နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ရႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သိ႐ွိေအာင္ ေျပာျပေပးၿပီး ၎တို႔၏တန္ဖိုးႏွင့္ 
အသုံးခ်မႈကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပပါမည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ လက္ေတြ႔တြင္ မည္သူကတာဝန္ရွိေၾကာင္း 
ရွင္းလင္းစြာ အေလးအနက္ေဖာ္ျပၿပီး လက္ရွိညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ ၎၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္း ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
သႏၷိဌာန္ခ်ၿပီး ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းအားေပးျခင္း

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္႐ိုးကုိ ေလ့လာၿပီးေနာက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစပ္
ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
ကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈကို နားလည္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ကာ ယင္းကုိအျခားသူမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္အေပၚ 
၎တို႔၏နားလည္မႈကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿပီး အစီအစဥ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ၎တို႔၏လက္ေတြ႔ အသုံးခ်မႈကို 
ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးႏိုင္မည္။

 y က႑အလုိက္ အစီအစဥ္ကုိ အကဲျဖတ္မႈ၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ ခ်င့္တြက္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း
မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ာားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးထားသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ာကို 
ပံ့ပိုးရန္ ၎တို႔အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျပန္လည္ သတိရေစမည္
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သင္႐ိုး အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 
အႀကံျပဳထားေသာ အခ်ိန္ဇယား

ရက္ 1 

09:00 – 10:00 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ လုိအပ္ပါသလဲ။

10:00 – 11:00 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

11:00 – 11:20 လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္

11:20 – 12:20 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိအခ်က္မ်ား (အပိုင္း I)

12:20 – 13:20 ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္

13:20 – 14:20 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိအခ်က္မ်ား (အပိုင္း II)

14:20 – 16:00 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 

16:00 – 16:20 လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္ 

16:20 – 17:40  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 

ရက္ 2

09:00 – 09:50 ပထမတစ္ရက္အေၾကာင္း ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္

09:50 – 10:50 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေဘးကင္းစြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈ

10:50 – 11:10 လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္

11:10 – 12:00  လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြဲမွားစြာျပဳမူျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္ (PSEA) 
အေလးေပးေဆာင္ရြက္မႈ

12:00 – 13:00 ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္

13:00 – 14:00 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း

14:00 – 14:20 လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္ 

14:20 – 16:00 လက္ေတြ႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး စီမံခ်က္မ်ား

16:00 – 17:00 နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း 
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အပုိင္း 1- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမွာလဲ။
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ကိုမိတ္ဆက္ေပးၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား ေတြ႔ဆံု၍ တစ္ဦးအေၾကာင္း တစ္ဦး အနည္းငယ္စီ 
ေလ့လာႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပံ့ပိုးေပးသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းက အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏သီးျခား အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုံ႔ျပန္ရန္ တိုက္တြန္းေပးျခင္းတြင္ ဤသင္တန္းက အလြန္အေရးပါသည္။ ၎သည္ 
စိတ္သေဘာထားမ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္ႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေပးႏိုင္ရန္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ “သေဘာထား” သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကိုယ္တိုင္၏ တန္ဖိုးႏွင့္အညီ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 60 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးျခင္း / အတြဲလိုက္မိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င္ခန္း 

သင္တန္း 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

 ဤအပိုင္းတြင္-

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ားၾကားတြင္ မိတ္ဆက္ျခင္းကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစပါသည္

 y ထုိေန႔အတြက္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အသားေပး ေျပာၾကားပါမည္

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခ
င္း၏ အေရႀကီးပုံကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပၿပီး အေလးေပးရွင္းျပပါမည္ 

 y သီးျခားအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈ
င္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၍ တိုက္တြန္းအားေပးပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ ယင္း၏ တန္ဖိုးကို နားလည္ၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
ႏိုင္ငံတြင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ အျခားလူမ်ားပါ သိရွိေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါမည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္ကို 
အသိအမွတ္ျပဳပါမည္

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံးသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းရာ၌ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းစြာရယူႏိုင္ရန္ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y သင္တန္းမစတင္ခင္ PowerPoint ဆလိုက္တစ္ခုအေပၚတြင္ ေဟတီႏိုင္ငံမွ ေကာင္ေလး၏ပုံကုိ ျပင္ဆင္ထားပါ သို႔မဟုတ္ 
၎ပုံအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအခန္းတစ္ေနရာတြင္ ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေအာင္ ျပသထားပါ။

 y ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေဒသတြင္းမွ သင့္ေတာ္သည့္ပုံတစ္ပုံကို အသုံးျပဳပါ။  

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 22- ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း (စာမ်က္ႏွာ 226)

အရင္းအျမစ္ 1- ေဟတီႏိုင္ငံမွ ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံ (စာမ်က္ႏွာ 156) 

PPT ဆလုိက္ - သင္႐ိုး သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္



98  အစိမ္းေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 1

သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန ္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

10 မိနစ္ ႀကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း

 y ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ သင့္ကုိယ္သငမ္ိတ္ဆက္ပါ ။

 y ေဝဖန္အႀကံဳျပခ်က္ရယူရန္ ေရခ်ဳိးခန္းမ်ား / လက္ဖက္ရည္ေသာက္ နားခ်ိန္မ်ား / အေရးေပၚ ထြက္ေပါက္မ်ား / 
အဆက္အသြယ္အမွတ္မ်ားစသည့္ အိမ္မႈကိစၥအမွတ္မ်ားအေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးပါ။

 y သင္႐ိုး သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ားကုရိွင္းလင္းတင္ျပေပးပါ ။

ဤသင္႐ိုးကို ေလ့လာၿပီးေနာက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း
လမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကုိ ဆုိလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ 

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း
လမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈကုိ နားလည္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ကာ 
ယင္းကုိအျခားသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက 
အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္အေပၚ ၎တုိ႔၏နားလည္မႈကုိ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿပီး အစီအစဥ္သက္တမ္း
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ၎တုိ႔၏လက္ေတြ႔ အသံုးခ်မႈကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးႏိုင္မည္။ 

 y က႑အလိုက္ အစီအစဥ္ကို အကဲျဖတ္မႈ၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ ခ်င့္တြက္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ ကာကြ
ယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ာားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ာကုိ ပံ့ပိုးရန္ ၎တို႔အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
ျပန္လည္ သတိရေစမည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္း စစ္တမ္းကိျုဖည့္စြက္ခိုင္းပါ။ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေလ့လာသင္ယူမႈကုိ ေျခရာေကာက္ႏုိင္ျခင္းသည္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသူမ်ားအတြက္ ၎ကအလြန္အသုံးဝင္သည္ကို ရွင္းျပပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တုိ႔လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီႏွင့္ ၎တုိ႔၏အမည္ကုိ အခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆကခ္ိုင္းပါ။

PPT ဆလိုက္ 

အရင္းအျမစ္ 22-  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း 
စစ္တမ္း (စာမ်က္ႏွာ 226)

20 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမွာလဲ။ 

 y ဤသင္တန္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္ရွိေနရသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေရးႀကီးပုံျဖင့္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိရုွင္းျပပါ ။ 

 y ခ်ဳိင္းေထာက္ျဖင့္ ေရေျမာင္းကို ျဖတ္ေလွ်ာက္ေနသည့္ ေဟတီမွ ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံကိျုပသပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညေီမးျမန္းပါ- ေကာင္ေလး ဘယ္ကို သြားေနသည္ဟု သင္ထင္ပါသလဲ။ 

အေျဖမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးစင္တာ / ေဈးသုိ႔ / သူ႔အိမ္သုိ႔ / ေက်ာင္းသို႔ / သန္႔စင္ခန္းသို႔ တုိ႔ပါဝင္ႏိုင္သည္။ 
ဤေမးခြန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ က်န္းမာေရး၊ 
အစားေရဆာဖူလံုေရး၊ ပညာေရး၊ သန္႔ရွင္းေရး) ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စာရင္းတစ္ခုကို ရရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 y ေအာက္ပါ ေမးခြန္းအခ်ဳိ႕ကို အသုံးျပဳၿပီး ေကာင္ေလး၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကိျုဖစ္ေျမာက္ေ
အာင္ေဆာင္႐ြက္ပါ ။

 y ထုိေကာင္ေလးသည္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူခြင့္ရွိမည္ဟု 
သင္ထင္ပါသလား။ မည္သည္ေၾကာင့္ထင္ပါသနည္း / မထင္ပါသနည္း။

 y မည္သည့္အခက္အဲမ်ားရင္ဆိုင္ရမည္နည္း။ မည္သည္ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္နည္း။
 y အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရယူရန္ ထိုေကာင္ေလးအတြက္ လုံၿခံဳမႈရွိပါသလား။
 y အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ ရယူႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ထိုေကာင္ေလးႏွင့္အတူ 

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းထားသည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုစီက လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္ကိရုွင္းျပပါ-

 y သန္႔စင္ခန္းသို႔ သြားျခင္း = WASH
 y ေက်ာင္းသို႔သြားျခင္း = ပညာေရး
 y က်န္းမာေရးစင္တာသို႔ သြားျခင္း = က်န္းမာေရး
 y အစရွိသည္ျဖင့္ 

အရင္းအျမစ္ 1- 
ေဟတီႏိုင္ငံမွ 
ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံ  
(စာမ်က္ႏွာ 156)
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 y လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိခု်ေရးပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညီ ေမးျမန္းပါ။ ထုိေကာင္ေလးအေနျဖင့္ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ရယူႏိုင္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ မည္သူ႔ထံတြင္ တာဝန္ရွိသနည္း။  

တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆုိသည္မွာအထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ား (ဥပမာ၊ Handicap International, UNHCR) ကို 
ရည္ညႊန္းပါသည္။ အေျဖ “မွန္” သည္ အားလံုးတြင္ တာဝန္ယူမႈ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိသည္ျဖစ္သည္။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y ေကာင္ေလးအတြက္ ေျခတုဖန္တီးေပးျခင္းကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ 
အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ေကာင္ေလးသည္ ၎တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္မွာ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး (ဥပမာ သန္႔ရွင္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အစရွိသည္တို႔) တြင္္ 
တာဝန္ရွိေၾကာင္းရွင္းျပပါ။

ဘီးတပ္ကုလားထိုင္မ်ားသုံးေသာ ကေလးမ်ား (ကေလးမ်ား၏ 5% ေအာက္က) ရွိေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ 
ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ NGO တစ္ခုအား ဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးပါ။ ဤ NGO က 
၎တုိ႔ပံ့ပိုးေပးထားေသာ အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဟတီႏိုင္ငံမွကေလးကဲ့သုိ႔ေသာ ကေလးမ်ား အလြယ္တကူ 
“ရယူ” ႏိုင္ေစရန္ ေက်ာင္းတြင္ရႏိုင္ေသာ ကေလးအ႐ြယ္သံုး ခ်ဳိင္းေထာက္ႏွင့္ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္မ်ားရွိေနေၾ
ကာင္း ေသခ်ာေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ၎တို႔က ၾကမ္းခင္းမ်ား ေျပာင္ေခ်ာေနၿပီး ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ားမရွိသည့္၊ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ တြင္းအိမ္သာမ်ားကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေသခ်ာစြာအသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ 
ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္- ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေနရာမွ ဥပမာတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳပါ။

 y ယခင္ ဥပမာသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ ဥပမာျဖစ္ေၾကာင္း 
ရွင္းျပပါ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ 
တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အထူးျပဳေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရႏိုင္သည္ (ဥပမာ - ေျခတုေထာက္ပံ့ျခင္း)။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ေစေရးအတြက္ ၎တို႔အားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။

25 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းက သင့္အေျခအေနတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးရသနည္း။  

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲစတီြဲခိုင္းပါ။ ဤအေျခအေနတြင္ အပိုင္းက႑အလိုက္ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္  
ခုိင္လုံေသာ ဥပမာမ်ားအေၾကာင္း ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ ေဆြေႏြးခိုင္းပါ။ 

ဥပမာတစ္ခု ေပးပါ - အစားအစာမ်ားေပးေဝသည့္ေနရာမွ အိမ္သုိ႔ အျပန္လမ္းတြင္ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္လူမ်ားႏွင့္ 
အခိုးခံရသည့္ ၎တုိ႔၏အစားအစာမ်ား။ (ျဖစ္ႏိုင္ပါက အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပမာမ်ားျဖင့္ 
အစားထုိးေပးပါ။) 

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
တုိက္႐ုိက္အေတြ႔အႀကံဳမရိွပါက ၎တုိ႔အား သေဘာတရားတူညီသည့္ ဥပမာမ်ား စဥ္းစားခုိင္းပါ။ 

 y လူတုိင္းဖတ္ႏုိင္ေစရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးလွ်င္ A5 ကတၳဴျပားတစ္ခုေပၚတြင္ မင္တံမ်ားျဖင့္ 
ဥပမာတစ္ခခု်ေရးခိုင္းပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ဥပမာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္သင့္ပါသည္။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အတြဲလိုက္မတ္တပ္ရပ္ရနဖ္ိတ္ေခၚၿပီး အပိုင္းက႑အလိုက္ အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ 
၎တို႔ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာတစ္ခု၏ ဥပမာကို အက်ဥ္းခ်ဳံးရွင္းျပခိုင္းပါ။ 

မွတ္ခ်က္- ဥပမာအားလံုးကုိ နံရံတြင္ ကပ္ၿပီး လိုအပ္သည့္အခါ ဥပမာမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ သင္တန္း 
တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ႏွင့္ သင္တန္းၿပီးဆံုးခ်ိန္အထိ ထားထားလုိက္ပါ။ 

 y ၎တို႔၏ ဥပမာမ်ားအတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကိေုက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါ။ ယင္းျပႆနာအားလုံးကို 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယခုလက္ငင္းေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ဘဲ သင္တန္းကာလအတြင္း ၎တို႔ကိုျပန္လည္ညႊန္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေ
ၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

A5 ကတၳဴမ်ားႏွင့္ 
ေရးမွတ္ေဘာပင္မ်ား 

5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံးသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းရာ၌ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းစြာရယူႏိုင္ရန္ 
လႈပ္ရွားသူမ်ားက ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

PPT ဆလိုက္ 
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သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမွာလဲ။ 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ လမ္းညႊန္ေပးရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ 
အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ျဖစ္သည့္ - ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာလႊဲေပးျခင္းတို႔ကို ႏိႈက္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 y ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔သည္-
a . အေရအတြက္လံုလုံေလာက္ေလာက္ရွိၿပီး အရည္အေသြးတြင္ ေကာင္းမြန္ရမည္ 
b . ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ပံ့ပိုးေပးထားရပါမည္
c . ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ရမည္
d . ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္အလားအလာရွိသည့္ လူမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္ရမည္
e . ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးအရ ရယူႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္
f . ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး လူမႈေရးအရ လက္ခံ၍ရ ရပါမည္ 

 y ေဟတီမွ ေကာင္ေလး၏ ျဖစ္စဥ္တြင္ ၎သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ လြြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီ ရယူႏုိင္မႈႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ရယူခြင့္ရွိမႈတို႔တြင္ သိသိသာသာ 
ကန္႔သတ္ထားခံရပါသည္။ 

 y ေကာင္ေလးအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းက ၎သည္သင့္ေတာ္သည့္ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ရယူခြင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ထားျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။  သင့္ေတာ္ေသာ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ ရယူခြင့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား 
သတ္မွတ္ျခင္း 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2

ေကာင္ေလးသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးက 
က႑တစ္ခုကေနပါဝင္ေၾကာင္း ခြဲျခားသိႏိုင္ရန္ ပါဝင္ဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ ဤေမးခြန္းေမးရျခင္းျဖစ္ပါသည္ -

a . ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တည္ေနရာအတြက္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးထားၿပီး ျဖစ္ျခင္း
b . ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ရယူႏိုင္ျခင္း 
c . ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ဆက္ဆံခံထားရျခင္း

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သာမဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္းႏွင့္ 
ႏိုင္ငံတြင္းအစိုးရတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါ။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၎တုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ 
ေနထိုင္ေရး၊ ယာယီစခန္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္း အစရွိသည္တို႔တြင္ ၎တို႔ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ကို သိနားလည္ရမည္။ 
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အပုိင္း 2- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ 
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို  
ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း 
ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္႐ုိးအပိုင္းတြင္ GPC အက်ဥ္းခ်ဳံးတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ျခင္း၏ သေဘာတရားကုိ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား သိရွိေစရန္ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤသင္တန္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ျခင္းအတြက္ ခိုင္မာေသာဥပမာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၎တို႔သည္ GPC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အေပၚ မည္သို႔ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေၾကာင္းကို ရွာေဖြမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 60 မိနစ္ 

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - အုပ္စုငယ္လိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈ / အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား / မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးျခင္း

သင္တန္း 
သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္-

 y ‘ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း’ ၏ သေဘာတရားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ရွင္းျပေပးပါမည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား GPC က မည္သို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္ကုိ ရွင္းျပေပးပါမည္ 

 y လက္ေတြ႔မွရသည့္ ခိုင္လုံေသာ ဥပမာမ်ားႏွင့္အတူ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးပါမည္ 

 y လက္ေတြ႔တြင္ မည္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ေနသည္၊ လုပ္ေဆာ 
င္ေနျခင္းမရွိသည္ကုိ ရွင္းျပၿပီး ဤသည္မွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးတုိက္တြန္းပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခ
င္းက မည္သည္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္

 y ၎တို႔၏လက္ရွိ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ကာကြ
ယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခုိင္လံုေသာ ဥပမာမ်ားကို ေျပာဆိုႏိုင္မည္

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစုအဖြဲ႔က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိသည္
ကုိ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေ
ထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရာ (ထုတ္ကုန္) 
ထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ နည္းလမ္း (လုပ္ငန္းစဥ္) အေပၚတြင္ ပိုမိုအသားေပးထားသည္။ 

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား က႑အားလုံးႏွင့္ အစီအစဥ္/စီမံကိန္းကာလ၏ အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္း
သင့္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဥပမာမ်ား၏ ပိုစတာမ်ားအား အခန္းပတ္လည္တြင္ ခ်ိတ္ထားပါ။ 
ဥပမာမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္ 2 (စာမ်က္ႏွာ 157) ကို ၾကည့္ပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 2- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဥပမာမ်ား (စာမ်က္ႏွာ 157) 

PPT ဆလိုက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလုိက္ - GPC ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ- 

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း
လမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကုိ ဆုိလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္

 y ၎တို႔၏လက္ရွိ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သ
က္ၿပီး ခုိင္လံုေသာ ဥပမာမ်ားကို ေျပာဆုိႏိုင္မည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္ 

10 မိနစ္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိသည္ကုိ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း

 y ‘ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း’ ဟူသည့္ ေဝါဟာရကုိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက မည္ကဲသို႔နားလည္ေၾကာင္းေ
မးျမန္းပါ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိ စကၠဴကားခ်ပ္ေပၚတြငခ္်ေရးၿပီး ေအာက္ပါ 
အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ားကို အေရာင္ျခယ္ေပးပါ-

 y ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိသည္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပႆနာမ်ား (ဥပမာ၊ က်ား/မ ကြဲျပားမႈ) 
ကုိ ေျဖရွင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ယင္းျပႆနာအတြက္ သီးျခား အပိုင္းက႑၊ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ 
ပေရာဂ်က္ တစ္ခုမစီစဥ္ဘဲ သတ္မွတ္ထားေသာ ရလဒ္ (က်ား/မ ကြဲျပားမႈ) ရရန္အတြက္ 
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 y ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ အေျခအေနတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းျပဳလု
ပ္ေနသည့္ ျပႆနာ (ဥပမာ၊ က်ား / မ) အတြက္ လက္ရွိ အပိုင္းက႑အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ ပေရာဂ်က္ 
(ဥပမာ၊ ေရ၊ ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရးသန္႔ရွင္းေရး ပေရာဂ်က္) ၏ ေကာင္းက်ိဳးျပဳ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ 

 y ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရာ (ထုတ္ကုန္) ထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ နည္းလမ္း (လုပ္ငန္းစဥ္) အေပၚတြင္ ပိုမိုအသားေပးထားသည္။ 

စကၠဴကားခ်ပ္ ကပ္ခြာတိပ္၊ 
ေရးမွတ္ရန္ မင္တံမ်ား

20 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား နားလည္ျခင္း

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အတြဲလိုက္ခြဲေပးၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တုိ႔၏စိတ္ကူးမ်ားကုိ မ်က္ႏွာစံုညီမွ်ေဝခုိင္းပါ။ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ စည္းမ်ဥ္မ်ား၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္ေရးဆြရဲာတြင္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈရယူႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ ၎တုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကိုမဆို 
ခြျဲခားသတ္မွတ္ၿပီး ေထာက္ခံေပးပါ။  

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး GPC ၏ 
အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ PowerPoint ဆလိုက္တစ္ခုအေပၚတြငရ္ွင္းလင္းတင္ျပပါ-

“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို 
ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သည္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္သနည္း 
(ထုတ္ကုန္) ေပၚတြင္ အေလးေပးထားသည္၊ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သနည္း 
ပို၍အေလးေပးထားၿပီး ယင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား အစုအဖြဲ႔အားလံုးႏွင့္ ပ႐ိုဂရမ္/ပေရာဂ်က္သက္တမ္း
တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္းကိရုွင္းျပပါ ။

PPT ဆလိုက္
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 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား/သီးသန္႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္မတူဘဲ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းကို ကြဲထြက္ေနေစသည့္အရာက မည္သည့္အ 
ရာျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားေမးျမန္းပါ။ ေအာက္ပါတုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ႏိႈက္ယူပါ-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလုံး၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အလုပ္ကုိမူ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ပါသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အလုပ္တြင္ သီးသန္႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္  
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အလုပ္သည္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ 

အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိစြာလုပ္ရသည့္ နယ္ပယ္ျဖစ္သည္။
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာ 

က္ထားေသာ ကာကြယ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ယင္းသည္ လူသား
အခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးကုိ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္သူအားလုံး၏ တာဝန္ဝတၱရားျဖစ္သည့္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ နိစၥဓူဝ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ကာကြ
ယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကၽြမ္းက်င္
သူ၏ ပံ့ပိုးမႈ မလိုအပ္ပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3 ကို ၾကည့္ပါ

20 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက လက္ေတြ႔တြင္ 
မည္သည္ႏွင့္ဆင္တူပါသနည္း။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ယခင္ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ အတူတူလုပ္ခဲ့သည့္ အတြဲအတိုင္း အခန္းတြင္း 
လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းၿပီး နံရံမ်ားေပၚတြင္ ကပ္ထားသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ ဥပမာမ်ားကို ဖတ္ခိုင္းပါ။ 

 y ဥပမာမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ GPC 
၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေနျခင္းရွိမရွိႏွင့္ ရွိပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ရွိရသည္ကို 
အေလးအနက္စဥ္းစားခိုင္းပါ။ 

 y ဥပမာမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ GPC  
၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို မည္ကဲ့သို႔ ထင္ဟပ္ေစေၾကာင္း မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4 ကို ၾကည့္ပါ

 y ေနာက္သင္တန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္ဥပမာမ်ားကို မွ်ေဝရန္ 
အခြင့္အေရးရွိမည္ကို ရွင္းျပပါ။

အရင္းအျမစ္ 2- ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေ
ရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 
ဥပမာမ်ား  
(စာမ်က္ႏွာ 157) 

5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ-

 Î ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစုအဖြဲ႔က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထ
ည့္သြင္းျခင္းဆုိသည္ကုိ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ရယူခြင့္၊ 
ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
အရာ (ထုတ္ကုန္) ထက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ နည္းလမ္း (လုပ္ငန္းစဥ္) အေပၚတြင္ 
ပိုမိုအသားေပးထားသည္။ 

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား က႑အားလုံးႏွင့္ အစီအစဥ္/စီမံကိန္းကာလ၏ အဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ ေပါင္း
စပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။

PPT ဆလိုက္
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သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား 

ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိသည္ကုိ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း 
* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ေဆြးေႏြးပြဲကို လမ္းညႊန္ေပးရန္အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ အလုပ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
ဥပမာတစ္ခုခုကို ရွိ၊ မရွိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေမးျမန္းပါ။ (ဥပမာ၊ က်ား/မ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး) 

လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဥပမာအခ်ိဳ႕တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္- 

1 . က်ား/မ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း တြင္ အစီအစဥ္သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆင့္အားလံုးတြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားအေပၚတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။ က်ား/မ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း
၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအျပင္၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လက္ေတြက်ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး 
မူဝါဒႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ အေလးအနက္စဥ္းစားေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ IASC Gender Marker သည္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ပေရာဂ်က္အား အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား တန္းတူညီစြာ 
အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ လုံေလာက္စြာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ ပေရာဂ်က္က က်ား၊မ တန္းတူညီမႈကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္လားဆို
သည္ကို 0-3 အတိုင္းအတာျဖင့္ တိုင္းတာေပးသည့္ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္။27  

2 . က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္း (GBV) သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။  IASC 
GBV လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ GBV ကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ပဓာနက်သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စီစဥ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ၾကရာတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာတံု႔ျပန္မႈအခန္းက႑အားလံုးကို အကူအညီျဖစ္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ပါသည္။28

3 . ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း၊ ‘…သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးေရး ထည့္သြ
င္းစဥ္းစားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္သည့္ က႑အားလံုးထံ အသိေပးထားကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာ
က္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္သူအားလံုး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အလုပ္၏ သက္ေရာက္မႈသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား အမ်ားဆံုး 
အကူအညီျဖစ္ေစေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ ၎သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ေဘးကင္းမႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို သင့္ေလ်ာ္စြာစဥ္းစားေပးျခင္းမရွိ
ဘဲ ပံုစံထုတ္ထားသည့္အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ အမွတ္တမဲ့ ပိုမိုဆိုးရြားသြားသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ျပႆနာျဖစ္စဥ္မ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေစေအာင္လည္း 
ကူညီေပးပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ‘အႏၱရာယ္မျဖစ္ေရး’ 
စည္းမ်ဥ္းကုိ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း လုိက္နာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို္ 
အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ)။29 

4 . HIV ႏွင့္ AIDs ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း သည္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ပံုမွန္အလုပ္ႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ပါ ထိေရာက္ကာ အေထာက္
အပံ့ျဖစ္ေစသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ AIDS ၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ … ၎သည္ HIV ႏွင့္ AIDS သည္ 
ယခုအခါႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔သက္ေရာက္ႏိုင္သည္ကုိ ခြဲျခားဆန္းစစ္သည့္အခန္းက႑ျဖစ္ၿပီး အခန္းက႑ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူအမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ကာလရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ အခန္းက႑အေပၚ မည္မွ် လႊမ္းမိုးႏိုင္ေၾကာင္းကိုစဥ္းစားသည့္ 
ပဓာနက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။30

5 . မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း သည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်မႈရရွိေရးဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္ပါသည္။ 
အစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 2006 ခုႏွစ္၊ 
ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆိုင္ရာအခြင့္အေရးညီလာခံ (အေထြေထြအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ 61/106၊ ေနာက္ဆက္တြဲ I) တြင္ 
ျပဌာန္းထားသည္မ်ားကိုလိုက္နာလ်က္ သာတူညီမွ်ရွိေရး ပန္းတုိင္ဆီသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ အားမာန္အျပည့္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

6 . ‘အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစိတ္က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးမႈ (MHPSS) အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား’ တြင္ အခန္းက႑ေ
ဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြင္းတြင္ သီးျခားလူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား (ဂုဏ္သိကၡာအရ အားလံုးအတြက္ ေဘးကင္းကာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္) ကို 
ထည့္သြင္းရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။31 ေပါင္းစပ္အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည့္ ‘စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစိတ္က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးမႈ’ [MHPSS] 
အား လူမႈေရးဆိုင္ရာစိတ္က်န္းမာေရး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ တားဆီးရန္ ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ စိတ္က်န္းမာေရးကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မႈကို 
ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကုသရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေဒသတြင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ပမွ ပံ့ပိုးမႈအမ်ိဳးအစားတစ္စံုတစ္ရာကို ေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳပါသည္။32 

7 . UNHCR က“က်ား၊မ သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ လူသားအခြင့္အေရးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေလးစားမႈကို 
တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္အားလံုးကို ၎တို႔၏လူမ်ိဳး၊ လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေနာက္ခံတို႔ကို ထည့္မတြက္ဘဲ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေစရန္ 
မဟာဗ်ဴဟာ” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည့္ အသက္၊ လိင္ႏွင့္ ကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း။33

27 https://www.humanitarianresponse.info/topics/genderကို ၾကည့္ပါ။

28 http://gbvaor.net/tools-resources/ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ မြမ္းမံထားေသာဗားရွင္းကို အြန္လိုင္းတြင္ ယခုထက္ထိ မရရွိႏိုင္ေသးပါ။ ရရွိႏိုင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၎ကို 
ဤဆိုက္တြင္ တင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

29 http://cpwg.net/?get=006914|2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf.

30 UNAIDS http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/hiv-aids/mainstreaming-hiv-and-aids-in-sectors-and-programmes--guide/19.pdf 

31 http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf 

32 IASC၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေျခအေနမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ 1-2 တြင္ပါသည့္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာစိတ္က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးမႈ (MHPSS) အတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

33 UNHCR (2006a) လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ပါဝင္မႈဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈအတြက္ UNHCR တူးလ္တစ္ခု။ ဂ်ီနီဗာ - UNHCR.

https://www.humanitarianresponse.info/topics/gender
http://cpwg.net/?get=006914|2014/03/CP-Minimum-Standards-English-2013.pdf
http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/hiv-aids/mainstreaming-hiv-and-aids-in-sectors-and-programmes--guide/19.pdf
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
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ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား နားလည္ျခင္း 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ ဆုိလုိရင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စိတ္ကူးအခ်ိဳ႕မွာ-

 y ေရ၊ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ေရဆိုးႏုတ္စနစ္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးျခင္း (သန္႔ရွင္းေရး) ကဲ့သို႔ေသာ အျခားက႑မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာျခင္း

 y စီမံကိန္း သက္တမ္း (အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္း) အဆင့္အားလုံးအတြင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာျခင္း

 y လူအမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈရွိ မရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားျခင္း
 y အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ လူအမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ေလးစားခံရျခင္းရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားျခင္း
 y အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y အုပ္စုအားလုံး ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႏၱရာယ္မ်ားကို သတိျပဳမိျခင္း
 y လူအမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚတြင္ လက္ရွိ အခန္းက႑ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္း 
အခ်ဳိ႕ေသာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ‘ေဘးကင္းလုံၿခံဳေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း’ သို႔မဟုတ္ ‘ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း’ ကဲ့သို႔ေသာ 
အလားတူစိတ္ကူးမ်ားကို ေပးရန္ မတူညီေသာ ပညာရပ္ေဝါဟာရကို အသုံးျပဳသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနတတ္သည္။ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစ
ပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း’ သည္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (IASC) ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစုအဖြဲ႔ (GPC) မွ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ 
ပညာရပ္ေဝါဟာရျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ GPC အက်ဥ္းခ်ဳံးကို http://
www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_Mainstreaming-EN.pdfတြင္ ၾကည့္ပါ။ 

ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းကုိ ျမႇင့္္တင္ေပးေသာ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ထိခုိက္ခံရသည့္လူစုမ်ားအေပၚ အသားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားအား 
၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိရန္၊ ကုစားမႈမ်ားကုိ ရယူရန္ႏွင့္ လြဲမွားစြာအျပဳခံရမႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ျပန္လည္နာလန္ထူလာႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူသား 
အခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကူညီမႈက အေရးႀကီးပုံတို႔ အၿမဲတေစ မပါဝင္ပါ။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3

ဤေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို သိရွိလိုၾကေပမည္။ ေအာက္ပါအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ေျပာျပေပးသင့္ပါသည္- 

“သက္ဆိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ ဥပေဒမ်ား (ဥပမာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထာေရး ဥပေဒ၊ ဒုကၡသည္ဥပေဒ) ၏ 
စာသားႏွင့္ ဆုိလိုရင္းႏွင့္အညီ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ေလးစားၾကရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအားလုံး။”  
အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (IASC, 1999)

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ဆိုလိုရင္းကို အျပည့္အစံု ရွင္းျပရန္အတြက္သာ အဓိက အာ႐ံုမစုိက္သင့္ပါ။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေ
ပးသူသည္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အသားေပးေျပာျပသင့္ၿပီး 
ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိုယ္စားအားလုံး၏ 
တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးေပးေျပာျပရန္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပသင့္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ မည္သည့္အေသးစိတ္ ေမးခြန္းမ်ားကိုမဆို ေျဖဆိုေပးႏိုင္ရန္အလုိ႔ငွာ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်သူသည္ IASC အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ပါသည့္ ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ သိထားသင့္ပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိသည္ကုိ IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (IASC) သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ ပင္မအစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖစ္သည္ (၎တြင္ ကုလသမဂၢ (UN)၊ Red Cross၊ Red Crescent Movement ႏွင့္ NGO မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္) အဖြဲ႔မ်ားစြာကို ကိုယ္စား 
ျပဳေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 

IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ‘အားလံုးၿခံဳငံုေသာ’ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ျဖစ္သည္ဟု 
က်ယ္ျပန္႔စြာ မွတ္ယူၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၏ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ လူအမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ 
၎ကအေရးႀကီးပါသည္။ ေအဂ်င္စီအမ်ားစုက IASC ၏ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳကာ ၎တို႔၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြ
က္ခ်က္မ်ားတြင္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္အဓိပၸါယ္ကို ဆက္လက္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_Mainstreaming-EN.pdf.
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/aors/protection_mainstreaming/Brief_on_Protection_Mainstreaming-EN.pdf.
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IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းလင္းျခင္း- ‘လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအားလုံး’
အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေသာ၊ ကုစားေသာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ဖန္တီးျခင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ကာလတို၊ အလယ္အလတ္ကာလႏွင့္ ကာလရွည္အျဖစ္ အသီးသီး တစ္ခါတစ္ရံ 
ေဖာ္ျပပါသည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္သုံးမ်ဳိး၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ ဥပမာမ်ား- 

1. အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က ္ဆုိသည္မွာ ေပၚထြက္လာေသာ သို႔မဟုတ္ ရွိၿပီးသားျဖစ္ေနေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈပုံစံတစ္ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး ၎ကဲ့သုိ႔ အမႈကိစၥမ်ိဳး အဖန္တလဲလဲျဖစ္ျခင္းကုိ တားဆီးရန္၊ ၎ကုိ ရပ္တန္႔ရန္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ 
လက္ငင္းအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ အလိုက္သင့္တုံ႔ျပန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ (ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာျမင့္ႏုိင္ေသာ္လည္း) အေရးေပၚ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သေဘာမ်ိဳး ရွိကာ အၾကမ္းဖက္တစ္ခု၏ လက္ငင္း ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာမ်ားကို ခံစားေနရသည့္ သီးျခား 
အရပ္သားအုပ္စုတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ၎တို႔သည္ အဓိကအားျဖင့္ အလြဲသုံးစားလုပ္သည့္ပုံစံကို ရပ္တန္႔ရန္၊ တားဆီးရန္သို႔မဟုတ္ 
ေလ်ာ့ပါေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာ- လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသုံးစားလုပ္ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ ေဘးကင္းစြာ လမ္းညႊန္ေပးျခင္း

ဥပမာ- အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးမ်ား IDP ယာယီစခန္းတစ္ခု အျပင္ဘက္သို႔ သြားရန္မလိုအပ္ေစရန္ NFI ျဖန္႔ေဝျခင္းတစ္ခု၏ 
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ထင္းမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္း

2. ကုစားေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ သည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကုိ ခံရၿပီးေနာက္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ထိခိုက္မႈအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ 
ျပဳျပင္ေပးျခင္းတိုျဖင့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ကုစားေရးလႈ
ပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္စြာ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ၿပီး အလြဲသုံစားျပဳခံရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖင့္ 
ရွင္သန္ေနရသူမ်ားကို ကူညီရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ၎တြင္ ထိုသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ မိသားစုမ်ားကို ဇစ္ျမစ္လိုက္ေပးျခင္း၊ 
အသက္ေမြးမႈပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ အိမ္ရာ၊ ပညာေရး၊ တရားေရးရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရားသျဖင့္ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ဥပမာ- က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား က့ဲရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းကုိ တားဆီးရန္ အာ႐ံုစုိက္ထားသည္။

ဥပမာ- အသက္ေမြးမႈ အစီအစဥ္တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ယခင္တိုက္ပြဲဝင္စစ္သည္မ်ားအတြက္ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေလက်င့္သင္ၾကား 
ေပးျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးကူညီျခင္း

3. ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ အား လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝအေလးထားေပးေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းျခင္းအတြက္ 
ရည္႐ြယ္ထားသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ အျပဳအမူကို ေျပာင္းေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားလ်က္ 
လူအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုးကို စိန္ေခၚေနေသာ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေသာ၊ ပိုမုိစနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ပိုမိုလူသားဆန္ေသာ 
ႏိုင္ငံေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္ တရားေရးရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးအင္အားစုမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ 
အၾကမ္းမဖက္ေသာ ျပည္သူ႔ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု တျဖည္းျဖည္း တုိးပြားလာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဥပမာ- NGO ႏွင့္ UN ဝန္ထမ္းမ်ား လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းအေၾကာင္းကို WASH စီမံကိန္းတစ္ခုအတြင္း ျပည္သူမ်ားထံ 
အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးျခင္း

ဥပမာ- ျပည္တြင္းဥပေဒျပဌန္းခ်က္တြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားျမစ္ျခင္းအား ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

ဥပမာ- ျပည္တြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လမ္းညႊန္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္မူဝါဒအျဖစ္ သေဘာတူလက္ခံရန ္
အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း

IASC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ရွင္းလင္းျခင္း- ‘သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ား’ ေအာက္တြင္ပါသည့္ 
‘လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ား’
သက္ဆိုင္သည့္ ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ -

‘ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ညီေထြေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ’ ဆုိသည္ကုိ “ဥပေဒအျဖစ္ လက္ခံထားေသာ အေထြေထြအေလ့အက်င့္တစ္ခု” ဟု ႏိုင္ငံတကာတရားလႊတ္ေတာ္က 
ေဖာ္ျပထားသည္။34 ထုိသို႔ေသာ အေလ့အက်င့္ကုိ စည္းမ်ဥ္း၏သဘာဝအေပၚ မူတည္ၿပီး လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ တားျမစ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳသည္ဟု ယံုၾကည္ထား 
ၾကသည့္အတြက္ ၎တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုက လက္ေတြ႔အသုံးခ်ေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။35

လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ဥပေဒအျဖစ္ သိထားၾကေသာႏိုင္ငံတကာလူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဥပေဒသည္ စစ္မက္ျပဳျခင္းမ်ားတြင္ မပါဝင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ဆက္လက္ပါဝင္ျခင္းမရွိေတာ့ေသာ ျပည္သူသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းစဥ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ 
ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္ ႀကိဳးစားထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္စု ျဖစ္ပါသည္။ IHL ကုိ 1979 ခုႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ညီေထြေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ၊ 1948 ခုႏွစ္ ဂ်ီနီဗာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ စတင္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 

34 ICJ ဥပေဒျပဳအာဏာပိုင္အဖြဲ႔က ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒ၊ ပုိဒ္ခြဲ 38 (1)(b). 

35 Jean-Marie Henckaerts ႏွင့္ Louise Doswald-Beck, ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ညီေထြေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ အပိုင္း 1- စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ 
ICRC၊ ကိန္းဘရစ္ခ်္၊ 2005. 
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ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ တြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အုပ္စုမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား (OCHCR) ကုိ ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ အခ်ိဳ႕ေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အစိုးရ၏ တရားဝတၱရားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥပမာ၊ 
ကေလးငယ္၏အခြင့္အေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ (1989) ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳေရး သေဘာတူညီခ်က္ (1979)

ဒုကၡသည္ဥပေဒ ကုိ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 1951 သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 1967 ခုႏွစ္ ေနာက္ဆက္တြဲ က်င့္ဝတ္တြင္ စတင္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 
ေဒသဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အစိုးရစနစ္မ်ားတြင္ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတို႔မွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အရန္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ခ်မွတ္ထားပါသည္။ အာဖရိကန္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အဖြဲ႔အစည္း (OAU) သေဘာတူညီခ်က္ 1969 ႏွင့္ ကာေတးဂ်ီးနား ေၾကညာခ်က္ 1984 ကို ၾကည့္ပါ။

ျပည္တြင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရေသာသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူသားအခ်
င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဥပေဒႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္ျပင္ၿပီး ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစည္းျခင္း / 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ သီးသန္႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစည္းျခင္း / ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ သီးသန္႔ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
(တစ္ခါတစ္ရံ ‘ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ သႏၱာန္’ အျဖစ္ ရည္ညႊန္းၾကသည္) တို႔အၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကုိ တခ်ဳိ႕ေသာ ပါဝေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေမးျမန္းႏိုင္သည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း ဆုိသည္ကုိ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ၎သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစည္းျခင္း သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အကူအညီရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုစလုံးကို ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ား၏ 
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိေတြခံစားရမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရး တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ 
ပုံစံပင္ျဖစ္ပါသည္။36 ၎အတြက္ က႑အလုိက္ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အတူတကြလုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

ဥပမာ- စီးပြားေရး (ဝင္ေငြတုိးေစျခင္း) ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခုစလံုးပါရွိေသာ အသက္ေမြးမႈ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား (အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ အသ
က္ရွင္သန္ရန္လိင္ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ေသာ / အႏၱရာယ္မ်ားေသာလုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္သမား၊ ကေလးအလုပ္သမား) ကိစၥရပ္တစ္ခုစီတြင္ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအျပင္ GBV ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈ လုိအပ္ပါသည္။

သီးျခားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ သီးျခားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားရွိၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူ 
လိုအပ္ပါသည္။ 

ဥပမာမ်ား- ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ၊ ဥပေဒမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား စာရင္းသြင္းျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာ 
သူမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလူမႈေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အား လုိက္နာေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4

ေဆြးေႏြးပြဲမွ ဆြဲထုတ္ရမည့္ အဓိကအခ်က္အခ်ိဳ႕တြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ-

 y ဥပမာအမ်ားစုသည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ားတြင္ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေစေရး ျမႇင့္တင္ေပးသည္ (ဥပမာ - ဥပမာ 2 တြင္ 
ျပည္သူမ်ား ပုိမုိေဘးကင္းေစရန္အလုိ႔ငွာ ပစၥည္း ျဖန္႔ေဝသည့္အခ်ိန္မ်ားအား ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္)။ 

 y ဥပမာမ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအရာအျဖစ္ ပါဝင္မႈသည္ အေရးပါေၾကာင္း ျပသထားသည္  
(ဥပမာ - ဥပမာ 1 တြင္ မိန္းကေလးမ်ားအား အိမ္သာပံုစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္)။

 y ဥပမာမ်ားသည္တာဝန္ခံမႈ၏အေရးႀကီးပံုကို ျပသထားသည္ (ဥပမာ - ဥပမာ 5 တြင္ NGO တစ္ခုသည္ ပ႐ိုဂရမ္အတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ 
ကိစၥရပ္တစ္ခုကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ အၾကံျပဳခ်က္ေပးႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္)။ 

36  အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ
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အပုိင္း 3- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက ္
ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထ 
ည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ား
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းတြင္ GPC အက်ဥ္းခ်ဳံးတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ 
အဓိက အခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါသည္။ ၎က ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အဓိကအခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သိရွိၿပီး အေကာင္း၊ အဆုိး အေလ့အက်င့္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
ခုိင္လံုသည့္ ဥပမာမ်ားျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေတာမိရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးပါသည္။ ၎တြင္ အဆိုပါအဓိကအခ်က္မ်ားကိုအသံုးခ်ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
၎တို႔သည္ အျခားတစ္ခုႏွင့္ မည္သုိ႔ ဆက္စပ္ေနၿပီး မည္သုိ႔အားျဖစ္ေစေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပါမည္။

မွတ္ခ်က္- အႀကံျပဳထားေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ဤသင္တန္းကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ခြဲထားပါသည္။ ေန႔လည္စာမစားခင္တစ္ပိုင္းႏွင့္ ေန႔လည္စာစားၿပီးတစ္ပိုင္း သင္တန္းပုိ႔ခ်မည့္ 
အစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အနားေပးရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်ိန္- 2 နာရီ 

သင္တန္း အမ်ဳိးအစား - အုပ္စုငယ္လိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈ / အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား / မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးျခင္း

သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပၿပီး အခ်က္တုိင္း၏ ဥပမာမ်ားကို 
ဦးစားေပး ေဖာ္ျပပါမည္

 y အေကာင္းမြန္ဆုံး အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မည့္ ရွိရင္းစြဲအႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္းကို အေလးေပးရန္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ ဥပမာမ်ားကို အေရးတယူ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာပါမည္ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 
အျပင္ႀကိဳတင္၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္မႈတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း တြန္းအားေပးပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္း 
စပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါမည္  

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔ႏွင့္ 
ခိုင္လုံေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ပါမည္

 y ၎တို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းကုိ အေျမာက္အမ်ားလုပ္ကိုင္ႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္ကို 
အသိအမွတ္ျပဳပါမည္ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
ယင္းသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေရးတယူ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး လိုအပ္သလို အစီစဥ္ဆြဲပါမည္

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ 
ရွိပါသည္ - ၎တို႔မွာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကို ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ 
ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္ေကာင္းတစ္ခုကုိ ေရးဆြဲရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါ
င္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အဓိကအေလးေပးေသာ္လည္း ၎သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡရွိေသာ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ အဆင့္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဗီဒီယို သည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ဖြင့္ျပရန္အသင့္ျဖစ္ မျဖစ္ 
စစ္ေဆးပါ။  

 y အခ်က္တစ္ခ်က္စီႏွင့္ ၎၏ေဖာ္ျပခ်က္ကို စကၠဴခ်ပ္ 4 ခုေပၚတြင္ ေရးၿပီး အခန္းတဝုိက္တြင္ ေထာင္ထားပါ။
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အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 3- GPC အက်ဥ္း (စာမ်က္ႏွာ 162)

အရင္းအျမစ္ 4- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဗီဒီယုိ (စာမ်က္ႏွာ 163)

အရင္းအျမစ္ 5- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ (စာမ်က္ႏွာ 164)

PPT ဆလုိက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - GPC တာဝန္ခံမႈအေၾကာင္း အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

PPT ဆလိုက္ - 5 IASC သႏၷိ႒ာန္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - GPC ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းအေၾကာင္း အဓိပၸါယ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

PPT ဆလုိက္ - ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အဆင့္ဆင့္

PPT ဆလိုက္ - လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပခ်က္ 

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား 

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ- 

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါမည္  

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႔ႏွင့္ 
ခိုင္လံုေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အသုံးခ်ပါမည္

 y ၎တို႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းကို အေျမာက္အမ်ားလုပ္ကုိင္ႏွင့္ၿပီးျဖ
စ္သည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါမည္ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇႏိႈင္ိးထည့္သြင္းျခင္းကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ 
ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ အေရးတယူ ခြျဲခားသတ္မွတ္ၿပီး လုိအပ္သလုိ အစီစဥ္ဆြပဲါမည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္ 

60 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအားလုံးထံ GPC အက်ဥ္းခ်ဳပ ္မ်ား၏ မိတၱဴကိေုပးေဝပါ။ 

 y GPC အက်ဥ္းခ်ဳပတ္ြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ ေလးခ်က္ကိဖုတ္ျပပါ- 

1. ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ 
2. အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူသံုးစြဲခြင့္ - လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အခက္အခဲမရွိ ရယူႏုိင္ျခင္း
3. တာဝန္ခံမႈ 
4. ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေဝမႈ။ 

GPC ၏ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ႏွင့္ နယ္ပယ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားၾကားတြင္ ခိုင္မာေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

 y အဓိကအခ်က္မ်ားအေၾကာင္း မေဆြးေႏြးခင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ျခင္းဆုိင္ရာ အဓိကအခ်က္ ေလးခ်က္အေၾကာင္း ဗီဒီယိုအတိုေလးျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ 

 y ဗီဒီယိုကိဖုြင့္ျပပါ။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၊ 
ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ 2014 တုိ႔ကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း အြန္လိုင္းတြင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္  
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html

မွတ္ခ်က္- ဗီဒီယုိဖြင့္ျပ၍ မရႏိုင္ပါက မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။

အရင္းအျမစ္ 3-  
GPC အက်ဥ္း 
(စာမ်က္ႏွာ 162)

အရင္းအျမစ္ 4-  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနည္းလမ္းကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 
ဗီဒီယုိ (စာမ်က္ႏွာ 163)



အစိမ္းေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 3  111

 y မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ 
အခ်ိန္အေျမာက္အမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါေမးခြန္း အခ်ဳိ႕ ကိေုဆြးေႏြးပါ။  

မွတ္ခ်က္- သင့္တြင္ အခ်ိန္မည္မွ်ရွိသည္အေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး သင္ေမးမည့္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေ႐ြးပါ။ သင့္တြင္ 
အခ်ိန္အနည္းငယ္သာရွိပါက ဗီဒီယုိႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိသာ ေမးျမန္းပါ။ 

ဗီဒီယိုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္လ်က္-

 y ဗီဒီယိုအေပၚ သင္တုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားက မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။

 y ၎က အသစ္ / ကြဲဲျပားျခားနားေသာ အရာတစ္ခုခုကုိ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသလား။

 y ဗီဒီယိုပါ အေၾကာင္းအရာအားလုံးကို သင္သေဘာတူပါသလား။

‘ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈျဖစ္ေစျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ’ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး-

 y ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအား မည္သည့္နည္းျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပိုမုိ ႀကံဳေတြ႔ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ 
၎တို႔၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို လြဲမွားစြာျပဳမူေစျခင္းတို႔အား မသိမသာျဖစ္ေစႏိုင္သနည္း။  

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y တန္ျပန္ဆိုးက်ဳိးမွန္သမွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္မည္သည္ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3 ကို ၾကည့္ပါ

 y အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးႏိုင္ရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္မည္သည္ကုိ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4 ကို ၾကည့္ပါ

 y ေအာက္ပါတို႔အတိုခ်ဳံးၿပီး ရွင္းျပပါ-

1. အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ပ္ကိုင္မႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကို 
အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါမည္။

2. ေလးစားသမႈမရွိျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥရပ္ကုိ သီးသန္႔ မထားရွီျခင္း၊ 
ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။

အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး- 

 y မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီကို အခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ား 
သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားက ရယူခြင့္ႏိုင္ခြင့္ မရွိရသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 5 ကို ၾကည့္ပါ

 y အကူအညီ ရယူႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ခံရေသာ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ရယူခြင့္ရရွိႏုိင္ေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ မည္သည့္ အထူးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 6 ကို ၾကည့္ပါ 

 y ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားကုိ အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ရယူသံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တုိ႔သည္ 
ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္ ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိုခ်ဳံး ၍ ရွင္းျပပါ-

a. အေရအတြက္လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိၿပီး အရည္အေသြးတြင္ ေကာင္းမြန္ရမည္ 
b. ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး ပံ့ပိုးေပးထားရပါမည္
c. ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ရမည္
d. ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္အလားအလာရွိသည့္ လူမ်ားက သိရွိထားၿပီးျဖစ္ရမည္ 
e. ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးအရ ရယူႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္
f. ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး လူမႈေရးအရ လက္ခံ၍ရ ရပါမည္

တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍- 

 y မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တာဝန္ခံမႈက အေရးႀကီးေၾကာင္းေမးျမန္းပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ႏိႈက္ယူစဥ္တြင္ လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ 
စိတ္ကူးမ်ားကိခု်ေရးထားပါ။

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသၿပီး တာဝန္ခံမႈအေၾကာင္း GPC အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ ္ကုေိဆြးေႏြးေပးပါ။

အက်ဳိးခံစားသူမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈ - ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေပးမႈသည္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ 
ကုိ ထိခုိက္ခံစားသူမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းတာႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ပါ။

PPT ဆလိုက္
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 y ျပည္သူမ်ားအတြက္ သင္တာဝန္ခံႏိုင္မည့္ အျခားနည္းလမ္းေတြက မည္သည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းေမးျမန္းပါ။ 

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသၿပီး (သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈ (AAP) 
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ေဘာင္မွ) IASC သႏၷိ႒ာန္ 5 ခ်က္ကိေုဆြးေႏြးပါ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 7 ကို ၾကည့္ပါ

 y ၎တို႔သည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုလုံးက ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ 
သႏၷိ႒ာန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားသတိေပးပါ။ ၎တို႔အား www.humanitarianinfo.org/
iascတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ AAP ေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ေဘာင္ကို ရည္ညႊန္းေပးပါ။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အျခားအဓိကက်ေသာ  
အခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ တာဝန္ခံျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အထူးသျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္  
ရရွိလာသည့္ စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ အက်ိဳးရလဒ္အေၾကာင္း မွတ္သားထားပါ။

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ့ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး-

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေပးျခင္းတို႔က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
အေရးႀကီးသည္ကိေုမးျမန္းပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ႏိႈက္ယူစဥ္တြင္ လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္မ်ားေပၚတြင္ 
စိတ္ကူးမ်ားကိခု်ေရးထားပါ။ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါတုံ႔ျပန္ေျဖဆုိခ်က္မ်ားကို စာရင္းလုပ္ထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ-

 y ၎က ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ေလးစားသမႈရွိျခင္းကို ဖန္တီးေပးသည္
 y ၎က ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကူညီေပးသည္
 y ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရၿပီးေနာက္ ဘဝအတြက္ စြမ္းရည္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစသည္
 y ၎က လူအမ်ားကို ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဘဝမ်ားကို ပုံမွန္ျပန္ျဖစ္ေစသည္ - သူတစ္ပါးကို အားကိုးေနရျခင္း 

ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး မိမိကိုယ္ကိုမွီခိုမႈတစ္ရပက္ို တိုးတက္ေစသည္။

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသထားၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေပးျခင္းအေၾကာင္း 
GPC အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပက္ုိ ေဆြးေႏြးပါ။

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေပးျခင္း- မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း တုိးတက္ေစၿပီး၊ ေနစရာ၊ 
အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတုိ႔အား ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ ရယူပိုင္ခြင့္အပါအဝင္ 
လူအမ်ားအား ၎တုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆုိႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသထားၿပီး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္ဆင့္ကို ေဆြးေႏြးေပးပါ။b

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 8 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အၿမဲ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္းကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားသတိေပးပါ။

 y ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကုိ မည္ကဲ့သို႔ ရယူႏုိင္ေၾကာင္းကိေုမးျမန္းပါ။ လူအမ်ားအျပားအား ၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို 
ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ကူညီႏိုင္သနည္း။

 y လွန္ႏိုင္ေသာကားခ်ပ္တစ္ခုေပၚတြင္ အေျဖမ်ား ခ်ေရးပါ။

 y တံု႔ျပန္ေျဖဆိုမႈမ်ား၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအျပင္ မပါသည့္ အမ်ားကုိ အေလးေပး ေျပာၾကားလ်က္ေဆြးေႏြးပါ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 9 ကို ၾကည့္ပါ

 y PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငျ္ပသပါ-။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာလႊဲေပးျခင္းဆိုသည္မွာ လူမ်ားအတြက္ 
"ၿပီးေျမာက္ေအာင္" ေဆာင္႐ြက္ေပးထားသည့္ အရာမဟုတ္ပါ၊ ၎သည္ အသင္းအဖြဲ႔အတြင္းရွိ လူအမ်ားက 
၎တို႔၏အေျခအေနကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ၎တို႔၏ ဗဟုသုတႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ 
၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္းမ်ား 
ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

PPT ဆလိုက္

PPT ဆလိုက္

PPT ဆလိုက္

PPT ဆလိုက္

အႀကံျပဳထားေသာ အနားေပးခ်ိန္
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25 မိနစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိး 
လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဥပမာမ်ား

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အစိတ္အပိုင္းအသီးသီး၏ 
အေကာင္းႏွင့္ အဆိုး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဥပမာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ လက္ကမ္းစာတစ္ေစာင္ပ့ံပုိးေပးပါ။

 y ၎တို႔၏ အေျခအေနႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးန
ည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အစိတ္အပုိင္းအသီးသီး၏ အေကာင္းႏွင့္ 
အဆုိး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုကို ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ရန္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အုပ္စုလုိက္ေ္ဆာင္႐ြက္ခိုင္းပါ။

 y မ်က္ႏွာစုံညီ၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပမာမ်ားကို မွ်ေဝရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားဖိတ္ေခၚပါ။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ ေယဘုယ်ေကာင္းမြန္ေသာ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ အေရးႀကီးပုံကိအုသားေပး ေျပာၾကားပါ 
(ဥပမာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပထားသည့္အတိုင္း - လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္သား 
အမ်ားစုသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္)-

 y အစီအစဥ္/စီမံကိန္းသက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ
 y ကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ား ပါဝင္ျခင္း
 y လိင္၊ အသက္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈအလုိက္ ေဒတာမ်ားကို ခြဲထုတ္ျခင္း
 y လုံၿခဳံၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ တုံ႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ပါဝင္ေသာ  

ခိုင္လုံသည့္ တာဝန္ခံမႈ
 y အားနည္းခ်က္ႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္
 y ဒုကၡမေပးေရး/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒသတြင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပဋိပကၡအေျချပဳ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားကုိ အသံုးခ်မႈ
 y ေဒသတြင္း လုပ္ႏိုင္စြမ္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း
 y က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ သီးျခားလူစုမ်ားအတြက္ 

လမ္းညႊန္မႈႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း
 y အေရးႀကီးသည့္အခါ ဤေယဘုယ်ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ မလုံေလာက္ေၾကာင္းကိထုပ္ေလာ

င္းအတည္ျပဳပါ။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စည္းမ်ဥ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အေျခအေနကိုဖန္တီး၍ လုပ္ေဆာင္ရေသာ 
အဆင့္မ်ားျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္ 5-  
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ 
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း 
ျခင္းဆိုင္ရာ  
အေကာင္းႏွင့္ အဆိုး 
လက္ေတြ႔ေဆာ 
င္ရြက္ခ်က္  
(စာမ်က္ႏွာ 164)

25 မိနစ္ ေလ့က်င့္ခန္း- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားအေပၚ 
ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္း

 y သင္သည္ ယခု ေမးခြန္းမ်ားကိုဖတ္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္သူမ်ားသည္ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ရွိ ၎တို႔၏
ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ စူးစမ္းရွာေဖြမႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္မည္ဟု 
၎တို႔ထင္ျမင္ေသာစည္းမ်ဥ္းထံ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္ကို ရွင္းျပပါ။ ပါဝင္သူမ်ားအား 
၎တို႔အေနျဖင့္ သီးျခားေရြးခ်ယ္မႈကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင္ ့ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို (အဖြဲ႔ႏွင့္ ယာယီမွ်ေဝရန္) 
ေတြးေတာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါ။

မွတ္ခ်က္- လူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ဆုံးျဖတ္မႈအတြက္ ေတြးေတာရန္ အခ်ိန္ေပးပါ - ဤေလ့က်င့္ခန္းသည္  
ဆင္ျခင္ေတြးေတာမႈကုိတုိက္တြန္းအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔အား လ်င္ျမန္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္ 
မတုိက္တြန္းသင့္ပါ။

 y ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းပါ-

 y မည္သည့္အခ်က္သည္ သင့္အလုပ္တြင္အသံုးခ်ရန္ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသနည္း။
 y မည္သည့္အခ်က္သည္ အသံုးခ်ရန္ အခက္ခဲဆံုးျဖစ္ပါသနည္း။
 y အမ်ားဆံုး လုိက္နာမႈမရွိသည့္အခ်က္မွာ မည္သည္ဟုထင္ျမင္ပါသနည္း။
 y မည္သည့္အခ်က္ကုိလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသူမ်ားက နားလည္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ပါသနည္း။
 y မည္သည့္အခ်က္က သင့္ကို ေရာင္ျပန္အဟပ္ဆံုးျဖစ္ပါသနည္း။ 

 y ပါဝင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကုိ အျခားစည္းမ်ဥ္းမားထက္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း 
ေမးခြန္းမ်ားေမးၿပီး ၎တုိ႔၏ အလုပ္တြင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာ/လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အရာ ဥပမာမ်ားကုိ ေမးရန္ 
ေမးခြန္းတစ္ခုစ ီအတြက္ 5 မိနစ္စာ ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 10 ကို ၾကည့္ပါ

အဓိကအခ်က္တစ္ခုစီကို 
ေဖာ္ျပေရးသားထားေသာ 
ပုိစတာမ်ားကို 
အခန္းပတ္လည္တြင္ 
ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။
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5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ-

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ 
အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ ရွိပါသည္ - ၎တို႔မွာ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကို ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အစီအစဥ္ေကာင္းတစ္ခုကုိ ေရးဆြဲရာတြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အဓိကအေလးေပးေသာ္လည္း 
၎သည္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳၿပီး ဂုဏ္သိကၡရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ 
ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ အဆင့္မ်ားလည္း လိုအပ္ပါသည္။

PPT ဆလိုက္

a. ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ NRC၊ 2008၊ စာမ်က္ႏွာ 79-81
b. အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ

သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား 
* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

GPC အက်ဥ္းခ်ဳံး့တြင္ပါသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္သည္ ၊ အသုိင္းအဝိုင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
စည္းမ်ဥ္း 1 ျဖစ္ေသာ'သင့္လုပ္ရပ္၏ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း' ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း စည္းမ်ဥ္း 
2၊ ‘လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ သမာသမတ္က်ေသာ အကူအညီကုိ လူတုိင္း ရယူႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း’ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။

GPC အက်ဥ္းခ်ဳံး၏တတိယ အခ်က္သည္  အသိုင္းအဝိုင္းပင္မစံသတ္မွတ္ခ်က္ 1 ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူ႔ အေျချပဳ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ခ်က္’ ပါဝင္ၿပီး 
အသိုင္းအဝိုင္း နည္းပညာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းထားသည္။ GPC အက်ဥ္းခ်ဳံး၏စတုတၳေျမာက္ အခ်က္ကုိ အသုိင္းအဝုိင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရး စည္းမ်ဥ္း 4 ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ရႏိုင္ေသာ ကုစားနည္းမ်ား ရယူျခင္းႏွင့္ အလြဲသုံးစားျပဳခံရျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ 
ျပန္လည္နာလန္ထူႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔တြင္ ကူညီျခင္း' ႏွင့္ပင္မ စံသတ္မွတ္ခ်က္ 1 ျဖစ္ေသာ ‘ျပည္သူ႔အေျချပဳ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာ 
င္ရြက္ခ်က္’ တြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2
ေအဂ်င္စီတစ္ခုက လူအမ်ားကို တိုးပြားလာေသာ အႏၱရာယ္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အလြဲသုံးစားလုပ္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ေစရတတ္သည့္ 
ဥပမာမ်ား37 တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္-

 y က႑အသီးသီးမွ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္စြာ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ 
အဆင့္အတန္း ႏွိမ့္ခ်မႈတုိ႔ကုိ အားေပးအားေျမာက္ျဖစ္ေစပါသည္။

 y လူအမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ေနရပ္မွ စီမံကိန္းရွိသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ရာတြင္ မည္မွ် ေဘးကင္းလုံၿခံဳေၾကာင္း ထည့္သြင္းမစဥ္းစားထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
(အစားအစာေပးေဝျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရေပးေဝရာေနရာမ်ား) အစီအစဥ္မ်ား/ စီမံကိန္းမ်ား စီစဥ္ျခင္းျဖင့္

 y နယ္ေျမခံလူစုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလ်က္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရေသာသူမ်ားအား အကူအညီပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္
 y အထိခိုက္မခံေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မႈမရွိျခင္းျဖင့္
 y လူတိုင္းနာလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပုံစံတုိ႔ျဖင့္ အစီအစဥ္/စီမံကိန္း၏ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မေပးျခင္းျဖင့္
 y လူအမ်ား၏ ကိုယ္တုိင္ကူညီႏိုင္စြမ္းအားမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစျခင္းျဖင့္ (လုပ္ကိုင္ႏွင့္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ လက္ရွိအုပ္စုတစ္ခုကို အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်မည့္အစား 

စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ စီစဥ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ)
 y အေရးယူရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း - လူအမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျဖင့္

မွတ္ခ်က-္ ယင္းက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါက ‘ဒုကၡျဖစ္ေစျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ပါ’ ႏွင့္ ‘ဒုကၡမေပးပါႏွင့္’ တုိ႔ၾကားတြင္ ကြဲျပားခ်က္ကို မွတ္သားထားရန္ 
အေရးႀကီးသည္ ဒုကၡမေပးပါႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားတြင္ စီမံကိန္းစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ကူညီရန္ အေသးစား 
ပဋိပကၡခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းအတြက္ အျမင္သေဘာတရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  ‘ေနာက္ထပ္ ဒုကၡေပးျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ပါ’ အယူအဆသည္ 
သက္ဆိုင္သည့္လူမ်ားအေပၚတြင္ ဆန္႔က်င္ေသာ၊ ရည္႐ြယ္မထားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အကူအညီေပးေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
အားလံုးအားပဋိပကၡခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ပါသည္။

37 World Vision၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (2012) ကို ၾကည့္ပါ။
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* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3
38တန္ျပန္ဆိုးက်ဳိးမွန္သမွ်ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ ဥပမာမ်ား-

 y တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ မတူကြဲျပားသည့္ က႑အသီးသီးမွ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ျခင္း-
 y အမ်ဳိးသမီး၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား
 y ကြဲျပားေသာ အသက္အရြယ္ အုပ္စုမ်ား (သီးသန္႔အားျဖင့္ ကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ လူငယ္ႏွင့္ အျခားအ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား)
 y ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အသိဉာဏ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္သူမ်ား
 y အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ လက္ေအာက္တြင္ ေနထုိင္ေနရသူမ်ား
 y HIV၊ နာတာရွည္ဖ်ားနာျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားက်န္းမာေရးအႏၱရာယ္မ်ား ခံစားေနရသူမ်ား
 y လူမ်ဳိးစု၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လူနည္းစုမ်ား
 y လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ဇစ္ျမစ္ မတူညီေသာလူမ်ား
 y ၎တို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဘးဖယ္ထားျခင္းခံရေသာ သို႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းကို ခံစားေနရေသာ 

လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ား39

 y ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားတြင္ ‘ဒုကၡမေပးပါႏွင့္/ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေေဒသတြင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ား’ အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ
 y ပုံမွန္အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ပါ
 y အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုမဆို လက္ခံျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္းအတြက္ ေဘးကင္းၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ပါ
 y အကူအညီေပးရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားႏွင့္အတူ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ပါ
 y စီမံကိန္းေနရာမ်ားအျပင္ ၎ေနရာမ်ားသုိ႔ ေဘးကင္းစြာ အသြား၊ အျပန္ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းရွိမရွိ ကုိ မတူကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ရႈေထာင့္မွွေန၍ အကဲျဖတ္ၿပီး ပုံမွန္ 

ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးပါ 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4

သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ား၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား-

 y အသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေဘးကင္းသည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳသည့္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား စီစဥ္ေပးရန္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီျခင္း
 y အစီအစဥ္ဝန္ထမ္းအားလုံးႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအားလုံးကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားေပးၿပီး သင့္ေအဂ်င္စီ၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို သတိျပဳမိေၾကာင္း 

ေသခ်ာေစျခင္း
 y ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း
 y မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားကို အတူတကြရွိေနေစၿပီးတစ္႐ြာတည္းေနလူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကြန္ရက္တစ္ခုအတြင္းမွလူမ်ားအား အတူတကြရွိေနေစမည့္ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
 y သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ရယူႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ႏိုင္၊ 

မလုပ္ႏိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းပါ

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 5

အခ်ဳိ႕ေသာလူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားက လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီကုိ ရယူႏုိင္ျခင္းမရိွရသည့္ အေၾကာင္းရင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္ - 

 y အၾကမ္းဖက္မႈကို ထိတ္လန္႔ျခင္း အပါအဝင္ ပဋိပကၡႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ မိမိကုိယ္ကိုယုံၾကည္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (၎က ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ေနရာမွ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီရယူျခင္းကို အဟန္႔အတာျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး၊/ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ေနရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကိုလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါသည္)

 y ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ျခင္းတို႔ တည္ရွိေနမႈ
 y ေဝးလံေသာ သို႔မဟုတ္ ရယူရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေနရာ (ဥပမာ မိုးရာသီတြင္ ျဖတ္သန္းသြား၍မရေသာ လမ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္းေနရာသို႔သြားရန္ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါသည္ သို႔မဟုတ္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ေဝးလံေသာအကြာအေဝး)
 y ရယူခြင့္ကို ျငင္းဆိုျခင္း (ဥပမာ သက္ေရာက္သည့္ လူတစ္စုလုံးအတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ျငင္းဆုိျခင္း သို႔မဟုတ္ 

ထင္ရွားေသာလူမ်ဳိးစု သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအုပ္စုကအေရအတြက္နည္းေသာ လူမ်ဳိးစုအား ႁခြင္းခ်န္ထားမႈ)
 y အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္သည္ လူအားလုံးနားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကား သို႔မဟုတ္ ပုံစံတြင္မရွိျခင္း။
 y ေဒသတြင္းအာဏာဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားက အခ်ိဳ႕လူမ်ားအား အကူအညီမရရွိေအာင္ ပိတ္ပင္ထားသည္

38 အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ

39 အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ စာပိုဒ္၌၊ ပင္မစံသတ္မွတ္ခ်က္ 2၊ လမ္းညႊန္မွတ္ခ်က္ 3
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* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 6

ခ်န္လွပ္ထားခံရေသာ သို႔မဟုတ္ အကူအညီရယူႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ရယူခြင့္လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုက လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ 
အထူးစီမံခ်က္မ်ား၏ ဥပမာတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္-

 y အစီအစဥ္/စီမံကိန္း အခ်က္အလက္သည္ လူတိုင္းနားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပုံစံတြင္ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္း
 y ေ႐ြ႕လ်ား/ကမ္းလင့္ေထာက္ကူျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း
 y အေဆာက္အဦႏွင့္ အသုံးအေဆာင္အားလုံးတို႔အတြက္ စီစဥ္ေရးဆြဲ၊ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အားလံုးပါဝင္ေစျခင္းကုိ က်င့္သုံးလိုက္နာျခင္းျဖင့္ 

တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အားလံုး ရယူခြင့္ကို ေထာက္ခံေပးျခင္း
 y အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းေသာေနရာလြတ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း (ဥပမာ အစားအစာေပးေဝရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ 

ေဘးကင္းေသာေနရာလြတ္တစ္ခု စီစဥ္ျခင္း)
 y အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ က်န္းမာေရးေဆးခန္းအား မတူညီေသာ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း

မွတ္ခ်က-္ သမာသမတ္က်ေသာ အကူအညီ ဆိုသည္မွာ ဆိုးက်ဳိးေပးေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပံ့ပိုးေပးသည့္ အကူအညီျဖစ္ပါသည္။ ယင္းက 
လူတုိင္းကုိ တေထရာတည္းျဖစ္ေသာ အကူအညီေပးရမည္ဟု မဆုိလုိပါ – အကူအညီပုိလုိအပ္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မတူညီေသာ အကူအညီအား လိုအပ္ေနေသာသူမ်ားထံ 
မတူညီေသာ၊ ပုိေနေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးရမည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 7
ဒီဇင္ဘာလ 2011 ခုႏွစ္တြင္၊ IASC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအေပၚတာဝန္ခံမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားလုပ္ႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို 
အၾကမ္းေဖာ္ျပသည့္ ေအာက္ပါ သႏၷိ႒ာန္ 5 ခ်က္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္ 

IASC တာဝန္ခံမႈ သႏၷိ႒ာန္ ငါးခ်က္

 y ေခါင္းေဆာင္မႈ/အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ အစီအစဥ္အဆိုျပဳခ်က္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ လူသစ္စုေဆာင္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ မိတ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အစီရင္ခံျခင္းတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပထားေသာအခ်က္မ်ားထဲ ေပါင္းစည္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအေပၚတာဝန္ခံရန္ 
၎တို႔သႏၷိ႒ာန္ကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပပါ။ 

 y ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ - သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးလ်က္ ၎၏ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားႏွင့့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းကို 
ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္အသိေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကို ၎တုိ႔လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ ၎တို႔အေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားထံ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေပးအပ္ၿပီး အလြယ္တကူ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္။ 

 y အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား- မူဝါဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ မေက်နပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရာ၌ 
အႀကံေပးခ်က္ႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ခုိင္ခံ့မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲရာတြင္ မူဝါဒီႏွင့္ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို အင္တုိက္အားတုိက္ ရယူပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း - ေဘးဖယ္ထားမႈခံထားရၿပီး သက္ေရာက္မႈ အခံရဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳထားၿပီး ၎တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးမႈရွိသည္ကိုေသခ်ာေစရ
န္ႏွင့္ ၎တုိ႔ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ ပါဝင္လာၾကေစရန္ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္-ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ႂကြသည့္အခန္းက႑တစ္ခုမွ သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားကို ပါဝင္ေစပါ။ 

 y ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း- ေလ့လာေတြ႔ရွိသည္မ်ားကုိ အဖြဲ႔အစည္းထံ ပံုမွန္ သတင္းေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ရလဒ္မ်ားအား 
အစီရင္ခံျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ၿပီး သက္ေရာက္သည့္လူစုအား ပါဝင္ေစကာအစီအစဥ္မ်ား၏ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ဒီဇိုင္းဆြဲ၍ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ပါ။ 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 8
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ (ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြဲေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွ)

 y ပိုင္ဆိုင္မႈ - အသင္းးအဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္သည္
 y အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ - အျခား လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အသင္းအဖြဲ႔က ရာႏႈန္းျပည့္ပါဝင္သည္။
 y လုပ္ငန္းသေဘာအရျဖစ္ေသာ - ကန္႔သတ္ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္အာဏာႏွင့္အတူ သီးျခား အခန္းက႑တစ္ခုကိုသာ အသုိင္းအဝုိင္းက 

ျဖည့္ဆည္းေပးသည္ (ဥပမာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ NGO ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဖြဲ႔က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေရေပးေဝေရး ေကာ္မတီ)
 y ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးလံႈ႕ေဆာ္မႈ ရရွိျခင္း - ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခန္းက႑တစ္ခုအတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားကို 

အသင္းအဖြဲ႔က လက္ခံရရွိပါသည္။
 y အတိုင္ပင္ခံျခင္း - ၎တုိ႔ ျမင္ေတြ႔လုိသည့္အရာအေပၚ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ အသင္းအဖြဲ႔အား ေမးျမန္းပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အတုိင္းအတာျဖင့္သာ စုိးမုိးျခယ္လွယ္ႏုိင္ပါသည္။
 y သတင္းအခ်က္အလက္ လႊဲေျပာင္းျခင္း - သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ အသင္းအဖြဲ႔မွ စုစည္းပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္ 

ရလဒ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမရွိပါ။
 y ျပဳသမွ်ႏုရေသာ - အသင္းအဖြဲ႔သည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ သတင္းေပးပို႔ျခင္းခံရပါသည္၊ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ 

ရလဒ္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ေျပာခြင့္မရွိပါ။
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* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 9
အင္တာဗ်ဴးမ်ာ၊ အသားေပးထားေသာ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အစရွိသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အေျဖမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ 
ပစ္မွတ္ထားသူမ်ားတြင္ အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အခရာက်သူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည့္လူမ်ားအား 
အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အၿမဲအတူတကြ လုပ္ကိုင္ရန္ သတိေပး၍ရပါသည္။ ခရစ္ယာန္ေက်း႐ြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ CAR 
တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ NGO တစ္ဖြဲ႔အား ဥပမာေပးပါ။ မြတ္ဆလင္လူစုႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
လုံးဝ ဖယ္ၾကဥ္ခံေနရပါသည္။ သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသူမ်ား၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ပါဝင္ႏုိင္သည့္ မတူညီေသာ လူပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ 
အေလးေပးအာ႐ံုစုိက္ထားေသာ အုပ္စုမ်ား စသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း လူမ်ားကုိ သတိေပးရန္ အခ်ိန္ေကာင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

 y အၿမဲပါဝင္ေနသည့္ လူအတန္းအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ - အမ်ဳိးသားမ်ား၊ ေယာက်္ားေလးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္

 y အေျခအေနအေပၚမူတည္သည့္ အတန္းအစားမ်ားမွာ- လူမ်ဳိးစု/ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လူနည္းစုမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရေသာ 
အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ၊ HIV ကူးစက္ခံထားရသည့္လူမ်ား) ျဖစ္သည္

လူအမ်ား ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏုိင္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ကူညီႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဥပမာအခ်ဳိ႕တြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္-

 y လူတိုင္းနာလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ ပုံစံတုိ႔ျဖင့္ လူတုိ႔၏ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း
 y လူ႔အခြင့္ေရး အသိပညာေပးေရးကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း
 y ၎တုိ႔၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို ရယူရာတြင္လိုအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိႏုိင္ေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ အစားထုိးႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္း (ဥပမာ 

ေမြးစာရင္းလက္မွတ္မ်ား၊ ေသစာရင္းလက္မွတ္မ်ား၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေျမရာပိုင္ဆုိင္မႈစာခ်ဳပ္) ဥပမာ၊ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔အား 
သင့္ေတာ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ညႊန္းဆိုေပးျခင္း

 y ၎တို႔ကို သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူညီသည့္က႑အသီးသီးမွ လူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ တိုင္ပင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း 
(ဥပမာ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးျခင္း)

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ညႊန္းဆိုမႈကို ေသခ်ာျပဳလုပ္ျခင္း

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 10
ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရာ မွန္ သို႔မဟုတ္ မွား အေျဖမ်ား မရွိပါ။ ေလ့က်င့္ခန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပါဝင္သူမ်ား၏ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ေနရာမ်ားတြင္ အဓိကအခ်က္မ်ားကို 
အသံုးခ်ရန္ အားေပးတုိက္တြန္းၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔အမ်ားအျပားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟူေသာ 
အခ်က္ကုိ ထင္ဟပ္ေစရန္အတြက္ျဖစ္ပါ။ 
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အပုိင္း 4- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း- 
အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းသည္ ပေရာဂ်က္သက္တမ္း၏ ပထမအဆင့္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကို 
အသံုးခ်ရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းအား မည္ကဲ့သုိ႔ ေပါ
င္းစပ္ညႇႏိိႈင္းထည့္သြင္းႏိုင္သည္ကုိ ဤသင္တန္းတြင္ တိတိက်က် ရွင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာျပေပးပါမည္။ ဤသင္တန္းတြင္ လက္ေတြ႔ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခုိင္ျခင္းျဖင့္ 
အေျခအေနႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အစီအစဥ္ထဲတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုငိ္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႏၱရာယ္ကို ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏုငိ္ရန္ ပါဝင္သူမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးပါသည္။

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်နိ္- 1 နာရီ 40 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳးိအစား - ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း / ေလ့က်င့္ခန္း / ေဆြးေႏြးျခင္း / ေမးျမန္းမွတ္သားျခင္း

သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္-

 y အကဲျဖတ္သည့္အဆင့္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ တိက်ေသာပေရာဂ်က္တြင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ပါမည္ 

 y အကာအကြယ္ေပးေရးျပႆနာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္ႏွင့္ သေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္ 
ဆန္းစစ္မႈဆိုင္ရာကိရိယာအျဖစ္ ျပႆနာညီမွ်ျခင္း အသံုးျပဳမႈကို ရွင္းျပကာ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပပါမည္ 

 y လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြင္း ျပည္သူမ်ားကုိ မည္သည့္အရာမ်ားက 
ထိခုိက္ေစသည္ကုိ စဥ္းစားရန္ ပါဝင္သူမ်ားကို အားေပးပါ။ 

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y အခန္းက႑အလိုက္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ေမးခြန္းမ်ား 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ပါမည္ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း၏ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာကို 
ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။

 Î က႑အလုိက္ အစီအစဥ္တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ၊ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အကာအကြယ္ေပးေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အသိေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 Î အားနည္းခ်က္သည္ အၿမဲတမ္းရွိေနသည့္အရာ မဟုတ္ပါ။ 

 Î အားနည္းခ်က္ဆုိသည္ကုိ အေၾကာင္းအရာႏွင့္လိုက္၍ေျပာင္းလဲမည့္ အခ်က္အလက္အေရအတြက္အရ 
ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ျပင္းထန္သည့္ဖယ္ရွားမႈ၊ ျပင္းထန္လြန္းသည့္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ 
အႏိုင္က်င့္မႈ သို႔မဟုတ္ စြန္႔စားရေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ စိတ္ပူပန္းမႈအဆင့္ျမင့္မားမႈႏွင့္ မလံုၿခံဳေသာ သို႔မဟုတ္ 
အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ ကူးယူျခင္းစက္ကိရိယာမ်ား ပါဝင္သည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y အရင္းအျမစ္ 7 ကို ျပင္ဆင္ပါ- အားနည္းခ်က္ ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ ကတ္မ်ား (စာမ်က္ႏွာ 173)

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 6- ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ အကဲျဖတ္ေမးခြန္း ဥပမာ (စာမ်က္ႏွာ 168)
အရင္းအျမစ္ 7- အားနည္းခ်က္ ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ ကတ္မ်ား (စာမ်က္ႏွာ 173)
PPT ဆလိုက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား
PPT ဆလိုက္ - အႏၱရာယ္ ညီမွ်ျခင္း
PPT ဆလိုက္ - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဘးအႏၱရာယ္ ေဆြးေႏြးမႈ ေမးခြန္းမ်ား
PPT ဆလုိက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ ္



120  အစိမ္းေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 4

သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ-

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y အခန္းက႑အလုိက္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ေမးခြန္းမ်ား 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ပါမည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း၏ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာကုိ ဆန္းစစ္ႏိုင္မည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္

30 မိနစ္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

 y က႑အလုိက္ဝန္ထမ္းသည္ မွန္ကန္သည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ မွန္ကန္သည့္အရာမ်ားကို 
ရွာေဖြျခင္းမျပဳမခ်င္း ၎တို႔၏အစီအစဥ္အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာမ်ားကို သတိ
မျပဳမိႏိုင္ေၾကာင္းကိရုွင္းျပပါ။

 y ပါဝင္သူမ်ားအား က႑အလိုက္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခားကာ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကို ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းပါ-
a. ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားပါဝင္ေနႏိုင္သည့္ 

က႑အလုိက္အစီအစဥ္အတြက္ အကဲျဖတ္မႈတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ေမးျမန္းႏိုင္သည့္ေမးခြန္းမ်ား။ 
b. ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရာတြင္ မည္သူတို႔ပါဝင္သင့္သနည္း။

 y ၎တို႔၏ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို စကၠဴခ်ပ္ဇယားစာရြက္ေပၚတြင္ ေရးခ်ရန္ အဖြဲ႔မ်ားကိေုျပာၾကားပါ။

 y အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းရန္ 
ပါကစၥတန္၌ 2013 ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အကဲျဖတ္မႈေမးခြန္းဥပမာမ်ားကိေုပးထားပါ 
(အရင္းအျမစ္ 6)။ အဖြဲ႔အား ၎တို႔၏ေမးခြန္းစာရင္းကို ပါကစၥတန္မွဥပမာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္ ေျပာၾကားပါ။ 

 y မ်က္ႏွာစုံညေီဆြးေႏြးပါ - က) ဤအေၾကာင္းအရာထဲတြင္ မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ားက တန္ဖိုးအရွိဆံုးျဖစ္ႏိုင္မည္န
ည္း၊ ခ) မည္သည့္ေမးခြန္းအုပ္စုမ်ားမွာ အက်ံဳးဝင္ပါသနည္း၊ ဂ) မည္သည့္ေမးခြန္းအုပ္စုမ်ား ေပ်ာက္ေနပါသနည္း 
ဃ) ပါဝင္မႈဆိုင္ရာအကဲျဖတ္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ မည္သည့္အဖြဲ႔မ်ားကုိ ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသနည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္မႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသာ ေမးျမန္းသင့္သည့္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းထက္ 
ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသားေပးေျပာျပပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y အကဲျဖတ္ရာတြင္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာဆိုင္ရာ ဥပမာအခ်ိဳ႕ကို 
ျပည့္စံုစြာေဆြးေႏြးပါ။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ သင္တန္း ပထမပိုင္းတြင္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ 
ဥပမာအခ်ိဳ႕ကုိ ကိုးကားရန္ သတိရပါ။

ဥပမာမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္မ်ားမွာ-

 y မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိပါ
 y အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးစင္တာသို႔လာေရာက္သည့္လမ္းတြင္ လံုၿခံဳမႈမရွိဟု ခံစားရပါသည္
 y သီးျခားမ်ိဳးႏြယ္စုအဖြဲ႔မွအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးအုပ္ထိန္းမႈဆိုင္ရာက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

အသံုးမျပဳၾကပါ
 y မိဘမ်ားသည္ အစားအစာအတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ 

အစာအစာမွ်ေဝေပးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားသည္ ေသြးေဆာင္ေခၚယူခံရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ 
ရွိေနသည္

 y အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္သီးျခားအရာမ်ားျဖစ္သည့္ ျပႆနာေလးရပ္ကို 
အဖြဲ႔ႏွင့္အတရူွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္- ဤသည္မွာ ေနာက္ထပ္ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သီးျခား 
စကၠဴကားခ်ပ္တစ္ခုေပၚတြင္ သေဘာတူထားသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ခ်ေရးပါ။

စကၠဴ ကားခ်ပ္ႏွင့္ 
ေရးမွတ္ရ 
န္မင္တံမ်ား 

အရင္းအျမစ္ 6- 
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ 
အကဲျဖတ္ေမးခြန္း ဥပမာ 
(စာမ်က္ႏွာ 168)
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30 မိနစ္ အားနည္းခ်က္ကို နားလည္ျခင္း

 y ပါဝင္သူမ်ားကို အဖြဲ႔မ်ား ခြဲပါ။

 y အားနည္းခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အလြန္တရာအေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ဤအေျခအေနတြင္ အားနည္းခ်က္၏ 
ဆုိလုိရင္းအဓိပၸါယ္ကုိ ေအာက္ပါေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ေလ့လာရွာေဖြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

 y ကတ္တစ္ကတ္ေပၚတြင္ တစ္ဦးစီ၏အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားပါေသာ အျဖဴေရာင္ကတ္ဆယ္ကတ္ 
- 10 ႏွစ္အရြယ္မိန္းကေလး၊ အသိုက္အဝန္းေခါင္းေဆာင္၊ လယ္သမား၊ မသန္စြမ္းသူ၊ UN PK 
အေျခစိုက္ရွိ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း၊ အမ်ိဳးသား NGO အတြက္ အလုပ္သမား၊ အဘြား၊ ကေလး 5 ဦးမိခင္၊ 
၎၏ရြာကိုျပန္လာေသာ IDPႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးကို တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီအား ေပးထားပါ။ အရင္းအျမစ္ 7 မွ 
အျဖဴေရာင္ကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ- အားနည္းခ်က္ ကတ္မ်ား (စာမ်က္ႏွာ 173)။

 y ၎တို႔ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ဟုေတြးမိေသာ အားနည္းခ်က္အရ တစ္ဦးခ်င္းကို အဆင့္သတ္မွတ္ရန္ အဖြဲ႔မ်ားကို 
ေျပာၾကားပါ (သင္တန္းပို႔ခ်သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာအားနည္းခ်က္ကုိ စဥ္းစားရန္ ပါဝင္သူမ်ားအား 
ေျပာၾကားပါ)။ အဆင့္ 1 =အားနည္းခ်က္ အရွိဆံုး အဆင့္ 10 = အားနည္းခ်က္ရွိမႈ အနည္းဆံုး။ 

 y ၎တို႔၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးမ်ား၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေပးရန္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကို ေျပာၾကားပါ။ 
ဤအဆင့္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ 

 y အဖြဲ႔မ်ားအား အရင္းအျမစ္ 7 မွ မီးခိုးေရာင္ကတ္မ်ားကို ေပးထားပါ- အားနည္းခ်က္ကတ္မ်ား (စာမ်က္ႏွာ 
173)၊ ယင္းကတ္မ်ားသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ပတ္သက္၍ ထပ္တိုးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ျဖည့္စြမ္းေပးသည့္ကတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အုပ္စုကုိ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုဖတ္ရႈခုိင္းပါ။ ၿပီးလွ်င္ 
ယင္း ထပ္တိုးသတင္းအခ်က္အလက္ေပၚအေျခခံ၍ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းကို ေျပာင္းလဲလိုျခင္း ရွိမရွိ ေဆြးေႏြးပါ။ 
အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ တစ္စံုတစ္ရာေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္လိုျခင္း ရွိ၊ မရွိ အဖြဲ႔ကိုေမးျမန္းပါ။

 y အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းတြင္ တစ္စံုတစ္ရာေျပာင္းလဲလိုပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလိုသည္ကို 
ေျဖဆုိေပးရန္အဖြဲ႔မ်ားကို ေျပာၾကားပါ။

 y ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ ၿပီးျပည့္စံုေသာေဆြးေႏြးမႈကို ျပဳလုပ္ပါ-

1. တစ္ဦးခ်င္းစီကို အားနည္းသြားေစသည့္အခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္ပါသနည္း။
2. အားနည္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယူဆခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 

ဂ႐ုျပဳရပါမည္နည္း။
3. တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္သည္ သီးျခားအေၾကာင္းအရာတြင္ အားနည္းျခင္းရွိ၊ မရွိအား 

သင့္အေနျဖင့္ မည္သို႔ အကဲျဖတ္ႏိုင္မည္နည္း။ 
*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3 ကို ၾကည့္ပါ

အရင္းအျမစ္ 
7- အားနည္းခ်က္ 
ေလ့က်င့္ခ 
န္းအတြက္ ကတ္မ်ား 
(စာမ်က္ႏွာ 173)

30 မိနစ္ အစီအစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ၎ကုိ မည္သုိ႔ 
ေျဖရွင္းရမည္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ ျပႆနာကိုဆန္းစစ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ပါဝင္သူမ်ားသည္ 
ေနာက္လာမည့္ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ တိက်ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာကို ႐ိုးရွင္းစြာဆန္းစစ္မႈ 
ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 y PowerPoint ဆလုိက္တြင္ ျပႆနာညီမွ်ျခင္းကိျုပသ ကာ ဥပမာေပးေျပာၾကားပါ (ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည္ကုိ ေျပာပါ)။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4 ကို ၾကည့္ပါ

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ + အားနည္းခ်က္ / စြမ္းရည္ = ျပႆနာ

PPT ဆလိုက္
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 y ျပႆနာညီမွ်ျခင္း၏ အယူအဆကို ေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းျပပါ-

ျပႆနာ ဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံရႏိုင္ေျခတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။  

ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ဆုိသည္မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ရရွိႏုိင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အတားအဆီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္က်ဴး
လြန္သူမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား၊ အသိုက္အဝန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အကူအညီေပးသည့္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ရယူရာ၌ ရွိေနႏုိင္သည့္ 
အတားအဆီးမ်ားဆုိသည္မွာ ေပးအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ စီမံသည့္ေနရာသုိ႔ 
ဝင္ေရာက္ခြင့္မရရန္ သီးျခားလူမ်ိဳးစုအုပ္စုတစ္ခုက အျခားအုပ္စုမ်ားကုိ ဖယ္ၾကဥ္ထားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 

အားနည္းခ်က ္ ဆုိသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္သားေကာင္ကို ျပႆနာႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႔ေစႏုိင္ေသာအရာျဖစ္ပါသည္ - ဥပမာ၊ ၎တို႔၏ေနရာမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္သည့္အခ်ိန္မ်ား၊ 
အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗဟုသုတမရွိျခင္း၊ 
၎တို႔၏လိင္၊ ၎တို႔၏အသက္၊ ၎တို႔၏မ်ိဳးႏြယ္စု/ကိုးကြယ္မႈအဖြဲ႔၊ ၎တို႔၏မသန္စြမ္းမႈ။ 

စြမ္းရည္မ်ား ဆိုသည္မွာ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္သာမက အသုိက္အဝန္းတြင္ပါ ၎တုိ႔ကုိယ္ကိုေဘးကင္းေစသည့္ 
အားသာခ်က္မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳပါသည္ - ဥပမာ၊ စီမံျပဳလုပ္ထားသည့္ေဘးကင္းေရးေနရာမ်ား၊ 
အသုိက္အဝန္းအစီအစဥ္မ်ား၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား၊ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိမႈမ်ားကုိ သိရွိမႈ။

 y အစီအစဥ္အတြင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အလုိ႔ငွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ 
အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကိုျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ 
အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ပါဝင္သူမ်ားအားရွင္းျပပါ။

 y ပါဝင္သူမ်ားကို အဖြဲ႔မ်ားခြဲကာ တစ္ဖြဲ႔ျခင္းစီကို အစီအစဥ္အတြင္း (အကဲျဖတ္မႈမ်ားရွိ 
ယခင္ေလ့က်င့္ခန္းမွရယူထားေသာ) ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာဥပမာတစ္ခုစီ ေပးထားပါ။

 y တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီကို ေဆြးေႏြးရနေ္ျပာၾကားပါ-

 y ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသံုးစြဲခြင့္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
မွာ မည္သူ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အရာ ျဖစ္ပါသလဲ။ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားမွာ 
မည္သည္တို႔ျဖစ္ပါသလဲ။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ မည္သည္ကိုေဆာင္ရြက္သင့္ပါသလဲ။

 y မည္သူ႔တြင္ အားနည္းခ်က္ရွိပါသလဲ။ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ပြားသလဲ။ 
အားနည္းခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မည္သည္ကို ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသလဲ။

 y လူအမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ မည္သည့္ လုပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါသလဲ။ ၎တို႔အေနျဖင့္ 
မည္သည္ကိုလုပ္ၿပီးျဖစ္သလို စြမ္းရည္ကိုတိုးျမႇင့္ရန္ တျခားမည္သည္ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသလဲ။
မွတ္ခ်က္- အဆုိပါေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း စကၠဴခ်ပ္ဇယားတြင္ ေရးသားပါ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကုိ PowerPoint 
ဆလုိက္တြင္ ျပသပါ။

 y ျပႆနာဆန္းစစ္မႈ ရလဒ္အျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ 
၎တို႔၏အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီထံမွ တုန္႔ျပန္ခ်က္ကိျုဖည့္ဆည္းရယူပါ။  

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 5 ကို ၾကည့္ပါ

PPT ဆလိုက္

5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ- 

 Î အကဲျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။

 Î က႑အလုိက္ အစီအစဥ္တြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ၊ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိေသာ 
အကာအကြယ္ေပးေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အသိေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 Î အားနည္းခ်က္သည္ အၿမဲတမ္းရွိေနသည့္အရာ မဟုတ္ပါ။ 

 Î အားနည္းခ်က္ဆုိသည္ကုိ အေၾကာင္းအရာႏွင့္လိုက္၍ေျပာင္းလဲမည့္ အခ်က္အလက္အေရအတြက္အရ 
ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ျပင္းထန္သည့္ဖယ္ရွားမႈ၊ ျပင္းထန္လြန္းသည့္ခြဲျခားဆက္
ဆံမႈ၊ အႏိုင္က်င့္မႈ သို႔မဟုတ္ စြန္႔စားရေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ စိတ္ပူပန္းမႈအဆင့္ျမင့္မားမႈႏွင့္ မလံုၿခံဳေသာ 
သို႔မဟုတ္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ ကူးယူျခင္းစက္ကိရိယာမ်ား ပါဝင္သည္။

PPT ဆလိုက္ 
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သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား

အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ေဆြးေႏြးရာတြင္ အကဲျဖတ္မႈတြင္ ပါဝင္သင့္သူ၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ ခုိင္မာသည့္ အကဲျဖတ္လုပ္ငန္းစဥ္၏ ကိုယ္စားျပဳမႈသေဘာသဘာဝကို အေလးအနက္ ေျပာၾကားပါ။ 

အၿမဲတမ္းရွေိနၿပီး အကဲျဖတ္မႈတြင္ ပါဝင္သင့္သည့္ပုဂၢ ိဳလ္ အမ် ိဳးအစားတြင္အမ် ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက်ာ္းေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား 
ပါဝင္ပါသည္။ 

အေျခအေန အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ မူတည္သည့္ ပုဂၢ ိဳလ္အမ် ိဳးအစားမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ် ိဳးစု/ဘာသာေရး အုပ္စုငယ္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္ရွေိသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏွမိ့္ခ်ဆက္ဆံခံေနရေသာ အုပ္စုမ်ား ပါဝင္သည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2

အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ 
က႑အသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ၎တို႔၏အစီအစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥရပ္အခ်ဳ႕ိကို သတိျပဳမိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 
က႑အသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အကဲျဖတ္မႈကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါ။ ေဘးဒုကၡျဖစ္ေစျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေအာက္ပါတို႔ကို နားလည္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္ -

 y တစ္ဦးတည္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေမးခြန္းမ်ားကို ေမးရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိစၥကိုမွ် ‘စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္’ 
မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ 

 y က်ား/မ ဆိုင္ရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေသးစိတ္ေမးခြန္းမ်ား မေမးပါႏွင့္။
 y အကဲျဖတ္ရာတြင္ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အကဲျဖတ္မႈတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ သင့္ေလ်ာ္စြာရည္ညႊ

န္းေျပာဆိုရမည္ကို သိရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

 * သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3

မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးရမည့္အဓိကအခ်က္အမ်ား 

 y အားနည္းခ်က္ဆုိသည္ကုိ အေၾကာင္းအရာႏွင့္လိုက္၍ေျပာင္းလဲမည့္ အခ်က္အလက္အေရအတြက္အရ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
ျပင္းထန္သည့္ဖယ္ရွားမႈ၊ ျပင္းထန္လြန္းသည့္ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အႏိုင္က်င့္မႈ သို႔မဟုတ္ စြန္႔စားရေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ စိတ္ပူပန္းမႈအဆင့္ျမင့္မားမႈႏွင့္ မလံုၿခံဳေသာ 
သို႔မဟုတ္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ ကူးယူျခင္းစက္ကိရိယာမ်ား ပါဝင္သည္။

 y အစီအစဥ္ကုိ မေရးဆြမဲီ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္အလုိ႔ငွာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ 
ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းသည္ အလြန္ပဓာနက်ပါသည္။ 

 y အားနည္းခ်က္သည္ အခ်နိ္ၾကာလာသည္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ အားနည္းခ်က္အကဲျဖတ္မႈကို ပံုမွန္ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 4

သင့္တြင္ ေဒသတြင္းမွ ဥပမာမရွပိါက ေအာက္ပါတို႔ကိုအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္-

ေရခပ္ရန္အတြက္ ႐ြာထဲမွ အမ်ဳးိသမီးတစ္ဦး အျပင္ထြက္လာပါသည္။ အမ်ဳးိသားတစ္ဦးက သူမကိုလမ္းပိတ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ပါသည္။

အမ်ဳးိသား၏ အျပဳအမူသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္။

အမ်ဳးိသမီးသည္ အမ်ဳးိသမီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳ႕ိေသာလူမ်ဳးိစုမွ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သူမေနထိုင္ရာ႐ြာတြင္ ေရမရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူမက 
ခုခံႏိုင္မႈအားနည္းေနႏိုင္ပါသည္။ ေရရဖို႔အတြက္ သူမသြားလာေနရသည့္ ေန႔အပူခ်နိ္ႏွင့္ ေရရဖို႔သူမသြားရသည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ေၾကာင့္ သူမသည္ ခုံခံႏို
င္မႈအားနည္းေနႏိုင္ပါသည္။

အသင္းအဖြ ဲ႔အေနျဖင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအား ေရရယူရန္ ေနရာသို႔ အုပ္စုမ်ားဖြ၍ဲ သြားေရာက္ရန္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားကို စုစည္းေပးႏိုင္စြမ္းရွႏိိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ 
အသင္းအဖြ ဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပိုမိုနီးစပ္သည့္ေရအရင္းအျမစ္ ဖန္တီးေပးရန္ အႀကံေပးႏိုင္သည္။
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* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 5

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႏၱရာယ္အသီးသီးအတြက္ တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ကြ ဲျပားေကာင္း ကြ ဲျပားႏုငိ္ေသာ္လည္း ေအာက္ပါတုိ႔သည္ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာ၌ 
လမ္းညႊန္ေပးမည့္ စိတ္ကူးအခ် ိဳ႕ ျဖစ္ပါသည္-

ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႏၱရာယ္၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုႏွစ္ခုစလုံးအား လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွေိသာသူမ်ား (အျပဳအမူ၊ အေတြးအေခၚကို 
ေျပာင္းလဲေစႏုငိ္သူ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ရန္ခဲယဥ္းေစသူ) အတြက္ တာဝန္ရွေိသာသူမ်ားကို အသားေပးျခင္းျဖင့္

 y ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္း အဟန္႔အတားမ်ား အပါအဝင္ ရယူခြင့္အဟန္႔အတားမ်ားအေပၚတြင္ အာ႐ုစံိုက္ျခင္းျဖင့္

အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ

 y အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလုိ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေစျခင္း (အခ်နိ္ႏွင့္ တည္ေနရာ)
 y အျခားအုပ္စုမ်ားထက္ ပို၍အားနည္းခ်က္ရွေိနသည့္ အုပ္စုအခ်ဳ႕ိတြင္ ရလဒ္ျဖစ္ေစသည့္ အားနည္းခ်က္အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နားလည္ျခင္းအျပင္ ျဖစ္ႏုငိ္ပါက 

ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈႏွင့္ ခြ ဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အားနည္းခ်က္အေၾကာင္းရင္းမ်ား ကုိ ရွာေဖြေျဖရွင္းျခင္း

လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ

 y အသင္းအဖြ ဲ႔လႈပ္ရွားမႈ (အုပ္စုလိုက္ လႈပ္ရွားမႈ၊ အသင္းအဖြ ဲ႔မွ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ အုပ္စုမ်ား၊ တရားေရးရာအခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ဗဟုသုတမ်ားရွေိအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ အေရးေပၚကိစၥ အစီအစဥ္မ်ား/အေစာပိုင္း သတိေပးခ်က္၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာရဲစသည့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွသိူမ်ားကုိ 
ေထာက္ခံေပးျခင္း) ကို အားေကာင္းေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္
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အပုိင္း 5- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း- 
ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းသည္ ပေရာဂ်က္သက္တမ္း၏ ပထမအဆင့္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကို အသုံးခ်ႏုငိ္ရန္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ၎တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းအဆင့္မ်ားအတြင္း 
မည္ကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း တိတိက်က်ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေသာ ဤသင္တန္းသည္ 
ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြရဲာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုငိ္မည့္ ခိုင္လုံေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား လမ္းညႊန္ေပးၿပီး ပေရာဂ်က္ဒီဇုိင္းကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ ၎တို႔အသုံးျပဳသည့္ နည္းလမ္းအခ် ိဳ႕ကုိ မိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်နိ္- 1 နာရီ 20 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳးိအစား - ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း / ေလ့က်င့္ခန္း / ေဆြးေႏြးျခင္း / ေမးျမန္းမွတ္သားျခင္း

သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္-

 y က႑အလိုက္အစီအစဥ္တစ္ခုအား ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းအဆင့္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက့္ေရးနည္းလ
မ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားကို အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်ပါမည္။

 y ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

 y လက္ရွိ ၎တုိ႔ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပေရာဂ်က္တစ္ခုတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား 
တိုက္တြန္းအားေပးပါမည္။ 

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။

 y က႑အလိုက္ အစီအစဥ္မ်ား၏ဒီဇိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ 
ခိုင္လုံသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္

 y ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ ကူညီႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္အခ်ဳိ႕ကို သိနားလည္ပါမည္။

 y က႑အလိုက္ အစီအစဥ္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရန္ GPC က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ားကို 
အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်ႏုိင္ပါမည္ 

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိ ုေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင ္က႑အလိုက ္ပေရာဂ်က္တစ္ခု၏ 

ဒီဇိုင္းထဲတြင ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိ ုေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ကိ ု
ထည့္သြင္းႏုိင္ရန ္ခုိင္မာမႈရွိၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျပည့္ဝေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ 

 Î GPC က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ားသည္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ ယင္းကုိ 
ျပန္သံုးသပ္ရာတြင္ အသံုးဝင္သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ျပင္ဆင္ျခင္း  y စကၠဴခ်ပ္ဇယားစာရြက္ႏွင့္ မင္တံမ်ား/ေရးမွတ္စရာမ်ားႏွင့္အတူ စားပြဲေလးလုံးျပင္ထားပါ။  

 y အခန္းတြင္း လမ္းေလွ်ာက္အကဲျဖတ္ျခင္း - အဆင့္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ စကၠဴကားခ်ပ္တစ္ခု ျပင္ထားပါ
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အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 8- ပေရာဂ်က္ကာလ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈ ေလ့က်င့္ခန္း (စာမ်က္ႏွာ 177) 

အရင္းအျမစ္ 9- GPC က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား (စာမ်က္ႏွာ 178)

PPT ဆလိုက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - ေဆြးေႏြးမည့္ ေမးခြန္းမ်ားအား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း/အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

PPT ဆလိုက္ - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ 
နည္းလမ္းမ်ား

PPT ဆလိုက္ - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား အကဲျဖတ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ-

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။

 y က႑အလုိက္ အစီအစဥ္မ်ား၏ဒီဇိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ ခိုင္လံုသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္

 y ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
ကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ ကူညီႏိုင္မည့္ အရင္းအျမစ္အခ်ဳိ႕ကုိ သိနားလည္ပါမည္။

 y က႑အလုိက္ အစီအစဥ္အား ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ရန္ GPC က႑အလုိက္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ားကုိ အက်ဳိးရွိရွိအသုံးခ်ႏုိင္ပါမည္ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္

5 မိနစ္ ေလ့က်င့္ခန္း ျပင္ဆင္ျခင္း

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အုပ္စုေလးစု ခြဲေပးပါ။ အုပ္စုတစ္စုစီအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
ကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုစီ ခြဲေဝေပးပါ။ ၎တို႔မွာ (I) ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈကို 
ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈျဖစ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ (II) အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ရယူခြင့္၊ (III) တာဝန္ခံယူမႈႏွင့္ 
(IV) ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊဲေျပာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

 y ပေရာဂ်က္ကာလ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈ ေလ့က်င့္ခန္း၏ မိတၱဴကုိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအားလုံးအားေပးၿပီး 
လက္ကမ္းစာေစာင္ကုိ မ်က္ႏွာစုံညီဖတ္ျပခိုင္းပါ-

သင္လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရမ်ားသည့္ လူမ်ဳိးစု (ပထမ) ႏွင့္ လူဦးေရနည္းသည့္ 
လူမ်ဳိးစု (ဒုတိယ) တို႔ၾကားတြင္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ေတြ႔ႀကဳံေနရပါသည္။ ႏိုင္တန္ဂအနီး 
ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ပြားခဲံသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားက သိသာသည့္ ျပည္တြင္း 
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံသူ အမ်ားအျပားက ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
လက္တေလာ ထိခိုက္မႈမရွိေသးသည့္ ႏိုင္တန္ဂသုိ႔ေရာက္လာၾကပါသည္။

ပထမ လူမ်ဳိးစု အုပ္စုမွ လူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒသခံအသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ IDP မ်ား (အမ်ားစုမွာ 
ဒုတိယအုပ္စုမွျဖစ္သည္) ပါဝင္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တြင္ <အစားအစားေပးေဝျခင္း> အတြက္ 
တာဝန္ရွိသည့္ NGO တစ္ခုအတြက္ သင္က အလုပ္လုပ္ေနသည္။

IDP လူမ်ားထဲမွ ပထမအုပ္စုမွ လူမ်ားက ေနထုိင္စရာမ်ားရထားၿပီး ေဒသခံအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ 
အကူအညီမ်ားရထားပါသည္။ ဒုတိယအုပ္စု IDP မ်ားက ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပိုင္တည္ေဆာက္ထားရသည့္ 
တဲမ်ားတြင္ ေနရပါသည္။ နယ္ေျမအတြင္း <အစားအစာေပးေဝျခင္း> ပေရာဂ်က္တစ္ခု ဒီဇိုင္းေရးဆြဲၿပီး 
ျဖန္႔ေဝေပးရန္ သင္တုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္းကို ေတာင္းဆုိထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္- ကြဲျပားျခားနားသည့္ က႑တစ္ခုတြင္ အသံုးခ်ရန္ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈကို လြယ္ကူစြာ 
ျပဳျပင္ႏုိင္ပါသည္။ လုိအပ္ပါက <အစားအစာေပးေဝျခင္း>ကို <ပညာေရး> သုိ႔မဟုတ္ အျခားက႑ျဖင့္ 
အစားထုိးပါ။

 y ပေရာဂ်က္ကုိ ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား 
လုပ္ေဆာင္မည္ကို ရွင္းျပေပးပါ။

အရင္းအျမစ္ 8- 
ပေရာဂ်က္ကာလ 
လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈ 
ေလ့က်င့္ခန္း (စာမ်က္ႏွာ 
177)
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30 မိနစ္ က႑အလိုက္ အစီအစဥ္ကုိ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း/အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔အုပ္စုလိုက္ လုပ္ေဆာင္ခုိင္းၿပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ 

 y အုပ္စု 1- ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးစားေပးၿပီး ထိခိုက္နစ္နာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ 
သင့္ပေရာဂ်က္အား မည္ကဲ့သို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။ 

 y အုပ္စု 2- ရယူအသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ သို႔မဟုတ္ 
ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ သင့္ပေရာဂ်က္အား မည္ကဲ့သို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။

 y အုပ္စု 3- တာဝန္ခံႏိုင္မႈရွိရန္ သင့္ပေရာဂ်က္အား မည္ကဲ့သို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။ 

 y အုပ္စု 4- လူအမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏလႊဲေပးျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္ 
သင့္ပေရာဂ်က္အား မည္ကဲ့သို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

မွတ္ခ်က္- အဆုိပါေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း စကၠဴခ်ပ္ဇယားတြင္ ေရးသားပါ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကုိ PowerPoint 
ဆလုိက္တြင္ ျပသပါ။

မွတ္ခ်က္- ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားတြင္ အကဲျဖတ္မႈ၏ ရလဒ္ ရွိမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းတြင္ 
ပါဝင္မည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 y ေလ့က်င့္ခန္းအား ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ႏိုင္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ဥပမာတစ္ခုႏွင့္တကြ ရွင္းျပေပးပါ။

ဥပမာ-    အုပ္စု 1-ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း/အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ဥပမာမ်ား-
i) အႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစေရး အကဲျဖတ္မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ပါ 
ii) ေပးေဝသည့္ေနရာမ်ားသည္ ေဘးကင္းသည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္သင့္ၿပီး ေသခ်ာ 
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီးမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာ ျဖစ္ပါေစ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏အဓိက လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ စကၠဴကားခ်ပ္ေပၚတြင္ ခ်ေရးခိုင္းပါ။ 
တျခားလူမ်ား လြယ္ကူစြာဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ရွင္းလင္းေအာင္ ေရးသားခိုင္းပါ။ 

 y ေလ့က်င့္ခန္းကုိ ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အုပ္စုမ်ားၾကားတြင္ လွည့္လည္ေမးျမန္းပါ။ 
အကူေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး ဝန္ထမ္းမ်ားရွိပါက ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီအား အုပ္စုတစ္စုစီတြင္ တာဝန္ခ်ထားေပးပါ။

 y ၿပီးသြားပါကပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ စကၠဴကားခ်ပ္ကုိနံရံေပၚ၌ ကပ္ခိုင္းပါ။

PPT ဆလိုက္

စကၠဴကားခ်ပ္ႏွင့္ 
ေရးမွတ္ရန္ မင္တံမ်ား 

30 မိနစ္ ပေရာခ်က္ကုိ အကဲျဖတ္ျခင္း 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ရွင္းျပၿပီး PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို တင္ျပေပးပါ-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး 
အနိမ္႔ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (WVI)

 y ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္လူစုမ်ား အၾကားရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား - လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ရွိလုပ္
သားမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္စာရြက္စာတမ္းအစံု  (WRC)

 y လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို 
အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆုံးစံႏႈန္းမ်ား (CPWG)

 y GBV လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (IASC)
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 

တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  (အသိုင္းအဝိုင္း)

 y အစားအစာေပးေဝျခင္း (သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈတြင္သုံးသည့္ အျခားက႑) ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ GPC 
၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းပါဝင္ေသာ လက္ကမ္းစာကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး ၎သည္ အရင္းအျမစ္ေပါင္းစုံမွ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား သုံးရလြယ္သည့္ ကိုးကားစရာတစ္ခုအသြင္သို႔ ေပါင္းစည္းေပးထားသည္ကို 
ရွင္းျပပါ။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္မွ 
တစ္ခ်က္ခ်င္းစီကုိ အသားေပးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္စာရင္းမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းထားသည္ကို မွတ္သားထားပါ။

PPT ဆလုိက္

အရင္းအျမစ္ 9- 
GPC က႑အလုိက္ 
ေဆာင္႐ြက္ရ 
န္စာရင္းမ်ား (စာမ်က္ႏွာ 
178)
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 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို ႏွစ္ေယာက္တစ္တြဲ ခြဲလိုက္ၿပီး ယခင္ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားသည့္ 
ပေရာဂ်က္ကို အကဲျဖတ္ရန္ GPC ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းကို ယခုအသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ရွင္းျပပါ။ တစ္တြဲစီသည္ အစားအစာေပးေဝျခင္း <သုိ႔မဟုတ္ အျခားက႑အစီအစဥ>္ (အုပ္စုေလးစုစလုံး၏ 
အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ၿခံဳငုံထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပေရာဂ်က္တစ္ခုလံုးအတြက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအျဖစ္) 
တြင္ထည့္သြင္းထားသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကုိ အကဲျဖတ္ရပါမည္။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အခန္းတြင္းလွည့္ပတ္ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း
ကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္အားလုံးအတြက္ ဒီဇိုင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ 
GPC ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး ပေရာဂ်က္ကို အကဲျဖတ္ခိုင္းပါ။ အုပ္စုမ်ားက 
ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဒီဇုိင္း၏ 
ေကာင္းက်ိဳးျပဳသည့္အခ်က္က မည္သည့္အခ်က္ျဖစ္သနည္း။

 y ဒီဇိုင္းတြင္ မည္သည့္ အခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ေနသနည္း (၎အား လုပ္ေဆာင္ရန္စာရင္းတြင္ 
အေရးႀကီးအျဖစ္ အသားေပးေဖာ္ျပထားသည္)။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ပေရာဂ်က္အေပၚ ေယဘုယ် အဆင့္မည္မွ် ေပးမည္နည္း။ (A - ေကာင္းမြန္သည္ D - 
မျပည့္စုံေသာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း)

မွတ္ခ်က္- အဆုိပါေမးခြန္းမ်ားကုိလည္း စကၠဴခ်ပ္ဇယားတြင္ ေရးသားပါ သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ကုိ PowerPoint 
ဆလုိက္တြင္ ျပသပါ။

 y ပါဝင္သူမ်ားအား ပေရာဂ်က္အတြက္ ၎တို႔သတ္မွတ္သည့္အဆင့္မ်ားကုိ မ်က္ႏွာစံုညီ ေျပာျပခုိင္းပါ (A မွ - 
အေကာင္းဆံုး D အထိ - လံုေလာက္ျခင္းမရွိေသာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းမႈ)။ သတ္မွတ္ထားသည့္ပ႐ိုဂရမ္
၏အရည္အေသြးအေပၚ ေယဘုယ်ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေပးရန္ စကၠဴခ်ပ္ေပၚတြင္ အမွတ္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပပါ။ 
အတြဲမ်ားမွေန၍ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈ-

 y ေကာင္းက်ိဳးက ဘာလဲ
 y ဘယ္လိုဟာကြက္ေတြရွိေနပါသလဲ
 y အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ိဳးကုိ စဥ္းစားပါက ပါဝင္သူမ်ား၏ အျမင္ကုိ မည္သုိ႔ 

ေျပာင္းလဲသြားေစမည္နည္း

 y ပါဝင္သူမ်ားကို အခန္းက႑အားလံုးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္စာရင္းမ်ားေပးထားပါ။

မွတ္ခ်က္- ဤေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ပေရာဂ်က္ကုိ ပ႐ိုဂရမ္အတြင္းတြင္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း ရွိ၊ မရွိ 
အကဲျဖတ္ရန္ ႐ိုးရွင္းသည့္ခ်ဥ္းကပ္မႈကုိ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ ၎သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း
မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ျခင္းအတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ဤသည္မွာ 
ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ အလုပ္ခြင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါ
င္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏သက္ေရာက္မႈကုိ တုိင္းတာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိလုိပါက ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႔ထံ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဆက္သြယ္ေပးပါ

PPT ဆလိုက္

စကၠဴကားခ်ပ္ႏွင့္ 
ေရးမွတ္ရန္ မင္တံမ်ား 

10 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ- 

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိ ုေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင ္က႑အလိုက ္

ပေရာဂ်က္တစ္ခု၏ ဒီဇိုင္းထဲတြင ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိ ုေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ 

အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ကိ ုထည့္သြင္းႏုိင္ရန ္ခုိင္မာမႈရွိၿပီး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျပည့္ဝေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
လုိအပ္ပါသည္။ 

 Î GPC က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ားသည္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အျပင္ ယင္းကုိ 
ျပန္သံုးသပ္ရာတြင္ အသံုးဝင္သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

PPT ဆလိုက္ 
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သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား

က႑အလိုက္ အစီအစဥ္ကုိ ဒီဇိုင္းေရးဆြ ဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ဒီဇိုင္းေရးဆြ ဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္သည္ 
ပေရာဂ်က္တြင္ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ဒီဇိုင္းေရးဆြ ဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ မည္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းႏုငိ္သနည္း။

အခ်က္ 1

 y ‘အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေရး/ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဒသႏၱရစြမ္းရည္မ်ား’ အကဲျဖတ္မႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡျဖစ္လြယ္မႈအေပၚ ပံုမွန္ အကဲျဖတ္ျခင္းကုိ 
ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ။

 y ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီ အသင္းအဖြ ဲ႔အားလံုးသည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူဝါဒကို နားလည္ကာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

 y က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူဝါဒကို အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာလူထုမ်ားအတြက္ ၎တို႔နားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ 
ပံုစံျဖင့္ ရရွႏိိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 

 y လက္ခံရသူ၏ေဒတာကို လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားပါ။ 
 y ဆက္စပ္ေနသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားမႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကုိ ၎တို႔ သတိျပဳမိလာပါက သို႔မဟုတ္ အသိသက္ေသျဖစ္လာပါက 

မည္သို႔တုန္႔ျပန္ရမည္ဆိုသည့္အေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလမ္းညႊန္ေပးရန္ ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွေိနပါေစ။ 
 y ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမ်ားသည္ လူထုကို ေနာက္ထပ္အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေနရာတြင္ တည္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
 y အသြား၊ အျပန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအပါအဝင္ ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာအားလံုး၏ ေဘးကင္းမႈကို အကဲျဖတ္ပါ။
 y ျပႆနာညီမွ်ျခင္းကိုအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ထားပါ။
 y ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ယင္းေနရာသုိ႔ အသြား၊ အျပန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဘးကင္းမႈ ရွမိရွ ိ အျမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
 y သြားလာရန္အတြက္ လံုေလာက္သည့္ေန႔အလင္းေရာင္ ရရွေိစရန္ ေဘးအကင္းဆံုးေန႔အခ်နိ္တြင္ အစားအစာျဖန္႔ေဝျခင္းကို စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါ။
 y လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္လက္မ်ား ေပးထားပါ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ 

အႏိုင္က်င့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ပါက လံုးဝ သီးခံမည္မဟုတ္ေသာ မူဝါဒကုိ ျဖန္႔ေဝမႈတြင္ပါဝင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားက အျပည့္အဝ သိထားေၾကာင္းႏွင့္ 
ယင္းကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y ျဖန္႔ေဝေရးအဖြ ဲ႔မ်ားကို ပံုမွန္အလွည့္က် လုပ္ေဆာင္ေစကာ အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအေရအတြက္ကုိ အညီအမွတ္ ထားရွပိါ။
 y ျဖန္႔ေဝၿပီးေနာက္ပုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျဖန္႔ေဝမႈမတိုင္မီ၊ ျဖန္႔ေဝမႈအေတာအတြင္းႏွင့္ ျဖန္႔ေဝၿပီးေနာက္ လူမ်ားအေနျဖင့္ လံုၿခံဳမႈကို 

ခံစားရျခင္း ရွ ိ၊ မရွ ိ ေမးျမန္းပါ။
 y ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွသိည့္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးအနည္းငယ္ကို ေပးထားပါ (ဥပမာ - ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာတြင္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 

ရင္းႏွ ီးကၽြမ္းဝင္သည့္ေနရာကို ဖြ ဲ႔စည္းျပဳလုပ္ထားမႈ)။

အခ်က္ 2

 y စစ္ေဆးသည့္ေနရာမ်ား၊ ေစာင့္ၾကပ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းထားရွသိည့္ေနရာမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အတားအဆီးမ်ားကိုစဥ္းစားကာ 
ထိခိုက္ခံစားရမည့္လူမ်ား လာေရာက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ 

 y သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား မရွသိည့္အျပင္ အားလံုးကိုရွင္းလင္းစြာ ညႊန္ၾကားထားျခင္းမရွလိွ်င္ အစားအစာႏွင့္ NFI ကို မွ်မွ်တတ ျဖန္႔ေဝပါ။
 y ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အစားအစာႏွင့္ NFI ခံစားခြင့္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘာသာစကားႏွင့္ ႐ုပ္ပံု ပံုစံျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါ။ 
 y အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားမွ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအျဖစ္တာဝန္ယူေနရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အမည္မ်ားျဖင့္ 

စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ထားပါ။
 y ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ေနရာမ်ား ပံ့ပုိးေပးထားျခင္း သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ရယူအသံုးျပဳႏုငိ္ရန္ 

နည္းလမ္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ထိခိုက္ခံစားရႏိုင္သည့္အုပ္စုမ်ား၏ ရယူသံုးစြခဲြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အထူးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 y ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ ကေလးငယ္မွဦးေဆာင္ေနရေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွေိနသည့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အုပ္စုမ်ားကို အစားအစာမ်ား အရင္ဆံုး ျဖန္႔ေဝပါ။

 y အစားအစာမ်ားကို ရည္ရြယ္ထားသည့္ သီးျခားတစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝသည့္အခါ အစားအစာမ်ားကို လက္ခံရရွေိၾကာင္းႏွင့္ 
၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္းကို ျဖန္႔ေဝၿပီးေနာက္ပုိင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း စစ္ေဆးပါ။

 y ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွသိည့္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ ဘ႑ာေငြေၾကးအနည္းငယ္ကို ေပးထားပါ၊ (ဥပမာ - ဝင္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာသုိ႔ လာေရာက္ႏုငိ္ရန္ဆင္ေျ
ခေလွ်ာေနရာမ်ား)။ 

အခ်က္ 3

 y ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီ အသင္းအဖြ ဲ႔အားလံုးသည္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူဝါဒကို နားလည္ကာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

 y က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူဝါဒကို အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေနေသာလူထုမ်ားအတြက္ ၎တို႔နားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ 
ပံုစံျဖင့္ ရရွႏိိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ 

 y လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္လက္မ်ား ေပးထားပါ။
 y ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အစားအစာႏွင့္ NFI ခံစားခြင့္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘာသာစကားႏွင့္ ႐ုပ္ပံု ပံုစံျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါ။ 
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 y ဆက္စပ္ေနသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားမႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကုိ ၎တို႔ သတိျပဳမိလာပါက သို႔မဟုတ္ အသိသက္ေသျဖစ္လာပါက 
မည္သို႔တုန္႔ျပန္ရမည္ဆိုသည့္အေပၚ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလမ္းညႊန္ေပးရန္ ရွင္းလင္းသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွေိနပါေစ။ 

 y အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကိုမဆို လက္ခံျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြ ဲျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္းအတြက္ ေဘးကင္းၿပီး လွ်ဳ႕ိဝွက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္- ထိေရာက္ေသာ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခု၏ အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ-

a။ ၎တုိ႔သည္ အခ်နိ္ႏွင့္ တေျပးညီ တံု႔ျပန္အၾကံျပဳခ်က္ ေပးႏုငိ္စြမ္းရွသိည္
b။ ၎တို႔သည္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွသိည္ (NB တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား မရွ ိျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ား မရွသိည့္အေထာက္အထားမဟုတ္ပါ။)
c။ ၎တို႔တြင္ PSEA အပါအဝင္ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္းၿပီး 

အခ်နိ္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ရွသိည္။
d။ ၎တို႔တြင္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွသိည့္အနက္ ဥပမာအခ် ိဳ႕မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္-

 y ျဖန္႔ေဝမႈ/ ပေရာဂ်က္ေနရာမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခန္းရွ ိ တိုင္ၾကားစာပံုးမ်ား
 y တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ‘ေဟာ့လိုင္း’ ႏွင့္ ’အီးေမးလ္’
 y ျဖန္႔ေဝေပးထားသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား - အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ PSEA တုိ႔ကုိ အသိေပးျခင္း 
 y ပေရာဂ်က္ေနရာမ်ား၊ ႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ အဖြ ဲ႔အစည္းဝဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ျပသထားေသာ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ‘ထိခိုက္ခံရသည့္လူမ်ားအတြက္ကတိဝန္ခံခ်က္မ်ား’။ 

အခ်က္ 4

 y ပေရာဂ်က္ကုိ ဒီဇုိင္းေရးဆြ ဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ႏုငိ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
 y ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္ရွေိသာ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားကုိ မွ်မွ်တတ ကုိယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ် ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္က်ားေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏အေျခအေနႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 

အျပည့္အဝပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တည္ေနရာႏွင့္ အစီအစဥ္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံအဖြ ဲ႔အစည္မ်ားကုိ 

အေၾကာင္းၾကားေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ကုိ ပါဝင္ေစေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y ထိခိုက္ခံစားရေသာသူမ်ား၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းရန္အလို႔ငွာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ထိခို

က္ခံစားရေသာလူအမ် ိဳးအစားအားလံုး (ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ) ပါဝင္ပါေစ။
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အပုိင္း 6- ပထမေန႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ပထမေန႔တြင္ ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားကုိ အေလးအနက္စဥ္းစားရန္အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အခြင့္အေရးေပးရန္ႏွင့္ ၎တို႔ 
လက္ရွလိုပ္ကိုင္ေနသည့္ သီးျခားပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ အသုံးခ်ရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။ ဤသင္တန္းမွ ရလာသည္ ရလဒ္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသြားပါမည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်နိ္- 50 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳးိအစား - တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အတြလဲိုက္အလုပ္

သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

 ဤအပိုင္းတြင္-

 y သင္တန္းပထမေန႔မွ ရရွိသည့္ သင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို အသားေပးေဖာ္ျပပါမည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပေရာဂ်က္တစ္ခုတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဟာကြက္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ၎တုိ႔အား ပံ့ပုိးကူညီဗပးပါမည္ 

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူထားမႈႏွင့္ 
အဓိကအခ်က္မ်ားကုိ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပေရာဂ်က္တြင္ အသုံးခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္

 y ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ လက္ရွိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
ဟာကြက္မ်ားကို သတိျပဳႏုိင္ပါလိမ့္မည္ 

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î ပေရာဂ်က္မ်ားကု ိဒီဇုိင္းေရးဆြဲရာတြင ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားရန ္မၾကာခဏ 

ပ်က္ကြက္ေလ့ရွိၾကပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဟာကြက္မ်ားအား 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ တိက်ခုိင္လုံသည့္ အဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံ ယခင္ျဖန္႔ေဝေပးထားသည့္ မိတၱဴမ်ား ၎တို႔ႏွင့္အတူ ပါမလာႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ GPC 
၏ က႑အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားအတြက္ မိတၱဴအပိုမ်ား ျပင္ဆင္ထားပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 9- GPC က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား (စာမ်က္ႏွာ 178)

PPT ဆလိုက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလုိက္ - က႑အလုိက္ လုပ္ေဆာင္႐မည့္အခ်က္မ်ား ေလ့က်င့္ခန္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္



132  အစိမ္းေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 6

သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y ဒုတိယေန႔ မစတင္ခင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား သင္တန္္း ပထမေန႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို 
ျပန္ေျပာင္းေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးလိုေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ အနီးရွိ အတန္းေဖာ္မ်ားဆီ သြားေရာက္၍ ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ။ 'မေန႔က 
ကၽြႏု္ပ္ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည့္ အေရးအႀကီးဆုံး အရာက ဘာလဲ။'

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ကို မွ်ေဝရန္ တိုက္တြန္းအားေပးပါ။

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ-

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူထားမႈႏွင့္ 
အဓိကအခ်က္မ်ားကုိ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ပေရာဂ်က္တြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မည္

 y ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ လက္ရွိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ 
ဟာကြက္မ်ားကုိ သတိျပဳႏုိင္ပါလိမ့္မည္

PPT ဆလိုက္

40 မိနစ္ ပေရာဂ်က္ / အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ရွိေနသည့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဟာကြက္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 y မၾကာေသးမီက ၎တို႔လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ (သို႔မဟုတ္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည့္) ပေရာဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 5 
မိနစ္ခန္႔ အခ်ိန္ေပးစဥ္းစားခိုင္းပါ။ တူညီေသာ ပေရာဂ်က္တစ္ခုထဲတြင္ အတူလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္/
လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသည့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အတူတြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ခုိင္းပါ။ ပါဝင္သူအေနျဖင့္ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပန္လည္အမွတ္ရႏိုင္သည့္ ပေရာဂ်က္ / အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါက 
အျခားသူ၏ ပေရာဂ်က္ / အစီအစဥ္တြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ထုိသူႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သင့္ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္- စိတ္ထဲတြင္ ေတြးယံုေတြးမိသည့္ ဥပမာ သာမကဘဲ ပိုမိုၿပီးျပည့္စုံသည့္ ဥပမာတစ္ခုေပးႏိုင္ရန္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အခ်ိန္ 5 မိနစ္ ေပးထားပါသည္။ ပေရာဂ်က္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏ 
ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေပးၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရန္ တုိက္တြန္းပါ။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ပေရာဂ်က္အတြင္းသုိ႔ မည္ကဲ့သုိ႔ ေကာင္းစြာ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည္ဟု ၎တုိ႔ ယူဆေၾကာင္း အကဲျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပေရာဂ်က္က႑အပါအဝင္ အကဲျဖတ္မႈ
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ပေရာဂ်က္အတြက္ စာႏွစ္ေၾကာင္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေရးသားခိုင္းပါ။ ေအာက္ပါဥပမာကုိ 
ဖတ္ျပပါ-

ေဒလီအျပင္ဘက္ရွိ ယာယီစခန္းတစ္ခုတြင္ လူဦးေရ 2,000 ပါသည့္ IDP မ်ားအား WASH 
အသံုးအေဆာင္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ WASH ပေရာဂ်က္တစ္ခု။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
နည္းလမ္းမ်ားကုိ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ၎တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ 
သိသာသည့္ ဟာကြက္မ်ားရွိေနခဲ့ပါသည္။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ယခင္ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္ GPC ၏ က႑အလုိက္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ကိုးကားခိုင္းပါ။

 y သင့္ပေရာဂ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က႑အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားသို႔သြားၿပီး 
ပေရာဂ်က္အတြင္း ျပည့္မီခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုကို ခ်ေရးခိုင္းပါ။ အက်ဳိးရလဒ္- ပေရာဂ်က္တြင္ 
မပါဝင္ခဲ့သည့္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ စာရင္း

မွတ္ခ်က္- PowerPoint ဆလုိက္တစ္ခုေပၚတြင္ ဤညႊန္ၾကားခ်က္ကို ေပးထားပါ။

 y ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား နားလည္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ အခန္းတြင္း လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈ၍ 
တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အတြဲလိုက္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ 

 y အတြဲ႔အခ်ဳိ႕ႏွင့္ တစ္ဦခ်င္းစီအား ၎တုိ႔၏ ပေရာဂ်က္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပေရာဂ်က္တြင္ မပါဝင္ခဲ့သည့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဥပမာတစ္ခုကို မွ်ေဝခိုင္းပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ဤဟာကြက္မ်ားကုိ ေနာက္ပိုင္းရက္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ 
ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုတြင္ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါ - ၎တို႔ခ်ေရးထားသည့္ စိတ္ကူးမ်ားကို 
ထိန္းထားခိုင္းပါ။

အရင္းအျမစ္ 9- 
GPC က႑အလိုက္ 
ေဆာင္႐ြက္ရ 
န္စာရင္းမ်ား (စာမ်က္ႏွာ 
178)

PPT ဆလိုက္

5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ- 

 Î ပေရာဂ်က္မ်ားကု ိဒီဇုိင္းေရးဆြဲရာတြင ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားရန ္

မၾကာခဏ ပ်က္ကြက္ေလ့ရွိၾကပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဟာကြက္မ်ားအား 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔အား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ တိက်ခုိင္လံုသည့္ အဆင့္မ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္။

PPT ဆလိုက္
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အပုိင္း 7 - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေဘးကင္းစြာ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈ
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- လက္ေတြ႔ ရင္ဆုံႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေဘးကင္းၿပီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီစြာ တုံ႔ျပန္ႏုငိ္ရန္ စြမ္းရည္မ်ားကုိ 
ဤသင္တန္းတြင္ ပံ့ပုိးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးျဖစ္ရပ္မ်ားကို မၾကာခဏ ၾကားေလ့၊ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ေတြ႔ႀကံဳရေလ့ရွ ိၿပီး 
မွားယြင္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ တံု႔ျပန္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းက ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္လူသာမ်ား ေနာက္ထပ္ ေဘးဒုကၡမ်ားထပ္မံ ႀကံဳေတြေစႏုငိ္သည္ကုိ ဤသင္တန္းတြင္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ 

*ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး သင္႐ိုးကုိ ၾသစေၾတးလ်ၾကက္ေျခနီအသင္း ‘ႏိုင္ငံတကာလူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း’ မွ ရယူၿပီး ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ျပင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်နိ္- 60 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳးိအစား - ေလ့က်င့္ခန္း / မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးျခင္း

သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

 ဤအပိုင္းတြင္-

 y အႏၱရာယ္မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္မည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ပါဝင္သူမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။

 y သင့္ေလ်ာ္သည့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ရည္ညႊန္းမႈတုိ႔အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ လက္ေတြ႔က်သည့္ ေလ့က်င္ခန္းမ်ားကုိ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးပါမည္။ 

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လက္ေတြ႔တြင္ ၎တုိ႔ ၾကားရႏိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ႀကဳံရႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဘးကင္းစြာႏွင့္ 
က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီစြာ မည္သုိ႔ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရမည္ကို ယုံၾကည္မႈရွိစြာ နားလည္ႏုိင္ပါမည္။

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î အလြဲသုံးစားျပဳသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိ ုတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္အႏၱရာယ ္မျဖစ္ေစေအာင ္

ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည ္အဓိကက်သည္ ့အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

 Î ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အထူးျပဳ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ၊ တရားေရးရာ၊ စိတ္ပညာဆိုင္ရာႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဝ
န္ေဆာင္မႈမ်ားထံ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းေပးႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား 
မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ၿပီး ၎အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုံမွန္ျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီး ဝန္ထမ္းအားလုံးတြင္ 
ရွိေနေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္။

 Î အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားရွိသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကသာ နည္းစနစ္က်သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ လူအခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y ရည္ညႊန္းေပးႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေၾကာင္း စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။

 y အရင္းအျမစ္ 10 ကို ျပင္ဆင္ပါ- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေဘးကင္းစြာတံု႔ျပန္ရန္အတြက္ ကတ္မ်ား 
(စာမ်က္ႏွာ 209)။

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 10- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေဘးကင္းစြာတံု႔ျပန္ရန္အတြက္ ကတ္မ်ား (စာမ်က္ႏွာ 209)

အရင္းအျမစ္ 11- PFA လက္ကမ္းစာေစာင္ (စာမ်က္ႏွာ 55-56 PFA လမ္းညႊန္ခ်က္) (စာမ်က္ႏွာ 210)

အရင္းအျမစ္ 12- နမူနာ SOP (စာမ်က္ႏွာ 212) 

PPT ဆလိုက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ-

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လက္ေတြ႔တြင္ ၎တုိ႔ ၾကားရႏိုင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ႀကဳံရႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ 
ေဘးကင္းစြာႏွင့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီစြာ မည္သို႔ တံု႔ျပန္ႏိုင္ရမည္ကုိ ယုံၾကည္မႈရွိစြာ နားလည္ႏုိင္ပါမည္။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္

20 မိနစ္ ေဘးကင္းၿပီး က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္

 y ပါဝင္သူမ်ားကို အဖြဲ႔မ်ား ခြဲပါ။ ေန႔စဥ္ လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ 
တိုက္႐ိုက္မ်က္ျမင္ႀကံဳေတြျခင္း သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အေၾကာင္းကို ၾကားရယုံၾကားရျခင္းျဖင့္ ထုိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည္ကုိ ရွင္းျပပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားက မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။

 y ေအာက္ပါဇာတ္ညႊန္းမ်ားကို က်ယ္ေလာင္စြာ ဖတ္ျပပါ။

သင္သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးပုိင္းတြင္ တိက်ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိသည့္ အစားအစာေဘးကင္းေရး 
အႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ မနက္အေစာပိုင္းတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပေရာဂ်က္တစ္ခုသို႔ သင္သြားေရာက္ 
လည္ပတ္ေနပါသည္။ ယင္းေနရာတြင္ သင္ရွိေနခ်ိန္၌ သင့္အုပ္စုရွိရာသုိ႔ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ 
အေျပးအလႊားေရာက္လာၿပီး မနက္အေစာပိုင္းက အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး တုိက္ခိုက္ခံရေၾကာင္းကုိ 
သင့္အဖြဲ႔အား ေျပာျပပါသည္။ အလြန္အမင္း စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးထံ ေကာင္ေလးက 
သင့္အားေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ 

 y အရင္းအျမစ္ 10 မွ အျဖဴေရာင္ကတ္မ်ားကို အုပ္စုအား ေပးပါ- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားကို 
ေဘးကင္းစြာတံု႔ျပန္ရန္အတြက္ ကတ္မ်ား။ ၎တို႔အား တုံ႔ျပန္မႈကတ္တစ္ကတ္စီကုိ ဖတ္ျပခိုင္းၿပီး လူတုိင္းကုိ 
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ား ေဆြးေႏြးခိုင္းပါ-

 y အႀကံျပဳထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ေဘးကင္းပါသလား သို႔မဟုတ္ ေဘးမကင္းပါသလား။
 y အဘယ္ေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ေဘးကင္းပါသလဲ / ေဘးမကင္းပါသလဲ။ 

အရင္းအျမစ္ 10-  
ကာကြယ္ေစာင္ ့
ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ 
ေဘးကင္းစြာတံု႔ 
ျပန္ရန္အတြက္ ကတ္မ်ား 
(စာမ်က္ႏွာ 209)

30 မိနစ္ ေဆြးေႏြးမႈ

 y လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုစီ အေၾကာင္း အနည္းငယ္ ေျပာဆုိၿပီး အုပ္စုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ေဘးကင္းသည္ 
သို႔မဟုတ္ ေဘးမကင္းပါဟု ခံစားရ၊ မရ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးမႈကို ဦးေဆာင္ပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y ေအာက္ပါတို႔အပါအဝင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ အကူအညီျဖစ္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား 
၎တို႔ကို လမ္းညႊန္ေပးပါ- စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေရွးဦးသူနာျပဳမႈ- ေျမယာလုပ္သားမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
ေရွးဦးသူနာျပဳမႈအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္သားမ်ားကို 
အသားက်ေအာင္မိတ္ဆက္ေပးရန္အတြက္ သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ လက္စြဲစာအုပ ္ႏွင့္ PFA လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား (အရင္းအျမစ္ 11) လက္ကမ္းစာေစာင္တစ္ေစာင ္ေပးပါ။ 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf

 y လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသုံးစားျပဳမႈ၏ ျဖစ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ နမူနာ 
SOP၏ မိတၱဴမ်ားကို လက္ကမ္းမွ်ေဝပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ရည္ညႊန္းေပးႏုိင္မည့္ အဆက္အသြယ္မ်ားႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား အပါအဝင္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္ရမည္အေပၚ ့အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္မွန္သမွ်ကို 
သတိျပဳမိျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းပါ။

မွတ္ခ်က္- အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သီးသန္႔ အရင္းအျမစ္တစ္ခုခုကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားပါက 
အခ်ိန္ေပးၿပီး ၎တုိ႔အား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝပါ။ 

 y လက္ကမ္းစာမ်ားကို အၾကမ္းဖတ္႐ႈရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အခ်ိန္ 5-10 မိနစ္ေပးၿပီး 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိ၊ မရွေိမးပါ။

အရင္းအျမစ္ 11- PFA 
လက္ကမ္းစာေစာင္ 
(စာမ်က္ႏွာ 55-56 PFA 
လမ္းညႊန္ခ်က္)  
(စာမ်က္ႏွာ 210)

အရင္းအျမစ္ 12- နမူနာ 
SOP 
(စာမ်က္ႏွာ 212) 
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5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ- 

 Î အလြဲသုံးစားျပဳသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ ္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိ ုတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္အႏၱရာယ ္

မျဖစ္ေစေအာင ္ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည ္အဓိကက်သည္ ့အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

 Î ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ အထူးျပဳ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ၊ တရားေရးရာ၊ စိတ္ပညာဆိုင္ရာႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ
ရွာက္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရည္ညႊန္းေပးႏုိင္မည့္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္ၿပီး ၎အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုံမွန္ျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီး 
ဝန္ထမ္းအားလုံးတြင္ ရွိေနေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္။

 Î အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္ေရးေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားရွိသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားကသာ နည္းစနစ္က်သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ 
လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံျခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

PPT ဆလိုက္

သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား

ေဆြးေႏြးမႈ
* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

တုံ႔ျပန္ခ်က္ကတ္တစ္ခုစီအတြက္ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားရပါမည္ - ေအာက္ပါလမ္းညႊန္ခ်က္ကို ၾကည့္ပါ-

တုံ႔ျပန္ခ်က္ကတ္ သင္တန္းပုိ႔ခ်သူအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

အမ်ဳိးသမီးအား နာက်င္ေနပါသလားဟု ေမးျမန္းပါ လြတ္ေျမာက္လာသူတစ္ဦးသည္ လက္ငင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိမရွိ စစ္ေဆးျခင္းသည္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပထမအဆင့္ ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေသးစိတ္ကို ေမးျမန္းပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အလြဲသုံစားအျပဳခံရသည့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးရန္ 
သင့္ေတာ္သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမရွိဘဲ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးရန္ 
သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူရန္ 
မည္သည့္အခါမွ် မႀကိဳးစားသင့္ပါ။ 

သူမကို တိုက္ခိုက္ျခင္းအတြက္ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အလြဲသုံစားအျပဳခံရသည့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးရန္ 
သင့္ေတာ္သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမရွိဘဲ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးရန္ 
သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူရန္ 
မည္သည့္အခါမွ် မႀကိဳးစားသင့္ပါ။

မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကုိ 
လြတ္ေျမာက္လာသူအား အေသးစိတ္ ေမးျမန္းပါ။

လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အလြဲသုံစားအျပဳခံရသည့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို အင္တာဗ်ဴးရန္ 
သင့္ေတာ္သည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမရွိဘဲ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးရန္ 
သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူရန္ 
မည္သည့္အခါမွ် မႀကိဳးစားသင့္ပါ။

မည္သည့္ တိက်ေသာ အကူအညီကုိသူမ လိုအပ္ပါသလဲ ေမးျမန္းပါ။ 
ပံ့ပိုးမႈ သို႔မဟုတ္ အကူအညီရရန္အတြက္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား 
သင့္အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးျခင္းသည္ သူမအတြက္ အဆင္ေျပ၊ မေျပ 
ေမးျမန္းပါ။

သင့္ေတာ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ၊ တိုင္ပင္ျခင္း၊ တရားေရးရာ) 
ရယူႏိုင္ေအာင္ လြတ္ေျမာက္သူတစ္ဦးကုိ ကူညီေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ 
အဆင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ နယ္ေျမရွိ 
ညႊန္းဆိုေပးႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈစာရင္းမ်ားကုိ ဝန္ထမ္းမ်ား ရထားသင့္ပါသည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးသူတစ္ဦးဦးထံသို႔ မဆက္သြယ္မီ လြတ္ေျမာက္လာသူထံမွ 
ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးျဖစ္သည့္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရယူထားရပါမည္။ 

က်န္းမာေရး၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ သို႔မဟုတ္ အျခာသက္ဆိုင္သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ထုိပုဂိၢဳလ္ထံ ေပးပါ။ 

လြတ္ေျမာက္လာသူ၏ ကုိယ္စား ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးသူမ်ားထံသို႔ 
ဆက္သြယ္ေပးမည္ကုိ ၎က မလိုလားပါက ၎တို႔အတြက္ အကူအညီျဖစ္ႏိုင္မည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးသူ၏ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ကုိ သင္ ေပးရပါမည္။ 

ယင္းအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္စကားမွ်မေျပာပါႏွင့္၊ ေနာက္မွ လုံၿခံဳမႈရွိမည့္ 
တစ္ေနရာရာမွ ရဲထံသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

၎တို႔ကုိယ္စား ရဲထံသို႔ဆက္သြယ္ေပးရန္ သင့္အား ေတာင္းဆုိထားၿပီး အသိေပးထားေသာ 
သေဘာတူညီခ်က္ မေပးထားသေ႐ြ႕ ၎တုိ႔ကုိယ္စား ရဲထံ ဖုန္းမေခၚသင့္ပါ။
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အျဖစ္အပ်က္အား သင့္မန္ေနဂ်ာ / ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ထမ္းအ
ဖြဲ႔ဝင္ထံသို႔ အစီရင္ခံၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုပါ။ 

အျဖစ္အပ်က္အား သင့္မန္ေနဂ်ာ / ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္ထံ အၿမဲ 
အစီအရင္ခံသင့္ပါသည္။ ၎တုိ႔ကတုံ႔ျပန္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္
ပံ့ပိုးေပးမႈမ်ားႏွင့္အတူ သင့္ကို ဆက္လက္ကူညီသြားပါလိမ့္မည္။ 

ယင္းက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ မိသားစု/အသင္းအဖြဲ႔ကိစၥ 
ျဖစ္ေနပါက မည္သည္မွ် မလုပ္ေဆာင္ပါႏွင့္။

ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈက ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
အျခား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၏ 
လြတ္ေျမာက္လာသူတစ္ဦးအား အလားတူ ပံ့ပုိးကူညီေပးသင့္ပါသည္။ 
အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ လက္မခံႏိုင္ဖြယ္ ကိစၥျဖစ္သည္။ 

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကို စစ္ေဆးပါ - သင္၏ေဘးကင္းေရး၊ 
အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ ထိခုိက္ခံရသည့္သူႏွင့္ 
အသင္းအဖြဲ႔၏ ေဘးကင္းေရး။

မည္သည့္အရာမွ် မေဆာင္ရြက္မီ သင္၊ အျခားဝန္ထမ္း၊ လြတ္ေျမာက္လာသူႏွင့္ 
အျခားအသင္းအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေဘးကင္းေၾကာင္း စစ္ေဆးသင့္သည္။ 
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အပုိင္း 8- လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြမဲွားစြာျပဳမူျခင္းမွ 
ကာကြယ္ေပးရန္ (PSEA) 
အေလးေပးေဆာင္ရြက္မႈ
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းတြင္ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး လုပ္သားမ်ားအတြက္ PSEA ၏ အေရးႀကီးပုံကို သတိျပဳမိေစၿပီး PSEA အေျခခံစည္းမ်ဥ္း 
ေျခာက္ခ်က္ကို ရွင္းျပေပးပါသည္။ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ေရာ အဖြ ဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ပါ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြမဲွားစြာျပဳမူျခင္း (SEA) 
မွ ကာကြယ္ရန္ မည္သည္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း စဥ္းစားေတြးေခၚရန္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေစသည္။ 

*ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးသင္႐ိုးအား 2008 ခုႏွစ္တြင္ PSEA လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖူလံုေရး (ECHA/ECPS) UN ႏွင့္ NGO 
အထူးတာဝန္အဖြ ဲ႔၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီမွ ဖန္တီးထားသည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး လမ္းညႊန္မွ ေကာက္ႏုတ္ရယူ မြမ္းမံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားထားပါ။ 
“သိကၡာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရန္” ႐ုပ္ရွင္အတြက္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားေသာ ဗားရွင္းႏွင့္ အလုိက္သင့္ျဖစ္ေစရန္ ၎အား PESA ၏ IASC အထူးတာဝန္အဖြ ဲ႔မွ 2013 ခုႏွစ္တြင္ 
ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည္။

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်နိ္- 50 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳးိအစား - DVD / မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးျခင္း 

သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

 ဤအပိုင္းတြင္-

 y လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြဲမွားစြာျပဳမူမႈ ျဖစ္ပ်က္ပုံ၊ ျပႆနာ၏ ျပင္းထန္ပုံႏွင့္ တားဆီးရန္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ရန္ 
မည္သည္တို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကုိ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ပုိမုိ သတိျပဳမိေစပါသည္။

 y လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေငြေပးျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အျခားအရွက္ရေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အျမတ္ထုတ္သည့္အျပဳအမူမ်ားကို 
တားျမစ္ျခင္းအား ဦးစားေပးထားသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ လြဲမွားစြာျပဳမႈမွ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အထူးစီမံခ်က္မ်ား (STSGB/2003/13) (SGB)အေပၚ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ 
တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွ အဓိက စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ရွင္းျပပါမည္။

 y လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြဲမွားစြာျပဳမႈ (လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္) ၏ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ SGB ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ သီးျခား က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကုိ 
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လုိက္နာရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးေပးရွင္းျပပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လြဲမွားစြာျပဳမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပင္မစည္းမ်ဥ္းေျခာက္ခုကို နားလည္ပါမည္။

 y လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လြဲမွားစြာျပဳမႈအား တားဆီးရန္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
မည္သည္တုိ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ကို သိရွိႏုိင္ပါမည္
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အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္သားမ်ားအေနျဖင္ ့SEA က်ဴးလြန္ျခင္းသည ္အလြန္အ႐ုပ္ဆိုးေသာ 

လက္မခံႏိုင္သည္ ့အျပဳအမူျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ယင္းသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္အတြက ္အလုပ္မွထုတ္ပစ္ခံရမည္။

 Î လူအမ်ားစုမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းလက္ခံထားသည့္အသက္အ႐ြယ္
တို႔အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း (အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ 
ကေလးမ်ား) အား တားျမစ္ထားသည္။ ကေလးတစ္ဦး၏ သက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြဲမွားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္က 
ေခ်ပခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။

 Î လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေငြေပးျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအရွက္ရေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
အျမတ္ထုတ္သည့္အျပဳအမူမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။ ယင္းတြင္ ထိခုိက္ခံရသည့္လူစုမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ 
အကူအညီ ေပးရျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ခံရသည့္လူစုမ်ားၾကားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ပတ္သက္မႈသည္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ မညီမွ်သည့္ အခြင့္အာဏာ အင္အားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ထားသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားက လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
အကူအညီေပးေရးအလုပ္အေပၚ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္သားတစ္ဦးသည္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအတြင္းျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေအဂ်င္စီတြင္ျဖစ္ေစ SEA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးဦးအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
သံသယျဖစ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက သူ သို႔မဟုတ္ သူမသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေအဂ်င္စီသတင္းပို႔ေရး 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဆုိပါ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံသင့္ပါသည္။

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္သားမ်ားသည္ SEA ကို ကာကြယ္တားဆီးသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီး ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ၎တုိ႔၏ က်င့္ဝတ္ကုိ အေကာင္အေထည္ေဖာ္ရန္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ 
တာဝန္ရွိသည္။ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ရွိ မန္ေနဂ်ာအားလုံးသည္ ဤပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ စနစ္မ်ားကို 
ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္တည္ေဆာက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ သင္တန္းမစမီ သိကၡာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရန ္
DVD ကို ၾကည့္ပါ။

 y သင္တန္းပုိ႔ခ်စဥ္ သင့္တင့္သည့္ျမန္ႏႈန္းရွိေသာ အင္တာနက္လိုင္းရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ သို႔မဟုတ္ သိကၡာျဖင့္ 
ထမ္းေဆာင္ရန ္DVD ကို ျပသႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

 y သင္တန္းမစတင္ခင္ PSEA ေမးခြန္းမ်ား / ႏုိင္ငံအတြင္း စုိးရိမ္္ပူပန္မႈမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ရမည့္ 
လူတစ္ဦးဦးရွိ၊ မရွိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။

 y PSEA ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈမရွိသည့္ သင္တန္းပုိ႔ခ်သူမ်ားအတြက္ အေမးမ်ားေမးခြန္းမ်ား (FAQ) 
လမ္းညႊန္ကို ႀကိဳတင္ဖတ္ထားရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ IASC မွ ေရးသားထားေသာ FAQ ကို အြန္လိုင္းတြင္ 
ေတြ႔ႏိုင္သည္။ http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/faqsseabyunpersonnelandpartners_
echaecpsunandngotaskforceonpsea_english.pdf 

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 13- သိကၡာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရန္ DVD (စာမ်က္ႏွာ 213)

အရင္းအျမစ္ 14- လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ လြဲမွားစြာျပဳမႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
အထူးစီမံခ်က္မ်ားအေပၚ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (စာမ်က္ႏွာ 214)

PPT ဆလိုက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
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သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ-

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လြဲမွားစြာျပဳမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပင္မစည္းမ်ဥ္းေျခာက္ခုကုိ 
နားလည္ပါမည္။

 y လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လြဲမွားစြာျပဳမႈအား တားဆီးရန္ႏွင့္ တံု႔ျပန္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မည္သည္တို႔ လုပ္ကုိင္ႏိုင္မည္ကုိ သိရွိႏုိင္ပါမည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္

20 မိနစ္ DVD - သိကၡာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရန္

 y ၾကည့္႐ႈရမည့္႐ုပ္ရွင္ကုိ IASC အထူးတာဝန္အဖြဲ႔မွ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး UN၊ NGO မ်ားႏွင့္ IOM တို႔အတြက္ 
ရည္႐ြယ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို ရွင္းျပေပးပါ။ ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးပြဲ 
ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ 

 y ေအာက္ပါလိပ္စာမွတစ္ဆင့္ သိကၡာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရန ္DVD ဗီဒီယိုကို ဖြင့္ပါ။ 

http://www.pseataskforce.org

အရင္းအျမစ္ 13- 
သိကၡာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရန္ 
DVD (စာမ်က္ႏွာ 213) 

20 မိနစ္ ေဆြးေႏြးမႈ

 y ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ေပးပါ။ ႏႈိးေဆာ္မႈမ်ားအျဖစ္ 
ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို အသုံးျပဳပါ-

 y ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။ တစ္ခုခုက အံ့ၾသစရာျဖစ္ေနပါသလား။ 
႐ႈပ္ေထြးေနပါသလား။ မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနပါသလာ။ မည္သည့္ပုံရိပ္က သင့္ကိုအမ်ားဆုံး 
ခံစားေစပါသလဲ။ ႐ုပ္ရွင္ကေန သင္ဘာေတြရလိုက္ပါသလဲ။ ယခင္မသိဖူးသည့္ 
တစ္ခုခုမ်ားသိလိုက္ရပါသလား။

 y ႐ုပ္ရွင္က ေမးခြန္းမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ သံသယတစ္ခုခု ျဖစ္ေစပါသလား။
 y လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္္မႈႏွင့္ လြဲမွားစြာျပဳမႈ၏ သက္ေရာက္မႈက မည္သည္ဟု 

သင္ထင္ပါသလဲ။ ဒုကၡသည္ေတြကိုလား။ အသင္းအဖြဲ႔ကိုလား။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အလုပ္တြင္လား။ အစိုးရႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးအေပၚတြင္လား။

 y ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြဲမွားစြာျပဳမႈကို တားဆီးေပးမည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားတစ္ခုရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ သင္မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ျဖည္ဆည္းႏိုင္မည္ဟု ထင္ပါသလဲ။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ လြဲမွားစြာျပဳမႈ (ST/SG/2003/13) (SGB) မွ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအတြက္ အထူးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ပါသည့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ 
တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ လက္ကမ္းစာေစာင္ ပံ့ပိုးေပးပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူတစ္ဦးအား အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၏ အပိုင္း 1 တြင္ 
ပါဝင္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လိင္ဆိုင္းဆိုင္ရာ လြဲမွားစြာျပဳမႈ၏ အဓိပၸါယ္မ်ားကို ဖတ္ျပခိုင္းပါ။ 
ေဝါဟာရမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို နားလည္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y ႏိုင္ငံအလုိက္ ရင္းျမစ္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေဝပါ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ PSEA ေမးခြန္းမ်ား / 
စုိးရိမ္ဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကူညီေပးႏုိင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဆံက္သြယ္ပါ။ 

အရင္းအျမစ္ 14- 
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ 
တရားဝင္ထုတ္ျပန ္
ေၾကညာခ်က ္
(စာမ်က္ႏွာ 214)
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5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ- 

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္သားမ်ားအေနျဖင္ ့SEA က်ဴးလြန္ျခင္းသည ္

အလြန္အ႐ုပ္ဆိုးေသာ လက္မခံႏိုင္သည္ ့အျပဳအမူျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင္ ့ယင္းသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္အတြက ္

အလုပ္မွထုတ္ပစ္ခံရမည္။

 Î လူအမ်ားစုမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းလက္ခံထားသည့္အသက္အ႐ြယ္တို႔အား 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း (အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား) 
အား တားျမစ္ထားသည္။ ကေလးတစ္ဦး၏ သက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြဲမွားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္က 
ေခ်ပခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။

 Î လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေငြေပးျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအရွက္ရေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
အျမတ္ထုတ္သည့္အျပဳအမူမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။ ယင္းတြင္ ထိခုိက္ခံရသည့္လူစုမ်ား၏ 
ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အကူအညီ ေပးရျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ 

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ထိခုိက္ခံရသည့္လူစုမ်ားၾကားတြင္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပတ္သက္မႈသည္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ မညီမွ်သည့္ အခြင့္အာဏာ အင္အားေပၚတြင္ 
အေျခခံသည့္အတြက္ေၾကာင့္ တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ထားသည္။ ထိုသို႔ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားက 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီေပးေရးအလုပ္အေပၚ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ 
ဂုဏ္သိကၡာကို ေလ်ာ့ပါးေစပါသည္။

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္သားတစ္ဦးသည္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုအတြင္းျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေအဂ်င္စီတြင္ျဖစ္ေစ SEA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးဦးအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 
သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက သူ သို႔မဟုတ္ သူမသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ေအဂ်င္စီသတင္းပို႔ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဆုိပါ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံသင့္ပါသည္။

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္သားမ်ားသည္ SEA ကို ကာကြယ္တားဆီးသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီး ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ၎တုိ႔၏ က်င့္ဝတ္ကုိ အေကာင္အေထည္ေဖာ္ရန္ 
ျမႇင့္တင္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ရွိ မန္ေနဂ်ာအားလုံးသည္ ဤပတ္ဝန္းက်င္ကို 
ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ စနစ္မ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္တည္ေဆာက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။

PPT ဆလိုက္

သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြမဲွားစြာျပဳမႈကို တားဆီးေပးမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရမည့္ 
တာဝန္ဝတၱရားတစ္ခုရွပိါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုတြင္ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးအရ သင္မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ျဖည္ဆည္းႏိုင္မည္ဟု ထင္ပါသလဲ။

တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္သည္-

 y က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကို လက္မွတ္ထိုးျခင္းႏွင့္ ပါဝင္သည့္စာသားမ်ားကို သိရွ ိျခင္း
 y က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတြင္ပါသည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးကို ေတာင္းဆိုျခင္း
 y သံသယျဖစ္မႈတစ္ခုခုကို မည္ကဲ့သို႔အစီရင္ခံမည္ကို သင္ကုိယ္တုိင္ သိေအာင္လုပ္ျခင္း
 y သံသယျဖစ္မႈတစ္ခုခုကို အစီရင္ခံျခင္း (စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္)
 y မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင့္အဖြ ဲ႔သည္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း၊ PSEA စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သတိျပဳမိၿပီး မည္ကဲ့သို႔တားျမစ္ရန္ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ရမည္ကို 

ေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ 

“အျခားသူတစ္ဦးထံမွ ေငြေၾကးအရ၊ လူမႈေရးအရ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးအရ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ အပါအဝင္ အားနည္းခ်က္၊ ကြ ဲျပားသည့္ 
အာဏာ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ သုိ႔မဟုတ္ လြမဲွားစြာျပဳမူရန္ ႀကံစည္ထားထုတ္မႈ တစ္ခုခု။”

အျမတ္ထုတ္မႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ ပတ္သက္မႈမ်ား၏ ဥပမာ အနည္းငယ္တြင္ အလားအလာရွသိည့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ဒုကၡသည္/IDP ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ 
ထိခုိက္ခံရသည့္လူစုမ်ား၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ျပႆနာမ်ား၏ သားေကာင္မ်ား၊ လိင္လုပ္သားႏွင့္ ပတ္သက္မႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

 y အားနည္းခ်က္ရွသိည့္ လူစုမ်ားအၾကားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနရသည့္ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကူညီေပးရမည့္ လူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက 
အာဏာရွသိည့္ အေျခအေနတြင္ ရွသိည္ကုိ မွတ္သားထားပါ။ ဤအေနအထားက လြမဲွားစြာျပဳမႈအတြက္ အလားအလာကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ၿပီး ကၽြႏုပ္္တို႔၏ 
ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ သတိဝီရိယရွမိႈ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူ (သို႔မဟုတ္ ႀကံစည္အားထုတ္ထားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
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ျဖစ္ရပ္) တြင္ တိုက္႐ုကိ္ မပတ္သက္သည့္တုိင္ အထက္ပါ နည္းလမ္း 3 ခုမွ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွေိနပါက၊ သူ/သူမ၏ အားထုတ္မႈသည္လည္း 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြမဲွားစြာျပဳမႈ

 “အဓမၼနည္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ မညီမွ်သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီနင္းျပဳေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ 
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ သေဘာသဘာဝအရ အမွန္တကယ္ သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈ။”

လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ လြမဲွားစြာျပဳမႈ ျဖစ္ေပၚရန္ အမွန္တကယ္ အဓမၼလုပ္ကိုင္ျခင္း မလိုအပ္ပါ။ မညီမွ်ေသာ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳေသာ အေျခအေနမ်ားရွသိည့္ 
အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ႏုငိ္သည္။

မညီမွ်သည့္ အေျခအေန၏ ဥပမာတစ္ခုမွာ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္ၾကား ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳေသာ အေျခအေနမ်ား၏ ဥပမာတစ္ခုမွာ အက်ဳးိခံစားသူအေနျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံရန္ သေဘာမတူသေ႐ြ႕ အကူအညီေပးေရးလုပ္သားက ေဝစုေပးရန္ 
ျငင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ဳးိခံစားသူက လိင္ဆက္ဆံရန္ သေဘာတူပါက အကူအညီေပးေရး လုပ္သားက အပိုေဝစုေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 y အထက္ပါ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွစ္ခုစလံုးအရ မေအာင္ျမင္သည့္တုိင္ ႀကိဳစားအားထုတ္မႈ ျပဳထားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳလုပ္ထားလွ်င္လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြမဲွားစြာျပဳမႈ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ကို မွတ္သားထားပါ။ ဥပမာ ကေလးသူငယ္အား လိင္ဆက္ဆံရန္ ေျပာဆိုေနျခင္းက 
တားျမစ္ထားေသာ အျပဳအမူတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

 y အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွစ္ခုစလံုးအရ အမ် ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအၾကားအျပင္ လိင္တူမ်ားအၾကားတြင္ပင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ 
ျဖစ္ေပၚႏုငိ္သည္ကုိ မွတ္သားထားပါ။ SGB တြင္ လိင္တူ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြမဲွားစြာျပဳမႈ ပါဝင္ပါသည္။ 

 y အသိေပးၿပီးျဖစ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းေလ့ရွသိည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပမထားသည့္အျပင္ ယင္းႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ျခင္းမရွေိၾကာင္း မွတ္သားထားပါ။ (သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ (မ်ား) က အသိေပးၿပီးျဖစ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ဆုိသည္မွာ ေဖာ္ျပပါကုိ ဆုိလုိေၾကာင္း 
ရွင္းျပလုိစိတ္ ရွႏုိငိ္ပါသည္ 1)သေဘာတူညီခ်က္ေပးသည့္လူက သူ/သူမ သေဘာတူလုိက္သည့္ အရာ၏ ပတ္သက္မႈမ်ားကို နားလည္ရပါမည္၊ 2) 
သေဘာတူညီခ်က္ေပးသည့္လူက သူမအေနျဖင့္ ျငင္းဆုိႏုငိ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ နားလည္ၿပီး ယင္းသုိ႔ ေျပာပုိင္ခြင့္ ရွရိပါမည္။) ကေလးသူငယ္မ်ား 
(ကေလးသူငယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ား) 
သည္ ၎တို႔ သေဘာတူေနသည့္ အရာ၏ ပတ္သက္မႈမ်ားကုိ နားလည္ရန္ လံုေလာက္သည့္ ရင့္က်က္မႈ မရွေိသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးခြင့္ 
မရွႏိိုင္ပါ။ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားျဖင့္ဆိုပါက အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူက လိင္ဆက္ဆံရန္ ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးျဖစ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေပးခဲ့သည့္တုိင္ 
မညီမွ်ေသာ ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အျခားအေျခအေနမ်ား ရွေိနေသးသည့္အတြက္ ယင္းက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ သို႔မဟုတ္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြမဲွားစြာျပဳမႈတြင္ ဆက္လက္အက်ဳးံဝင္ေနပါသည္။
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အပုိင္း 9- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
ေပါင္းစပ္ညႇႏိိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ 
ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က-္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇႏိိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ မည္သည့္လႈပ္ရွားသူမ်ားတြင္ တာဝန္ရွသိည္ကို ဤသင္တန္းတြင္ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပါမည္။ မည္သူက မည္သည့္အရာကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္ကုိ သိရွရိန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ IASC ႏွင့္ GPC မွွ ရွင္းလင္းေသာ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ဤသင္တန္းတြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇႏိိႈင္းထည့္သြင္းထားေ
ၾကာင္းကို မည္ကဲ့သို ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိလည္း ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ပါမည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်နိ္- 1 နာရီ 

သင္တန္း အမ်ဳးိအစား - ေလ့က်င့္ခန္း / ေဆြးေႏြးျခင္း / PowerPoint

သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ လက္ေတြ႔တြင္ မည္သူ႔ထံ၌ တာဝန္ရွိသည္ကို 
ရွင္းလင္းေျပာျပေပးပါမည္။ 

 y ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း
အတြက္ စိတ္ကူးမ်ား မွ်ေဝၾကေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာ၌ သံႏၷ႖ိဌာန္ခ်၍ အျခားသူမ်ာကို ပံ့ပိုးကူညီၾကေ
စရန္တိုက္တြန္းအားေပးၿပီး ယင္းကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အေတြးမ်ားကုိလည္း ပံ့ပုိးေပးပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ 
အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္

 y ႏိုင္ငံတြင္းေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ (ယခု SRP) လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
ႏိုင္ငံ အဖြဲ႔ (HCT) ႏွင့္ အျခားအစုအဖြဲ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္
ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ စိတ္ကူးေကာင္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိ ုေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအား အဆင္ေျပေအာင ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင ္

အစုအဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္းႏွင္ ့အစုအဖြဲ႔ဝင္အတြင္း ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည ္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရာ၌ 
လက္ေတြ႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔သည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေနၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ အစုအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ေပါင္း
စပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက 
အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

ျပင္ဆင္ျခင္း  y လတ္တေလာ ေပါင္းစည္းထားသည့္ အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို မည္မွ် ေပါင္းစပ္
ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သုေတသနလုပ္ပါ။ 

 y ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ လက္ရွိ သုိ႔မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚျခင္းရွိမရွိ သုေတသနလုပ္ပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 15- တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (စာမ်က္ႏွာ 217) 
အရင္းအျမစ္ 16- IASC ေၾကညာခ်က္ 2013 (စာမ်က္ႏွာ 218) 
အရင္းအျမစ္ 17- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ GPC အႀကံျပဳခ်က္ စာရြက္ (စာမ်က္ႏွာ 220)
အရင္းအျမစ္ 18- ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ (စာမ်က္ႏွာ 221)
PPT ဆလိုက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား
PPT ဆလုိက္ - ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြ
က္ လမ္ညႊန္ခ်က္
PPT ဆလိုက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္



144  အစိမ္းေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 9

သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား

5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ-

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳရန္

 y ႏိုင္ငံတြင္းေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ (ယခု SRP) လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ HCT ႏွင့္ 
အျခားအစုအဖြဲ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း
ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ စိတ္ကူးေကာင္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္ 

20 မိနစ္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

  y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းရာတြင္ မည္သူတို႔ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကိေုတြးေတာ
စဥ္းစားခိုင္းပါ။ လွန္၍ရေသာကားခ်ပ္ေပၚတြင္ စိတ္ကူးမ်ားကို ခ်ေရးပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား လက္ကမ္းစာကို ၾကည့္ၿပီး အဓိကက်ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိေုျပာျပေပးပါ။ 

 y က႑အသီးသီးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ္လည္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔သည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအား 
ပံ့ပိုးေပးရန္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္ကိအုသားေပးေျပာျပပါ။ 

 y IASC ေၾကညာခ်က္ 2013 ၏ မိတၱဴမ်ားကို လက္ကမ္းေဝေပးၿပီး စက္မ်က္ႏွာ 2 ရွိ ဒုတိယစာပိုဒ္မွ 
ေနာက္ဆုံးစာပိုဒ္အထိ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိဖုတ္ခိုင္းပါ။

“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ားသညက္ာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈ
င္းထည့္သြင္းျခင္း အပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ျဖစ္တည္လာရန္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ပံ့ပိုးရာတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ 
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္”

 y လက္ေတြ႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔၏ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
တာဝန္ဝတၱရားအတိအက်ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ GPC အႀကံျပဳခ်က္စာ႐ြက္ထဲတြ
င္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံသို႔ မိတၱဴမ်ား ေပးေဝပါ။ 

 y လက္ကမ္းစာမ်ားကို အၾကမ္းဖတ္႐ႈရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အခ်ိန္ 5-10 မိနစ္ေပးၿပီး 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိ၊ မရွေိမးပါ။

စကၠဴကားခ်ပ္ႏွင့္ 
ေရးမွတ္ရန္ မင္တံမ်ား 

အရင္းအျမစ္ 15- 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ 
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
(စာမ်က္ႏွာ 217) 

အရင္းအျမစ္ 16- IASC 
ေၾကညာခ်က္ 2013 
(စာမ်က္ႏွာ 218) 

အရင္းအျမစ္ 17- 
ကာကြယ္ေစာ 
င့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ားအ 
တြက္ GPC အႀကံျပဳခ်က္ 
စာရြက္ (စာမ်က္ႏွာ 220)
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30 မိနစ္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ေပါင္းစ
ပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ 
အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

 y အဓိက စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အဓိက အခ်က္မ်ားကုိ အသားေပးေဖာ္ျပလ်က္ ေပါင္းစည္းထားေသာ 
အယူခံဝင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ကုိ PowerPoint ဆလိုက္ျဖင့ရ္ွင္းျပေပးပါ။

အဓိက စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား-

 y 2014 ခုႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာက် တံု႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း - လမ္းညႊန္ခ်က ္
 y 2014 ခုႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာက် တံု႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္ – မွတ္ခ်က္ေရးသြင္းထားေသာ ပုံစံျပား 
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ မွတ္စု
 y 2015 ခုႏွစ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက် တံု႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္ လမ္းညႊန္ခ်က္

အဓိကအခ်က္မ်ား -

 y SRP အတြင္း အစုအဖြဲ႔အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိုင္းထည့္သြင္းျခင္းအ
တြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဖာ္ျပရပါမည္။

 y SRP အစီအစဥ္ကုိ အျပဳ ေရးဆြဲမႈအျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏိုင္းထည့္သြင္းျခင္းအ
တြက္ ပညာရပ္ေဝါဟာရမ်ားကုိ အစုအဖြဲ႔ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သူမ်ားက သေဘာတူလက္ခံရပါမည္။

မွတ္ခ်က္- စာရင္းလုပ္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အား www.unocha.org/cap/resources/policy-guidance 
မွတစ္ဆင့္ အြန္လုိင္းတြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားအုပ္စုမ်ားခြဲၿပီး အုပ္စုမ်ားအား ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္း 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားေပးပါ။ ဤသည္တို႔မွာ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္းထဲသို႔ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား အျခားႏုိင္ငံမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ 
တရားဝင္ေပါင္းစည္းထားသည္ကုိ ျပသသည့္ဥပမာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

 y ဥပမာမ်ားကို သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အုပ္စုမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ အုပ္စုမ်ားအားညႊန္ၾကားပါ-

 y ၎တို႔၏ အေျခအေနတြင္ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္း စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားထဲသို႔ ကာကြယ္ေစာ
င့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ တရားဝင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမည္။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

 y လာမည့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ
က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 
မည္သည့္ခိုင္လုံေသာအဆင့္ဆင့္မ်ား ၎တို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ စိတ္ကူမ်ားကုိ မ်က္ႏွာစုံညတီိုင္ပင္ ၍ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ။ 

PPT ဆလိုက္

အရင္းအျမစ္ 18- 
ေပါင္းစည္းထားေသာ 
အယူခံဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွ 
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ 
(စာမ်က္ႏွာ 221)

5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ- 

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိ ုေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအား အဆင္ေျပေအာင ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင ္

အစုအဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္းႏွင္ ့အစုအဖြဲ႔ဝင္အတြင္း ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည ္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးရာ၌ 
လက္ေတြ႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔သည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္ေနၿပီး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ျဖစ္ေပၚလာရန္မွာ အစုအဖြဲ႔ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

 Î လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို 
ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

PPT ဆလိုက္ 
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သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ေတြးေတာစဥ္းစားျခင္း သင္တန္းမွတစ္ဆင့္ ေအာက္ပါလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ခြ ဲျခားသတ္မွတ္သင့္ပါသည္-
 y အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ား
 y အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္း လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ CBO မ်ား 
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အသင္းအဖြ ဲ႔ (NGO မ်ား၊ Red Cross and Red Crescent, UN လႈပ္ရွားသူမ်ား)
 y က႑အလုိက္ဝန္ထမ္းႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြ ဲ႔မ်ား
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ထမ္းႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြ ဲ႔မ်ား
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ႏိုင္ငံ အဖြ ဲ႔ 
 y အစိုးရ ရာထူးအားလုံး 

အစုအဖြ ဲ႔မ်ားကို ဖြ ဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကိုလည္း ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ကို မွတ္သားထားပါ- 

 y ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔
 y လက္ေတြ႔ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔မ်ား
 y အစုအဖြ ဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေအဂ်င္စီမ်ား 
 y နယ္ပယ္အားလံုးမွ အစုအဖြ ဲ႔ အဖြ ဲ႔ဝင္မ်ား
 y UN OCHA 
 y ့အစုအဖြဲ႔ဝင္ အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း ဖုိရမ္ (ဗဟာဗ်ဴဟာအဆင့္တြင္၊ အစုအဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းကုိ HCT မွတစ္ဆင့္ 

HC က ဦးစီးေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္အဆင့္တြင္ OCHA မွ ေထာက္ပံ့ထားသည့္အစုအဖြဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ဦစီးေဆာင္႐ြက္ေပးသည္)

တာဝန္ယူမႈနယ္ပယႏ္ွင့္အတူ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၏ အေရးႀကီးပုံအတြက္ အထူးအေလးေပးပါ--

တာဝန္ယူမႈနယ္ပယ္မ်ား

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

အေရးေပၚ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိသည္မွာ အေရးေပၚအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ လြမဲွားစြာျပဳျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၊ 
အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔အား တားဆီး၊ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနဆုိသည္မွာ 'လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ 
သုိ႔မဟုတ္ လူမႈေရးႏွင့္ တရားေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယုိယြင္းပ်က္စီးေနမႈတုိ႔၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အသက္ရွင္သန္ေနထုိင္ႏုငိ္မႈ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ၊ ယင္းသည္ ေဒသခံမ်ား ေျဖရွင္းႏုငိ္စြမ္းရွသိည့္ အေျခအေနကုိ 
ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ သုိ႔မဟုတ္ မေျဖရွင္းႏုငိ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစုအဖြ ဲ႔အတြင္းရွ ိ တာဝန္ယူမႈနယ္ပယ္ (AoR) 
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းကုိ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အုပ္စု (CPWG) မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
AoR အတြက္ စီစဥ္ထားသည့္ ဗဟိုေအဂ်င္စီအျဖစ္ UNICEF သည္ CPWG ႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ၎သည္ ေနာက္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းကုိ ပံ့ပုိးေပးသူ ျဖစ္သည္။

က်ား/မဆိုင္ရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္း

ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစုအဖြ ဲ႔အတြင္း၊ က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္း (GBV) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ဗဟိုေအဂ်င္စီမ်ားျဖစ္သည့္ 
ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားဆုိင္ရာ ရန္ပုံေငြ (UNICEF) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပုံေငြ (UNFPA) တုိ႔က ပူးတြတဲာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ကာ ၎တို႔သည္ ေနာက္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
နည္းလမ္းကုိ ပံ့ပုိးေပးသူ ျဖစ္သည္။ 

က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္း (GBV) ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဆႏၵမပါဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္၊ အမ်ဳးိသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားၾကားရွ ိ 
လူမႈေရး အေၾကာင္းျပဳ ကြ ဲျပားျခားနားခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အႏၱရာယ္ေပးေသာ မည္သည့္အျပဳအမူကိုမဆို ေဖာ္ျပရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ အမ်ဳးိသားမ်ားႏွင့္ 
ေယာက္်ားေလးမ်ားသည္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွ ိ္ GBV (အထူးသျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ) အမ်ဳးိအစားအခ်ဳ႕ိ၏ သားေကာင္မ်ား/လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားျဖစ္ႏုငိ္ေသာ္လည္း GBV 
သည္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာသက္ေရာက္မႈရွေိနပါသည္။ လူ႔သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ GBV ဥပမာမ်ားတြင္ -လူကုန္ကူးျခင္း၊ 
ကေလးသူငယ္အား လက္ထပ္ျခင္း၊ အမ်ဳးိသမီး လိင္အဂၤါ ဖ်က္ဆီးျခင္း/ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ တင္ေတာင္းရေသာပစၥည္း/သတို႔သမီးတန္ဖိုးကို 
အလြသဲံုးစားျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာမညႇဳးိႏြမ္းေစရန္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အိမ္တြင္း သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွ ီးေသာ လက္တြေဲဖာ္အား အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အေမြအႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
ဆုံး႐ႈ ံးျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအား လြမဲွားစြာျပဳမႈမ်ား အပါအဝင္ လိင္ေ႐ြး၍ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ခုိင္းမႈ၊ အစားအစာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ မတူညီေသာ ရယူခြင့္၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြမဲွားစြာျပဳမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။
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အိမ္ရာ၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံု

အိမ္ရာ၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံု (HLP) ျပႆနာမ်ားသည္ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ ေဘးအႏၱရာယ္တို႔ေၾကာင့္ အစပ်ဳးိျဖစ္ေပၚသည့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္
ရာ ျပႆနာတိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚပါသည္။

အိမ္ရာ၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုအတြက္ တာဝန္ယူမႈနယ္ပယ္ (HLP AoR) အား 2007 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖန္တီးခဲ့သည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ HLP ဗဟိုေအဂ်င္စီ၊ UN 
ျပည္သူမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္မႈ အစီအစဥ္ (UNHANITAT) က လႈပ္ရွားသူမ်ားစြာအား ေခၚေဆာင္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ HLP AoR ႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္သည္။ 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဆိုင္ရာ 

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဆိုင္ရာ အေရးေပၚ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက သက္ေရာက္သည့္လူစုမ်ားအတြက္ ေၾကာက္လန္႔စရာမလိုဘဲ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ 
သြားလာႏိုင္ရန္၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္္ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္အတြက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူမ်ားအတြက္ ကင္းလွည့္မႈမ်ားလု
ပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေစပါသည္။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအား အလုံးစုံလူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အျပည့္အဝ 
ေပါင္းစည္းထားရန္မွာ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ UNMAS သည္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ၿပီး တာဝန္ယူမႈနယ္ပယ္အတြက္လည္း 
တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ႏုငိ္ငံတကာ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ UNMAS သည္ ေနာက္ဆုံးေနာက္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းကုိ ပံ့ပုိးေပးသူ ျဖစ္သည္။

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2

အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ယခင္ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းသုိ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား 
ထည့္သြင္းထားျခင္း ရွမိရွႏိွင့္ ထည့္သြင္းထားပါက မည္မွ်ေကာင္းမြန္စြာ တရားဝင္ေပါင္းစည္းထားေၾကာင္းကုိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက သတိမူမိမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤသည္မွာ 
ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနပါက ၎တို႔အား ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခု ေျပာင္းေမးပါ။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေနာက္ဆုံးအယူခံဝင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
နည္းလမ္းမ်ားကုိ မည္မွ် ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားေၾကာင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို အေၾကာင္းၾကားရန္ မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးမႈကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 3

စိတ္ကူးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သင့္သည္- 

 y က႑အလုိငက္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းၾကရန္ ေထာက္ခံမႈ
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ မည္ကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္ညႇႏိိႈင္းထည့္သြင္းမည္ကုိ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

က႑အလုိက္အစုအဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း 
 y ေပါင္းစပ္ညႇႏိိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစေရး က႑အလုိက္အစုအဖြ ဲ႔ႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔အား 

ေတာင္းဆိုရန္ 



148  အစိမ္းေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 9



အစိမ္းေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 10  149

အပုိင္း 10- ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- ဤသင္တန္းတြင္ လက္ေတြ႔ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ အသုံးျပဳ၍ အစီအစဥ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ပေရာဂ်က္အဆင့္အျပင္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ 
ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈအဆင့္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို မည္ကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရမည္ကို လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပပါမည္။ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္အစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွ ီးကၽြမ္းဝင္မႈရွသိည့္ ပေရာဂ်က္ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုျဖင့္ လမ္းညႊန္ေပးပါမည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်နိ္- 1 နာရီ 40 မိနစ္ 

သင္တန္း အမ်ဳးိအစား - အုပ္စုဖြ ဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း / ေလ့က်င့္ခန္း / ေမးျမန္းမွတ္သားျခင္း / PowerPoint 

သင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်မႈဆိုင္ရာ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား

ဤအပိုင္းတြင္-

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါမည္ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေ
ရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည္သြင္းျခင္းအတြက္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ့္ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
GPC ၏ က႑အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား၏ အသံုးျပဳပုံကုိ ရွင္းျပၿပီး လက္ေတြသ႐ုပ္ျပပါမည။္

 y သီးသန္႔ ပေရာဂ်က္ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးပါမည္။

သင္ယူျခင္း ရလဒ္မ်ား ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ့္ဆံုး 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ GPC က႑အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားအား သတိျပဳမိၿပီး နားလည္လာပါလိမ့္မည။္ 

 y အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အလုပ္တြင္ 
အက်ဳိးရွိစြာအသုံးခ်ႏိုင္ပါမည္။

 y ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ပါမည္။ 

အဓိက အမွာစကားမ်ား  Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင ္ထိေရာက္မႈရွိေစရန ္၎အား 
သတ္မွတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ ္ခိုင္လုံေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္၊ 
လူႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား သင့္ေတာ္စြာ ပံ့ပိုးထားေပးဖို႔ရန္ လိုအပ္သည္။

ျပင္ဆင္ျခင္း  y ေလ့က်င့္ခန္း၏ ပထမဆင့္တြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဟာကြက္မ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား ႀကိဳးစားရွာေဖြ 
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေသာအစီအစသ္တစ္ခုရွိသည့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ၿပီးေျမာက္ထားသည့္ MAP (ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္သည့္ 
ဟာကြက္မ်ားႏွင့္အတူ) တစ္ခု ရွိထားပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားတြင္ တစ္ဦးခ်င္းေပးထားသည့္ မိတၱဴမ်ားမရွိပါက အကိုအကားျပဳႏိုင္သည့္ 
GPC ၏ က႑အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ္႔ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ မိတၱဴမ်ားကုိ ျပင္ထားပါ။

အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 9- GPC က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား (စာမ်က္ႏွာ 178)

အရင္းအျမစ္ 19- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး 
အနိမ္႔ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (စာမ်က္ႏွာ 222) 

အရင္းအျမစ္ 20- ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္ အလြတ္ (စာမ်က္ႏွာ 223)

အရင္းအျမစ္ 21- အနိမ့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နမူနာ MAP (ဥပမာ 224)

PPT ဆလိုက္ - သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

PPT ဆလုိက္ - လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္ ေလ့က်င့္ခန္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

PPT ဆလုိက္ - အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္



150  အစိမ္းေရာင္ သင္႐ိုး အပုိင္း 10

သင္တန္း အစီအစဥ္

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား
5 မိနစ္ မိတ္ဆက္

 y သင္တန္းမွ ရရွိလာမည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကို PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငတ္င္ျပေပးပါ-

ဤသင္တန္းၿပီးသြားပါက ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ 
အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ့္ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ GPC က႑အလုိက္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားအား သတိျပဳမိၿပီး နားလည္လာပါလိမ့္မည္။

 y အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ကိုယ္ပိုင္အလုပ္တြင္ 
အက်ဳိးရွိစြာအသံုးခ်ႏိုင္ပါမည္။

 y ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ပါမည္။ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး 
အနိမ့္ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္G့PC ၏ က႑အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား၏ မိတၱဴရွိေနေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိမရွေိမးပါ။

PPT ဆလိုက္ 

အရင္းအျမစ္ 9- 
GPC က႑အလုိက္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန ္
စာရင္းမ်ား  
(စာမ်က္ႏွာ 178)

အရင္းအျမစ္ 19- 
ကာကြယ္ေစာင္ ့
ေရွာက္ေရးနည္း 
လမ္းမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြ 
င္ျခင္းအတြက္ 
အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ ္
ေျမာက္ေရး အနိမ္႔ဆံုး 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
(စာမ်က္ႏွာ 222)

10 မိနစ္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ မိတ္ဆက္ျခင္း 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ 
၎အား သတ္မွတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ခိုင္လုံေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားဖို႔ 
လိုအပ္ေၾကာင္းရွင္းျပပါ။ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
စီစဥ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံတစ္ခုု ပံ့ပိုးေပးထားသည္ 
- ၎တုိ႔သည္ အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ေျပး GPC သင္တန္း 
လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အသုံးဝင္ေသာ ကိရိယာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y မည္သည္က ေအာင္ျမင္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္ (ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုခု၏) 
ျဖစ္ေစေၾကာင္းကုိ မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးလ်က္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ အစ္ထုတ္ပါ။ စိတ္ကူးမ်ားတြင္ 
ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သင့္သည္-

 y အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
 y အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ တာဝန္ဝတၱရား
 y တိက်ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
 y ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
 y ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း လိုအပ္သည္ 
 y အသုံးစရိတ္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္း

 y ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး အစီအစဥ္တစ္ခု ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္ေနရမည္ကို 
အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပပါ-

 y အကဲျဖတ္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အေျခခံက်ေသာေလ့လာမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ နားလည္ထားသည့္ 
ဟာကြက္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားရပါမည္

 y အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိရပါမည္ 
 y လိုအပ္ပါက ကုန္က်စရိတ္ရွိရပါမည္ (အခ်ဳိ႕ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက 

ေငြေၾကးပတ္သက္မႈမရွိပါ) 
 y လက္ေတြ႔က်ရပါမည္
 y တိုင္းတာ၍ ရႏိုင္ရပါမည္။ 
 y စီမံခန္႔ခြဲေရး၏ ပံ့ပိုးမႈ ရွိရပါမည္ 
 y ေျပာင္းလဲမႈကို ေျခရာခံရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးစနစ္ ရွိရပါမည္
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 80 မိနစ္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း 

40 မိနစ္

20 မိနစ္

20 မိနစ္ 

 y ယင္းေန႔ အေစာပိုင္းတြင္ ၎တုိ႔ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ဟာကြက္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီး ၎တို႔အား ယခုလာမည့္ 
ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ အေျခခံပုံစံအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို ေျပာၾကားပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္ (အရင္းအျမစ္ 
20) အလြတ္တစ္ခု၏ လက္စြဲစာေစာင္ကုိ ေပးထားၿပီး ယင္းအား ေနာက္လာမည့္ ေလ့က်င္ခန္းအတြက္ 
ပုံစံတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အနိမ္ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နမူနာ MAP ကုိျပၿပီး ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ 
ပေရာဂ်က္ / အစီအစဥ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အလားတူ MAP တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ ဤေလ့က်င့္ခန္း၏ 
ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား အုပ္စုဖြဲ႔ထားသည္ကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။ အလားတူ က႑အလိုက္ 
အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ အျခားပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ အတြဲ/အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး အလုပ္လုပ္လိုသည့္လူ တစ္ဦးဦး 
ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းပါ။ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက တစ္ဦးတည္း အလုပ္လုပ္လိုပါ လုပ္ခြင့္ေပးပါ၊ သို႔ေပမယ့္ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ စိတ္ဓာတ္ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါက အတူတြဲ၍ လုပ္ေဆာင္ခုိင္းပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ယခင္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ဟာကြက္မ်ားကို ယူၿပီး 
MAP ၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္၊ ညႊန္ျပသည့္အရာႏွင့္ အေျခခံက်ေသာ ရွာေဖြမႈမ်ား အပိုင္းတြင္ ျဖည့္စြက္ခိုင္းပါ။ 
ဟာကြက္မ်ားစြာ ရွိေနပါက MAP အတြက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ဟာကြက္ 5 ကြက္အတြက္သာ 
ျဖည့္စြက္ေပးရန္ အႀကံျပဳပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္အတူ ဟာကြက္တစ္ခုစီအား 
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲထားေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအႀကံျပဳရန္ GPC ၏ က႑အလုိက္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အနိမ္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နမူနာ MAP ႏွင့္ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားကို 
အသုံးျပဳခိုင္းပါ။ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ကာလတိုႏွင့္ ကာလရွည္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးအတြက္ စဥ္းစားေပးရန္ 
အႀကံျပဳပါ။

မွတ္ခ်က္- လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ Power Point ဆလုိက္တစ္ခုေပၚတြင္ ျပသထားပါ။ 

 y ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား နားလည္ေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ အခန္းတြင္း လွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈ၍ 
တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အတြဲလိုက္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည့္ အတြဲမ်ား / တစ္ဦးခ်င္အား အျခား အတြဲ / တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး 
၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ထားသည့္အရာကုိ အခ်င္းခ်င္း ျပခိုင္းပါ။ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
အၾကံျပဳခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ တိုက္တြန္းပါ။ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူတုိင္းအား ၎တို႔၏ MAP တြင္ 
တစ္ေယာက္ေယာက္ တင္ျပၿပီးျဖစ္သည့္ အဆန္းသစ္ဆုံးျဖစ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းအျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ 
စိတ္ကူးကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခုိင္းပါ။

 y MAP ဖန္တီးမႈအေၾကာင္း မ်က္ႏွာစုံညီ ေမးျမန္းမွတ္သားပါ။ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းပါ-

 y တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ MAP ကို သင္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ သင္ေတြ႔ျမင္ထားသည့္ အဆန္းသစ္ဆုံးေသာ / 
ဖန္တီးမႈအျမင့္ဆုံးေသာ စိတ္ကူးက မည္သည္ျဖစ္သနည္း။ 

 y MAP မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည္ကို အသုံးဝင္သည္ဟု သင္ထင္ပါသနည္။
 y MAP မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည္က စိန္ေခၚမႈျဖစ္မည္ဟု သင္ထင္ပါသနည္း။
 y MAP ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔က လြယ္ကူသည္ဟု သင္ထင္ပါသလား။ မည္သုိ႔ေသာ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသူမ်ားကို သင္ရင္ဆုိင္ေတြ႔ရမည္နည္း။ 
 y MAP မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အျခားျပန္ေျပာင္းသုံးသပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ထင္ျမင္ခ်က္ တစ္ခုခု 

ရွိပါသလား။
 y ဖန္တီးထားသည့္ MAP မ်ား၏ ဓာတ္ပုံ သို႔မဟုတ္ မိတၱဴကို ယူရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံမွ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းပါ။ 

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2 ကို ၾကည့္ပါ

အရင္းအျမစ္ 20-  
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ 
အစီအစဥ္ အလြတ္ 
(စာမ်က္ႏွာ 223)

အရင္းအျမစ္ 21- 
အနိမ့္ဆံုးစံသတ္မ ွ
တ္ခ်က္မ်ား နမူနာ MAP 
(ဥပမာ 224)

PPT ဆလိုက္

5 မိနစ္ အဓိကအမွာစကားမ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

 y သင္တန္း၏ အဓိက အမွာစကားမ်ားကုိ PowerPoint ဆလိုက္ေပၚတြငအ္က်ဥ္းခ်ဳံး ျပပါ- 

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင ္ထိေရာက္မႈရွိေစရန ္၎အား 
သတ္မွတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ ္ခိုင္လုံေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့ခ်ိတ္ဆက္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

 Î ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အခ်ိန္၊ လူႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား သင့္ေတာ္စြာ ပံ့ပိုးထားေပးဖို႔ရန္ လိုအပ္သည္။

PPT ဆလိုက္ 
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သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား

ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ မိတ္ဆက္ျခင္း 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈတြင္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္သည့္ အနိမ့္ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ျခင္းမွရလာသည့္ အဓိကက်ေသာ သင္ခန္းစာမွာ ထိေရာက္ေသာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ ပစၥည္းႏွစ္ခုစလုံး လိုအပ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား (MAP) ကုိ အသုံးဝင္ဆုံးေသာ ကိရိယာမ်ားထဲက တစ္ခုအျဖစ္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ 
ဤေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္အတြက္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈမ်ားမွ တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ဤရွာေဖြေတြ႔ရွခိ်က္မ်ားကို ပံ့ပိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။ MAP တစ္ခုက 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အစုအဖြ ဲ႔အား ၎တို႔အလုပ္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုငိ္သည့္ အခ်ဳ႕ိေသာ ခိုင္လုံသ
ည့္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကုိ သင္တန္းမွတစ္ဆင့္ ရရွေိစပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ဥပမာ ဘီးတပ္ကုလားထုိင္ သြား၍ရသည့္ လမ္းျဖတ္ခုံးအား 
အေဆာက္အအုံအားလုံးတြင္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ပညာေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ 
ဒီဇိုင္းဆြ ဲျခင္းႏွင့္ ပရင့္ထုတ္ျခင္း) သို႔မဟုတ္ ေငြေရးေၾကးေရး ကုန္က်စရိတ္မရွဘိဲ ေရရွည္စတင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ အစုအဖြ ဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ 
အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အစည္းအေဝးအစီအစဥ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကို စတင္ျခင္း၊ 
အကဲျဖတ္မႈအားလုံးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ လိင္ကြ ဲျပားမႈ၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းျခင္းႏွင့္ မတူညီျခင္းမ်ားကို သီးျခားစီ ခြထဲားသည့္အခ်က္အလက္တို႔၏ 
စုေဆာင္းမႈကို စနစ္တက်ရွေိစျခင္း၊ အစရွသိည္တို႔) ႏွင့္အတူ လ်င္ျမန္သည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို MAP တစ္ခုမွ ရယူေပးႏိုင္သည္။ ေငြကုန္ေၾကးက် မရွေိစသည့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ အစုအဖြ ဲ႔ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဆင့္တြင္ ပိုၿပီး သက္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။ 

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 2

MAP မ်ား၏ မိတၱဴမ်ားအား အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမွ ရရွသိည့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္နည္းပညာျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားသင့္ပါသည္။ 
မည္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက ေအာင္ျမင္မႈရထားသည္ကို သိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္၊ မလိုအပ္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ သင္တန္းအၿပီး လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ 
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားထံ ဆက္လက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ သင္တန္းပုိ႔ခ်သူက MAP မ်ားကို အသုံးျပဳႏုငိ္သည္။
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အပုိင္း 11- နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ 
အကဲျဖတ္ျခင္း
သင္တန္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

သင္တန္း ရည္႐ြယ္ခ်က္- နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း အပိုင္းသည္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားစဥ္အတြင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား မည္မွ်မွတ္မိသည္ကို ၎တို႔အား သတိေပးရန္ 
အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎က သင္တန္းပုိ႔ခ်သူအေနျဖင့္လည္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ သင္႐ိုးၿပီးေျမာက္မႈကို ဂုဏ္ျပဳႏုငိ္မည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ထံမွ 
တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားရယူႏုငိ္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တန္း ၾကာျမင့္ခ်နိ္- 60 မိနစ္

သင္တန္း အမ်ဳးိအစား - မ်က္ႏွာစုံညီ / အကဲျဖတ္ျခင္း

အရင္းအျမစ္မ်ား - အရင္းအျမစ္ 22- ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း (စာမ်က္ႏွာ 226)၊ အရင္းအျမစ္ 23 - သင္႐ိုး အကဲျဖတ္ျခင္း (စာမ်က္ႏွာ 228)၊ PPT 
ဆလုိက္- သင္တန္းတြင္ ေလ့လာသင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ား

အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ား

30 မိနစ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း 

 y ဤအေျခအေနတြင္ ႀကံဳေတြခဲ့ရသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာတစ္ခု၏ ဥပမာကို သင္တန္းအစတြင္ 
အားလံုးက ေပးထားခဲ့ေၾကာင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူအားလုံးကိသုတိေပးပါ။

 y ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အေရးမရခဲ့သည့္သူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ 
ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအားေျပာပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား သင္တန္းအစတြင္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားထဲမွ တစ္ခုကိုေ႐ြးၿပီး 
အတြဲလိုက္လုပ္ေဆာင္ခိုင္းကာ သင္တန္းတြင္ ၎တို႔သင္ယူခဲ့ရသည္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျပႆနာကို 
တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ ေျဖရွင္းနည္းႏွစ္ခအုၾကံေပးခိုင္းပါ။ 

မွတ္ခ်က္- ျဖစ္ႏိုင္ပါက အတြဲမ်ားအား မတူညီေသာ ျပႆမ်ား ေ႐ြးခိုင္းပါ၊ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ျပႆနာမ်ား 
တူေနပါကလည္း ကိစၥမရွိပါ။ 

 y အတြဲမ်ားအား ၎တို႔၏လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မ်က္ႏွာစုံညီ ေဆြးေႏြးရနဖ္ိတ္ေခၚပါ။  

 y အႀကံျပဳထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ မည္သည့္ ျပႆနာမွ် 
ေပၚေပါက္လာျခင္းရွိမရွိကုိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးပါ။ မ်က္ႏွာစုံညီေမးျမန္းရာတြင္ ဤသည္က 
ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါက လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးဉာဏ္အခ်ဳိ႕ ရွာေဖြရယူပါ။ 



30 မိနစ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္း

 y ရည္႐ြယ္ထားေသာ သင္ယူမႈ ရလဒ္မ်ားကိျုပန္ေဆြးေႏြးပါ-

ဤသင္႐ိုးကို ေလ့လာၿပီးေနာက္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါမည္။

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း
လမ္းေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းက မည္သည္ကုိ ဆုိလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္း
လမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈကုိ နားလည္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ကာ 
ယင္းကုိအျခားသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိက 
အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္အေပၚ ၎တုိ႔၏နားလည္မႈကုိ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပၿပီး အစီအစဥ္သက္တ
မ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ၎တို႔၏လက္ေတြ႔ အသုံးခ်မႈကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္ေပးႏိုင္မည္။

 y က႑အလိုက္ အစီအစဥ္ကို အကဲျဖတ္မႈ၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈႏွင့္ ခ်င့္တြက္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ ကာကြ
ယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ာားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေပးထားသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ာကုိ ပံ့ပိုးရန္ ၎တို႔အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို 
ျပန္လည္ သတိရေစမည္

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား သင္ယူမႈရလဒ္အား ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မည္မွ် ျပည့္မီသည္ဟု ခံစားရသလဲဟု 
အုပ္စုလုိက္ ေဆြးေႏြးခုိင္းပါ။ 

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ အျမင္တြင္ မည္သည့္ရလဒ္မ်ားက ေအာင္ျမင္ထားၿပီး မည္သိုတို႔က ေနာက္ထပ္လုပ္ေ
ဆာင္မႈမ်ားလိုအပ္သည္ကို မ်က္ႏွာစုံညီ ေမးျမန္းပါ။

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္း စစ္တမ္း ႏွင္သ့င္႐ိုးအကဲျဖတ္မႈ 
လက္ကမ္းစာေပးၿပီး ၎တို႔အားျဖည့္စြက္ရန္ အခ်ိန္ယူ၍ လုပ္ေဆာင္ခိုင္းပါ။  

*သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1 ကို ၾကည့္ပါ

 y ပါဝင္သူမ်ားကို သင္တန္းၿပီးဆံုးမႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတေ္ပးအပ္ကာ ၎တို႔၏အခ်ိန္ေပးမႈအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါ။ 

PPT ဆလိုက္ 

အရင္းအျမစ္ 22-  
ေလ့က်င့္သင ္
ၾကားေရး အႀကိဳ/ 
ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း  
(စာမ်က္ႏွာ 226)

အရင္းအျမစ္ 23-  
သင္႐ိုးအကဲ 
ျဖတ္ျခင္း (စာမ်က္ႏွာ 
228)

သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စုမ်ား

* သင္တန္းပုိ႔ခ်သူ မွတ္စု 1

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္း စစ္တမ္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မွတ္ခ်က္

သင္တန္း အႀကိဳႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း စစ္တမ္းအား ျဖည့္စြက္ၿပီးေနာက္တြင္ ၎တို႔အား စုစည္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အကိုးအကားအျဖစ္အသုံးျပဳရန္ ဖိုင္တြပဲါ။ ဆႏၵရွပိါက 
ဗဟုသုတႏွင့္ သေဘာေပါက္ နားလည္မႈ မည္မွ်ရွေိၾကာင္း သိရွရိန္ စစ္တမ္းမ်ားကုိ သင္အမွတ္ျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါတို႔သည္ အဆိုပါ အမွတ္ျဖတ္မႈအတြက္ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎က သင္တန္းေပးသည့္အဖြ ဲ႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ လိုအပ္ပါသည္။

1။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇႏိႈငိ္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိတာဘာလဲ။ သင္၏အစီအစဥ္မ်ား/ပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္တာဝန္မ်ားအတြက္ ၎က 
မည္ကဲ့သို႔ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သနည္း။

ဤေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္ႏွစ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္- GPC ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ညႇႏိႈငိ္းထည့္သြင္းျ
ခင္းကို ျပည့္ဝစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္တစ္ခုအတြက္ တစ္မွတ္ / တစ္ဦးခ်င္း၏ ကုိယ္ပိုင္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အား 
အသံုးခ်မႈအတြက္ တစ္မွတ္ျဖစ္သည္။ 

2။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇႏိႈငိ္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားထဲမွ သင္သိသည့္ အခ်က္အခ် ိဳ႕မွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။

ဤေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္ငါးမွတ္ေပးႏိုင္သည္။ ေဘးကင္းလံုၿခံေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ေဘးဒုကၡျဖစ္ေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ 
ရယူခြင့္၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လြမဲွားစြာျပဳမႈအတြက္ ေဘးကင္းေရး တံု႔ျပန္ခ်က္၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ 
လြမဲွားစြာျပဳမူမႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္ႏိုင္သည့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေျခခံသေဘာတရားေလးခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းေရးသားျခင္းအတြက္ တစ္မွတ္။ 
ငါးမွတ္ေျမာက္အမွတ္သည္ သေဘာတရား (ဥပမာ၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အခ်က္မ်ားကိုသာ အာ႐ုစံိုက္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္) အားလံုးၿခံဳငံုပါဝင္ေအာင္ 
ေျဖဆုိသူအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

3။ ပေရာဂ်က္ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္ သင္၏ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇႏိႈငိ္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ 
အဓိကအခ်က္မ်ားတြင္ အသံုးခ်ႏုငိ္မည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခိုင္လုံေသာ ဥပမာ (4) ခု ေပးပါ - အဓိက အခ်က္ တစ္ခုစီအတြက္ ဥပမာတစ္ခုစီ

ဤေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္ရွစ္မွတ္ ေပးႏိုင္သည္ (ဥပမာတစ္ခုအတြက္ 2 မွတ္ျဖစ္ႏိုင္သည္)

4။ မွန္ သုိ႔မဟုတ္ မွား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား။

ဤေမးခြန္းအတြက္ အမွတ္ 5 မွတ္ေပးႏိုင္သည္ (ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုစီအတြက္ တစ္မွတ္)။ ေဖာ္ျပခ်က္အားလုံးသည္ မွားယြင္းသည္ကုိ မွတ္သားပါ။

154  ‘အစိမ္းေရာင္သင္႐ိုး’  အပုိင္း 11



ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား  155

ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား
ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးမြမ္းမံထားေသာ ဗားရွင္းမ်ားကုိ 
ရယူႏိုင္ရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါ လိပ္စာတြင္ ၾကည့္ရႈပါ- www.globalprotectioncluster.org/
en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html

အရင္းအျမစ္ 1- ေဟတီႏိုင္ငံမွ ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံ 

အရင္းအျမစ္ 2- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဥပမာမ်ား

အရင္းအျမစ္ 3- GPC အက်ဥ္း

အရင္းအျမစ္ 4- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဗီဒီယို

အရင္းအျမစ္ 5-  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

အရင္းအျမစ္ 6- ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ အကဲျဖတ္ေမးခြန္း ဥပမာ

အရင္းအျမစ္ 7- အားနည္းခ်က္ ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ ကတ္မ်ား

အရင္းအျမစ္ 8- ပေရာဂ်က္ကာလ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈ ေလ့က်င့္ခန္း

အရင္းအျမစ္ 9- GPC က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား

အရင္းအျမစ္ 10- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဘးကင္းစြာတုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ ကတ္မ်ား

အရင္းအျမစ္ 11- PFA လက္ကမ္းစာေစာင္ (စာမ်က္ႏွာ 55-56 PFA လမ္းညႊန္ခ်က္) 

အရင္းအျမစ္ 12- နမူနာ SOP 

အရင္းအျမစ္ 13- သိကၡာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရန္ DVD 

အရင္းအျမစ္ 14-  လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြဲမွားစြာျပဳမႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အထူးစီမံခ်က္မ်ားအေပၚ 
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

အရင္းအျမစ္ 15- တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 

အရင္းအျမစ္ 16- ASC ေၾကညာခ်က္ 2013 

အရင္းအျမစ္ 17- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ GPC အႀကံျပဳခ်က္ စာ႐ြက္

အရင္းအျမစ္ 18- ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္းဆုိင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

အရင္းအျမစ္ 19-  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ အစုအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ့္ဆုံး 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

အရင္းအျမစ္ 20- ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္ အလြတ္

အရင္းအျမစ္ 21- အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နမူနာ MAP

အရင္းအျမစ္ 22- ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း

အရင္းအျမစ္ 23- သင္႐ိုး အကဲျဖတ္မႈ
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အရင္းအျမစ္ 1- ေဟတီႏိုင္ငံမွ ေကာင္ေလး၏ ဓာတ္ပုံ

ဓာတ္ပုံခရက္ဒစ္ - CBM/Shelley
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အရင္းအျမစ္ 2- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဥပမာမ်ား

အရင္းအျမစ္ 2- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း
မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဥပမာမ်ား

1. WASH အစီအစဥ္
အိုင္ဗရီကို႔စ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရႏွင့္ ေရဆိုးႏုတ္စနစ္ အစီအစဥ္တစ္ခုအရ 
ေက်ာင္းအသစ္မ်ားတြင္ တြင္းအိမ္သာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးေနသည္။ 
တြင္းအိမ္သာမ်ား၏ ဒီဇုိင္းအတြက္ မိန္းကေလးမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ 
မိန္းကေလးမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ပထမဒီဇိုင္းကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ 
မိန္းကေလးမ်ားအား အႀကံဉာဏ္မ်ားစြာ ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎တို႔သည္ 
ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အျမင္အရလည္း 
ပိုမိုေကာင္းမြန္ဟုယူဆရသည့္ တစ္ခုကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 
၎တို႔က အတြင္းတြင္ ပိတ္မိေနျခင္းမရွေိစရန္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာ
က္လြန္ေရာဂါမ်ဳးိခံစားရျခင္း မရွေိစရန္ သို႔မဟုတ္္ တံခါးေပါက္မ်ား 
(အသုံးျပဳေနသည္ကို သိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကုိ အသံုးျပဳထားေသာ 
ေမြလိမ္ေမြေကာက္ဝင္ေပါက္ျဖင့္ အိမ္သာ) မပါသည့္ တြင္းအိမ္သာမ်ားကို 
ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္၊ ေယာက်ာ္းေလးအတြက္ ဝင္ေပါက္က အေနာက္ဘက္တြင္ 
ထားရွ ိၿပီး မိန္းကေလးဝင္ေပါက္ကုိ အေရွ႕ဘက္တြင္ထားရွလိုိက္သ
ည့္အတြက္ အျပင္လူမ်ား ပုိ၍ ျမင္လြယ္ေစၿပီး ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ 
အလွမ္းေဝးသြားရန္လည္း ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။
(အစုအဖြ ဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း သင္တန္းမွ ရယူထားသည္) 
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အရင္းအျမစ္ 2- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဥပမာမ်ား

2. အစားအစာ ျဖန္ေဝေရး အစီအစဥ္
ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ တာခါနာရွ ိ အစားအစာျဖန္႔ေဝေပးသည့္ေနရာမွ 
ျပန္လာသည့္အမ်ဳးိသမီးက အစားအစာျဖန္႔ေဝေပးသည့္ေနရာမွ အစား
အစာမ်ားျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္အခ်နိ္သည္ ေနာက္က်ေနေသာေၾကာင့္ 
သူတို႔အတြက္ လုံၿခဳမံႈမရွသိလိုခံစားရၿပီး မၾကခဏဆိုသလို 
အေမွာင္ထဲျဖတ္ၿပီး အိမ္ကိုျပန္ရေလ့ရွသိည္ဟု ဆုိပါသည္။ 
အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အစားအစာေဝစုမ်ား လာယူၿပီး မေမွာင္ခင္အိမ္သို႔ 
ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစားအစား ျဖန္႔ေဝေရးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီက 
ျဖန္႔ေဝေပးသည့္အခ်နိ္ကုိ မနက္ခင္းအေစာပိုင္းသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ 
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အရင္းအျမစ္ 2- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဥပမာမ်ား

3. NFI ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း
ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္ 2008 ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြေဲနာက္ပိုင္း 
အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ IDP ယာယီစခန္းမ်ားမွ မိန္းကေလးမ်ားက 
အစားအစာမဟုတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားရႏုငိ္အတြက္ မရွအိျဖစ္လုပ္ရမည့္အ
လုပ္တစ္ခုအျဖစ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကို ခံစားေနရေၾကာင္း 
သတင္းပို႔ထားသည္။ ယာယီစခန္းမ်ားရွ ိ အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္အတူ အုပ္စုဖြ ဲ႔ 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို အသားေပးလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ယင္းအခ်က္အလက္ကုိ 
စုေဆာင္းရရွခိဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္း 
ျဖစ္ရပ္မ်ားမျဖစ္ေစရန္ မည္ကဲ့သို႔တားဆီးၿပီး တုံ႔ျပန္ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
၎၏ျဖန္႔ေဝေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား 
ေပးခဲ့ျခင္းမရွခိဲ့ေၾကာင္း NGO က သတိျပဳမိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ NGO 
ဝန္ထမ္းအားလုံးသည္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္လိုအပ္ၿပီး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔တုံ႔ျပန္ရမည္ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည့္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။ အကူအညီေပးသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံ မိန္းကေလးမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းေပးခဲ့သည္။ 
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အရင္းအျမစ္ 2- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဥပမာမ်ား

4. အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ ဟီရတ္၏ 
IDP ယာယီစခန္းတစ္ခုရွ ိ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

က်န္းမာေရး NGO က ဟီရတ္၏ ဆင္ေျခဖုံးမ်ားရွ ိ IDP ေပါင္း 
10,000 ကုိ စုစည္းထားသည့့္္၊ IDP ယာယီစခန္းတစ္ခုတြင္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနသည္။ ေနရာထုိင္ခင္းသာမက 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိပါ အလြယ္တကူ ရယူအသံုးျပဳႏုငိ္ရႏ ္
ပံ့ပုိးေပးထားသည့္ ယာယီစခန္း၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ပံုေသဖြ ဲ႔စ
ည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားမဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈအားလုံးကုိ 
ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ 6 လၾကာေအာင္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ 
ဟာဇာရာ လူစုသည္ ယာယီစခန္း၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ တည္ရွေိနၿပီး 
၎တုိ႔သည္ ယာယီစခန္းတစ္ခုလံုးနီးပါးကုိ လႊမ္းမုိးထားသည့္ 
ပတ္စတြန္မ်ား အမ်ားအျပားရွသိည့္ ေနရာကိုျဖတ္မသြားသည့္အ
တြက္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးစင္တာသို႔ လာေရာက္ျခင္းမရွေိၾကာင္း 
IDP ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တံု႔ျပန္ခ်က္မွတစ္ဆင့္ NGO က 
သိလိုက္ရသည္။ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရန္ ယာယီစခန္း၏ 
ေဘးစြန္းမွ ပတ္၍လမ္းေလွ်ာက္ပါက တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာႏိုင္သည္။ 
ဟာဇာရာလူစုသည္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
ရရွေိနေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ တစ္ပတ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ ယာယီစခန္း၏ 
ေျမာက္ဘက္ျခမ္းသို႔ သြားေရာက္ေပးသည့္ ကမ္းလင့္ေထာက္ကူ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို NGO က ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။
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အရင္းအျမစ္ 2- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဥပမာမ်ား

5. WASH
NGO တစ္ခုက တီေမာ္လက္စ္ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္သာဘေလာ့တစ္ခုႏွင့္ 
ေဆးေၾကာေရး အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ 2006 
ခုႏွစ္တြင္ ယာယီစခန္းတစ္ခု၌ IDP မ်ားႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 
၎တို႔က IDP ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးထံ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းကိရိ
ယာမ်ားလည္း ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦးသစ္မ်ားကုိ 
အသံုးျပဳခြင့္ေပးလုိက္ၿပီး ႏွစ္လၾကာၿပီးေနာက္ IDP မ်ားသည္ 
အေဆာက္အဦးသစ္မ်ားကုိ အသံုးမျပဳဘဲ ေဒသတြင္း ေက်ာင္း၏ 
WASH အေဆာက္အဦးမ်ားကုိသာ ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနခဲ့ပါသည္။ 
WASH အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး IDP မ်ားက လွ် ိဳ႕ဝွက္စြာ 
ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏုငိ္ေစရန္ NGO သည္ အၾကံျပဳခ်က္ေပးႏုငိ္မည့္ 
နည္းလမ္းတစ္ခု သတ္မွတ္ထားရွရိန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔က 
ထင္ျမင္ခ်က္ေရးသားေပးပုိ႔ရန္ ပုံးမ်ားႏွင့္ ေခၚဆုိႏုငိ္သည့္ 
ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ေပးခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦးအသစ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္ 
သန္႔ရွင္းေရးသမားငါးဦးက IPD မ်ားထံမွ ေငြေၾကးေကာက္ခံေနၿပီး 
ယင္းက ေက်ာင္းကုိသာ အသံုးျပဳရန္ IDP မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ေနသ
ည္ကုိသိလိုက္ရသည္။ NGO က ေဒသတြင္း အဖြ ဲ႔အစည္းတစ္ခုထံမွ 
အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြ ဲ႔အစည္းက သန္႔ရွင္းေရး ပစၥည္းမ်ားကို 
အေဆာက္အဦးထဲရွ ိ ဗီ႐ုထိဲတြင္ထားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္၊ သုိ႔မွသာ IDP 
မ်ားက လိုအပ္သလို လုိအပ္ခ်နိ္တြင္ အေဆာက္ဦးမ်ားကုိ သန္႔ရွင္းေရး 
လုပ္ႏုငိ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံေပးခဲ့သည္။
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အရင္းအျမစ္ 3- GPC အက်ဥ္း
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညႇႏိႈငိ္းထည့္သြင္းျခင္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညႇႏိိႈင္းထည့္သြင္းျခင္း ဆုိသည္ကုိ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တရားဝင္ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ 
အဓိပၸါယ္ရွေိသာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကုိ ရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္” အျဖစ္ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအားလုံးတြင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္-

1။ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကိုဦးစားေပးၿပီး အႏၱရာယ္မေပးမိေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ- သင္၏ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖမႈသည္ ရည္႐ြယ္မထားေသာ 
ဆုိးက် ိဳးျဖစ္ေစမည့္ သက္ေရာက္မႈ တစ္ခုခုအား တတ္ႏိုင္သေလာက္ တားဆီး ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ သုိ႔မဟုတ္ပါက လူမ်ား၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈစိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ပုိမုိျဖစ္ေစပါမည္

2။ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္- လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အတားအဆီးမရွဘိဲ (ဥပမာ ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္း) အကူအညီႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား လူအမ်ားရယူႏိုင္ရန္ 
စီစဥ္ေပးပါ။ အကူအညီႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူရာတြင္ အခက္အခဲႀကဳသံည့္ သို႔မဟုတ္ အထူးသျဖင့္ အားနည္းခ်က္ရွသိည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အုပ္စုမ်ားအား 
အထူး အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ပါ။ 

3။ တာဝန္ခံမႈ- ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေပးမႈသည္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုငိ္ျခင္းရွမိရွ ိ ကို ထိခိုက္ခံစားသူမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းတာႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ 
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုငိ္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်မွတ္ပါ။

4။ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ လႊေဲပးျခင္း- မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္ေစၿပီး၊ ေနစရာ၊ အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ 
က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးတို႔အား ကန္႔သတ္ခ်က္မရွ ိ ရယူပိုင္ခြင့္အပါအဝင္ လူအမ်ားအား ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေပါင္စပ္ထည့္သြင္း သင့္ပါသလဲ။
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္အကူအညီေပးေရးအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြရဲာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ 
အက် ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါသည္။ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ အကူအညီေပးေဝသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျဖည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက 
၎တို႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ အားနည္းခ်က္အရွဆိုံးသူမ်ားကို ဦးတည္ေၾကာင္း၊ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို တိုးျမႇင့္ေပးေၾကာင္း၊ ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ 
လြမဲွားစြာျပဳျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွဘိဲ အက်ဳးိခံစားသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္၊ ကာကြယ္ေပးေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစႏိုင္ပါသည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို မည္ကဲ့သို႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမည္နည္း။
ေအာက္ပါတို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္သည္-

 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီ ေပးရန္ အဓိကအခ်က္အျဖစ္ အေထြေထြ ပေရာဂ်က္စီမံခန္႔ခြေဲရးတြင္ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္၊

 y က႑တစ္ခုစီအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ ညႊန္ျပခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ပေရာဂ်က္ကာလစီမံခန္႔ခြမဲႈတြင္ 
အထက္ပါအခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို မည္သူေတြက ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသင့္သနည္း။
အေထြေထြႏွင့္ က႑အလုိက္ဝန္ထမ္း၊ အစီအစဥ္ေရးဆြေဲရးဝန္ထမ္း၊ အႀကံေပးဝန္ထမ္း၊ ဒီဇိုင္းဆြ ဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္သည့္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ 
၎တို႔၏မန္ေနဂ်ာမ်ား အပါအဝင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူအားလံုးက လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
အားလံုးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရား ထပ္တူ ရွ ိၾကပါသည္။ အစုအဖြ ဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ 
ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လက္တြေဲဖာ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြအဲတြင္းရွ ိ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈအားလုံးက “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ 
တည္ေဆာက္မႈပံုစံ” တစ္ခုႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္အတြက္ တာဝန္ရွပိါသည္။ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔မ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေပၚ အႀကံဉာဏ္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည္။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ မည္သည့္အကူအညီကုိ 
ရႏုငိ္ပါသလဲ။
ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအစုအဖြ ဲ႔က ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည့္ ပံ့ပိုးေရးအစီအစဥ္တစ္ခု ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးသည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ကြင္းဆင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစုအဖြ ဲ႔မ်ားအတြက္ အႀကံျပဳစာ႐ြက္

 y အျခားလူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး က႑မ်ား/အစုအဖြ ဲ႔မ်ားအတြက္ သီးျခားစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ား

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္၊ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ လက္စြစဲာအုပ္မ်ားပါဝင္ေသာ မွတ္ခ်က္ေရးထားသည့္ 
ကိုးကားခ်က္စာရင္းတစ္ခု

 y ႏိုင္ငံအဆင့္တြင္ ဖန္တီးထားသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပမာမ်ား စုစည္းမႈ
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ ေလ့က်င့္သင္

ၾကားေရးလက္စြမဲ်ားႏွင့္ သင္႐ိုးမ်ား
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အရင္းအျမစ္ 4- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဗီဒီယို

အရင္းအျမစ္ 4- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း
မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ဗီဒီယို
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာကာကြယ္ေရးအဖြ ဲ႔ 2014 တို႔ကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း 

အြန္လိုင္းတြင္ ရရွႏုိငိ္ပါသည္ http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/



164  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 5

အရင္းအျမစ ္5- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိ ုေပါင္းစပထ္ည္သ့ြင္းျခင္းဆုငိရ္ာ အေကာင္းႏငွ္ ့အဆုိး လက္ေတြ႔ေဆာငရ္ြကခ္်က္

အရင္းအျမစ္ 5- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္း
မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အေကာင္းႏွင့္ 
အဆုိး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္
ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ 

 y  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခု- 
လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းထံ အစားအစာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္မည့္ အေကာင္းမြန္ဆုံးေသာ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္ NGO တစ္ခုသည္ ေျပာ
င္းေ႐ႊ႕ခံရသည့္အသိုင္းအဝုိင္းမ်ားမွ အမ်ဳးိသားမ်ား၊ အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ေျပာင္းေ႐ႊခံလူအမ်ားစုအတြက္ အလြယ္တကူ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး အေရာက္လာႏုငိ္မည့္ 
စင္တာတစ္ခုတြင္ ဆန္၊ ပဲႏွင့္ ဆီတို႔ ျဖန္႔ေဝေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းအား အဆိုျပဳခဲ့သည္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ဗဟိုတည္ေနရာမွ အဖိုးတန္အသုံးအေဆာင္မ်ားကို လာေရာက္ယူေဆာင္ၿပီး 
အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အိမ္အျပန္လမ္းတြင္ မိနစ္ 30 ၾကာေအာင္ လမ္းမေလွ်ာက္လုိေၾကာင္း အထူးတလည္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 
တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး လမ္းတြင္ အစားအစာလုခံရမည့္ အႏၱရာယ္က ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရမ္းမ်ားေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ NGO က 
၎တို႔၏ အစားအစာျဖန္႔ေဝေရးကို နည္းလမ္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားၿပီး အနီးအနား ေနရာအမ်ဳးိမ်ဳးိရွ ိ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ားတြင္ 
ခ်က္ၿပီးသားအစားအစာမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ 

 y ဥပမာ ေနာက္တစ္မ်ဳးိ-
အီသီယုိးပီးယားရွ ိ ဆိုမာလီဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ‘ေဘးကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း’ 

အမ် ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဒုကၡသည္ေကာ္မရွင္သည္ ဆိုမာလီဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ား ေဘးကင္းေရးအတြက္ သုေတသန၏ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေဘးကင္းေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယင္းက 
စံသတ္မွတ္ထားသည့္ အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းႏိုင္မည့္ အသုံးဝင္နည္းပညာတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားအျပင္၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသူ 
အဓိက သတင္းေပးမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ က်ားမသီးသန္႔ခြ ဲျခား၍ အာ႐ုစံိုက္လုပ္ေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားႏွင့္ 
WASH အတြက္ အေဆာက္အဦးႏွင့္ ယာယီစခန္းမွ အျခားလုိအပ္သည္မ်ား ရယူရာတြင္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားက 
လံုျခံဳမႈမရွဟို ခံစားရသည့္ ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ေပးေသာ 'ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္း' စီစဥ္ေရးဆြမဲႈ 
သင္ခန္းစာ၊ စခန္းတြင္ ေနထိုင္ရသည့္ ဘဝ၏ အျခားေသာ က႑မ်ား ပါဝင္ၿပီး မိန္းမငယ္ေလးမ်ားအား ၎တို႔၏ 
ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အခြင့္အလမ္းကို ေပးပါသည္။40 

 y  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ဆုိးတစ္ခု- 
WASH အစီအစဥ္တြင္၊ NGO က ေကာ္မတီတစ္ခု ထူေထာင္ၿပီး အေဆာက္အဦးမ်ား သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္၍ 
ေရာဂါမျဖစ္ေစေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းထံ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ပစၥည္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးရာတြင္ 
မည္သည့္ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုမွ် မေပးခဲ့ဘဲ ပုလင္းမ်ားတြင အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးထားထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသာ ပါဝင္ခဲ့သည္။ 
၎တို႔ကို မိန္းကေလးႏွင့္ ေယာက္်ားေလး အိမ္သာမ်ား၏ လက္ေဆးကန္မ်ားေအာက္ရွ ိ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ထားခဲ့သည္။ 
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ အိမ္သာအနီး၌ ေဆာ့ေနသည့္ ကေလးႏွစ္ဦးသည္ ပုလင္းမ်ားကိုယူၿပီး သန္႔ရွင္းေရးသုံးအရည္မ်ားျဖင့္ 
စြပ္ျပဳတ္လုပ္ေသာက္ေနခဲ့ၾကသည္။ ကေလးႏွစ္ဦးလုံးအား ၎တို႔၏ အစာအိမ္မွ အဆိုပါအရည္မ်ား စုပ္ထုတ္ရန္ေဆး႐ုသံုိ႔ 
အျမန္ပို႔ခဲ့ရသည္။ 

 y ဥပမာ ေနာက္တစ္မ်ဳးိ-
NGO အဖြ ဲ႔တစ္ခုသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသူမ်ားအတြက္ ယာယီစခန္းတစ္ခု၌ ေန႔လည္ 12 နာရီဝန္းက်င္မွစ၍ NFI 
(အစားအစာမဟုတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား) ႏွင့္ အစားအစာမ်ား ေဝငွေပးျခင္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
ယာယီစခန္းသည္ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွ 2 နာရီၾကာ ေမာင္းႏွင္ရသည့္ ေနရာျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ ကုန္တင္ကားႏွင့္အမီ 
မနက္ပိုင္းတြင္ တက္လိုက္လာရၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေန႔လည္ 2 နာရီေနာက္ပိုင္းမွ ေရာက္ရွခိဲ့ၾကသည္။ ေဝငွၿပီးခ်နိ္တြင္လည္း 
မၾကာခဏဆိုသလို မိသားစုမ်ားသည္ အဖိုးတန္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ ညအေမွာင္ထဲတြင္ လမ္းေလွ်ာက္၍ 
အိမ္ျပန္ခဲ့ၾကရသည္။ မိသားစုမ်ားသည္ အိမ္အျပန္လမ္းတြင္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီး ေဝစုမ်ားလည္း အလုခံရကာ အေမွာင္ထဲတြင္ 
အိမ္ျပန္ရျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေနျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုပါ ႀကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ 

40 Sarah House, Suzanne Ferron, Marni Sommer ႏွင့္ Sue Cavill, အၾကမ္းဖက္မႈ၊ က်ား/မကြဲျပားမႈႏွင့္ WASH၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဖလွယ္မႈ၊ ထုတ္ေဝမႈ 
60၊ 2014 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ
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အရင္းအျမစ ္5- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိ ုေပါင္းစပထ္ည္သ့ြင္းျခင္းဆုငိရ္ာ အေကာင္းႏငွ္ ့အဆုိး လက္ေတြ႔ေဆာငရ္ြကခ္်က္

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခု-

ေဟတီတြင္ အားအနည္းဆုံးသူမ်ားထံသို႔ ့ သြားေရာက္ကူညီႏိုင္ရန္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူတူ လုပ္ကိုင္ျခင္း-HelpAge International41 

2010 ခုႏွစ္တြင္ ေဟတီႏုငိ္ငံ၌ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးေနာက္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကဲ့သို႔ အားနည္းေသာအုပ္စုမ်ားထံသို႔ 
အကူအညီေရာက္ရွႏိိုင္ရန္မွာ တကယ့္ကုိ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အားအနည္းဆုံး အုပ္စုမ်ားကို ခြ ဲျခားသိႏိုင္ရန္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ေအဂ်င္စီအမ်ားစုသည္ ယာယီစခန္း ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ပူးတြလဲုပ္ကိုင္ၾကေသာ္လည္း အဆိုပါ 
အားနည္းေသာ လူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ တည္ရွေိနမႈကိုပင္ သတိမျပဳခဲ့ၾကပါ။ ၎၏ ငလ်င္အေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ 
HelpAge International သည္ ယာယီစခန္းမ်ားရွ ိ အားနည္းေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ 
ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးေဝရာတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ စာရင္းသြင္းရယူႏိုင္ရန္ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာ 
အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဖြ ဲ႔စည္းထားသည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုအေပၚ အားကိုးခဲ့ပါသည္။ ဤစည္းလုံးညီညြတ္မႈ 
ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္၊ လူႀကီးမ်ားသည္ အားအနည္းဆံုးသူမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေရးေနရာမ်ားသို႔ အတူလိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး 
၎တို႔အေပၚသက္ေရာက္ေနသည့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ ယာယီစခန္းအတြင္း 
အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ HelpAge အဖြ ဲ႔သားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားသို႔လည္း ျပည့္စုံလုံေလာက္သည့္ 
လႊေဲျပာင္းေပးမႈမ်ား ေသခ်ာပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 2011 ခုႏွစ္တြင္၊ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း ေသာမတ္စ္သည္ မိုးႀကီးေလႀကီးႏွင့္အတူ 
ယာယီစခန္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခ်နိ္တြင္ သက္ႀကီးသူမ်ား ကြန္ရက္အေနျဖင့္ အသက္ႀကီးေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ 
၎တို႔၏ေဆြမ် ိဳးသားခ်င္းမ်ားအား ျဖစ္လာမည့္ အႏၲရာယ္အေၾကာင္းကို ခ်က္ခ်င္း သတိေပးေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သိရွလိုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္လည္း ကူညီေပးခဲ့သည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ဆုိးတစ္ခု- 
IDP ယာယီစခန္းတစ္ခုတြင္၊ ေရႏွင့္ ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက နည္းပညာရႈေထာင့္မွေန၍အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္မည့္ 
ေနရာမ်ားတြင္ ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါေနရာမ်ားသည္ လူမ်ားစု ေဒသခံအုပ္စုမ်ား ေနထိုင္ရာ 
ဧရိယာအတြင္းတြင္ က်ေရာက္ေနခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ဤလူအုပ္စုက လူနည္းစုအုပ္စုအား ေရတြင္းမွ ေရခပ္ယူရန္ 
ေငြေၾကးေကာက္ခံခဲ့သည္။ အုပ္စုႏွစ္စုအတြင္း တင္းမာမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

41 Help International၊ အေရးေပၚအကူအညီလိုအပ္ေနသည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖမႈမ်ား၊ လန္ဒန္၊ 2013၊ စာမ်က္ႏွာ 29
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တာဝန္ခံမႈ
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခု-

အေရွ႕တီေမာႏိုင္ငံတြင္၊ ေအဂ်င္စီေလးခုသည္ ၎တို႔၏အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီဝန္ထမ္းမ်ားအား 
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ အသင္းအဖြ ဲ႔အုပ္စုမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းခြင္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားကို ဆက္တိုက္ 
တာဝန္ယူလုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြမဲွားစြာျပဳမႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီႏိုင္ရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ေအဂ်င္စီမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အမူအက်င့္၏ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္အခ်ဳ႕ိအား အလုပ္႐ုေံဆြးေႏြးပြတဲြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အခ် ိဳ႕ေသာအမူအက်င့္မ်ားတြင္ အစီအစဥ္တြင္ 
ပါဝင္ေသာ လူအုပ္စုမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား၊ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးအရ 
လက္ေဆာင္မ်ားေတာင္းခံျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ အသင္းအဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားအား ၎တို႔၏အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ၎တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အမူအက်င့္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးရန္ႏွင့္ 
အဆိုပါအမူအက်င့္မ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ တာဝန္ခံႏိုင္မည္ကိုပါ အႀကံေပးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ 
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ဘာသာျပန္ဆိုထားၿပီး လူူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းအားလုံးထံ 
မွ်ေဝထားေပးကာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆုံးတြင္ အသင္းအဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ဆုိးတစ္ခု-
အစားအစာႏွင့္ အစားအစာမဟုတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝေနစဥ္တြင္ လူမ်ားစြာက NGO လုပ္သားမ်ားအေပၚ 
မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အေျခအေနက ပိုဆိုးလာၿပီးေနာက္ ထိုလူမ်ားက ပို၍ မေက်မနပ္ျဖစ္လာကာ အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ေ
ဆာင္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ NGO ဝန္ထမ္းမ်ားက ျဖန္႔ေဝေပးမႈအား တစ္ဝက္တစ္ျပက္ႏွင့္ပင္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ 
လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ေမးျမန္းမွတ္သားရာတြင္ ဝန္ထမ္းအဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားအား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိလူမ်ားအေနျဖင့္ 
အခ်ဳ႕ိေသာသူမ်ားက တျခားလူမ်ားထက္ အစားအစာမ်ား ဘာေၾကာင့္ ပိုရေနသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိေသာေၾကာင့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆူပူေအာင္ဟစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ထမ္မ်ားက အေသးစိတ္ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ခ်ဳ႕ိေသာ 
လူမ်ဳးိအုပ္စုအား ဦးစားေပးျဖန္႔ေဝေပးေနသည္ဟု ၎တုိ႔ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ေအဂ်င္စီက ထိခုိက္ခံရသူမ်ား ရရွမိည့္ ပမာဏႏွင့္ 
မည္သုိ႔ ျဖန္႔ေဝေပးမည္ဆုိသည့္အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးခဲ့ျခင္း မရွေိပ။ 
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အရင္းအျမစ ္5- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိ ုေပါင္းစပထ္ည္သ့ြင္းျခင္းဆုငိရ္ာ အေကာင္းႏငွ္ ့အဆုိး လက္ေတြ႔ေဆာငရ္ြကခ္်က္

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြေဲဝမႈ
 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းတစ္ခု-

ေဒသတြင္း မူလတန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသုိ႔ စတင္ ကူညီပံ့ပုိးေပးရာတြင္ NGO တစ္ခုက ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
အတူတူ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ အစီအစဥ္ဝန္ထမ္းမ်ားက ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ 
ရပုိင္ခြင့္အားလံုးကို ကိုယ္တုိင္ သိရွေိအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ ေက်ာင္းဖြင့္ဖို႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ 
အသင္းအဖြ ဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ 
ပညာသင္ယူခြင့္၊ ၎တို႔၏မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားကုိ ေက်ာင္းသို႔ ေစလႊတ္ရန္လိုအပ္ခ်က္တို႔အား အေလးေပး 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းအား မည္သည့္ေနရာတြင္ ဖြင့္မည္၊ ေက်ာင္းတြင္ရွရိမည့္ သင္ၾကားေရး အခ်က္အလက္၊ အစိုးရက 
ခန္႔အပ္မည့္ ဆရာမ်ားအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အခမဲ့သင္ယူစရိတ္တို႔ပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အဓိကက်သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ သေကၤတမ်ားႏွင့္ 
ပြမဲ်ားကဲ့သုိ႔ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေဝေရးပုံစံမ်ားအား အသင္းအဖြ ဲ႔အတြင္း အသုံးျပဳခဲ့သည္။ 

 y  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ဆုိးတစ္ခု- 
ဆူဒန္ေတာင္ပိုင္းရွ ိ အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားတြင္ NGO တစ္ခုသည္ တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ အေျခခ်ေနထုိင္ေသာ IDP မ်ားစြာအတြက္ 
အစားအစာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးရန္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ NGO သည္ ေရာေႏွာထားေသာ ပဲမ်ဳးိစံုမ်ားစြာကုိ အလွဴရွင္မ်ား
စြာထံမွလက္ခံရရွခိဲ့သည္။ ပဲမ်ားကို ျဖန္႔ေဝမည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ ပထမလတြင္ မိသားစုတစ္စုလွ်င္ 
ပဲအေရာ 1 ကီလိုဂရမ္ကို ေပးေဝခဲ့သည္။ ပထမလကုန္ခ်နိ္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အစားအစာျဖန္႔ေဝေရးတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ 
NGO မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ေရာက္လာခဲ့သည္။ IDP ကေလးမ်ားသည္ ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္ ေက်ာင္းသို႔လာေရာက္ျခင္း 
မရွဟိူေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ေဒသတြင္းေက်ာင္းမ်ားမွ လက္ခံ ရရွခိဲ့သည္ - မိဘမ်ားကေပးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ 
အိမ္တြင္ဟင္းခ်က္ရန္ ကေလးမ်ားကုိ လိုအပ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာသည္မွာ ျဖန္႔ေဝေပးထာသည့္ပဲမ်ားက 
IDP လူစုမ်ား ပုံမွန္ သုံးေနက်ပဲမ်ဳးိမဟုတ္ဘဲ ယင္းပဲမ်ားက ဟင္းခ်က္ရန္အခ်နိ္ပိုၾကာေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္- ထို႔အျပင္ 
အတူတူေရာေႏွာထားသည့္ ပဲအမ်ဳးိအစားမ်ားကုိ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ ၾကာခ်နိ္လည္း မတူညီပါ။ မိခင္မ်ားက ၎တို႔၏ကေလးမ်ားသည္ 
မခ်က္ျပဳတ္ခင္ ပဲမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ေရြးထုတ္ရၿပီး ယင္းက အခ်နိ္ၾကာျမင့္ကာ ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ေကာင္းသည့္အလုပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ 
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အရင္းအျမစ္ 6- ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ အကဲျဖတ္ေမးခြန္း ဥပမာ

အရင္းအျမစ္ 6- ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ အကဲျဖတ္ေမးခြန္း 
ဥပမာ
အကဲျဖတ္နည္းလမ္း ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာ/ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား) 
အကဲျဖတ္ရာတြင္ ေမးခြန္းေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ေမးခြန္းအမ် ိဳးအစားသည္ နည္းပညာက႑အလိုက္ႏွင့္ အကဲျဖတ္ထားသည့္ အေျခအေနအရ ကြ ဲျပားႏုငိ္ပါသည္။ အကဲျဖတ္မႈကုိ 
အေရအတြက္အားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းဟုတ္မဟုတ္၊ အရည္အေသြးအားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းဟုတ္မဟုတ္ (ဥပမာ FGD မ်ား) အေပၚတြင္ မူတည္၍လည္း ေမးခြန္းမ်ား 
ကြ ဲျပားႏုငိ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ပါေစ အခ်ဳ႕ိေသာ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္-

 y ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ ေမးခြန္းမ်ားအား ဒီဇိုင္းေရဆြသဲင့္သည္
 y အစြမဲထားဘဲ သို႔မဟုတ္ လုိခ်င္ေသာ အေျဖကုိသာ ရရွရိန္ ႀကိဳးစားျခင္းမျပဳဘဲ ၎တို႔အား ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ေဖာ္ျပထားသင့္သည္။
 y ၎တို႔မွာ လိုရင္းတိုရွင္းျဖစ္ရမည္ (စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာ၏ အရွည္)
 y အထူးသျဖင့္ ငယ္႐ြယ္ေသာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားအား အ႐ိုးရွင္းဆုံးေသာ စကားလုံးမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားသင့္ၿပီး လိုအပ္သလို 

ဘာသာျပန္ဆိုထားသင့္သည္။
 y အခ်ဳ႕ိေသာ ေျဖဆိုသူမ်ားက အထိခိုက္မခံသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုလုိသည့္ ဆႏၵ မရွႏုိငိ္သည့္အတြက္ေၾကာင္း ယင္းေမးခြန္းမ်ားအား စစ္တမ္း၏အဆုံးတြင္သာ 

ထည့္ထားသင့္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အကဲျဖတ္မႈ၏ အဓိကအခ်က္သည္ ေျဖဆုိသူမ်ား/KI မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳထားေသာ နမူနာျဖင့္ က်ဳးိေၾကာင္းညီညြတ္စြာ 
ဆက္လက္ အက်ဳးံဝင္ေနပါလိမ့္မည္။

 y ေမးခြန္းမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆီေလ်ာ္ျခင္းရွမိရွ ိ ဆံုးျဖတ္ရန္ ေဒသတြင္းဗဟုသုတအားလုံးကို တတ္ႏုငိ္သမွ် အသံုးျပဳျခင္းသည္ အသံုးဝင္ပါသည္

အသင္းအဖြ ဲ႔အတိုင္း/ က႑တိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ ေခါင္းစဥ္စာရင္း/ စစ္တမ္းေမးခြန္းထဲတြင္ ထည့္သြင္းရမည့္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား/ 
ကိစၥရပ္မ်ား ရွပိါသည္။ ထိုသို႔ေသာ နည္းပညာေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္ျခင္းသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔၏ လုပ္ႏုငိ္စြမ္း ျပင္ပတြင္ 
ေရာက္ရွေိနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အကဲျဖတ္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းရာတြင္ အခ် ိဳ႕ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၌ တိက်ေသာ စံႏႈန္းမ်ား ရွပိါသည္။ 
ေအာက္ပါတုိ႔သည္ ပါဝင္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏ ဥပမာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းက ျပည္စုံလုံေလာက္ၿပီး တိက်မႈရွခိ်င္မွ 
ရွႏိိုင္ပါမည္။ အခ်ဳ႕ိေသာေမးခြန္းမ်ားက ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖမႈမစတင္ခင္လုပ္ရသည့္ လိုအပ္ခ်က္အရ အကဲျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ၿပီး၊ အျခားေမးခြန္းမ်ားက 
အစီအစဥ္မ်ား/ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျချခင္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအတြက္ ပို၍ သင့္ေတာ္ပါသည္။ 

အစားအစာႏွင့္ အစားအစာမဟုတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝမႈ ုရယူျခင္း
 y အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားက အစားအစာျဖန္႔ေဝသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ လြယ္လင့္တကူ ေရာက္ႏိုင္ပါသလား (ဥပမာ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ၾကာမည့္ အကြာအေဝး)။
 y အစားအစာျဖန္ေဝေပးသည့္ ေနရာက စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ေဝးပါသလား။ (ဤသည္မွာ ေလ့လာၾကည့္ရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္)
 y အသင္းအဖြ ဲ႔အေနျဖင့္ အစားအစာ/NFI ျဖန္႔ေဝမည့္တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ အခ်နိ္ကုိ လူတုိင္းအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ထင္ပါသလား။
 y ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ေနရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ အမွတ္အသား ျပထားၿပီး ေၾကာ္ျငာထားပါသလား။ (ဤသည္မွာ ေလ့လာၾကည့္ရမည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္)
 y လူစုလူေဝးအား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စနစ္သည္ လုံေလာက္မႈရွပိါသလား။ ဆူပူမႈမ်ား/ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ရွပိါသလား။
 y ဝန္ထမ္းမ်ားကအစားအစာမ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွပိါသလား။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ ၎တို႔အား 

ေကာင္းမြန္စြာျပင္ဆင္ထားပါသလား။ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ၎တို႔က အႀကံေပးႏိုင္ပါသလား။
 y အစားအစာ / NFI ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ေနရာတြင္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ လုံၿခံဳေရးျပႆနာမ်ား ရွေိနႏိုင္ပါသလား။
 y အစားအစာ / NFI ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ေနရာတြင္ (အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားမွလြ၍ဲ) အျခားပုဂၢ ိဳလ္မ်ားအတြက္ လုံၿခံဳေရးျပႆနာမ်ား ရွေိနႏိုင္ပါသလား။ 

ရွေိနပါက၊ မည္သူမ်ား ထိခုိက္ခံရပါသနည္း။
 y ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ေနရာသည္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အလြယ္တကူ လာေရာက္ႏုငိ္သည့္ေနရာ ျဖစ္ပါသလား (ဥပမာ သီးျခားေနရာလြတ္မ်ား၊ 

တန္းစီသည့္ဧရိယာမ်ား၊ ျဖန္႔ေဝေပးရာတြင္ အမ်ဳးိသမီးဝန္ထမ္း ရွမိႈ)။ မရွပိါက၊ အဓိကအားနည္းခ်က္မ်ားက ဘာလဲ။
 y ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ေနရာသည္ (အိမ္ေထာင္စုကုိ ဦးစီးေနရေသာ / အေဖာ္မပါေသာ / ခြထဲုတ္ခံထားရေသာ) ကေလးမ်ား အလြယ္တကူ လာေရာက္ႏုငိ္သည့္ေနရာ၊ 

လံုၿခံဳမႈ ရွသိည့္ေနရာ ျဖစ္ပါသလား။
 y ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ေနရာက မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ လာေရာက္ႏုငိ္သည့္ေနရာ ျဖစ္ပါသလား။
 y ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ေနရာက သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ လာေရာက္ႏုငိ္သည့္ေနရာ ျဖစ္ပါသလား။
 y ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ အခ်နိ္က သင့္ေတာ္မႈရွပိါသလား။ မရွပိါက၊ အဓိကျပႆနာမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 
 y ျဖန္႔ေဝေရးလုပ္ေနစဥ္ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အေဖာ္မပါေသာႏွင့္ တစ္ဦးတည္းေရာက္လာသည့္ ကေလးမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ႏွင့္ 

ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွသိည့္သူမ်ားကို ဦးစားေပးသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ရွပိါသလား။ 
 y အစားအစာမ်ား လာေရာက္ယူေဆာင္သည့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း သိသာစြာ ေျပာင္းလဲမႈရွထိားပါသလား။ ရွပိါက၊ 

တိုးလာသလား သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့လာပါသလား။ 
 y ဇနီးမ်ား (အိမ္ရွင္မမ်ား) ကို ရိကၡာကဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသလား။
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အရင္းအျမစ္ 6- ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ အကဲျဖတ္ေမးခြန္း ဥပမာ
 y ရိကၡာ အ႐ြယ္အစား/ အကူအညီ အ႐ြယ္အစားသည္ သယ္ေဆာင္သြားရန္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ ဲ 

ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမျဖစ္ေစသည့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရြယ္အစား ရွပိါသလား။
 y အစားအစာ / NFI အား အိမ္သို႔ သယ္ေဆာင္သြားရာတြင္ လုံၿခဳေံရးျပႆနာ တစ္ခုခုရွပိါသလား။
 y NFI အထုပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား သီးသန္႔သံုးသည့္ ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ မိန္းကေလးသုံးပစၥည္းမ်ား) ကုိ ဖံုးကြယ္ထားေပးရန္ 

သင့္ေတာ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ပါသလား။ မပါဝင္ပါက၊ ဘယ္အရာ လိုအပ္ေနပါသလဲ။
 y NFI အထုပ္မ်ားတြင္ ကေလးမ်ား သီးသန္႔သံုးသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖံုးကြယ္ထားေပးရန္ သင့္ေတာ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ပါသလား။
 y အစားအစာ / NFI ျဖန္႔ေဝေပးရာတြင္ လူအမ်ားျပႆနာႀကံဳေတြ႔ရပါက အစီရင္ခံႏိုင္မည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရွပိါသလား။
 y အမ်ဳးိသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားသည္ ျဖန္႔ေဝေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံဲျခင္းတြင္ ပါဝင္ပါသလား။
 y အစားအစာ / NFI ျဖန္႔ေဝေပးေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အႀကံျပဳလိုသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုခုရွပိါသလား။
 y အေရးေပၚ/ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းအဆင့္တစ္ခုအတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားက အမ်ဳးိသမီးမ်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးမ်ားကို 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါသလား။
 y အစားအစာျပတ္လပ္ျခင္းကုိ ရင္ဆိုင္ရန္ လူထု၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းေတြက ဘာေတြလဲ။
 y အေရးေပၚ/ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းအဆင့္တစ္ခုအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားက အခ်ဳ႕ိေသာ အေျခအေနရွသိည့္ လူစုမ်ားအား 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါသလား (အမ်ဳးိသမီး/ မိန္းကေလး မဟုတ္သည့္ အျခားလူမ်ား)။
 y အလုပ္အတြက္ အစားအစာ ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ အမ်ဳးိသမီးမ်ား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ပါသလား။ မပါဝင္ပါက ၎တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ 

မည္သည့္အရာမ်ားက ဟန္႔တားေနပါသနည္း။

ေရႏွင့္ ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ ရယူသံုးစြခဲြင့္ 
 y ေရရွသိည့္ေနရာသည္ အမ်ဳးိသမီးမ်ား သြားေရာက္ရန္ အဆင္ေျပပါသလား။ 
 y ေရရွသိည့္ေနရာသည္ ကေလးမ်ား သြားေရာက္ရန္ အဆင္ေျပပါသလား။ 
 y အမ်ဳးိသမီး/ ကေလးမ်ား/ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား/ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား သန္႔စင္ေရး အေဆာက္အဦးမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ အမ်ဳးိအစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ထားပါသလာ။ 
 y WASH အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေပးထားပါသလား။ 
 y ေရရႏိုင္သည့္ေနရာမ်ားက ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းပါသလား။ 
 y ေရရႏိုင္သည့္ေနရာမ်ာသို႔ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား သြားေရာက္ႏိုင္ပါသလား။ 
 y အခ်ဳ႕ိေသာ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး အသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အလြယ္တကူ ရယူႏုငိ္ပါသလား။ 
 y ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ အဆင္အျပင္က အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ 

အာမခံပါသလား။
 y တြင္းအိမ္သာမ်ားက ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းပါသလား။ ကေလးသူငယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး ျပႆနာတစ္ခုခု ရွပိါသလား။
 y ေရစုေဆာင္းသယ္ယူသည့္ အေလ့အထက ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ရွေိသာ / ေလးလံေသာ အလုပ္ၾကမ္းအသြင္မ်ဳးိ ေဆာင္ေစပါသလား။ 

ေရစုေဆာင္းသယ္ယူျခင္း အေလ့အထက ကေလးသူငယ္မ်ား ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွပိါသလား။ 
 y မိလႅာအိမ္သာမ်ားကုိ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား သံုးစြႏုဲငိ္ပါသလား။ 
 y တြင္းအိမ္သာႏွင့္ မိလႅာအိမ္သာမ်ားကို အသုံးျပဳခ်နိ္တြင္ အမ်ဳးိသမီးမ်ား/ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေဘးကင္းမႈရွသိည္ဟု ခံစားရပါသလား။ 
 y မရွပိါက၊ သူတို႔ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္/ အစီရင္ခံထားသည့္ ျပႆနာေတြက ဘာေတြလဲ။ 
 y အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ပါဝင္ေနေသာ/ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းခံရေသာ လူစုမ်ားအတြက္ ေရႏွင့္ မိလႅာ အိမ္သာမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လြယ္လင့္တကူ 

ရယူႏိုင္ျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ တစ္ခုခုရွပိါသလား။ 
 y တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ပစၥည္းအစုံမ်ားတြင္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ပါသလား။ 
 y အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုခုရွပိါသလား။ 

က်န္းမာေရး 
 y က်န္းမာေရး ဆုုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမ်ားက အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ အခ်နိ္ႏွင့္ ေနရာတြင္ ရွပိါသလား။ 
 y က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ဝန္ောဆင္မႈမ်ားကုိ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသံုးျပဳႏုငိ္ပါသလား။ 
 y မ်ဳးိပြားမႈဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ရႏိုင္ပါသလား။ 
 y က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ေနရာတြင္ အမ်ဳးိသမီးဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦး ရွေိနပါသလား။ ရိကၡာက ဘာေတြလဲ။ လုံေလာက္ပါသလား။ 
 y ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမည့္ အထူးကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 

ဝန္ထမ္းမ်ား ရွပိါသလား။
 y ဤျပႆနာမ်ားကို ရည္ညႊန္းေပးရန္ႏွင့္ အစီအရင္ခံရန္ စနစ္တစ္ခုရွပိါသလား။ 
 y က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳးိသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားလူမ်ားအေနျဖင့္ လွ် ိဳ႕ဝွက္စြာ အစီရင္ခံႏိုင္မည့္ 

ေနရာလြတ္တစ္ခုခု ရွပိါသလား။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားရွမိႈကို အေလးထားပါသလား။ 
 y အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ အဓိကဟန္႔တားမႈေတြက ဘာေတြလဲ။ 

(ဥပမာ အကြာအေဝး၊ ကုန္က်စရိတ္၊ အမ်ဳးိသမီးဝန္ထမ္းမရွ ိျခင္း၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ အထူးျပဳဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရွ ိျခင္း…)
 y ထိခုိက္ခံရသည့္လူစုမ်ားက HIV/AIDS ႏွင့္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ား (STI မ်ား) - ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အႏၱရာယ္မ်ား 

ရင္ဆိုင္ေနရပါသလား။ အမႈကိစၥမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သည့္ HIV ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံ ေဘးကင္းစြာႏွင့္ လွ် ိဳ႕ဝွက္စြာ ရည္ညႊန္းေပးပါသလား။
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အရင္းအျမစ္ 6- ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ အကဲျဖတ္ေမးခြန္း ဥပမာ
 y အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ပါဝင္သည့္ လူစု/ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းခံရသည့္လူစုအတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေနရာမ်ား၏ အရည္အသြးႏွင့္ 

အသံုးျပဳခြင့္အား ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရာတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ PWD မ်ား ပါဝင္ဆင္ႏႊခဲဲ့ပါသလား။ 
အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုခုရွပိါက သူတို႔ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။

 y က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို သိရွႏိိုင္၊ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ၿပီး ရည္ညႊန္းႏိုင္စြမ္းရွ ိၿပီး ယင္းအတြက္ 
ေလ့က်င့္ေပးထားသူမ်ား ျဖစ္ပါသလား။

 y ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ ERW မ်ားမွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္သူမ်ားအတြက္ အထူးျပဳထားေသာ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွပိါသလား။ 

ပညာေရး 
 y ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အင္မတန္လိုအပ္ေနပါက ဧရိယာအတြင္း လက္ရွတိြင္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေက်ာင္းမ်ား ရွပိါသလား။
 y လုံေလာက္သည့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ရွပိါသလား။ ရိကၡာက ဘာေတြလဲ။ လုံေလာက္ပါသလား။
 y မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသို႔ အသြား၊ အျပန္ျပဳလုပ္ရန္ လုံၿခံဳေရး ျပႆနာ တစ္စုံတစ္ရာရွပိါသလား။
 y ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ သီးျခား ေသာ့ခတ္ထားေသာ မိလႅာအိမ္သာမ်ား ရွပိါသလား။
 y ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းခံထားရေသာႏွင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းခံမထားရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္းထားမ်ား ကြ ဲျပားျခားနားမႈ ရွပိါသလား။ ရွပိါက၊ 

ဘာေၾကာင့္လဲ။
 y အေဖာ္ပါေသာႏွင့္ အေဖာ္မပါေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းမႈႏႈန္းထားမ်ား ကြ ဲျပားျခားနားမႈ ရွပိါသလား။ ရွပိါက၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။ 
 y ေက်ာင္းအပ္ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၿပီးစီးျခင္းအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ရွပိါသလား (ဥပမာ၊ ေက်ာင္းအပ္ခ၊ ေက်ာင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ 

ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ား၊ IDP မ်ားထံမွ ေတာင္းခံသည့္ သီးျခားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား) 
 y ဆရာ/ဆရာမမ်ားက သင္ၾကားေရးတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားကို တန္းတူညီစြာ ဆက္ဆံပါသလား။ 
 y ဆရာ/ဆရာမမ်ားက ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရမႈအေၾကာင္းကို အထူးတလည္ေျပာေနပါသလား။ 
 y ဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လြမဲွားစြာျပဳမႈ၊ အျမတ္ထုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ျပႆနာမ်ားကို သိရွ ိ၊ တုံ႔ျပန္ၿပီး ရည္ညႊန္းေပးႏိုင္ပါသလား။ 
 y ဆရာ/ဆရာမမ်ားက ကေလးသူငယ္မ်ားကို ႏွပိ္စက္ျခင္း/ လြမဲွားစြာျပဳမူသည္ဟု အတုိင္ခံထားရပါသလား။ 
 y ႐ိုက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ဳးိမျပဳဘဲ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေပးရန္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးထားပါသလား။ 
 y ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းက က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို လက္မွတ္ထိုးထားပါသလား။ 
 y ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာမ်ားအတြက္ မည္သည့္ေနရာသို႔ တိုင္ၾကားရမည္ကို သိပါသလား။ 
 y မိုင္းအႏၱရာယ္ပညာေပးသည္ ပညာေရးဆိုင္ရာ သင္ၾကားျပသမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသလား။ 
 y အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ပါဝင္ေနေသာ/ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရး၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ရယူႏိုင္မႈကို ျမႇင့္ျခင္းအတြက္ 

ကေလးသူငယ္မ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္ တစ္ခုခုရွပိါသလား။ 

ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ အမိုးအကာ 
 y အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ အမိုးအကာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါသလား။
 y ရႏိုင္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္းသည္ မိသားစုတစ္စုအတြက္ ေနထုိင္ႏုငိ္ေအာင္ က်ယ္ျပန္႔မႈရွ ိၿပီး အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေနရာမ်ား 

ပါဝင္ပါသလား။
 y ရႏုငိ္သည့္ ေနရာထိုင္ခင္းတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ာအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားပါသလား။ 
 y ပညာေရး၊ အပန္းေျဖျခင္းႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အျခား လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လုံေလာက္ေသာ ေနရာလြတ္မ်ားရွပိါသလား။ 
 y အိမ္ယာအေဆာက္အအုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ အဓိက စိတ္ပူပန္ရသည့္အခ်က္က မည္သည္နည္း။ 
 y အိမ္ယာအေဆာက္အအုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အဓိက စိတ္ပူပန္ရသည့္အခ်က္က မည္သည္နည္း။ 
 y ေဘးဒုကၡက်ေရာက္မႈဒဏ္ကုိ ခံရသည့္လူစု/ IDP မ်ား (ဥပမာ၊ လူဦးေရ အလြန္မ်ားျပား ျပည့္ႏွက္ေနျခင္း/ သီးသန္႔ရွမိႈ၊ လုံၿခံဳေရး၊ ေရႏွင့္မိလႅာမရွ ိျခင္း၊ 

ခ်က္ျပဳတ္ေရးအသုံးအေဆာင္မ်ား/မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ား မရွ ိျခင္း၊ ငွားရမ္းခကုန္က်စရိတ္၊ ေျမရွင္၏ သေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္မႈ) အတြက္ 
အိမ္ယာႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ရမႈ ထိပ္ဆံုး 3 ခုကို သတ္မွတ္ေပးပါ။ 

 y အထူးသျဖင့္ အခ်ဳ႕ိေသာလူစုမ်ားအတြက္ ေနရာထုိင္ခင္းရွာေဖြရန္ ခက္ခဲေနပါသလား။ ခက္ခဲေနပါက၊ ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ။ (ဥပမာ၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ား 
ဦးေဆာင္ေနသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား ဦးေဆာင္ေနသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ လူမ် ိဳးစု/ဘာသာေရး လူနည္းစုမ်ား...) 

 y IDP မ်ားကို ႏွင္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါသလား။ အေၾကာင္းရင္းက ဘာေတြလဲ။ 
 y ႏွင္ထုတ္ရာတြင္ အခ် ိဳ႕ေသာ IDP အုပ္စုမ်ားအေပၚသာ သက္ေရာက္ျခင္း ရွပိါသလား။ 
 y ႏွင္ထုတ္ျခင္းက တရားဝင္ပါသလား (ဥပမာ၊ အိမ္ငွားက စာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳးိေဖာက္၍ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ အေၾကာင္းရင္းမရွပိါက အထူးသျဖင့္ ရက္လြန္အသိေပးခ်က္ျဖင့္)။ 
 y တရားဝင္ပါက အေျခအေနကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ ေထာက္ပ့ံမႈရွပိါသလား။ 
 y အမ်ဳးိသမီးမ်ားသည္ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရွပိါသလား။ 
 y အမ်ဳးိသမီးမ်ားသည္ အမိုးအကာ ပံ့ပုိးေပးသည့္ ပေရာဂ်က္တစ္ခုမွ အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွပိါသလား။ 
 y ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ဧရိယာမ်ားတြင္ IDP မ်ားအတြက္ အၿမဲေနထိုင္ရာ ေျမယာ/အေဆာက္အအုံ ပံ့ပိုးေပးရန္ စီစဥ္ထားျခင္းရွပိါသလား။ IDP မ်ားက ထိုကဲ့သို႔ေသာ 

ေျမယာ / အိမ္ယာအေဆာက္အအုံအတြက္ အမည္ေပါက္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရွပိါသလား။ အိမ္တြင္ေနထိုင္ခြင့္အတြက္ အာမခံခ်က္ရွပိါသလား။  
 y ေနရပ္သုိ႔ျပန္လာသူမ်ားအတြက္ အၿမဲတမ္း ေျမယာ/အိမ္ယာအေဆာက္အအုံမ်ား ပံ့ပိုးေပးသည့္ သီးျခားအစီအဥ္တစ္ခု စီစဥ္ထားပါသလား။ 

ေနရပ္သို႔ျပန္လာသူမ်ားက ထိုသို႔ေသာ ေျမေနရာမ်ား / အိမ္ယာအေဆာက္အအုံအတြက္ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွပိါသလား။ အိမ္တြင္ေနထိုင္ခြင့္အတြက္ 
အာမခံခ်က္ရွပိါသလား။

 y ဆုံး႐ႈ ံးသြားေသာ / ပ်က္စီးသြားေသာ အိမ္မ်ားအတြက္ ေနရာတြင္ နစ္နာေၾကးရရွမိည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခုခု ရွပိါသလား။ ထိခုိက္ခံရသည့္လူစုက 
ယင္းအေၾကာင္းကို သိပါသလား။ မိသားစုမည္မွ်က ေလွ်ာက္ထားသနည္း။ မိသားစုမည္မွ်က နစ္နာေၾကး လက္ခံရထားပါသနည္း။ 
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အရင္းအျမစ္ 6- ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ အကဲျဖတ္ေမးခြန္း ဥပမာ
ယာယီစခန္းတြင္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္မႈ / ကယ္ဆယ္ေရးေနရာမ်ား 

 y အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားက ယာယီစခန္း / ကယ္ဆယ္ေရးေနရာမ်ားရွ ိ ေနရာအျပင္အဆင္က သီးသန္႔ျဖစ္သည္/ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို 
ေလးစားလိုက္နာသည္ဟု ခံစားရပါသည္။

 y သီးသန္႔ရွေိနေစရန္ မိလႅာအိမ္သာမ်ားကုိ ေသခ်ာ တည္ေဆာက္ထားသည္ဟု အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားက ခံစားရပါသလား။ 
မဟုတ္ပါက မည္သည့္ျပႆနာ ရွပိါသလဲ (ဥပမာ အမ်ဳးိသားအိမ္သာမ်ားႏွင့္ လံုေလာက္စြာ ကြာေဝးမေနျခင္း၊ အကြာအေဝးက နီးလြန္းေနျခင္း၊ 
အလင္းေရာင္လုံေလာက္စြာမရွ ိျခင္း၊ ေသာ့ပိတ္၍မရျခင္း…)

 y သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ မိလႅာအိမ္သာမ်ားတြင္ လံုေလာက္စြာ အလင္းေရာင္ေပးထားသည္ဟု အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ခံစားရပါသလား။ 
 y ယာယီစခန္း / ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း၏ ဖြ ဲ႔စည္းပုံက အတြင္းရွလိူအခ်င္းခ်င္း မွ်ေဝသုံးရသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚသည့္ တင္းမာမႈမ်ာကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ 

ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈ ရွပိါသလား။
 y ကေလးငယ္မ်ား (မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား)၊ အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ယာယီစခန္းအတြက္ ဒီဇို္င္းႏွင့္ အျပင္အဆင္ ေရးဆြရဲာတြင္ 

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းရွပိါသလား။
 y အာဏာပိုင္မ်ားက ယာယီစခန္း/ ကယ္ဆယ္ေရးေနရာမ်ားအတြက္ လုံၿခဳေံရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသလား။
 y အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစမႈ၊ တိုက္ခိုက္လုယူျခင္း၊ လိင္အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (အထူးသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း)၊ သို႔မဟုတ္ အျခား 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို တားဆီးဟန္႔တားရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္မည့္ လူထုလုံၿခံဳေရး (ဥပမာ၊ ကင္းလွည့္အုပ္စုမ်ား) ရွပိါသလား။
 y ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြေဲရးဝန္ထမ္းက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမႈကိစၥရပ္မ်ား (အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လြမဲွားစြာျပဳမႈမ်ား၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ အစရွသိျဖင့္) ကို သိရွ ိ၊ တုံ႔ျပန္ 

သို႔မဟုတ္ ကိုးကားႏိုင္မည္လား။
 y ယာယီစခန္း/ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းရွ ိ အာဏာပိုင္မ်ားက လူအမ်ားအား စာရင္းသြင္းေပးထားပါသလား။ ယာယီစခန္း၏ လူစုမ်ားအား အသက္၊ လိင္အမ် ိဳးအစားႏွင့္ 

မသန္စြမ္းမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး သီးသန္႔ခြ ဲျခားထားပါသလား။ 
 y စာရင္းသြင္းစဥ္ သီးသန္႔အကူအညီမ်ား လိုအပ္ေသာ လူမ်ား (ဥပမာ- တစ္ကိုယ္တည္း အေဖာ္မပါလာေသာ ကေလးငယ္မ်ား) ကို သိရွ ိၿပီး ကူညီေပးခဲ့ပါသလား။ 
 y အာဏာပိုင္မ်ားက ယာယီစခန္း/ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းကို ပုံမွန္ လာေရာက္ၾကည့္ပါသလား။ လူမႈဖူလုံေရးဌာန ဝန္ထမ္းက ယာယီစခန္း/ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းကို 

ပုံမွန္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ပါသလား။
 y ယာယီစခန္း/ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား၏ အဆင္အျပင္ တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုခု ရွပိါသလား။ 

ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ ေဘးကင္းရာသို႔ စနစ္တက်ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း 
 y ယာယီစခန္း/ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းရွလိူမ်ားက စခန္း/ အေဆာက္အအုံမ်ားမွ ဖယ္ေပးရန္ အေျပာခံရပါသလား။ ထိုသို႔ေျပာဆိုျခင္းအား မည္သူျပဳလုပ္ပါသလဲ 

(ဥပမာ၊ ေဒသတြင္း အာဏာပိုင္မ်ား၊ ေျမပိုင္ရွင္၊ ရဲ၊ စစ္တပ္၊ ေက်ာင္းဝန္ထမ္းမ်ား၊ အျခား) 
 y အသိေပးခ်က္ မည္မွ်ေပးခဲ့ပါသလဲ (ဥပမာ၊ တစ္ရက္ေအာက္၊ တစ္ပတ္ေအာက္၊ 1-2 ပတ္၊ တစ္လေအာက္၊ တစ္လထက္ပို၍)။ 
 y ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းခံရသည့္လူစုမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုခု ရွခိဲ့ပါသလား။ 
 y အတင္းအဓမၼေျပာင္းေ႐ႊ႕စဥ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွပိါသလား။ 
 y အာဏာပိုင္မ်ားမွ အႀကံျပဳထားသည့္ ေနာက္ထပ္ ေရြးခ်ယ္စရာေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုခုရွပိါသလား။ 
 y အာဏာပိုင္မ်ားမွ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ အကူအညီတစ္ခုခု ရွပိါသလား။ 

အစာအာဟာရ
 y အမ်ဳးိသမီးမ်ား မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးရန္ လုံၿခံဳသည့္ေနရာမ်ား ရွပိါသလား။
 y အမ်ဳးိသမီးမ်ားက ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းကို ရပ္လိုက္သည္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္ဟုဆိုသည့္ အစီအရင္ခံစာမ်ား သို႔မဟုတ္ အရိပ္အႁမြက္တစ္ခုခု ရွပိါသလား။ 
 y ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း မခံရသည့္ ေစာင့္ေရွာက္သူမဲ့ ကေလးငယ္မ်ား (0-6 လသားအ႐ြယ္ကေလးမ်ား) ရွသိည္ဆို႔သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား/ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ရွပိါသလား။ 
 y ေမြးကင္းစ သားသား သို႔မဟုတ္ မီးမီးမ်ားအတြက္ ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း အေလ့အက်င့္မ်ားတြင္ ကြ ဲျပားျခားနားမႈ တစ္ခုခုရွပိါသလား။ 
 y ကေလးသူငယ္မ်ားအား အထူးတလည္ အလြန္အမင္း အာဟာရခ်ဳ႕ိတဲ့ျခင္းအတြက္ စခန္းမ်ား၏ အာဟာရစင္တာမ်ား/အသင္းအဖြ ဲ႔ စီမံခန္႔ခြေဲရးသို႔ 

လႊေဲျပာင္းေပးမႈမ်ား ရွပိါသလား။
 y အိမ္တြင္ အမ်ဳးိသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးိသားမ်ားအား အစားအစာမည္ကဲ့သို႔ ေဝငွေပးပါသနည္း။ 
 y အိမ္ေထာင္စုအတြင္းမွ မည္သူက အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါသလဲ။ ယင္းက အစားအစာရယူခြင့္ႏွင့္ ေကၽြးေမြးျခင္း အေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚ 

သက္ေရာက္မႈရွပိါသလား။
 y အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ပြားမႈက မိသားစုအတြက္ အစားအစာဖူလုံေရး က႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ေစပါသလား။ 
 y အစားအစာ ရယူခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳးိသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးိသားမ်ားအတြက္ ကြ ဲျပားျခားနားမႈတစ္ခုခုရွပိါသလား။ 
 y အစားအစာရယူခြင့္တြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအမ်ဳးိသမီးမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုခုရွပိါသလား။ 
 y ေယာက်ာ္းေလးမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသားမ်ားအား မိသားစုမ်ားမွ ခြ ဲျခားထားပါက ၎တို႔အတြက္ အစားအစာမ်ားကို ၎တို႔ဘာသာ ရယူႏိုင္ပါသလား။ 
 y အသက္အ႐ြယ္ႀကီးသည့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသားမ်ားက အစားအစာကို မည္ကဲ့သို႔ ရယူပါသနည္း။ အစားအစာျခင္းေတာင္းက ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီမႈရွပိါသလား။
 y လက္ရွအိေရးေပၚအေျခအေန မတိုင္မီ မည္သည့္ၾကားျဖတ္ အာဟာရမ်ား ပံ့ပိုးေပးထားသနည္း။ ၎တို႔အား မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္ထားသနည္း။ 
 y ေက်ာင္းသား/သူမ်ားက ေက်ာင္းတြင္ အစားအစာ မည္ကဲ့သို႔ ရယူႏိုင္သနည္း။ 
 y အိမ္ေထာင္စုမ်ားက အစားအစာအေသးအဖြ ဲ႔အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ ရယူသနည္း။



172  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းအျမစ္ 6

အရင္းအျမစ္ 6- ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ အကဲျဖတ္ေမးခြန္း ဥပမာ
စီးပြားေရး အေျခအေန ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာမႈ / အသက္ေမြးမႈ 

 y အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ ကေလးလုပ္သား ခုိင္းေစမႈ ပုံစံတစ္မ်ဳးိမ်ဳးိတြင္ ကေလးမ်ား ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနရပါသလား။ လုပ္ကိုင္ေနရပါက ယင္းသည္ 
ေယာက္်ားေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ ပို၍ သက္ေရာက္ေနပါသလား။

 y မည္ကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္ရွသိည့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ကေလးမ်ား ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနရပါသနည္း။ (ဥပမာ၊ ရိကၡာစုေဆာင္းျခင္း၊ 
ေဆာက္လုပ္ေရးပေရာဂ်က္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳးိေရးအလုပ္၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း) 

 y အေရးေပၚ/ ေဘးဒုကၡေရာက္သည့္ အခ်နိ္မွစ၍ ကေလးမ်ား အႏၱရာယ္ရွသိည့္အလုပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ရျခင္း တိုးျမင့္လာပါသလား။ 
 y ေဒသအတြင္းရွ ိ ကေလးမ်ား၏ ပညာသင္ယူျခင္းကို ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းက အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသလား။ လုပ္ကိုင္ေနရပါက 

ယင္းသည္ ေယာက္်ားေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ ပို၍ သက္ေရာက္ေနပါသလား။ 
 y အႏၱရာယ္ရွသိည့္ ကေလးလုပ္သားျဖစ္ေနရျခင္းက ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဒုကၡျဖစ္ေစသည္ကို လူအမ်ားမွ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတိျပဳမိပါသလား။
 y အသင္းအဖြ ဲ႔အတြက္ အႏၱရာယ္ရွသိည့္ ကေလးလုပ္သားဆိုင္ရာ သတိျပဳမိေရး အစီအစဥ္မ်ား ရွပိါသလား။
 y CFW / သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းအစီစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားက ပါဝင္ႏိုင္/ခြင့္ ရွပိါသလား။ မရွပိါက၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။
 y ယာယီအလုပ္ (CFW) / သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းပေရာဂ်က္၏ အသက္ႏွင့္ က်ား/မ ဖြ ဲ႔စည္းမႈ အခ် ိဳးအစား မည္သို႔ရွသိလဲ။ (ကေလး၊ အမ်ဳးိသမီး၊ 

မသန္စြမ္းသူမ်ား %) 
 y ယာယီအလုပ္ (CFW) / သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းပေရာဂ်က္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ % မည္မွ်က အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ 

အမ်ဳးိသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား ျဖစ္သနည္း။ 
 y ယာယီအလုပ္ (CFW) / သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းပေရာဂ်က္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ % မည္မွ်က အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ကေလးသူငယ္ 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ား ျဖစ္သနည္း။ 
 y အားအနည္းဆုံး အမ်ဳးိသမီးအိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားကို “ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား” (ဥပမာ၊ ၎တို႔၏ ကေလးငယ္မ်ား ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရျခင္းမွ 

တားဆီးရန္၊ GBV မွ ၎တို႔ကို ကာကြယ္ရန္) ကို ပံ့ပိုးေပးပါသလား။ 
 y ယာယီအလုပ္ (CFW) / ၾကားျဖတ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္း၏ ဒီဇိုင္းတြင္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းတိုင္ပင္ထားပါသလား။
 y CFW အစီအစဥ္မ်ားမွ အက်ဳးိခံစားေနရသည့္ ကေလးမည္မွ် အေ႐ြးခံရၿပီး ေက်ာင္းတက္ႏုငိ္ၾကပါသလဲ။
 y ယာယီအလုပ္ (CFW) / သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီးသား ကေလးမည္မွ်က အေ႐ြးခံရၿပီးေနာက္တြင္ 

ေက်ာင္းထြက္သြားပါသလဲ။
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အရင္းအျမစ္ 7- အားနည္းခ်က္ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ ကတ္မ်ား

အရင္းအျမစ္ 7- အားနည္းခ်က္ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ 
ကတ္မ်ား

ပ႐ိုဖိုင္ 1 -

အသက္ 10 ႏွစ္အ႐ြယ္ 
မိန္းကေလး

ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္ ပ႐ိုဖိုင္ 1 -

ဤ 10 ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးတြင္ မိခင္ႏွင့္ 
ဖခင္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းပုံမွန္ 

တက္ေရာက္ေနႏိုင္ပါသည္။

ပ႐ိုဖိုင္ 2 -

ေဒသတြင္း ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္

ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္ ပ႐ိုဖိုင္ 2 -

ဤေဒသတြင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္သည္ ေဒသတြင္း 
က်ား၊မ တန္းတူျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည့္ 
NGO တစ္ခုမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္၊ 

သို႔ေသာ္ သူမသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရသည့္ 
လူနည္းစုလူမ်ဳိး အုပ္စုတစ္စုမွ ျဖစ္သည္။ 

ရလဒ္အေနျဖင့္ သူမ၏ အလုပ္ကို 
ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနခ်ိန္တြင္ ေဒသတြင္းရွိ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းေသာ 

စကားမ်ား ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ 
ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံေနရသည္။

ပ႐ိုဖိုင္ 3 -

လယ္သမားတစ္ဦး

ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္ ပ႐ိုဖိုင္ 3 -

သူ၏ မိသားစုအတြက္ 
ပို၍လုံၿခံဳသည့္ေနရာတစ္ေနရာ ရွာေဖြရန္ 

ဤလယ္သမားအေနျဖင့္ သူ႔ေျမယာမွ 
ထြက္ခြါခဲ့ရသည္။ သူ၏ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား 
ဖ်က္ဆီးခံထားရၿပီး လယ္သာသုံးပစၥည္းမ်ား 

အခိုးခံလိုက္ရသည္။ သူ၏လက္ရွိတည္ေနရာတြင္ 
ေျမယာရယူအသံုးျပဳပုိင္ခြင့္ မရွိပါ။
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အရင္းအျမစ္ 7- အားနည္းခ်က္ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ ကတ္မ်ား

ပ႐ိုဖိုင္ 4 -

မသန္စြမ္းသည့္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္ ပ႐ိုဖိုင္ 4 -

ဤမသန္စြမ္းသူက ေဒသတြင္း 
အနီေရာင္လျခမ္းေကြးအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ အလုပ္တစ္ခု 

လုပ္ကိုင္ေနသည္။

ပ႐ိုဖိုင္ 5 -

UN PK အေျခစိုက္တစ္ခုမွ 
သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦး

ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္ ပ႐ိုဖိုင္ 5 -

ဤသန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ UN 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကွ လိင္ဆက္ဆံခြင့္ေပးရန္ 

အက်ပ္ကိုင္ျခင္းကို ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရသည္၊ 
သူမအေနျဖင့္ ထိုသုိ႔ေစခိုင္းျခင္းကို ျငင္းဆန္ပါက 
သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားပါက အလုပ္ျပဳတ္မည္ဟု 

သူမခံစားေနရသည္။

ပ႐ိုဖိုင္ 6 -

ႏိုင္ငံေတာ္ NGO တစ္ခုအတြက္ 
အလုပ္သမား

ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္ ပ႐ိုဖိုင္ 6 -

ဤဝန္ထမ္းသည္ အစိုးရ၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္ေနသည့္ 
ေဒသတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး NGO တစ္ခုတြင္ 

အလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္သည္။ သူ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖ
က္ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးအား ယခင္လက ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
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အရင္းအျမစ္ 7- အားနည္းခ်က္ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ ကတ္မ်ား

ပ႐ိုဖိုင္ 7 -

အဖြားတစ္ဦး

ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္ ပ႐ိုဖိုင္ 7 -

ဤအဖြားအိုတစ္ေယာက္သည္ သူ၏မိသားစုႏွင့္ 
သူ၏သမီးတို႔ႏွင့္ အတူတူေနထိုင္ေနသည္။ 
သူတို႔တြင္ လုံေလာက္ေသာ အစားအစာႏွင့္ 

အေထာက္အပံ့ရွိသည္။

ပ႐ိုဖိုင္ 8 -

ကေလး 5 ေယာက္ မိခင္တစ္ဦး

ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္ ပ႐ိုဖိုင္ 8 -

မၾကာမီကျဖစ္ေပၚခဲ႔့ေသာ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ 
သူမ၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကိုဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿ

ပီး ကေလးႏွစ္ဦးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္။ 
သူမအေနျဖင့္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာကေလး 3 ေယာ
က္ကိုေထာက္ပံ႔ရန္ပံုမွန္ဝင္ေငြမရွိျဖစ္ေနျပီး 
အလြန္တရာပူပင္ေသာကျဖစ္ေနရွာသည္။

ပ႐ိုဖိုင္ 9 -

IDP တစ္ဦး မိမိ၏ 
မူရင္းဌာေနသို႔ျပန္ျခင္း

ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္ ပ႐ိုဖိုင္ 9 -

၎ျပည္တြင္းဒုကၡသည္သည္ 
မိမိ၏မူရင္းဌာေနသို႔ျပန္ရန္ 

အေထာက္အပံ႔ရရွိျပီးျဖစ္သည္။ 
၎အေထာက္အပံ့သည္ သူ၏ 

ေနအိမ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိ
ရစာၦန္အခ်ိဳ႕ဝယ္ယူႏုိင္ေစပါမည္။
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အရင္းအျမစ္ 7- အားနည္းခ်က္ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ ကတ္မ်ား

ပ႐ိုဖိုင္ 10 -

ေမြးကင္းစကေလးငယ္တစ္ဦး

ေနာက္ဆက္တြဲ အခ်က္အလက္ ပ႐ိုဖိုင္ 10 -

၎ေမြးကင္းစကေလးငယ္သည္ UNHCR မွ 
ဒုကၡသည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရျပီး ေနာ္ေ
ဝႏိုင္ငံံသို႔မၾကာမီေရႊ႕ေျပာင္းမည့္ မိသားစု၏ 

သမီးျဖစ္ပါသည္။
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အရင္းျမစ္ 8- ပေရာဂ်က္ကာလ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈ ေလ့က်င့္ခန္း

အရင္းျမစ္ 8- ပေရာဂ်က္ကာလ လက္ေတြ႔ေလ့လာမႈ 
ေလ့က်င့္ခန္း

သင္လက္ရွ ိ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရမ်ားသည့္ လူမ်ဳးိစု 
(ပထမ) ႏွင့္ လူဦးေရနည္းသည့္ လူမ်ဳးိစု (ဒုတိယ) တုိ႔ၾကားတြင္ 
လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ေတြ႔ႀကဳေံနရပါသည္။ ႏိုင္တန္ဂအနီး 
ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ပြားခဲံသည့္ တိုက္ပြမဲ်ားက 
သိသာသည့္ ျပည္တြင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ 
ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းခံသူ အမ်ားအျပားက ပဋိပကၡေၾကာင့္ လက္တေလာ 
ထိခိုက္မႈမရွေိသးသည့္ ႏိုင္တန္ဂသို႔ေရာက္လာၾကပါသည္။

ပထမ လူမ်ဳးိစု အုပ္စုမွ လူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒသခံအသင္းအဖြ ဲ႔ႏွင့္ IDP မ်ား 
(အမ်ားစုမွာ ဒုတိယအုပ္စုမွျဖစ္သည္) ပါဝင္သည့္ အသင္းအဖြ ဲ႔တစ္ဖြ ဲ႔တြင္ 
အစားအစားေပးေဝျခင္းအတြက္ တာဝန္ရွသိည့္ NGO တစ္ခုအတြက္ 
သင္က အလုပ္လုပ္ေနသည္။

IDP လူမ်ားထဲမွ ပထမအုပ္စုမွ လူမ်ားက ေနထိုင္စရာမ်ားရထားၿပီး 
ေဒသခံအသင္းအဖြ ဲ႔မ်ား၏ အကူအညီမ်ားရထားပါသည္။ ဒုတိယအုပ္စု 
IDP မ်ားက ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္တည္ေဆာက္ထားရသည့္ တဲမ်ားတြင္ 
ေနရပါသည္။

နယ္ေျမအတြင္း အစားအစာေပးေဝျခင္း ပေရာဂ်က္တစ္ခု ဒီဇိုင္းေရးဆြ ဲၿပီး 
ျဖန္႔ေဝေပးရန္ သင္တို႔၏ အဖြ ဲ႔အစည္းကုိ ေတာင္းဆုိထားပါသည္။
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အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ 
ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ခ်က္ 1 (2014 ေမလ)

ဤမွတ္တမ္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရယူပါသည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ အစုအဖြ ဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ္႔ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (WVI)
 y ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္လူစုမ်ား အၾကားရွ ိ မသန္စြမ္းသူမ်ား - လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ရွလိုပ္သားမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္စာရြက္စာတမ္းအစံု (WRC)
 y လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား (CPWG)
 y GBV လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (IASC)
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

(အသိုင္းအဝိုင္း) 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရား ေလးခုကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ဤမွတ္စုကို အပိုင္းက႑သံုးခုအျဖစ္ 
ခြ ဲျခားထားပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည့္စံုေစ့႔စပ္သည္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရာတြင ္ကာကြယ္ေစာင့္ေ
ရွာက္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေသခ်ာေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္သာဓကမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ 

ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ္လည္း၊အေရးေပၚအေျခအေနအတြ
င္း နွင့္ ပေရာဂ်က္ကာလ၏ ပေရာဂ်က္ပံုစံအေျခအေန/ ခ်င့္ခ်နိ္စဥ္းစားမႈကာလမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အထူးအေရးၾကီးသည့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳ႕ိလည္း
ရွေိနပါေသးသည္။ ၎တို႔ကို ေအာက္ပါသေကၤတကုဒ္မ်ားျဖင့္ အထူးအသားေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

 y အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား 
 y အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြမဲႈ အဆင့္ 

အခ် ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သဘာဝအရ ထိခိုက္လြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္ 
ရယူသင့္ပါသည္။ ၎တို႕ကိုေအာက္ပါဥပမာမ်ားျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္- 

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

 y အေဆာက္အအုံမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ ထုိေနရာသုိ႔ သြားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ လိင္အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကဲ့သို႔ေသာ အလားအလာရွသိည့္ သုိ႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဝးရာတြင္ရွေိၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ေျမပံုေပၚတြင္ ေဘးကင္းေသာေဒသႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွေိသာေဒသမ်ားကုိ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္လူအမ်ားကုိအုပ္စုခြ ဲျပီး ပါဝင္သူမ်ားကုိ 

သီးျခားစီေျပာဆုိေမးျမန္းပါ (သက္ၾကီးအမ် ိဳးသားမ်ား၊ သက္ၾကီးအမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ အရြယ္ေရာက္ျပီးအမ် ိဳးသားမ်ား၊ အရြယ္ေရာက္ျပီးအမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ 
လူငယ္ေယာက္်ားမ်ား၊ လူငယ္အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ေယာက္်ားငယ္ေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္ေလးမ်ား၊ မသန္စြမ္းအမ် ိဳးသားမ်ား၊ မသန္စြမ္းအမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ 
လူနည္းစုမ်ား) 

 y လမ္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ညဘက္အႏၱရာယ္မ်ားေလ်ာ့နည္းေစရန္ မီးအလင္းေရာင္ ေသခ်ာ ထြန္းညႇထိားပါ။ လုံျခံဳမႈမရွေိသာေနရာမ်ားနွင့္ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ အကာအကြယ္အေစာင့္အေရွာက္ ေပးရန္ႏွင့္ မီးထြန္းညႇထိားရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ပါ။  ဥပမာမ်ားတြင္ 
လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းတပ္ဆင္ျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းအလုိက္ လက္ႏွပိ္ဓါတ္မီးမ်ားေဝငွျခင္း၊ မိမိအုပ္စုတြင္းမွလူမွန္းသိရွႏိိုင္ရန္သေဘာတူအခ်က္ျပစနစ္မ်ားညႇႏိိႈင္း
ထားျခင္း၊ အုပ္စုလိုက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားကုိအားေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကုိ ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုံျခံဳေရးဝန္ထမ္းထားျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

 y အေဆာက္အအုံမ်ားကို သံသယရွေိသာ ဒုစ႐ုက္ိသမားမ်ား၏ အနီးတြင္ မထားရွပိါႏွင့္။  မွတ္သားရန္ ရဲမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြမဲ်ားမွာ 
အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏ ေတြ႔ရွရိပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ စိတ္ခ်ရေသာ ခံစားမႈကုိ ေပးသလား (သုိ႔) ေၾကာက္ရြ ံ႕မႈကို 
ခံစားရေစသလား ဆုိသည္မွာ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ ၎တုိ႔၏ ဦးစားေပးလုိလားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လူမႈအဖြ ဲ႔အစည္းႏွင့္ အလားအလာရွေိသာ အက် ိဳးခံစားရသူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

 y လုိအပ္ပါကသင့္ေလ်ာ္ေသာ ရဲတပ္ဖြ ဲ႔ ဖြ ဲ႔စည္းပါ။ 

 y တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းသာမက အုပ္စုအားလံုးအေနျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ေဘးကင္းၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွစိြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဆင္ေျခေလွ်ာလမ္းမ်ား ထားရွ ိျခင္းႏွင့္ 
အေဆာက္အအုံသုိ႔ သြားရန္ ခုိင္ခံ့ေသာ လက္ရန္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို အလုိက္သင့္ ျပင္ဆင္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y လုိအပ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံမ်ားကုိ သိရွႏိိုင္ရန္ ္ တိုက္ရိုက္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင့္ အုပ္စုလုိက္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ပါ။ 
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 y တုိင္ပင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေဝရာတြင္လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားရွေိရးႏွင့္ သီးသန္႔ထားရွေိရးကုေိလးစားပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အခန္းမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့္ဆုိင္းဧရိယာမွ ခြထဲားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
 y သီးသန္႔ခန္းမ်ား မရႏိုင္ပါက နံရံကာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုိက္ကာကာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ 
 y အၾကမ္းဖက္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိေနာက္ဆက္တြ ဲ စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစေသာ ၎တုိ႔၏ျဖစ္ပ်က္ပုံကုိ ထပ္တလဲလဲ ေျပာျပရန္ 

မလုိေအာင္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝသည့္ က်င့္ဝတ္တစ္ခု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။
 y တစ္ဦးခ်င္း၏ က်န္းမာၾက့ံခုိင္ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ မလုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းရယူျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
 y အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား ၎တို႔သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ကုိယ္ရည္လုံျခံဳမႈသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို 

၎တို႔အတူေနထုိင္ရာေနရာမ်ား၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေရခ် ိဳးခန္းမ်ား အစရွသိည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာဆုိေမးျမန္းပါ။  
 y နံရံမ်ား၊ တံခါးမ်ားႏွင့္ ေသာ့ခေလာက္မ်ား တပ္ဆင္ရန္အားေပးပါ သုိ႔မဟုတ္ တပ္ဆင္ေပးပါ။

 y ကာယကံရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွပိါက လူပုဂၢ ိဳလ္ဆိုင္ရာအတည္ျပဳေျခရာခံႏိုင္မည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေဝျခင္း မျပဳပါႏွင္ ့(ဥပမာ အမည္မ်ား၊ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား၊ 
ထင္ရွားသည့္အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားစသည့္ အေထာက္အထားေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား) 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရယူ၍ အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆုိရာတြင္ ကာယကံရွင္အား ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥအားလုံးကုိ ရွင္းလင္းစြာ အသိေပးၿပီး 

ႀကိဳတင္အသိေပးခြင့္ျပဳခ်က္ရယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ စုေဆာင္းအသုံးျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ(ဥပမာ ဉာဏ္ရည္မမီေသာ ကေလးငယ္မ်ား 
(သုိ႔) ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားသည္ အျပည့္အဝ နားလည္မႈမရွဘိဲ (သုိ႔) ႀကိဳတင္အသိေပးခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းဆုိခံရျခင္း မရွဘိဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေပးေကာင္းေပးမိႏိုင္ပါသည္)

 y အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းရာေနရာသည္ လံုျခံဳမႈရွ ိၿပီး နယ္ေျမမွ အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုံျခံဳစြာ 
ကာကြယ္ေျပာင္းေရႊ႕ (သုိ႔) ဖ်က္စီးပစ္ႏိုင္ရန္ အေရးေပၚအစီအစဥ္မ်ား အဆင့္သင့္ရွေိနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား ႏွင့့္/ သို႔မဟုတ္ က်ား/မဆုိင္ရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္း GVB 
တြင္အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား ကိုလက္ခံ၍ အၾကံေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ လူမႈစိတ္ပညာဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ 
တာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အကြ်မ္းတ၀င္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ားကုိတာ၀န္ေပးအပ္ရန္တိက်စြာလုပ္ေဆာင္ပါ။ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရာတြင္ 

တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည့္ (သို႔) အလြယ္တကူ လႊေဲျပာင္းေပးႏိုင္မည့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားေသာ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူမ်ား/ 
အတုိင္ပင္ခံမ်ားရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ GBV တြင္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားကုိ အၾကံေပးႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ သီးသန္႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည့္ 
ဝန္ထမ္းမ်ား (သုိ႔) အျခား ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူမ်ားအေၾကာင္း သိရွ ိၿပီး အလြယ္တကူ လႊေဲျပာင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

 y က်ား၊မဆိုင္ရာႏွင့့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ထိလြယ္ရွလြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုယ္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳဗဟုသုတရွေိသာ ၀န္ထမ္းအမ် ိဳးအစား (ဥပမာ၊ 
အမ် ိဳးသား၊အမ် ိဳးသမီး၊ လူနည္းစုအဖြ ဲ႔၀င္မ်ား) စံုလင္စြာရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y အသိပညာျမႇင့္တင္ေရး က႑မ်ားအတြင္း အစားအစာမဟုတ္သည့္ ပစၥည္း (NFI)မ်ား (သို႔) ဆုမ်ားကို ေဝငွေပးရာတြင္ ပစၥည္းတန္ဖိုးသည္ ကာယကံရွင္မ်ားအတြက္ 
တင္းမာမႈ (သို႔) အႏၲရာယ္မ်ား (ဥပမာ။ ဆုမ်ားရယူရန္ တြန္းတိုက္ျခင္းႏွင့္ တိုးႀကိတ္ျခင္း၊ အစီအစဥ္ၿပီးေနာက္ ဆုမ်ားကို ခိုးယူျခင္း အစရွသိည္) မျဖစ္ပြားေစရန္ 
ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား ကဲ႔သို႔ေသာ အားႏြ ဲ႔၊ ခ်ည့္နဲ႔ေသာ အုပ္စုမ်ားကို အထူးအာရံုစိုက္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y တန္ဖိုးရွေိသာလက္ေဆာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝေပးပါက အမ်ားျမင္လြယ္သည့္ေနရာမွ ကင္းေဝးေသာ အိမ္သို႔သြားေရာက္ ေပးအပ္ရန္ စဥ္းစားပါ။
 y NFI မ်ားသည္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားနွင့္ ကုိယ္အဂၤါခ် ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားသယ္ေဆာင္ႏိုင္ေေလာက္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္အရြယ္အ

စားျဖစ္ေၾကာင္း တိက်စြာလုပ္ေဆာင္ပါ။
 y အထူးပံ႔ပိုးမႈ လုိအပ္ေသာ လူတန္းစားမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ ကေလးငယ္ရွသိည့္တစ္ကိုယ္တည္းမိဘမ်ား၊ 

သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား၊ နာမက်န္းသူမ်ား၊ ကုိယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္အပစ္ပယ္ခံရသူမ်ားဆီသုိ႔ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြပဲါ။

 အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္ 

 y တစ္ဦးခ်င္းစီက အမွန္တကယ္ ရယူႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အခ်နိ္တစ္ခ ုတြင္ ပံ့ပိုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ပံုမွန္တာဝန္ခ်နိ္ျပင္ပ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ (ဥပမာ၊ အေရးၾကီးကိစၥမ်ားကုိ အဓိကထားေဆာင္ရြက္ျခင္း 

သုိ႔မဟုတ္ ညဘက္ႏွင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြပိတ္ရက္မ်ားတြင ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း)။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ၀န္ေဆာင္မႈသုိ႔မဟုတ္ စာရင္းသြင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
မ်ားကုိ 9:00 မွ 17:00 နာရီ အထိသာ ေဆာင္ရြက္ေပးပါက 17:01 နာရီ အခ်နိ္တြင္ ေရာက္ရွလိာသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွေိစရန္ 
မည္သည့္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ထားသနည္း။ ယင္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အသက္ႏွင့္ လိင္အမ် ိဳးအစားကို 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ရွပိါသလား။ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ျပကၡဒိန္အလုိက္အခ်နိ္ဇယား အတြင္းမွ အဓိကဝန္ေဆာင္မႈေတာင္းခံသူမ်ားကုိ 
လက္ခံေဆာင္ရြက္နိင္ေစရန္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ဝန္ထမ္းတာဝန္က်ဇယားကုိေရးဆြထုဲတ္ျပန္ပါ။

 y 24 နာရီ၊ 7 ရက္ပါတ္လုံး အေရးေပၚကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူႏိုင္ျခင္း ရွပိါသလား။ (ဥပမာ၊ ေဆး၀ါးေစာင့္ေရွာက္မႈ)
 y ၀န္ေဆာင္မႈလုိအပ္သူမ်ား၀န္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္းနည္းပညာသံုးစြတဲပ္ဆင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား



180  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9

 y ဝန္ေဆာင္မႈကို အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္ေလးမ်ားရယူႏိုင္ေစရန္ိက်စြာလုပ္ေဆာင္ပါ

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အေၾကာင္းကိစၥအမ်ားစုတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အမ် ိဳးသမီးျဖစ္တည္မႈအရ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္ကန္႔သတ္ခံရႏုငိ္သ

ည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ အမ် ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက္်ားငယ္ေလးမ်ားကုိ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ သီးျခားစီခြထုဲတ္ျပီး ၎တုိ႔ၾကံဳေတြ
႔ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ားကုိ တုိက္ရိုက္ေမးျမန္းပါ။ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္ေလးမ်ားကုိ တစ္ေယာက္တည္းသီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေျပာဆုိသည့္အခါ 
ျဖစ္ေပၚလာနိင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။  လိင္အမ် ိဳးအစားတူေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားထားရွပိါ။ အမ် ိဳးသမီးႏွင့္ 
မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား တစ္ေယာက္တည္းသီးသန္႔ေတြ႔ဆုံေဆာင္ရြက္နိင္ရန္ အသင္းအဖြ ဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 y ၎ဝန္ေဆာင္မႈကို သြားလာရန္ အခက္အခဲရွသိူမ်ားရယူႏိုင္ရန္ တိက်စြာလုပ္ေဆာင္ပါ (ဥပမာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ် ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွသိူမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ 
အိပ္ရာထဲလဲေနသူမ်ား)

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ သြားလာရန္အတြက္ ညီညာေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့့္ သင့္ေတာ္ေသာ စၾကၤန္မ်ား ရရွရိန္လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ ကြ ဲျပားေသာ ႐ုပ္္ပိုင္းဆုိင္

ရာခ် ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ မတူညီေသာ ေနရာအက်ယ္အဝန္းေပၚမူတည္ျပီး မတူညီေသာဘီးတပ္ကုလားထုိင္မ်ား လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ကုိယ္လက္အဂၤါအတုမ်ား တပ္ဆင္ထားရသူမ်ားသည္ အကြာအေဝး အနည္းငယ္သာ သြားလာႏိုင္ေကာင္း သြားလာႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္က 
၎တို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကိုက္ညီဆုံးျဖစ္မည္ကို ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးပါ။

 y ဝန္ေဆာင္မႈ မရယူႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔ရရွႏိိုင္မည့္ အထူးအစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ (ဥပမာ မိုဘုိင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးသည့္ စင္တာမ်ား၊ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား)။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္ က္ုိယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပိုဆုိဆိုးဝါးေစႏိုင္သည္ကုိ သိရွထိားပါ။  ကုိယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူအ
မ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ က်ား/မဆိုင္ရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (GBV) အႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္္မႈျမင့္မားပါသည္။

 y အိမ္တိုင္ရာေရာက္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးရန္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ စည္း႐ုံုးရန္ 
မသန္စြမ္းပုဂၢ ိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒသခံ NGO တစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

 y ေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈမရွ ိျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား (ဥပမာ - မ်က္စိအလင္းကြယ္ေနသူ၊ အၾကားအာ႐ံုမေကာင္းသူ၊ ဉာဏ္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာခ် ိဳ႕တဲ့သူ)
အေနျဖင့္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာ၍ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ေရးသား၍ျဖစ္ေစ သတင္းေပးပါ။ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ားျဖင့္ တင္ျပျခင္း၊ ရွင္းလင္းေျ

ပာျပျခင္းမ်ားကုိဆန္းသစ္တီထြင္ရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ (ဥပမာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လႊေဲျပာင္းေပးရမည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိအသိေပးျခင္း)
 y မည္သို႔ လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားရွ ိၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးျဖစ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို မည္သို႔ ရယူရမည္ကို သိရွ ိျခင္းအပါအဝင္ ဥာဏ္ရည္ခ် ိဳ႕တဲ့သူမ်ားႏွင့္ 

မည္သို႔ အလုပ္လုပ္ရမည္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဒသခံ NGO မ်ားတြင္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ရွႏိွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္ က္ုိယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ပိုဆုိဆိုးဝါးေစႏိုင္သည္ကုိ သိရွထိားပါ။  ကုိယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူအ
မ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ က်ား/မဆိုင္ရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (GBV) အႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္္မႈျမင့္မားပါသည္။

 y ေယာက္်ားလ်ာမ်ား၊ မိန္းမလ်ာမ်ား၊ လိင္စံုစိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားႏွင့္ ၾကားေနလိင္စိတ္ရွသိူမ်ား (LGBTI)တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူႏို
င္ရန္ တိက်စြာလုပ္ေဆာင္ပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ေယာက္်ားလ်ာမ်ား၊ မိန္းမလ်ာမ်ား၊ လိင္စံု စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၊ လိင္ေျပာင္းထားသူမ်ားႏွင့္ ၾကားေနလိင္စိတ္ရွသူိမ်ား (LGBTI)ကုိ အစီအစဥ္ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ LGBTI မ်ားသည္ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ အကူအညီရယူရာတြင္ရာတြင္ ပါ၀င္ေလ့မရွပိါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၎တုိ႔အေနျဖင့္၎တို႔၏ျဖစ္တည္မႈအရ အကူအညီေပးရန္ 
ျငင္းပယ္ခံရမည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ရွ ိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေသာ ခြ ဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ (သုိ႔) လ်စ္လ်ဴရႈခံရသည့္ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ 
မတူသည့္အခ်က္မွာ LGBTI မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတြင္း ဥပေဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ တုိက္႐ိုက္ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ (သုိ႔) ႏွပိ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ားကိုပင္ 
ခံစားရလ်က္ရွပိါသည္။ ၎တို႔သုိ႔သေဘာထားမ်ားမွာ ကူညီေထာက္ပံ့ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ပင္ ပ်႕ံႏွ ံ႔လ်က္ ရွပိါသည္။ အခ်နိ္တိုင္းမွာပင္ 
လုံျခံဳမႈကုိဦးစားေပးရန္နွင့္ မည္သူ႔ကုိမ်ွ အႏၱရာယ္မေပးမိရန္ အေရးၾကီးလွပါသည္။ (ဥပမာ။ LGBTI တုိင္းကုိ ၀န္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရန္ 
အေရးၾကီးလွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ၎တုိ႔၏လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာျဖစ္တည္မႈကုိ မေဖာ္ထုတ္ရပါ။) 

 y စာရြက္စာတမ္း မျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ လူတိုင္းလူတိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္း မရွသိည့္အျဖစ္မ် ိဳး မရွေိအာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y စာရြက္စာတမ္း မျပည့္စံုျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြရယူျခင္းတုိ႔တြင္ ထိခိုက္ႏိုင္သည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ဥပမာ၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ 

အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွေိသာ မိဘမ်ားသည္ အစားအစား ေဝငွမႈမ်ားကုိ ရယူပိုင္ခြင့္ မရွသိည့္အျပင္ ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းသုိ႔ 
မပို႔ႏိုင္ဘဲ အလုပ္ခြင္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ရသည္

 y အပယ္ခံလူတန္းစားအမ်ားစုအနက္ အခ် ိဳ႕႔ေသာသူမ်ားသည္ေက်ာင္းမေနခဲ႔ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္အတန္းပညာမရွ ိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမွေအာင္လက္မွတ္
အေထာက္အထားမ်ားမရွ ိၾကေပ။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ၎တုိ႔ကုိ မလုိအပ္ဘဲ ဖယ္ထုတ္မိျခင္း မရွေိစရန္ ၎အေထာက္အထား လက္မွတ္မ်ားမွာ မျဖစ္မေန 
လုိအပ္မႈ ရွမိရွကုိိ ေသခ်ာစဥ္းစားပါ။

 y အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ားကုိ ့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ၎စာရြက္စာတမ္းမ်ားထုတ္ေပးသည့္ အဖြ ဲ႔အစည္းတစ္ခုသို႔ 
လႊေဲျပာင္းလမ္းၫႊန္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးသင့္ပါသည္။ 

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား



ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9  181

 y အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိနုားလည္ျပီး အခိုင္အမာေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္တကိ်စြာလုပ္ေဆာင္ပါ (ဥပမာ။ သင္ရရွမိည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူျခင္း)။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း မသိရွ ိျခင္းကုိ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွရိပါသည္။
 y အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ားအားလုံး အထူးသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ယာယီေနထုိင္ရာ စခန္းမ်ားတြင္ အသစ္ေရာက္ရွလိာသူမ်ား နားလည္ႏိုင္သည့္ 

ဘာသာစကားအေရအတြက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ျဖင့္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။
 y ပံုနွပိ္ထုတ္ေ၀မႈျပဳလုပ္မည့္အခါတုိင္း စာေပတတ္ေျမာက္မႈ အဆင့္မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပံုႏွပိ္ထုတ္ေဝရာတြင္ 

စာေပတတ္ကြ်မ္းမႈအဆင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ (ဥပမာ စာသားမ်ားအစား ပံုရိပ္မ်ားကို သုံးစြ ဲျခင္း)။ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း မသိရွ ိျခင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွရိေသာ ဟာကြက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 y ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသံုးစြခဲြင့္ႏွင့္ ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား-
 y စီမံကိန္း အညႊန္းကိန္းမ်ား (ဥပမာ ၀န္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္္ခဲ႔သူ အေရအတြက္) သည္ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မကြ ဲျပားမႈ၊ ေနထုိင္ရာေဒသ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

သီးသန္႔အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ ကိုယ္အဂၤါခ် ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၊ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား) အလုိက္ ေသခ်ာ အမ် ိဳးအစားခြ ဲျခားပါ။
 y ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါမ်ားတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသံုးစြခဲြင့္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ားကုိ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးပါ။
 y ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခ် ိဳ႕တဲ့ဆုံးသူမ်ားထံေရာက္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြေဲဝမႈ

 y ၾကားဝင္ကူညီေျဖရွင္းေရး ေဒသမ်ားအတြင္းရွ ိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အင္အားမ်ားကိ ုေဖာ္ထုတ္အတည္ျပဳပါ။ မည္သူတို႔မွာလူနည္းစုမ်ားျဖစ္၍ မည္သူတို႔က အားနည္း (သုိ႔) 
လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံထားရသနည္း။ ၎တုိ႔သည္ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရယူအသံုးျပဳခြင့္ ရွပိါသလား။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေရး ေဒသမ်ားရွ ိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အင္အားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ား/မဆိုင္ရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ကေလးသူငယ္မ်ား 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း အစုအဖြ ဲ႔ခြမဲ်ား အပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အစုအဖြ ဲ႔ဝင္အတြင္းနွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာကုိ
ယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးကာ အၾကံဥာဏ္ရယူပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အင္အားမ်ားစသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။   

 y ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းျပန္ၾကားရန္နွင့္ သီးသန္႔အစုအဖြ ဲ႔မ်ားအားဆန္႔က်င္ေသာ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
၎တုိ႔ ရယူအသုံးျပဳခြင့္မရွေိအာင္ တားဆီးေနသည့္အရာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳပါ။

 y မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္အထူးျပဳထားေသာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လူထုအသိုက္အဝန္းကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ ၎တို႔၏ အခန္းက႑မ်ားကို 
အားျဖည့္ပံ႔ပိုးေပးျပီး ၎တို႔ဆီမွသင္ယူပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y သြားလာရန္ အခက္အခဲရွသူိမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ကူညီေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔အား ထည့္သြင္းႏုငိ္ရန္ 

သီးသန္႔တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အားနည္းခ်က္ရွသိည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုိးေပးေနေသာ ႏုငိ္ငံတြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း NGO မ်ား ရွထိားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အတူ 
လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ၾကမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ အမႈတြမဲ်ားကို ရည္ညႊန္းရန္အတြက္ အဖုိးတန္ေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခု 
ျဖစ္လာႏုငိ္ပါသည္။

 y တူညီသည့္ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈနည္းပါးသူမ်ား အဓိက လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေရြ႕လ်ားႏုငိ္ေအာင္ 
အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 

 y အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားတြင္ Handicap International ႏွင့္ HelpAge တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။

 y GBV ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔ငယ္မ်ားအပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္အတကူာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူပန္ဖြယ္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံကာ မွ်ေဝပါ ။ အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ကူညီေထာက္ပံ႔ေကာင္း ေထာက္ပံ႔ႏိုင္ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ နယ္ေျမအတြင္း သတ္မွတ္ထားရွေိသာ အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်က္ခ်င္း ရည္ညႊန္းေပးသင့္သည္။

 y ကာကြယ္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ တံု႔ျပန္သည့္အခါ လူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y မတူညီသည့္စံႏႈန္းမ်ားသည္ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေရး ေဒသမ်ားရွ ိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အင္အားမ်ားကုိ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ဳ႕ိအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ 

ကြ ဲျပားသည့္လူမႈစီးပြားေရးအသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးလွပါသည္ (ဥပမာ တုိင္းရင္းသား သုိ႔မဟုတ္ 
စီးပြားေရးဆုိင္ရာလူနည္းစုမ်ား)။ အေျခအေနအေၾကာင္းရပ္အားလုံးတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ် ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္ေလးမ်ား၊ 
သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္၊ ၎တို႔ႏွစ္သက္သည့္ တည္ေနရာ၊ ပံုစံႏွင့္ အကူအညီေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို 
သေဘာေပါက္ႏုငိ္ရန္ ၎တို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

 y  မတူကြ ဲျပားေသာအုပ္စုမ်ား ပါဝင္လာေစလိုျခင္းအျပင္ ၎တို႔၏ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ ျဖစ္ႏုငိ္ေျခရွေိသာ 
ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားကို ပါဝင္ေစရန္သည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္စြာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ေရရွည္ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေစမည့္အျပင္ ၎က သက္ဆုိင္ရာ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုိ ရရွကိာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖုိးထားမႈမ်ားလည္း 
ျဖစ္ေပၚေစပါမည္။ 

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား



182  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9

 y ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္  မတူညီသည့္ လူထုအဖြ ဲ႔အစည္း အုပ္စုမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ား၏ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ 
ထိခုိက္ေစပါသလား။ လူအမ်ားအေနျဖင့္ မတတ္သာသည့္ အဆံုးတြင္ ဆုိးက် ိဳး သက္ေရာက္မႈတစ္ခု ရွႏိိုင္သည့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို 
အသံုးျပဳရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေစရန္ (သို႔) ယင္းကဲ့သို႔ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္၍ 
ကုစားေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မိမိကိုယ္ကိုမိမိကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းကို မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ပံ့ပုိး ကူညီေပးရမည္။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y IDP စခန္းတစ္ေနရာတြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျပီးေနာက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ အသစ္လဲလွယ္ရသည္။ ၾကန္႔ၾကာေနပါက အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ားကုိ 

စားနပ္ရိကၡာမ်ားရရွမိႈ ရပ္တန္႔ေစႏုငိ္သည့္အတြက္ မိဘမ်ားက သားသမီးမ်ားကို အတင္း အလုပ္လုပ္ခုိင္းေစမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားရရွႏိိုင္သည့္ အခ်နိ္တုိင္ေအာင္ အစားအစာမ်ားကို ယာယီ ျဖန္႔ေဝေပးရန္ ယာယီစခန္းအတြင္းရွ ိ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက 
ျဖန္႔ေဝေရးေအဂ်င္စီအား ေအာင္ျမင္စြာ လႈ ံ႕ေဆာ္ခဲ့သည္။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီးမ်ားကို ထူေထာင္ထားပါက၊ လူအဖြ ဲ႔အစည္းအလႊာအားလုံးကုိ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ကိုယ္စားျပဳျခင္းကုိ ျမႇင့္တင္ၿပီး 
အဖြ ဲ႔ဝင္အားလုံးကုိ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား” အေၾကာင္း ေလ့က်င့္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ ခြ ဲဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑၌ 

ပါဝင္လႈပ္ရွားေနပါသည္။
 y ၎တို႔အေနျဖင့္ပြင့္လင္းစြာပါဝင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည့္တုိင္ေအာင္ ဓေလ့ထံုတမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အဆင့္အတန္း ခြ ဲျခားမႈတို႔ေၾကာင့္ အခ် ိဳ႕ေသာ 

အစုအဖြ ဲ႔မ်ားက ၎တို႔တြင္ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ပါဝင္ဆင္ႏႊခဲြင့္မရွဟုိ ခံစားေနေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား/
ပါဝင္မည့္သူမ်ားကို ႀကိဳတင္ ခန္႔အပ္ထားရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။ 

 y အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရယူႏိုင္ေသာ၊ ေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ဖန္တီးသတ္မွတ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y “တံခါးဖြင့္” ဝါဒသည္ လံုေလာက္သည္ဟု မယူဆပါႏွင့္။ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ားအေနျဖင့္ ပေရာဂ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိမည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကုိ 

ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ေသာ တုိင္ၾကားရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေနရာတက် ခ်မွတ္ႏိုင္လင့္ကစား တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ေပးပါ
 y လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတြက္ အမ်ဳးိသားႏွင့္ အမ်ဳးိသမီးႏွစ္ဦးစလံုးကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး ယင္းကို ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း အသုံးျပဳခြင့္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ပါ။
 y လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားက မည္ကဲ့သုိ႔အလုပ္လုပ္ေၾကာင္းကုိ လူအမ်ားသိေစရန္ သတိျပဳမိမႈျမင့္တက္ေရး သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးပါ။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား
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အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား

WASH အစီအစဥ္မ်ား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ခ်က္ 1 (2014 ေမလ)

ဤမွတ္တမ္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရယူပါသည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ အစုအဖြ ဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ္႔ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (WVI)
 y ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္လူစုမ်ား အၾကားရွ ိ မသန္စြမ္းသူမ်ား - လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ရွလိုပ္သားမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္စာရြက္စာတမ္းအစံု (WRC)
 y လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား (CPWG)
 y GBV လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (IASC)
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

(အသိုင္းအဝိုင္း)
ဤမွတ္တမ္းအား GPC ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရား ေလးခုကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ၎ကုိကို အပိုင္းက႑သံုးခုအျဖစ္ ခြ ဲျခားထားပါသည္။ 
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည့္စံုေစ့႔စပ္သည္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစည္းမ်ဥ္း
မ်ားကို ေသခ်ာေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္သာဓကမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။

ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ္လည္း၊အေရးေပၚအေျခအေနအတြ
င္း နွင့္ ပေရာဂ်က္ကာလ၏ ပေရာဂ်က္ပံုစံအေျခအေန/ ခ်င့္ခ်နိ္စဥ္းစားမႈကာလမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အထူးအေရးၾကီးသည့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳ႕ိလည္း
ရွေိနပါေသးသည္။ ၎တို႔ကို ေအာက္ပါသေကၤတကုဒ္မ်ားျဖင့္ အထူးအသားေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

 y အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား 
 y အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြမဲႈ အဆင့္ 

အခ် ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သဘာဝအရ ထိခိုက္လြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္ 
ရယူသင့္ပါသည္။ ၎တို႕ကိုေအာက္ပါဥပမာမ်ားျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္-  

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

 y EH အေဆာက္အအုံမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ လိင္အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ 
တိုက္ခိုက္မႈကဲ့သို႔ေသာ အလားအလာရွသိည့္ သုိ႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၏ အေဝးတြင္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။  

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အထူးသျဖင့္ ယင္းတုိ႔က အမ်ားပိုင္ သုိ႔မဟုတ္ ေနအိမ္မ်ား၏ အေဝးတြင္ရွေိနပါက တြင္းအိမ္သာမ်ားအနီးတြင္ မီးမ်ားတပ္ဆင္ရန္စဥ္းစားပါ၊။ မီးမရႏိုင္ပါက 

အိမ္ေထာင္စုတစ္စုခ်င္းစီအတြက္ ဓာတ္မီးမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အျခားနည္းမ်ားကုိ စဥ္းစားပါ။ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ လူတိုင္းကို 
ေဘးဒုကၡမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳပါ။

 y အေဆာက္အအုံမ်ားကို သံသယရွေိသာ ဒုစ႐ုက္ိသမားမ်ား၏ အနီးတြင္ မထားရွပိါႏွင့္။ မွတ္ခ်က္၊ ရဲႏွင့္ လက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း မၾကာခဏသိရသည္။ ၎တို႔သည္ တည္ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ပူပန္ေသာကေျဖေဖ်ာက္ေပးသည့္ ခံစားခ်က္မ်ား 
ဖန္တီးေပးသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကာက္႐ႊ ံ႕မႈျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္းအဖြ ဲ႔ႏွင့္ အလားလာရွသိည့္ 
အက်ဳးိခံစားသူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။

 y တည္ေနရာ၊ အေဖာ္လုိက္ပါမႈ (ဥပမာ အုပ္စုလိုက္ေရခပ္ျခင္း၊ ေရေပးေဝေရးေကာ္မတီတည္ေထာင္ျခင္း၊ အစရွသိည္တုိ႔) အပါအဝင္ ဤၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်/စီမံခန္႔ခြ/ဲကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားပါ။

 y လုိအပ္ပါက သင့္ေတာ္သည့္ရဲ႒နာမ်ားကို စီစဥ္ပါ (ဥပမာ ေရကို ေစာင့္ၾကည့္ေပးသူမ်ား)

 y တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းသာမက အုပ္စုအားလံုးအေနျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ေဘးကင္းၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွစိြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ လမ္းျဖတ္ခုံးမ်ား ထားရွ ိျခင္းႏွင့္ EH 
အေဆာက္အအုံသုိ႔ သြားရန္ လက္ရန္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို အလုိက္သင့္ ျပင္ဆင္ပါ။ ဤအခ်က္အား သိရွ/ိေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ 
ေဆြးေႏြးသည့္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေလ့လာျခင္းမ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားမ်ားထံမွ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားရႏုငိ္ရန္ ေမးျမန္းပါ။ 

 y တြင္းအိမ္သာမ်ား၏ ဒီဇုိင္းသည္ ေဘးကင္းမႈရွ ိၿပီး သုံးစြသဲူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းရပါမည္။  
မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y လူတစ္ဦးက တြင္းအိမ္သာအသံုးျပဳရာတြင္ မလုံၿခံဳ သို႔မဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာမရွဟုိ ခံစားရပါက သူ(သူမ)သည္ အျခားတစ္ေနရာရာသုိ႔ သြားေကာင္း 
သြားႏုငိ္သည့္အတြက္ ယင္းက ၎ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ အျခားလူမ်ားကုိ ဒုကၡျဖစ္ေစႏုငိ္ပါသည္။

 y တြင္းအိမ္သာမ်ားကုိ ပုံပန္းသြင္ျပင္အရ ခြထဲားၿပီး “အမ်ဳးိသား” ႏွင့္ “အမ်ဳးိသမီး” အညႊန္းမ်ား တပ္ထားပါ။
 y တြင္းအိမ္သာ ဒီဇိုင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္လည္း သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ (ဥပမာ တြင္း၏အ႐ြယ္အစားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ ရွေိနႏုငိ္သည္)။
 y သီးသန္႔သုံးႏုငိ္ရန္အတြက္ တြင္းအိမ္သာမ်ားႏွင့္ ေရခ်ဳးိခန္းမ်ားကုိ အတြင္းမွ ေလာ့ခ္ခ်ႏုငိ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ သံုးစြမဲည့္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို 

ေမးျမန္းတုိင္ပင္ပါ။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံတစ္ႏုငိ္ငံရွကိေလးမ်ားက သမား႐ိုးက်ဆြပဲိတ္ေလာ့ခ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္ အဆင္မေျပျဖစ္ႏုငိ္ၿပီး အျခားအလားတူ 
စိတ္ကူးမ်ားရွႏုိငိ္သည္ (ဥပမာ၊ သစ္သားႏွင့္ သံမ်ား) 
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 y EH အေဆာက္အအံုမ်ား၏ ဒီဇုိင္းသည္ ေဘးကင္းမႈရွ ိၿပီး သုံးစြသဲူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မထိခုိက္ေစရပါ။  
မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးကင္းစြာ ပင့္မႏုငိ္ေစရန္ ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္ လမ္းျဖတ္ခုံးမ်ားကို 
ေရရွသိည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျမႇင့္ထားပါ။ 

 y တြင္းအိမ္သာ/ေရခ်ဳးိခန္း ဒီဇိုင္းကုိ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအဝင္ လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဒီဇိုင္းကုိအလုိက္သင့္ျပဳျပင္ကာ 
လုိအပ္ပါက ၎တို႔၏သီးသန္႔လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ ပညာေရးပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုတြင္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ 
တြင္းအိမ္သာလုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းက သတိမူမိခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ တြင္းေပါက္၏ အ႐ြယ္အစားကုိ ေၾကာက္႐ြ ံ႕ေနသည္ဟု 
ေနာက္ပိုင္းမွသိရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မေဆြးေႏြးခဲ့ပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ားက တြင္းအိမ္သာမ်ား အျပင္ဘက္တြင္ မစင္စြန္႔ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းက 
က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 y အမ် ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အိမ္သာႏွင့္ ေရခ် ိဳးခန္းမ်ားကို သီးျခားခြ ဲျခားထားပါ။  ၎တုိ႔ကုိ ႐ုပ္ပံုမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာအမွတ္အသားျပဳလုပ္ထား
ကာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုဂၢ ိဳလ္ကသာ အသုံးျပဳေနေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ လူထုအသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ပါ။  

 y အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ အမ်ားဆုံးေရခပ္ေလ့ရွသူိမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ေရဇလားကုိျဖည့္ရန္ အလွည့္ေရာက္သည္အထိ နာရီမ်ားစြာၾကာေအာင္ 
ေနပူထဲတြင္ ေစာင့္ေနရႏိုင္ေၾကာင္း စဥ္းစားပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက လံုၿခံဳကာ အရိပ္ရသည့္ ေစာင့္ဆုိင္းႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ထားရွပိါ။ 

 y ေရရွသိည့္ေနရာမ်ားတြင္ အလြန္အကၽြလူံအံုေနျခင္းကုိကန္႔သတ္ရန္ ေရခပ္သည့္အခ်နိ္မ်ားကုိ အခ်နိ္ဇယားဆြထဲားကာ အလွည့္းျဖင့္ ေရခပ္ေစပါ။
 y ကေလးမ်ားသည္ ေရဇလားမ်ားကို မသယ္ေဆာင္သင့္ပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ၎တို႔အား သယ္ခုိင္းႏုငိ္သည့္အတြက္ေၾကာင္း ေရဇလားမ်ားသည္ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာျဖစ္ပြားႏိုင္သည္အထိ ႀကီးမားျခင္းမရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 
 y ဖြင့္ရန္ ဘုံပိုင္ေခါင္းမ်ား/ ေရစုပ္စက္မ်ားကုိ မည္သည့္အခ်နိ္တြင္ ဖြင့္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေရလာခပ္သူမ်ားကို ေမးျမန္းပါ။ မတူညီသည့္လူမ်ားတြင္ မတူညီ

သည့္အလုပ္အခ်နိ္ဇယားမ်ားရွေိၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရခပ္ရသူမ်ားျဖစ္သည့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ထမင္း၊ 
ဟင္းခ်က္ရသည့္အတြက္ မအားလပ္သည့္ အခ်နိ္မ်ား ရွပိါသည္။

 y တြင္းအိမ္သာ/ ေရခ် ိဳးခန္းဒီဇိုင္းကို အဖြ ဲ႔အမ် ိဳးမ် ိဳးႏွင့္ ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ေသခ်ာေစကာ လုိအပ္ပါက ၎တုိ႔၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ေလ်ာ္ညီေအာင္လုပ္ပါ။ ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ-  သီးသန္႔ျဖစ္တည္မႈ (‘နံရံမ်ား’ သည္ လုံေလာက္သည့္/ 
ေဘးကင္းသည့္အကာအကြယ္ကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ) မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ အကူအညီမပါဘဲ သုိ႔မဟုတ္ 
အကူအညီအနည္းငယ္မွ်ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ ဒီဇိုင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔ႏွစ္သက္သည့္အရာမ်ားအား 
လူထုႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ ျမန္မာလူမ် ိဳးယာယီစခန္းတစ္ခုတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားက သီးသန္႔ေရခ် ိဳးႏုငိ္ရန္အတြက္ ေလာ့ခ္ခ်ႏုငိ္ေသာ တံခါးမ်ားမပါသည့္ 
နံရံမ်ားထားရွေိပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယင္းတံခါးက ကုိယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးမိေစႏုငိ္သည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 
အျခားအေျခအေနမ်ားစြာတြင္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ေသာ့ခတ္ႏိုင္သည့္တံခါးမ်ားကို ေတာင္းဆုိၾကပါသည္။ 

 y အမ် ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဓမၼတာကိစၥဆိုင္ရာ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး လိုအပ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားၿပီး သီးျခား လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွေိနသည့္ 
တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြ ဲ႔မ်ားထထံ သင့္ေလ်ာ္ေသာ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးပါ။  တစ္ကုိယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ရန္ 
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ထည့္သြင္းပါ။

 y ေနရာေျပာင္းေရႊ႕သည့္ လူထုအတြက္ EH အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါက အသိုက္အဝန္းတင္းမာမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံ 
ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားႏွင့္သာမက EH လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဒသခံ လူထုႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြးပါ။ အဖြ ဲ႔တစ္ဖြ ဲ႔ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ဖြ ဲ႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
ေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္ေစသြားႏုငိ္သည့္ တင္းမာမႈ သို႔မဟုတ္ မညီမွ်မႈမရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ေရ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရးအသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ မညီမွ်စြာ အသုံးျပဳမႈသည္ အသုိက္အဝန္းအတြင္းႏွင့္ အျခား ပတ္ဝန္းက်င္ 

အသုိက္အဝန္းမ်ားတြင္ တင္းမာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစျခင္း ရွ ိ၊ မရွအိား အကဲျဖတ္ပါ။
 y ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံအသုိက္အဝန္းထံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းကုိလည္း စဥ္းစားပါ။
 y ဥပမာ- ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုတြင္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုသည္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ အတူေနထိုင္ေသာ IDP မ်ားအတြက္ တြင္းအိမ္သာမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

တြင္းအိမ္သာမ်ားတည္ေဆာက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုသည္ IDP မ်ားကုိ တြင္းအိမ္သာမ်ားအသုံးျပဳျခင္းမွ တားဆီးလုိက္ပါသည္။ 

 y သန္႔ရွင္းေရး ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ေဘးကင္းစြာသိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ (ဥပမာ - EH အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္) 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ကေလးမ်ားႏွင့္ ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္မ်ားသည္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ေရသန္႔စင္သည့္အျပားမ်ားကုိ သၾကားလုံး သုိ႔မဟုတ္ 

တားေဆးႏွင့္ မွားယြင္း ေသာက္သုံးမိႏုငိ္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္သိမ္းဆည္းသည့္အျပင္ ယင္းပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း သိရွေိအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ 
မသင့္ေလ်ာ္သည့္အသုံးျပဳမႈကုိ တားဆီးႏိုင္ပါသည္။

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္

 y ေရရွသိည့္ တည္ေနရာမ်ားႏွင့္ တြင္းအိမ္သာမ်ားကို အားလံုးအသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳခြင့္ရွသိင့္ေသာ လူထုကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး (ဥပမာ - အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီး၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ 

အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ လူမ် ိဳးစုအဖြ ဲ႔မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ အကြာအေဝးကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အားအနည္းဆံုးသူမ်ား/အဆင့္အတန္းႏွမိ့္ခ်ခံရသူ 
အမ်ားဆံုးပုဂၢ ိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ တည္ေနရာကို အလုိက္သင့္ေျပာင္းေရႊ႕ပါ။ 

 y အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ေရခပ္ရန္မၾကာခဏသြားရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စဥ္းစားကာ တည္ေနရာႏွင့္ တည္ေနရာထံသြားသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ 
ေဘးကင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္စကားေျပာဆုိပါ။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - WASH အစီအစဥ္မ်ား



ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9  185

 y ၎ဝန္ေဆာင္မႈကို သြားလာရန္ အခက္အခဲရွသိူမ်ားရယူႏိုင္ရန္ တိက်စြာလုပ္ေဆာင္ပါ (ဥပမာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ် ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွသိူမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ 
အိပ္ရာထဲလဲေနသူမ်ား)  

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ သြားလာရန္အတြက္ ညီညာေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့့္ သင့္ေတာ္ေသာ စၾကၤန္မ်ား ရရွရိန္လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ ကြ ဲျပားေသာ ႐ုပ္္ပို

င္းဆုိင္ရာခ် ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ လက္ကုိင္အထိန္းပါသည့္ဝွ ီးခ်မဲ်ားသည္ ေနရာပိုလုိအပ္ပါသည္။ ကုိယ္လက္အဂၤါအတုမ်ား 
တပ္ဆင္ထားရသူမ်ားသည္ အကြာအေဝး အနည္းငယ္သာ သြားလာႏိုင္ေကာင္း သြားလာႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္က ၎တုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အကုိက္ညီဆုံးျဖစ္မည္ကို ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးပါ။

 y မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ တြင္းအိမ္သာမ်ားတြင္ လက္ကုိင္တပ္ ထိုင္ခံုမ်ားႏွင့္ ဖယ္ရွားႏိုင္သည့္ထုိင္ခံုမ်ားကုိ တပ္ဆင္ပါ။ ခံုမ်ားကို အေသ 
တပ္ဆင္ထားျခင္းသည္ ပံုမွန္အေလ့အက်င့္ႏွင့္ကုိက္ညီျခင္းမရွပိါက ဖယ္ရွားရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသုံးမျပဳေတာ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေစပါသည္။ 

 y အိပ္ယာထဲလဲေနသူမ်ားအတြက္ အိပ္ယာခင္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။
 y အခ် ိဳ႕သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳခြင့္မရွပိါက ၎တုိ႔ထံ ေရကုိပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ အထူးစီစဥ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ကေလးငယ္မ်ားအား 

ေလးလံသည့္ေရဇလားမ်ားကို သယ္ေဆာင္ခုိင္းျခင္း ျဖစ္ေစႏုငိ္ေသာေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားက လုပ္လိမ့္မည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ ဒါဖာတြင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းႏုငိ္စြမ္းမရွသူိမ်ားအတြက္ ေရမ်ား ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ျမည္းဆြသဲည့္လွည္းမ်ားကုိ တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ငွားရမ္းပါသည္။

 y အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားက ၎တို႔အေနျဖင့္ ေဘးကင္းေသာ ေသာက္ေရကို ေသာက္သုံးခြင့္ရွေိၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ေနရာမွ/ မည္ကဲ့သို႔ ရယူရမည္ကို 
ေသခ်ာစြာသိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ားအားလုံး အထူးသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ယာယီေနထုိင္ရာ စခန္းမ်ားတြင္ အသစ္ေရာက္ရွလိာသူမ်ား နားလည္ႏိုင္သည့္ 

ဘာသာစကားအေရအတြက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ျဖင့္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။ 
 y စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပံုႏွပိ္ထုတ္ေဝရာတြင္ စာေပတတ္ကြ်မ္းမႈအဆင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ (ဥပမာ စာသားမ်ားအစား ပံုရိပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 

စကားေျပာပံုစံမ်ားကို သုံးစြ ဲျခင္း)။ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း မသိရွ ိျခင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွရိေသာ 
ဟာကြက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 y ေဘးကင္းေသာေရကုိ ေထာက္ပံ့ထားၿပီး ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစေရးအတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ား၏ တာဝန္သည္ 
ျပည့္စုံလံုေလာက္ေသာ ေရရရွေိရးႏွင့္ အခ်ဳးိညီေၾကာင္းကုိ ဤသည္က ေသခ်ာေစသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေရးေပၚမဟုတ္သည့္ အေျခအေနတြင္ 
ေရဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက အတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္နည္းကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

 y အသံုးျပဳခြင့္၊ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ေရေပးေဝမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းရွမိရွ ိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y စီမံကိန္း အညႊန္းကိန္းမ်ား (ဥပမာ ၀န္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္္ခဲ႔သူ အေရအတြက္) သည္ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မကြ ဲျပားမႈ၊ ေနထုိင္ရာေဒသ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

သီးသန္႔အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ ကိုယ္အဂၤါခ် ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၊ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား) အလုိက္ ေသခ်ာ အမ် ိဳးအစားခြ ဲျခားပါ။ 
 y အသုံးျပဳမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို လက္ရွ ိ ႐ုပ္ျပေဒတာမ်ားႏွင့္ ႏႈငိ္းယွဥ္ပါ။ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈမ်ားက မည္သည့္အဖြ ဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္မရေၾကာင္းကုိ 

သင့္အား ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။
 y ျဖစ္ႏိုင္ပါက EH ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားအား ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ 

အဆင္ေျပေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုငိ္ပါသည္။ 
 y ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခ် ိဳ႕တဲ့ဆုံးသူမ်ားထံ ေရာက္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

 y ၾကားဝင္ကူညီေျဖရွင္းေရး ေဒသမ်ားအတြင္းရွ ိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အင္အားမ်ား ဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္အတည္ျပဳပါ။ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားက မည္သူမ်ားက သံုးခြင့္ ရွပိါသလဲ။ 
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သူ႕ထံတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏုငိ္စြမ္း ရွပိါသလဲ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေရး ေဒသမ်ားရွ ိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အင္အားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ား/မဆိုင္ရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ကေလးသူငယ္မ်ား 

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း အစုအဖြ ဲ႔ခြမဲ်ား အပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အစုအဖြ ဲ႔ဝင္အတြင္းနွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာကုိ
ယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးကာ အၾကံဥာဏ္ရယူပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အင္အားမ်ားစသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။   

 y အခြင့္အာဏာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔မည္ကဲ့သို႔ သိထားသည္ကုိ လူထုအဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ၎တို႔အျမင္တြင္ တန္းတူညီမႈကို မည္ကဲ့သုိ႔ 
ရယူႏိုင္မည္ကို ေဆြးေႏြးပါ။

 y ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းျပန္ၾကားရန္နွင့္ သီးသန္႔အစုအဖြ ဲ႔မ်ားအားဆန္႔က်င္ေသာ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ၎တို႔ ရယူအသုံးျပဳခြင့္မရွေိအာင္ တားဆီးေနသည့္အရာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ EH 
အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ တည္ေနရာမ်ား ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ဤအခ်က္အား ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြေဲဝမႈ

 y ေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈနည္းပါးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္အထူးျပဳထားေသာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လူထုအသိုက္အဝန္း ကို 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ ၎တို႔၏အခန္းက႑ကို ခိုင္မာေအာင္ပံ့ပိုးေပးကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအား မည္သို႔တိုးတက္ေအာင္လုပ္မည္ကို ၎တို႔၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ 
သင္ယူပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y သြားလာရန္ အခက္အခဲရွသူိမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ကူညီေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔အား ထည့္သြင္းႏုငိ္ရန္ 

သီးသန္႔တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အားနည္းခ်က္ရွသိည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုိးေပးေနေသာ ႏုငိ္ငံတြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း NGO မ်ား ရွထိားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အတူ 
လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ၾကမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ အမႈတြမဲ်ားကို ရည္ညႊန္းရန္အတြက္ အဖုိးတန္ေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခု 
ျဖစ္လာႏုငိ္ပါသည္။ 

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - WASH အစီအစဥ္မ်ား



186  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9

 y တူညီသည့္ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈနည္းပါးသူမ်ား အဓိက လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေရြ႕လ်ားႏုငိ္ေအာင္ 
အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 

 y အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အဓိက ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားတြင္ Handicap International ႏွင့္ HelpAge တုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ 
 y အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွေိနသည့္လူမ်ားကို EH အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတီမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း EH ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္သာမက ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအခန္းက႑မ်ားႏွင့္ပါ ညႇႏိိႈင္းေဆြးေႏြးပါ။ 

 y ေနရာမွမထြက္ခြာမီ EH အေဆာက္အအံုကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အတြက္ တာဝန္ရွသိည့္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကုိ ေနရာတက် သတ္မွတ္ထားရွေိၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ၎တြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွေိသာ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြ ဲ႔စည္းပံုကုိ စနစ္တက် 

သတ္မွတ္ထားရွရိန္ လူထုအဖြ ဲ႔အစည္း၏ ပမာဏကိုလည္း အေလးေပး အာ႐ံုစိုက္သင့္ပါသည္ (ဥပမာ - EH ေကာ္မတီမ်ား)။ 
 y ေက်ာင္းမ်ားတြင္ EH အေဆာက္အအုံမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္စြာ ထားရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ဖြ ဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီမ်ားကို 

တာဝန္ေပးထားသင့္ၿပီး ၎တို႔သည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ တာဝန္ရွသူိမ်ားထံ အစီရင္ခံႏုငိ္ပါသည္။  
 y ေက်ာင္းက်န္းမာေရး/ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ား/ ေကာ္မတီမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလမ္းညႊန္ရန္ ေက်ာင္းတြင္ နာယကမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ထားရွပိါ။

 y GBV ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔ငယ္မ်ားအပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္အတကူာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူပန္ဖြယ္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံကာ မွ်ေဝပါ ။ အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ကူညီေထာက္ပံ႔ေကာင္း ေထာက္ပံ႔ႏိုင္ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ နယ္ေျမအတြင္း သတ္မွတ္ထားရွေိသာ အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်က္ခ်င္း ရည္ညႊန္းေပးသင့္သည္။ 
 y ခ် ိဳးေဖာက္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္အရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထုအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။

 y အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရယူႏိုင္ေသာ၊ ေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ဖန္တီးသတ္မွတ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y “တံခါးဖြင့္” ဝါဒသည္ လံုေလာက္သည္ဟု မယူဆပါႏွင့္။ ပေရာဂ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိမည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ေသာ တိုင္ၾကားရန္ 

အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေနရာတက် ခ်မွတ္ႏိုင္လင့္ကစား တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ေပးပါ။
 y လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတြက္ အမ်ဳးိသားႏွင့္ အမ်ဳးိသမီးႏွစ္ဦးစလံုးကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး ယင္းကို ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း အသုံးျပဳခြင့္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ပါ။
 y ယင္းက မည္ကဲ့သုိ႔အလုပ္လုပ္ေၾကာင္းကုိ လူအမ်ားသိေစရန္ သတိျပဳမိမႈျမင့္တက္ေရး သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးပါ။
 y ႐ႈပ္ေထြးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အျခား က႑မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြတုိဲင္ၾကားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ (ဥပမာ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး)။

 y EH က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ တံု႔ျပန္သည့္အခါ လူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y မတူညီသည့္စံႏႈန္းမ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အင္အားမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ဳ႕ိအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ကြ ဲျပားသည့္လူမႈစီး

ပြားေရးအသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးလွပါသည္ (ဥပမာ တုိင္းရင္းသား သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလူနည္းစုမ်ား)။ 
အေျခအေနအေၾကာင္းရပ္အားလုံးတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ် ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္ေလးမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္း
သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္၊ ၎တုိ႔ႏွစ္သက္သည့္ တည္ေနရာ၊ ပံုစံ နွင့္ EH အတြက္ အကူအညီေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ သေဘာေပါက္ႏုငိ္ရန္ ၎တို႔ကုိပါ 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

 y  လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ EH လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစား႐ံုႏွင့္ မလုံေလာက္ပါ။ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ၎တို႔ကိုလည္း 
ပါဝင္ခုိင္းသင့္ပါသည္။ ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရရွည္ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေစမည့္အျပင္ ၎က သက္ဆိုင္ရာ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ား၏ 
ယုံၾကည္မႈကို ရရွကိာ ကုိယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖုိးထားမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါမည္။ ဥပမာ- ပညာေရးပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုတြင္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ 
တြင္းအိမ္သာလုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းက သတိမူမိခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ တြင္းေပါက္၏ အ႐ြယ္အစားကုိ ေၾကာက္႐ြ ံ႕ေနသည္ဟု 
ေနာက္ပိုင္းမွသိရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မေဆြးေႏြးခဲ့ပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ားက တြင္းအိမ္သာမ်ား အျပင္ဘက္တြင္ မစင္စြန္႔ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းက 
က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 y ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။ ေရျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ေနစဥ္တြင္ လူမ်ားသည္ ေရကိုမည္သည့္ေနရာမွရႏိုင္မည္နည္း။ လူမ်ားသည္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ အိမ္သာတက္ၾကပါသလဲ။ ၎တုိ႔၏ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစပါသလား။ ဆုိးက် ိဳး သက္ေရာက္မႈတစ္ခု 
ရွႏိိုင္သည့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုးျပဳရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေစရန္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္၍ 
ကုစားေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။  

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ေရျပတ္ေတာက္ပါက အမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေရခပ္ရန္ အေဝးႀကီးသို႔ သြားလာရၿပီး ၎တို႔တြင္ အႏၱရာယ္ရွေိနပါသလား။ အတူတူလုိက္ပါရန္ သုိ႔မဟုတ္ 

ေရျဖန္႔ေဝေပးရန္ စဥ္းစားပါ။
 y စားက်က္ႏွင့္ ေရရွာေဖြရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနစဥ္အတြင္း အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ ေနာက္တြင္ခ်န္ရစ္ခဲ့ပါသလား။ ထုိသုိ႔ဆုိပါက 

၎တို႔၏ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားက မည္သည္တုိ႔ျဖစ္ပါသနည္း။
 y ေဒသတြင္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွသိည့္ နည္းလမ္းမွ သင္ယူရန္စဥ္းစားပါ။ ေဒသတြင္း ေပါက္ေရာက္ေသာ အပင္အခ် ိဳ႕ကို ေရပြက္ပြက္ဆူေအာင္ 

က် ိဳလိုက္ပါက ေရသည္ သန္႔စင္သြားပါသည္ (ဥပမာ - မနက္ခင္း မ် ိဳးေစ့မ်ား)။ အဆုိပါနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေရျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ 
ေရတြင္ေပါက္ဖြားသည့္ေရာဂါမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ကုိ အထူးသျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္အသိုက္အဝန္းမ်ားက သိရွ ိျခင္းမရွပိါ။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - WASH အစီအစဥ္မ်ား
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 y EH ေကာ္မတီမ်ားသည္ လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္းအလႊာအားလုံး (ဥပမာ၊ လိင္၊ အသက္၊ လူမ်ဳးိစု၊ လူမႈစီးပြားေရး အုပ္စု၊ စသည္ျဖင့္) ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ 
အဖြ ဲ႔ဝင္အားလုံးကုိ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား” အေၾကာင္း ေလ့က်င့္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ၎တို႔သည္ ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ ခြ ဲဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနပါသည္။
 y ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေရေကာ္မတီအား ပဋိပကၡမ်ားကို ‘ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ’ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား (ဥပမာ၊ တန္းစီမႈကုိ စီမံခန္႔ခြ ဲျခင္း အစရွသိည္ျဖင့္) အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

ပံ့ပိုးေပးပါ။
 y သာမန္အားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေလ့မရွသိည့္ အုပ္စုမ်ား အဓိပၸါယ္ရွစိြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ရန္ 

လုိအပ္သည္။
 y လူနည္းစု အုပ္စုမ်ား၏ အသံကုိ EH အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြေဲနသည့္ ေကာ္မတီအားလံုးတြင္ ကိုယ္စားျပဳသည္ကုိ ေသခ်ာေစပါ။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - WASH အစီအစဥ္မ်ား
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အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား

CCCM အစီအစဥ္မ်ား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ခ်က္ 1 (2014 ေမလ)

ဤမွတ္တမ္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရယူပါသည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ အစုအဖြ ဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ္႔ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (WVI)
 y ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္လူစုမ်ား အၾကားရွ ိ မသန္စြမ္းသူမ်ား - လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ရွလိုပ္သားမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္စာရြက္စာတမ္းအစံု (WRC)
 y လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား (CPWG)
 y GBV လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (IASC)
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

(အသိုင္းအဝိုင္း)
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရား ေလးခုကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ဤမွတ္စုကို အပိုင္းက႑သံုးခုအျဖစ္ 
ခြ ဲျခားထားပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည့္စံုေစ့႔စပ္သည္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ
ရွာက္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေသခ်ာေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္သာဓကမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ 

ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ္လည္း၊အေရးေပၚအေျခအေနအတြ
င္း နွင့္ ပေရာဂ်က္ကာလ၏ ပေရာဂ်က္ပံုစံအေျခအေန/ ခ်င့္ခ်နိ္စဥ္းစားမႈကာလမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အထူးအေရးၾကီးသည့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳ႕ိလည္း
ရွေိနပါေသးသည္။ ၎တို႔ကို ေအာက္ပါသေကၤတကုဒ္မ်ားျဖင့္ အထူးအသားေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

 y အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား  
 y အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြမဲႈ အဆင့္ 

အခ် ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သဘာဝအရ ထိခိုက္လြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္ 
ရယူသင့္ပါသည္။ ၎တို႕ကိုေအာက္ပါဥပမာမ်ားျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္-  

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

 y ယာယီစခန္းမ်ားႏွင့္ ယာယီစခန္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားက နယ္စပ္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေသာ နယ္နိမိတ္မ်ားမွ စံသတ္မွတ္အကြာအေဝးႏွင့္ ကိုက္ညီေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား၊ ေပါက္ကြယ္တတ္ေသာ စစ္အႂကြင္းအက်န္ပစၥည္းမ်ား (ERW) ႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး 
ေဘးကင္းေရးအႏၱရာယ္မ်ားကို စဥ္းစားပါ။ ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေရး ဧရိယာသည္ မိုင္းတြင္းျဖစ္ေနပါက သို႔မဟုတ္ ERW ရွေိနႏိုင္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဆိုင္ရာ 
အေရးေပၚလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အုပ္စု / အဖြ ဲ႔အစည္းထံသို႔ ရည္ညႊန္းပါ။ 

 y အထူးသျဖင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ အမ်ဳးိသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ားအား ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား (ဥပမာ၊ ေရခပ္ျခင္း၊ 
ေဈ၊း သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသြားျခင္း၊ ထင္းေကာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလာင္စာဆီရွာျခင္း) တြင္ က်ား/မ ကြ ဲျပားမႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) ကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားးကုိ ဂရုတုိက္ စစ္ေဆးၿပီး ဟန္႔တားေရး စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ၎တုိ႔အျပင္၊ ကာကြယ္ေရးေစာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ 
လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

 y ျဖစ္ႏိုင္ပါက ညပိုင္းတြင္ ရဲဲႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြ ဲ႔ကင္းလွည့္မႈမ်ားကဲ့သုိ႔ ထိေရာက္ေသာ လံုၿခံဳေရး စီမံခ်က္မ်ား၊ လုံေလာက္ေသာ မီးအလင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အျခားလုံၿခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ားကုိ ေနရာတက် သတ္မွတ္ထားရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျချမင့္သည့္ လုံၿခံဳေရးဇုန္မ်ားကို ပုံမွန္၊ ေန႔တုိင္း 
ေစာင့္ၾကည့္ပါ (ဥပမာ အမ်ားသုံး ေရပန္းမ်ား၊ တြင္းအိမ္သာမ်ား၊ ကေလးကစားကြင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသို႔သြားသည့္လမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး အေဆာက္အအုံမ်ား၊ 
ေရစုေဆာင္းရာေနရာမ်ား၊ အစရွသိည္တို႔)။ 

 y ေနရာမ်ားေ႐ြးသည့္အခါ ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္ညီေသာ/တရားဝင္ေသာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ရယူပိုင္ခြင့္မ်ားအပါအဝင္ လက္ရွရိွေိနသည့္ 
ေျမေနရာႏွင့္ အေဆာက္အဦးအတြက္ စီစဥ္ထားမႈမ်ားကို သတိျပဳပါ။ ေျမေနရာ သို႔မဟုတ္ အေအာက္အဦအား ပုိင္ရွင္တစ္ဦးဦးက သီးသန္႔ ပုိင္ဆုိင္ပါက 
ပုိင္ရွင္မ်ားထံမွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ တရားဝင္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈအတြက္ 
ကာကြယ္ေရးအစုအဖြ ဲ႔အတြင္းရွ ိ အိမ္ရာ၊ ေျမကြက္ႏွင့္ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ ကိုးကားပါ။ 

 y မတူညီေသာ လူမ်ဳးိစု၊ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ အျခားအုပ္စုမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို သတိျပဳမိၿပီး သက္ေရာက္သည့္လူစုၾကားတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ညီေသာ 
အေလ့အက်င့္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ စဥ္းစားပါ။ အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားအေနျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္၍ စိတ္ဖိစီးေနျခင္း၊ ၎တို႔၏မူလေနရပ္သို႔ 
ျပန္သြားလုိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနရာ ေျပာင္းေ႐ႊလိုျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ယာယီစခန္းမွထြက္ခြာလိုသည္ကို တားျမစ္ခံေနရသည္ဟု ခံစားေနရျခင္းမ်ား ရွ ိ၊ မရွ ိ အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ၿပီး 
၎တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္  

 y ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံရသည့္လူမ်ားအား ၎တို႔ေနထုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား (ဥပမာ အိမ္ရွင္မိသားစုမ်ား၊ စုေပါင္းစင္တာမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပ သို႔မဟုတ္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ 
မိမိဘာသာ ေနရာခ်ရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ သဘာဝျဖစ္ေသာ ေနရာမ်ား သို႔မဟုတ္ စီစဥ္ထားသည့္ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနသူမ်ား) ကို မၾကည့္ဘဲ တေျပးညီ 
ဆက္ဆံပါ။ 

 y အမ်ဳးိသမီးမ်ားအား ၎တို႔၏ အမည္ကို ၎တို႔ဘာသာ ျဖည့္စြက္ႏိုင္သည့္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ စာရင္းသြင္းစနစ္တစ္ခုရွေိၾကာင္းေသခ်ာေစၿပီး 
ကေလးသူငယ္ဦးေဆာင္ေနရသည့္ အိမ္ေထာင္းမ်ားအတြက္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိပါ သတ္မွတ္ထားရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ စာရင္းသြင္းျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ကုိ 
အုပ္စုအားလုံးသိေအာင္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားထားေၾကာင္းႏွင့္ ထိေရာက္သည့္ အခ်က္အလက္ ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားကို အသုံးျပဳထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 



ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9  189

 y ယာယီစခန္း/စခန္း အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မသန္စြမ္းသူမ်ား (အာ႐ုခံံႏိုင္စြမ္း ခ်ဳ႕ိတဲ့သူမ်ား) ႏွင့္ အျခား အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွသိူမ်ား အပါအဝင္ 
လူတိုင္းရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

 y ယာယီစခန္း/စခန္း တည္ေဆာက္မႈ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသိူ အတန္းအစားအားလုံးအတြက္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 
အမ်ဳးိမ်ဳးိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အကူအညီေပးသူမ်ားဆီမွ လိင္ႏွင့္ အသက္အလုိက္ ခြ ဲျခားထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို စုေဆာင္းရန္၊ ယာယီစခန္း/
စခန္းတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပုံမွန္ ၾကားျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

 y မတူညီေသာ လူမ်ဳးိစု၊ လူမ်ဳးိေရး၊ ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ လႈမႈေရးအုပ္စုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဝန္ဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးသူမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး 
ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးသည္ တစ္ေျပးညီရွေိၾကာင္းကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

 y ယာယီစခန္းအတြင္း လူတုိင္းသည္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တန္းတူရယူခြင့္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ အလုပ္အတြက္ ေငြေၾကးနစ္နာမႈမ်ား 
စီစဥ္ေပးမည္၊ စီစဥ္မေပးမည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ရန္ ယာယီစခန္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူအားလုံးႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး သေဘာတူထားသည့္ 
ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖင့္ ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ နစ္နာေၾကးကို ေပးအပ္မည္ဆုိပါက ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွဘိဲ လူအာလုံးကို တေျပးညီ ေပးေခ်ပါ 

တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြေဲဝမႈ

 y အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွသိည့္လူမ်ားအား သင့္ေတာ္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈႏွင့္ အထူးအကူအညီ ပံ့ပိုးေပးရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ 
လက္တြလဲ်က္ ရည္ညႊန္းေပးမည့္ စနစ္မ်ားကုိ စီစဥ္သတ္မွတ္ပါ။ အခ်က္အလက္စီမံခန္႔ခြေဲရးအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး ညႊန္းဆုိမႈဆိုင္ရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လံုၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားရွရိန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါဥပမာ၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ 
အထူးကၽြမ္းက်င္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ၾကားဝန္ဖ်န္ေျဖမႈမ်ား၏ အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားစာရင္းအား မလိုလားအပ္ေသာ အသုံးျပဳခံရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ 
လွ် ိဳ႕ဝွက္ၿပီး ေဘးကင္းသည့္ေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ညႊန္းဆုိေပးသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တင္းမာေသာ တည္ေဆာက္ပုံမဟုတ္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ေဖာ္ျပပါတို႔ျဖင့္ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ 

အၿမဲေျပာင္းလဲေနၿပီး အားလုံးပါဝင္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္ - a) အထူးလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွသူိမ်ားႏွင့္ အသက္ရွင္သန္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္စြာ ဆက္ဆံႏုငိ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္။ ၎တုိ႔၏ ဘဝမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွမိည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ေစကာ ၎တို႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားပါ။ b) ေဆးပညာဆုိင္ရာ၊ လူမႈစိတ္ပညာဆုိင္ရာႏွင့္ တရားေရးရာ 
တုိင္ပင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္၊ အထူးကၽြမ္းက်င္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အကူအညီေပးေနသည့္ ေဒသတြင္းႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ 
ေအဂ်င္စီမ်ားထံ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွသူိမ်ားႏွင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား ရည္ညႊန္းေပးရန္ လိုက္နာရန္က်င့္ဝတ္ သုိ႔မဟုတ္ “နည္းလမ္းမ်ား”။

 y ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံေနရာမ်ားရွ ိ CCCM ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖျခင္းမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ အကူအညီရယူေနသည့္ အမ်ဳးိသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ 
ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳးိသားမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ စြပ္စြမဲႈမ်ား၊ အၾကပ္ကိုင္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ 
လြမဲွားစြာျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံသိရွ ိၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
သတ္မွတ္ပါ။ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေနရာတက် ခ်မွတ္ႏိုင္လင့္ကစား တိုင္ၾကားခ်က္အားလံုးကို တုံ႔ျပန္ေပးပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y မွတ္ခ်က္- တိုင္ၾကားခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုတြင္ a) စံသတ္မွတ္ထားသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ပုံစံတစ္ခု ထည့္သြင္းသင့္သည္၊ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ 

ရွသိည္ျဖစ္ေစ တုိင္ၾကားခ်က္အားလံုးကို ဖတ္ရႈၿပီး သုံးသပ္သင့္သည္၊ b) လက္တုံ႔ျပန္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြ ံ႕သျဖင့္ အမည္မေဖာ္ဘဲ ထားျခင္းကို 
ေလးစားလ်က္ တိုင္ၾကားသည့္ပုဂၢ ိဳလ္အား ၎တို႔ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ေပးသင့္သည္ c) တိုင္ၾကားခံရသူမွတစ္ဆင့္မဟုတ္ဘဲ 
အျခားပုဂၢ ိဳလ္တစ္ဦးမွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုငိ္ရန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းသင့္သည္ d) ထိေရာက္ေသာ 
ေနာက္ဆက္တြေဲဆာင္႐ြက္ခ်က္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထည့္သြင္းရမည္။ တုိင္ၾကားခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတြက္အမ်ဳးိသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳးိသမီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားသင့္ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အထူးလုိအပ္ခ်က္ရွသူိမ်ားကလည္း ရယူႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွသိင့္သည္။

 y ယာယီစခန္း/စခန္း မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသိူမ်ား၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားၿပီး အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ၎တို႔၏ ကတိျပဳခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတြင္ လက္မွတ္ေရထိုးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားၿပီး ၎တို႔၏ က်င့္ဝတ္လိုက္နာမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ 
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတစ္ခုထားရွရိမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ လုိက္နာျခင္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးသူအားလုံး၏ ေ႐ြးခ်ယ္မႈအတြက္ ရွက္စရာမဟုတ္ေသာ 
မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြလဲုပ္ေဆာင္ၿပီး၊ UN ဝန္ထမ္းအဖြ ဲ႔ဝင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းႏွင့္ လက္တြေဲဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြမဲွားစြာျပဳမႈ (PSEA) ကို တားဆီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိမုိ သတိမူမိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အဓိကက်သည့္အခ်က္မ်ားကို 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
မ်က္ႏွာသာေပးရမႈမ်ား လုပ္ေပးရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္း အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသိူမ်ား သိရွရိန္ ရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပ့ံပိုးေပးပါ။ 

 y ယာယီစခန္း/စခန္း မူဝါဒ ေရးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ စခန္းပိတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ မိမိႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေျခအေနအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 
အမ်ဳးိသမီးမ်ား၊ အမ်ဳးိသားမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ား္ အျပည့္အဝပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - CCCm အစီအစဥ္မ်ား
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 y မတူညီေသာ အသက္၊ လိင္၊ ကြ ဲျပားေသာအုပ္စုမ်ားမွ အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွရိွ ိ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးႏုငိ္ရန္ သင့္ေတာ္ၿပီး ေရရွည္သုံးႏိုင္မည့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ဖန္တီးပါ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွသိူမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏုငိ္ေစရန္ ယာယီစခန္း/စခန္း 
စီမံခန္႔ခြေဲရး တည္ေဆာက္ပုံမ်ားႏွင့္ အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသိူ ေကာ္မတီမ်ားအတြင္း အဓိကအခ်က္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ပါ။ 

 y ေဒသခံလူထုႏွင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခံလူစုၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူထုမ်ားအား တည္ေနရာအတြက္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြ ဲျခင္းတြင္ သတင္းေပး၊ တိုင္ပင္ၿပီး ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

 y ထိခိုက္ခံစားရေသာသူမ်ား၏ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းရန္အလို႔ငွာ အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ထိခိုက္ခံ
စားရေသာလူအမ် ိဳးအစားအားလံုး (ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ) ပါဝင္ပါေစ။

 y လုပ္ႏုငိ္စြမ္းျမႇင့္တင္ျခင္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္/ေဒသတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ား ေပးပါ။ ယာယီစခန္းမ်ာႏွင့္ 
ေနရာခ်ထားမႈမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အကူအညီေပးေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အစုိးရ ပါဝင္လာေစရန္ တြန္းအားေပးပါ။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - CCCm အစီအစဥ္မ်ား
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က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ခ်က္ 1 (2014 ေမလ)

ဤမွတ္တမ္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရယူပါသည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ အစုအဖြ ဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ္႔ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (WVI)
 y ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္လူစုမ်ား အၾကားရွ ိ မသန္စြမ္းသူမ်ား - လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ရွလိုပ္သားမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္စာရြက္စာတမ္းအစံု (WRC)
 y လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား (CPWG)
 y GBV လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (IASC)
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

(အသိုင္းအဝိုင္း)
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရား ေလးခုကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ဤမွတ္စုကို အပိုင္းက႑သံုးခုအျဖစ္ 
ခြ ဲျခားထားပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည့္စံုေစ့႔စပ္သည္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ
ရွာက္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေသခ်ာေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္သာဓကမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ 

ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ္လည္း၊အေရးေပၚအေျခအေနအတြ
င္း နွင့္ ပေရာဂ်က္ကာလ၏ ပေရာဂ်က္ပံုစံအေျခအေန/ ခ်င့္ခ်နိ္စဥ္းစားမႈကာလမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အထူးအေရးၾကီးသည့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳ႕ိလည္း
ရွေိနပါေသးသည္။ ၎တို႔ကို ေအာက္ပါသေကၤတကုဒ္မ်ားျဖင့္ အထူးအသားေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

 y အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား  
 y အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြမဲႈ အဆင့္ 

အခ် ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သဘာဝအရ ထိခိုက္လြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္ 
ရယူသင့္ပါသည္။ ၎တို႕ကိုေအာက္ပါဥပမာမ်ားျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္-  

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

 y က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ လိင္အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) 
ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကဲ့သို႔ေသာ အလားအလာရွသိည့္ သုိ႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၏ အေဝးတြင္ရွေိၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y အေမွာင္ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ား၊ ခ်ဳပံုတ္မ်ားႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွ ိျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ ေဆးခန္းပတ္လည္ဧရိယာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး မီးမ်ားတပ္ဆင္ပါ 
သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ပတ္လည္တြင္ လုံၿခံဳေရးထားပါ။

 y က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားအနီးတြင္ မီးတုိင္မ်ားတပ္ဆင္ရန္စဥ္းစားပါ၊ မီးမရႏိုင္ပါက၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုခ်င္းစီအတြက္ ဓာတ္မီးမ်ားပံ့ပိုးေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ 
အလားတူပံ့ပိုးေပးမႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္ စဥ္းစားပါ။ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ လူတိုင္းကို ေဘးဒုကၡမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳပါ

 y အေဆာက္အအုံမ်ားကို သံသယရွေိသာ ဒုစ႐ုက္ိသမားမ်ား၏ အနီးတြင္ မထားရွပိါႏွင့္။ မွတ္ခ်က္၊ ရဲႏွင့္ လက္နက္ကုိင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း မၾကာခဏသိရသည္။ ၎တို႔သည္ တည္ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ပူပန္ေသာကေျဖေဖ်ာက္ေပးသည့္ ခံစားခ်က္မ်ား 
ဖန္တီးေပးသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကာက္႐ႊ ံ႕မႈျဖစ္ေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ဦးစားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသင္းအဖြ ဲ႔ႏွင့္ အလားလာရွသိည့္ 
အက်ဳးိခံစားသူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။

 y လုိအပ္ပါကသင့္ေလ်ာ္ေသာ ရဲတပ္ဖြ ဲ႔ ဖြ ဲ႔စည္းပါ။ 

 y တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းသာမက အုပ္စုအားလံုးအေနျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ေဘးကင္းၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွစိြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ လမ္းျဖတ္ခုံးမ်ား ထားရွ ိျခင္းႏွင့္ 
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ တြင္းအိမ္သာမ်ားသုိ႔ သြားရန္ လက္ရန္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို 
အလုိက္သင့္ ျပင္ဆင္ပါ။ လိုအပ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံမ်ားကို သိရွႏိိုင္ရန္ ္ တိုက္ရိုက္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင့္ အုပ္စုလိုက္ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ပါ။ 

 y က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အေလ့အက်င့္ကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး အားလံုး ျပည့္စုံစြာပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ လူနာမ်ားၾကားတြင္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အင္အားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ယင္းက ဝန္ထမ္းႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ 

လူနာ၏တံု႔ျပန္မႈမ်ား၊ အျပဳအမူႏွင့္ ေယဘုယ်စိတ္ေနစိတ္ထားအေပၚ မည္သုိ႔ သက္ေရာက္မႈရွသိနည္း။ 
 y သီးျခားေစာင့္ဆိုင္းေနရာမ်ား ထားရွရိန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ (က်ား/မ)။
 y အမ်ဳးိသမီးမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရွသိည့္ အမ်ဳးိသမီး က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းအဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားကုိ အလုပ္ခန္႔ပါ။
 y ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရွသိည့္ အမ်ဳးိသမီး က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းအဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားကုိ အလုပ္ခန္႔ပါ။



192  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9

 y တုိင္ပင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွ်ေဝရာတြင္ လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားရွေိရးႏွင့္ သီးသန္႔ထားရွေိရးကုိ ေလးစားပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y စစ္ေဆးသည့္ အခန္းမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေစာင့္ဆုိင္းဧရိယာမွ ခြထဲားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
 y သီးသန္႔ခန္းမ်ား မရႏိုင္ပါက နံရံကာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လုိက္ကာကာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ 
 y လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ျဖစ္ပ်က္ပုံကုိ ထပ္တလဲလဲ ေျပာျပရန္ မလိုေအာင္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝသည့္ က်င့္ဝတ္တစ္ခု 

သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ၊ ယင္းသုိ႔ထပ္တလဲလဲေျပာျပရျခင္းက ၎တုိ႔ကိုေနာက္ဆက္တြ ဲ စိတ္ဒဏ္ရာျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါ။

 y တစ္ဦးခ်င္း၏ က်န္းမာၾက့ံခုိင္ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ မလုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းရယူျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

 y အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသိူက သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးမထားသေ႐ြ႕ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ဆိုသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကိ ုမမွ်ေဝပါႏွင့္ (ဥပမာ၊ နာမည္မ်ား၊ 
လိပ္စာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ခြ ဲျခားသိႏိုင္ေစမည့္ အမႈကိစၥ၏ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဝိေသသလကၡဏာမ်ား စသည္ျဖင့္)။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y အခ်က္အလက္ရယူ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းဆုိေနပါက အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသူိကို ေသခ်ာစြာ အသိေပးၿပီး ၎ထံတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ခြင့္ရွေိၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ (ဥပမာ ကေလးသူငယ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသိဉာဏ္ခ်ဳ႕ိတဲ့သူမ်ားက အျပည့္အဝနားမလည္ဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးလိုက္ႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခြင့္မရွဘိဲ ေပးလိုက္ႏိုင္သည္)။

 y အခ်က္အလက္ထိန္းသိမ္းရာေနရာသည္ လံုျခံဳမႈရွ ိၿပီး နယ္ေျမမွ အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုံျခံဳစြာ 
ကာကြယ္ေျပာင္းေရႊ႕ (သုိ႔) ဖ်က္စီးပစ္ႏိုင္ရန္ အေရးေပၚအစီအစဥ္မ်ား အဆင့္သင့္ရွေိနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ တြင္းအိမ္သာမ်ား ဒီဇုိင္းသည္ ေဘးကင္းမႈရွ ိၿပီး သုံးစြသဲူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းရပါမည္။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y တြင္းအိမ္သာမ်ားကုိ ပုံပန္းသြင္ျပင္အရ ခြထဲားၿပီး “အမ်ဳးိသား” ႏွင့္ “အမ်ဳးိသမီး” အညႊန္းမ်ား တပ္ထားပါ။ က်ားႏွင့္ မအတြက္ သီးျခား တြင္းအိမ္သာမ်ားႏွင့္ 
အိမ္သာမ်ားထားၿပီး လူတိုင္းဖတ္ႏုငိ္ၿပီး လြယ္လင့္တကူျမင္ႏိုင္သည့္ အညႊန္းမ်ားေရးထိုးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။  

 y တြင္းအိမ္သာ ဒီဇိုင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္လည္း သင့္ေတာ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ (ဥပမာ တြင္း၏အ႐ြယ္အစားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ 
ေဘးအႏၱရာယ္ ရွေိနႏုငိ္သည္)။

 y သီးသန္႔သုံးႏုငိ္ရန္အတြက္ တြင္းအိမ္သာမ်ားႏွင့္ ေရခ်ဳးိခန္းမ်ားကုိ အတြင္းမွ ေလာ့ခ္ခ်ႏုငိ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ သံုးစြမဲည့္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို 
ေမးျမန္းတုိင္ပင္ပါ။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံတစ္ႏုငိ္ငံရွကိေလးမ်ားက သမား႐ိုးက်ဆြပဲိတ္ေလာ့ခ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳရန္ အဆင္မေျပျဖစ္ႏုငိ္ၿပီး အျခားအလားတူ 
စိတ္ကူးမ်ားရွႏုိငိ္သည္ (ဥပမာ၊ သစ္သားႏွင့္ သံမ်ား)

 y ေနရာေျပာင္းေရႊ႕သည့္ လူထုအတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါက အသိုက္အဝန္းတင္းမာမႈမ်ားကို 
ေရွာင္ရွားရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားႏွင့္သာမက က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဒသခံ လူထုႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြးပါ။ အဖြ ဲ႔တစ္ဖြ ဲ႔ သို႔မဟုတ္ 
အျခားတစ္ဖြ ဲ႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္ေစသြားႏုငိ္သည့္ တင္းမာမႈ သို႔မဟုတ္ မညီမွ်မႈမရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ မညီမွ်စြာ အသုံးျပဳမႈသည္ အသုိက္အဝန္းအတြင္းႏွင့္ အျခား ပတ္ဝန္းက်င္ အသုိက္အဝန္းမ်ားတြင္ တင္းမာမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစျခင္း ရွ ိ၊ မရွအိား အကဲျဖတ္ပါ။

 y ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံ/အိမ္ရွင္အသုိက္အဝန္းထံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရန္ စဥ္းစားပါ။

 y အမ်ဳးိသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရွသိည့္ အမ်ဳးိသမီး က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းအဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔ပါ။

 y လြမဲွားစြာျပဳမႈႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ သတင္းပို႔ျခင္းအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထားရွပိါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y “တုိင္ၾကားသူ” မူဝါဒတစ္ခုပါဝင္သည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ဝန္ထမ္းအားလုံးက လိုက္နာၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏုငိ္ေသာ နားလည္လြယ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခု ဖန္တီးပါ။  
 y ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကုိ နားလည္ၿပီး လက္မွတ္ထုိးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y လူတုိင္းအား ၎တုိ႔၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္း သတိေပးရန္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး က်င္းပသင့္သည္။

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္  

 y က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ေနရာအားလံုးကုိ လူတုိင္းဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳခြင့္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ပံ့ပုိးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳခြင့္ရွသိင့္ေသာ လူထုကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး (ဥပမာ - အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီး၊ 
မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ လူမ် ိဳးစုအဖြ ဲ႔မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ လိုအပ္ပါက အကြာအေဝးကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အားအနည္းဆုံးသူမ်ား/အဆင့္အတန္းႏွမိ့္ခ်ခံရသူ အမ်ားဆုံးပုဂၢ ိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ တည္ေနရာကုိ 
အလုိက္သင့္ေျပာင္းေရႊ႕ပါ။ 

 y ရာသီအလုိက္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားသည္ အရန္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စင္တာမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ လာေရာက္ရန္ မည္သို႔ 
အတားအဆီးျဖစ္ႏုငိ္သည္ကို စဥ္းစားပါ (ဥပမာ - ေရႀကီးမႈမ်ား)။ ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးစင္တာသို႔ လာေရာက္ႏုငိ္ေစေရးအတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေ
ဆာင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသလား။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ား
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 y လုိအပ္ပါက သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။  အေရးေပၚမဟုတ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေရးေပၚသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအ
တြက္ ရန္ပံုေငြစုေဆာင္းထားရန္ စဥ္းစားပါ။

 y ၎ဝန္ေဆာင္မႈကို သြားလာရန္ အခက္အခဲရွသိူမ်ားရယူႏိုင္ရန္ တိက်စြာလုပ္ေဆာင္ပါ (ဥပမာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ် ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွသိူမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ 
အိပ္ရာထဲလဲေနသူမ်ား) 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ သြားလာရန္အတြက္ ညီညာေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့့္ သင့္ေတာ္ေသာ စၾကၤန္မ်ား ရရွရိန္လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ ကြ ဲျပားေသာ ႐ုပ္္ပိုင္းဆုိင္
ရာခ် ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ မတူညီေသာ ေနရာအက်ယ္အဝန္းေပၚမူတည္ျပီး မတူညီေသာဘီးတပ္ကုလားထုိင္မ်ား လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ကုိယ္လက္အဂၤါအတုမ်ား တပ္ဆင္ထားရသူမ်ားသည္ အကြာအေဝး အနည္းငယ္သာ သြားလာႏိုင္ေကာင္း သြားလာႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္က 
၎တို႔၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကိုက္ညီဆုံးျဖစ္မည္ကို မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးပါ။  

 y အခ် ိဳ႕ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွပိါက အသံုးျပဳႏုငိ္ေစရန္ အထူးစီစဥ္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ (ဥပမာ 
- ေရြ႕လ်ားက်န္းမာေရးအဖြ ဲ႔မ်ား)။ 

 y အိမ္တိုင္ရာေရာက္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေပးရန္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ စည္း႐ုံုးရန္ 
မသန္စြမ္းပုဂၢ ိဳလ္မ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒသခံ NGO တစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ 

 y ေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈမရွ ိျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ား (ဥပမာ - မ်က္စိအလင္းကြယ္ေနသူ၊ အၾကားအာ႐ံုမေကာင္းသူ၊ ဉာဏ္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာခ် ိဳ႕တဲ့သူ) 
အေနျဖင့္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။¬

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာ၍ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ေရးသား၍ျဖစ္ေစ သတင္းေပးပါ။
 y မည္သို႔ လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားရွ ိၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးျဖစ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို မည္သို႔ ရယူရမည္ကို သိရွ ိျခင္းအပါအဝင္ ဥာဏ္ရည္ခ် ိဳ႕တဲ့သူမ်ားႏွင့္ 

မည္သို႔ အလုပ္လုပ္ရမည္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဒသခံ NGO မ်ားတြင္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ရွႏိွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 y က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း သည္ က်ား၊မႏွင့္ မတူကြ ဲျပားၾကသည့္ လူမ် ိဳးစုအားလံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y က်န္းမာေရးစင္တာမ်ားတြင္ အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီး ဆရာဝန္မ်ား/ သူနာျပဳမ်ား ရွသိင့္ပါသည္။ အမ် ိဳးသမီး ဆရာဝန္မ်ား/ သူနာျပဳမ်ား မရွပိါက 
အမ် ိဳးသမီးဆရာဝန္ကုိ အလွည့္က်ထားရွ ိ စီစဥ္ေပးရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ စဥ္းစားပါ။ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအား 
အမ် ိဳးသမီးဆရာဝန္ရွမိည့္ေန႔ကို ျပည့္စံုစြာအေၾကာင္းၾကားထားရပါမည္။

 y က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းသည္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္းတို႔အပါအဝင္လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ သားေကာင္မ်ား၏ 
သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔တုန္႔ျပန္ရမည္ဆိုသည္ကို သိရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y ဝန္ထမ္းကုိ ေလ့က်င့္ထားေပးသင့္ကာ ၎တို႔သည္ စိတ္ဒဏ္ရာကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈကိုျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္စြမ္း ရွသိင့္ပါသည္။ 
ဝန္ထမ္းကုိ ေလ့က်င့္ေပးထားျခင္းမရွပိါကအဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံ လူနာကုိညႊန္းဆုိရန္ ၎တုိ႔တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားရွသိင့္ပါသည္။ စိတ္ဒဏ္ရာကို 
ေရွာင္ရွားရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးစင္တာတြင္ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေနႏိုင္ေျခကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ လူ႔အခြင့္အေရးခ် ိဳးေဖာက္ခံရသည့္ သားေကာင္မ်ားအား 
ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။ 

 y ဝန္ထမ္းသည္ ရွင္က်န္သူမ်ား၏ လွ် ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာ ထိန္းသိမ္းထားေပးသင့္ၿပီး ေပးထားသည့္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆႏၵမ်ားကုိ 
ေလးစားသင့္ပါသည္။

 y က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအား အစဥ္အလာအရ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။
 y အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အျမတ္ထုတ္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္ျဖင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 

ညႊန္းဆုိသူကြန္ရက္မ်ားကုိ ဖြ ဲ႔စည္းပါ။
 y ႏွပိ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးျခင္း/ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္သည့္ အခန္းမ်ား၏ အခန္းအျပင္အဆင္၊ 

ပရိေဘာကထားသုိပံုႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအား ထားသုိရန္ အထူးစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ၎ကုိ ဒီဇိုင္းအဆင့္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ စိတ္ဒဏ္
ရာျပန္လည္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခကုိ ေရွာင္ရွားရပါမည္။

 y အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္/မည္သုိ႔ ရယူရမည္ဆိုသည္ကုိ သိရွ ိ ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ားအားလုံး အထူးသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ယာယီေနထုိင္ရာ စခန္းမ်ားတြင္ အသစ္ေရာက္ရွလိာသူမ်ား နားလည္ႏိုင္သည့္ 
ဘာသာစကားအေရအတြက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ျဖင့္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။ 

 y စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပံုႏွပိ္ထုတ္ေဝရာတြင္ စာေပတတ္ကြ်မ္းမႈအဆင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ (ဥပမာ စာသားမ်ားအစား ပံုရိပ္မ်ားကုိ သုံးစြ ဲျခင္း)။ 
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း မသိရွ ိျခင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွရိေသာ ဟာကြက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 y အသံုးျပဳခြင့္၊ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္း ရွမိရွ ိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y စီမံကိန္း အညႊန္းကိန္းမ်ား (ဥပမာ ၀န္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္္ခဲ႔သူ အေရအတြက္) သည္ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မကြ ဲျပားမႈ၊ ေနထုိင္ရာေဒသ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

သီးသန္႔အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ ကိုယ္အဂၤါခ် ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၊ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား) အလုိက္ ေသခ်ာ အမ် ိဳးအစားခြ ဲျခားပါ။ 
 y ခြထုဲတ္ခံရသည့္ သုံးစြသူဲအေရအတြက္ကုိ လက္ရွ ိ ႐ုပ္ျပေဒတာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈမ်ားက မည္သည့္အဖြ ဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ 

အသုံးျပဳခြင့္မရေၾကာင္းကုိ သင့္အား ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ား



194  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9

 y ျဖစ္ႏိုင္ပါက က်န္းမာေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ားအား ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ 
အဆင္ေျပေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္လည္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုငိ္ပါသည္။ 

 y ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခ် ိဳ႕တဲ့ဆုံးသူမ်ားထံ ေရာက္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

 y ၾကားဝင္ကူညီေျဖရွင္းေရး ေဒသမ်ားအတြင္းရွ ိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အင္အားမ်ား ဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ထုတ္အတည္ျပဳပါ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
ဘယ္သူေတြအသံုးျပဳခြင့္ရွပိါသလဲ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေရး ေဒသမ်ားရွ ိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အင္အားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ား/မဆိုင္ရာအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ကေလးသူငယ္မ်ား 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း အစုအဖြ ဲ႔ခြမဲ်ား အပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အစုအဖြ ဲ႔ဝင္အတြင္းနွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာကုိ
ယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးကာ အၾကံဥာဏ္ရယူပါ။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အင္အားမ်ားစသည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။   

 y ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းျပန္ၾကားရန္နွင့္ သီးသန္႔အစုအဖြ ဲ႔မ်ားအားဆန္႔က်င္ေသာ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
၎တုိ႔ ရယူအသုံးျပဳခြင့္မရွေိအာင္ တားဆီးေနသည့္အရာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံးျပဳပါ။

တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြေဲဝမႈ

 y ေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈနည္းပါးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္အထူးျပဳထားေသာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လူထုအသိုက္အဝန္း ကို 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ ၎တို႔၏အခန္းက႑ကို ခိုင္မာေအာင္ပံ့ပိုးေပးကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအား မည္သို႔တိုးတက္ေအာင္လုပ္မည္ကို ၎တို႔၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ 
သင္ယူပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y သြားလာရန္ အခက္အခဲရွသူိမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ကူညီေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔အား ထည့္သြင္းႏုငိ္ရန္ 

သီးသန္႔တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အားနည္းခ်က္ရွသိည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုိးေပးေနေသာ ႏုငိ္ငံတြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း NGO မ်ား ရွထိားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အတူ 
လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ၾကမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ အမႈတြမဲ်ားကို ရည္ညႊန္းရန္အတြက္ အဖုိးတန္ေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခု 
ျဖစ္လာႏုငိ္ပါသည္။ 

 y အထူးသျဖင့္ မ် ိဳးပြားအဂၤါရပ္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစုအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြရဲာတြင္အရြယ္ေရာက္လာေသာ ေယာက္က်ာ္းေလးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးရန္မွာ အေရးႀကီးေသာ္လည္း မိန္းကေလးမ်ားကုိ သီးျခားေဆြးေႏြးသင့့္သည္။   NGO အဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြလုဲပ္ေဆာင္ျခင္းက 
အသုံးဝင္ႏုငိ္ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေတြ႔ႏုငိ္ေျခအရွဆုံိး လူငယ္မ်ားသည္ အဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္လိုျခင္း မရွသိည္ကို 
မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။

 y တူညီသည့္ေဒသတြင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈနည္းပါးသူမ်ား အဓိက လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေရြ႕လ်ားႏုငိ္ေအာင္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 
 y အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အဓိက ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားတြင္ Handicap International ႏွင့္ HelpAge တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။

 y က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္း ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ လူတန္းစားအားလံုးကုိ ကုိယ္စားျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ (ဥပမာ - လိင္၊ အသက္၊ လူမ် ိဳးစု၊ လူမႈ-စီးပြား အဖြ ဲ႔၊ 
မသန္စြမ္းသူမ်ား စသည္ျဖင့္)။ 

 y ေနရာမွမထြက္ခြာမီ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ တာဝန္ရွသိည့္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ားကုိ ေနရာတက် သတ္မွတ္ထားရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y ၎တြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွေိသာ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြ ဲ႔စည္းပံုကုိ စနစ္တက် 
သတ္မွတ္ထားရွရိန္ လူထုအဖြ ဲ႔အစည္း၏ ပမာဏကိုလည္း အေလးေပး အာ႐ံုစိုက္သင့္ပါသည္ (ဥပမာ - က်န္းမာေရး ေကာ္မတီမ်ား)။ 

 y ၎ကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အစီအစဥ္ကို ဒီဇိုင္းေရးဆြသဲည့္အဆင့္တြင္ ထုတ္ေျပာသင့္ပါသည္။

 y GBV ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔ငယ္မ်ားအပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္အတကူာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူပန္ဖြယ္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံကာ မွ်ေဝပါ ။ အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ကူညီေထာက္ပံ႔ေကာင္း ေထာက္ပံ႔ႏိုင္ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ နယ္ေျမအတြင္း သတ္မွတ္ထားရွေိသာ အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်က္ခ်င္း ရည္ညႊန္းေပးသင့္သည့္အျပင္ 

ေဘးကင္းေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းကုိ မထိခုိက္ေစရန္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ စိတ္တြင္မွတ္သားထားပါ။ 

 y က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ တံု႔ျပန္သည့္အခါ လူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y မတူညီသည့္စံႏႈန္းမ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အင္အားမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ဳ႕ိအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ကြ ဲျပားသည့္လူမႈစီး

ပြားေရးအသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးလွပါသည္ (ဥပမာ တိုင္းရင္းသား သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလူနည္းစုမ်ား)။ 
အေျခအေနအေၾကာင္းရပ္အားလုံးတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ် ိဳးသားမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္ေလးမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းသူ
မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ ၎တို႔ႏွစ္သက္သည့္ တည္ေနရာ၊ ပံုစံႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အကူအညီေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို သေဘာေပါက္ႏုငိ္ရန္ ၎တို႔ကိုပါ 
ထည့္သြင္းသင့္သည္။ 

 y လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ ကာကြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစား႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ၎တို႔ကိုလည္း 
ပါဝင္ခုိင္းသင့္ပါသည္။ ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရရွည္ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေစမည့္အျပင္ ၎က သက္ဆိုင္ရာ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ား၏ 
ယုံၾကည္မႈကို ရရွကိာ ကုိယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖုိးထားမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါမည္။ 

 y က်န္းမာေရး ေကာ္မတီမ်ားသည္ လူ႔အဖြ ဲ႔အစည္းအလႊာအားလုံး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဖြ ဲ႔ဝင္အားလုံးကုိ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား” အေၾကာင္း ေလ့က်င့္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ား
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မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ၎တို႔သည္ ဖယ္ထုတ္ျခင္း၊ ခြ ဲဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အဓိကအခန္းက႑၌ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနပါသည္။

 y ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ရွာေဖြပါ။ လူမ်ား ဖ်ားနာၾကသည့္အခါ မည္သည့္ေနရာသုိ႔ သြားၾကပါသလဲ။ မည္သုိ႔ေသာ ကုသမႈမ်ားကုိ 
၎တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။ ၎တုိ႔၏ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစပါသလား။ အဖြ ဲ႔တစ္ဖြ ဲ႔က အျခားအဖြ ဲ႔၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳခြင့္ရွႏိိုင္ပါသလား။ 
အမ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ သမား႐ိုးက်က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို အသံုးျပဳခြင့္ရွပိါသလား။ ၎တုိ႔သည္ မိသားစုဝင္ အမ် ိဳးသားတစ္ဦး အေဖာ္လုိက္ေပးဖုိ႔ လုိပါသလား။ 
ဆုိးက် ိဳး သက္ေရာက္မႈတစ္ခု ရွႏိိုင္သည့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အသံုးျပဳရျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေစရန္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး 
ေဖာ္ထုတ္၍ ကုစားေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အဓိကက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမဟုတ္သည့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွရိန္္ လူအမ်ားသည္ မည္သည့္အကြာအေဝးကုိ သြားလာၾကပါသနည္း။ (ဥပမာ - 

အေရးေပၚ သားဖြားေစာင့္ေရွာက္မႈ) သြားလာရာတြင္ အႏၱရာယ္ ရွႏိိုင္ပါသလား။ လူမ်ားသည္ ကုသမႈအတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကပါသလား။ 
(ဥပမာ - ႐ိုးရာသမားေတာ္မ်ား) အေရးေပၚသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ စနစ္မ်ားဖြ ဲ႔စည္းရန္ စဥ္းစားပါ (ဥပမာ - တကၠစီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
ရန္ပံုေငြစုေဆာင္းျခင္း) 

 y ေဒသတြင္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွသိည့္ နည္းလမ္းမွ သင္ယူရန္စဥ္းစားပါ။ ေဒသတြင္းအပင္မ်ားႏွင့္ ကုထုံးမ်ားသည္ ပိုမိုေစ်းေပါကာ၊ အလြယ္တကူ ရရွႏုိငိ္ၿပီး 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုမိုထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းရွသိည့္အတြက္ ထိေရာက္သည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကုထုံးမ်ား ျဖစ္ႏုငိ္ပါသည္။  

 y ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိအသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းအားျမင့္တက္ေစရန္ ႐ိုးရာသမားေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

 y အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရယူႏိုင္ေသာ၊ ေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ဖန္တီးသတ္မွတ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y “တံခါးဖြင့္” ဝါဒသည္ လံုေလာက္သည္ဟု မယူဆပါႏွင့္။ ပေရာဂ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိမည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ေသာ တိုင္ၾကားရန္ 

အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေနရာတက် ခ်မွတ္ႏိုင္လင့္ကစား တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ေပးပါ။
 y လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတြက္ အမ်ဳးိသားႏွင့္ အမ်ဳးိသမီးႏွစ္ဦးစလံုးကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး ယင္းကို ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း အသုံးျပဳခြင့္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ပါ။
 y ယင္းက မည္ကဲ့သုိ႔အလုပ္လုပ္ေၾကာင္းကုိ လူအမ်ားသိေစရန္ သတိျပဳမိမႈျမင့္တက္ေရး သင္တန္းမ်ား စီစဥ္ေပးပါ။
 y တိုင္ၾကားရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြမဲွားစြာျပဳမႈမွ ကာကြယ္ေပးသည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္သင့္ပါသည္။
 y ႐ႈပ္ေထြးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အျခား က႑မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြတုိဲင္ၾကားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ (ဥပမာ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး)။ 

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မ်ား
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အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား

ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ခ်က္ 1 (2014 ေမလ)

ဤမွတ္တမ္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရယူပါသည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ အစုအဖြ ဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ္႔ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (WVI)
 y ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္လူစုမ်ား အၾကားရွ ိ မသန္စြမ္းသူမ်ား - လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ရွလိုပ္သားမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္စာရြက္စာတမ္းအစံု (WRC)
 y လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား (CPWG)
 y GBV လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (IASC)
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

(အသိုင္းအဝိုင္း)
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရား ေလးခုကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ဤမွတ္စုကို အပိုင္းက႑သံုးခုအျဖစ္ 
ခြ ဲျခားထားပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည့္စံုေစ့႔စပ္သည္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ
ရွာက္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေသခ်ာေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္သာဓကမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ 

ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ္လည္း၊အေရးေပၚအေျခအေနအတြ
င္း နွင့္ ပေရာဂ်က္ကာလ၏ ပေရာဂ်က္ပံုစံအေျခအေန/ ခ်င့္ခ်နိ္စဥ္းစားမႈကာလမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အထူးအေရးၾကီးသည့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳ႕ိလည္း
ရွေိနပါေသးသည္။ ၎တို႔ကို ေအာက္ပါသေကၤတကုဒ္မ်ားျဖင့္ အထူးအသားေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

 y အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား  
 y အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြမဲႈ အဆင့္ 

အခ် ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သဘာဝအရ ထိခိုက္လြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္ 
ရယူသင့္ပါသည္။ ၎တို႕ကိုေအာက္ပါဥပမာမ်ားျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္-  

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

 y ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ရသည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း စကားေျပာဆိုပါ။ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္က်ားေလးမ်ားကို သီးျခားစီ စကားေျပာဆိုကာ 
အခက္အခဲမ်ားကို ပုိမုိရင္ဆိုင္လာရႏိုင္သည့္ ကေလးအဖြ ဲ႔ႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ (ဥပမာ - မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ လူနည္းစုျဖစ္ေသာလူမ် ိဳးစုမွ ကေလးမ်ား)

 y ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ တည္ေနရာႏွင့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ လိင္အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (GBV) 
ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကဲ့သို႔ေသာ အလားအလာရွသိည့္ သုိ႔မဟုတ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၏ အေဝးတြင္ရွေိၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ။  

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ကေလးမ်ား သြားလာရသည့္အကြာအေဝးမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပံုစံကုိ စိတ္တြင္မွတ္သားထားပါ။ အေဆာက္အအံုမ်ားကို သံသယရွေိသာ 

ဒုစ႐ုကိ္သမားမ်ား၏ အနီးတြင္ မထားရွပိါႏွင့္။ မွတ္ခ်က္၊ ရဲႏွင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း မၾကာခဏသိရသည္။ 
၎တုိ႔သည္ တည္ေနရာေပၚမူတည္ၿပီး ပူပန္ေသာကေျဖေဖ်ာက္ေပးသည့္ ခံစားခ်က္မ်ား ဖန္တီးေပးသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကာက္႐ႊ ံ႕မႈျဖစ္ေစျခင္းမ်ား 
ျဖစ္ေစသည္။ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးမ်ား၊ လူထုအဖြ ဲ႔အစည္းႏွင့္ အလားလာရွသိည့္ အက်ဳးိခံစားသူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။

 y ကေလးမ်ား (အထူးသျဖင့္ အရြယ္ေရာက္သည့္မိန္းကေလးငယ္မ်ား) ကုိ ၎တုိ႔ေက်ာင္းသုိ႔သြားလာရသည့္ ေဘးကင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိက္႐ိုက္ေမးျမန္းပါ။  
 y ေနရာကုိေျပာင္းျခင္း၊ အတူလိုက္ပါျခင္းတို႔ အပါအဝင္ အဆိုပါၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္/ စီမံရန္/ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားပါ (ဥပမာ - 

ကေလးမ်ားအဖြ ဲ႔လုိက္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ လမ္းျဖတ္ကူးရာတြင္ အေစာင့္မ်ား ထားရွေိပးျခင္း စသည္ျဖင့္)
 y ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ယာယီစခန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေျခခ်သည့္ေနရာမ်ား အနီး သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းတြင္ 

ေနရာခ်ထားပါ။
 y ကေလးမ်ားႏွင့္ရင္းႏွ ီးကၽြမ္းဝင္သည့္ေနရာမ်ား၊ ဆရာအတတ္သင္စင္တာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ခန္းမ်ား၊ ကစားကြင္းမ်ားႏွင့္ 

ပတ္ပတ္လည္ဧရိယာမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္အေနအထားတြင္ရွေိနၿပီး ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ မရွေိအာင္ 
ဖန္တီးပါ။ ဥပမာ ေပါက္ၿပဲေနသည့္ ဝုိင္ယာႀကိဳးမ်ားမရွ ိျခင္း၊ ေျမျပင္တြင္ အႏၱရာယ္ရွသိည့္အရာမ်ားမရွ ိျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား မရွ ိျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔သည္ 
အသြားအလာမ်ားသည့္လမ္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္မေနျခင္း

 y လုိအပ္ပါက သင့္ေတာ္သည့္ရဲ႒နာမ်ားကို စီစဥ္ပါ (ဥပမာ ရဲ၊ လူထုပါဝင္ေသာ ကင္းလွည့္အဖြ ဲ႔မ်ား)
 y ေက်ာင္းမ်ားရွကိေလးမ်ားကုုိ လူမႈစိတ္ပညာပံ့ပိုးမႈေပးစြမ္းရန္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွ ိ၊ မရွ ိၾကည့္ပါ၊ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ထားသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္လည္း 

အဆုိပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။

 y ႏိုင္ငံေရးစည္း႐ံုးမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပြမဲ်ားသို႔တက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား စည္း႐ံုးျခင္းႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြအဲေတာအတြင္း ေက်ာင္းမ်ားကို စည္း႐ံုးေရးစင္ျမင့္မ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
ေက်ာင္းမ်ားကိုအသံုးျပဳသည့္အေလ့အက်င့္မ်ားကုိ အဆံုးသတ္ရန ္လူထုအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။  စည္း႐ံုးေရးအရာရွမိ်ား သို႔မဟုတ္ 
မဲေရတြက္သူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအတြင္း အသံုးျပဳျခင္းသည္ ႏုငိ္ငံအခ် ိဳ႕တြင္ 
၎တို႔အေပၚ ေရြးေကာက္ပြအဲတြင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြအဲၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
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 y တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းသာမက အုပ္စုအားလံုးအေနျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ေဘးကင္းၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွစိြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ လမ္းျဖတ္ခုံးမ်ား ထားရွ ိျခင္းႏွင့္ 
ပညာေရး အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ တြင္းအိမ္သာမ်ားသုိ႔ သြားရန္ လက္ရန္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို အလုိက္သင့္ ျပင္ဆင္ပါ။ 
လိုအပ္ေသာ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈပံုစံမ်ားကို သိရွႏိိုင္ရန္ ္ တိုက္ရိုက္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင့္ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ပါ။ 

 y အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အတြက္ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ 
ပုိျဖစ္ေစျခင္းမရွေိအာင္ ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အေဆာက္အအုံအသစ္မ်ားကုိ မတည္ေဆာက္မီ ေဒသတြင္း ဗဟုသုတကိုအသုံးျပဳကာ အႏၱရာယ္အကဲျဖတ္မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ႏွမိ့္ခ်စြာေနျခင္း၊ 

ယဥ္ေက်းမႈအရ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ ယူနီေဖာင္း သုိ႔မဟုတ္ အဝတ္အစားမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ျပႆနာကုိေလွ်ာ့ခ်ရန္ အကဲျဖတ္မႈကုိ အေျခခံၿပီး 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တန္းတူအခြင့္အေရးရွ ိၿပီး ၎တုိ႔၏ေဘးကင္းမႈကို 
ေသခ်ာလုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

 y ျမင့္မားသည့္အဆင့္မ်ားတြင္ အမ် ိဳးသမီးဆရာမမ်ား စာရင္းသြင္းျခင္းအတြက္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးပါ။  အရည္အခ်င္းရွေိသာအမ် ိဳးသမီးဆရာမ်ား 
လုံေလာက္ေအာင္မရွပိါက အတန္းမ်ားႏွင့္ အဖြ ဲ႔လိုက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အေဖာ္လုပ္ေပးႏုငိ္မည့္ အမ် ိဳးသမီးအကူဆရာမ်ားကုိ ထားရွပိါ။  

 y က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား အေၾကာင္းကို ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ေျပာျပထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y ေယာက္က်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ သီးျခားျဖစ္ကာ၊ လံုၿခံဳၿပီး တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈရွသိည့္ သီးျခားသန္႔စင္ခန္း ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y တြင္းအိမ္သာ၏ ဒီဇိုင္းႏွင့္ တည္ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယာက္က်ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိပါ။ ပညာေရးပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုတြင္ 

ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ တြင္းအိမ္သာလုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းက သတိမူမိခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ တြင္းေပါက္၏ အ႐ြယ္အစားကုိ 
ေၾကာက္႐ြ ံ႕ေနသည္ဟု ေနာက္ပိုင္းမွသိရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မေဆြးေႏြးခဲ့ပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ားက တြင္းအိမ္သာမ်ား အျပင္ဘက္တြင္ 
မစင္စြန္႔ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းက က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ကေလးမ်ား တြင္းအိမ္သာမ်ားကုိအသုံးမျပဳရျခင္းမွာ “ေလွ်ာေစာက္မ်ား” 
ကုိေၾကာက္ရြ ံ႕ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေယာက္က်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ျခားထားသည့္နံရံမရွ ိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အလားတူ 
စိတ္ဝင္စားဖြယ္အခ်က္မ်ားက ျပသေနပါသည္။

 y ေက်ာင္းသားမ်ားပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြ ဲ႔စည္းရန္ စဥ္းစားပါ။ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ 
ေက်ာင္းသားမ်ားၾကားတြင္ လက္ေဆးျခင္းကုိ တုိက္တြန္းအားေပးျခင္းအတြက္ ၎တို႔တြင္ တာဝန္ရွႏိိုင္ၿပီး ေယဘုယ်ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္
လည္း ပါဝင္ရႏိုင္ပါသည္ (ဥပမာ - အပင္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း)။

 y ေနရာေျပာင္းေရႊ႕သည့္ လူထုအတြက္ ပညာေရး အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ပါက အသိုက္အဝန္းတင္းမာမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံ 
ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားႏွင့္သာမက ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဒသခံ လူထုႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြးပါ။ အဖြ ဲ႔တစ္ဖြ ဲ႔ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ဖြ ဲ႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ 
ေႏွာင့္ယွက္မႈ ျဖစ္ေစသြားႏုငိ္သည့္ တင္းမာမႈ သို႔မဟုတ္ မညီမွ်မႈမရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ပညာေရးကုိ တန္းတူညီမွ် သင္ၾကားခြင့္ မရွ ိျခင္းသည္ အသုိက္အဝန္းအတြင္းႏွင့္ အျခား ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုက္အဝန္းမ်ားတြင္ တင္းမာမႈ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ 

ျဖစ္ေစျခင္း ရွ ိ၊ မရွအိား အကဲျဖတ္ပါ။
 y ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံအသုိက္အဝန္းထံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းကုိလည္း စဥ္းစားပါ။

 y ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး အေလ့အက်င့္ကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး အားလံုး ျပည့္စုံစြာပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရွသိည့္ အမ်ဳးိသမီး အမ် ိဳးသမီး ဝန္ထမ္းအဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားကုိ အလုပ္ခန္႔ပါ။

 y ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္သည္လုံၿခံဳမႈရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y နားခ်နိ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအသြား၊ အျပန္အခ်နိ္မ်ားအတြင္း ကေလးမ်ားအား ႀကီးႀကပ္ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကုိ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းသင္တန္းေပးထားၿပီး ေရွးဦးသူနာျပဳစုမႈ အကူကိရိယာမ်ားကုိ ရႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးထားေၾကာင္း/ 

ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 
 y ကေလးမ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းအသစ္အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ပညာေရးအခန္းက႑အဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားတြင္ 

ခ်မွတ္ၿပီးစနစ္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y လြမဲွားစြာျပဳမႈႏွင့္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္၊ သတင္းပို႔ရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထားရွပိါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y “တုိင္ၾကားသူ” မူဝါဒတစ္ခုပါဝင္သည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကုိ ဝန္ထမ္းအားလုံးက လိုက္နာၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ကေလးသူင

ယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဝန္ထမ္းအားလုံးကို ပံ့ပုိးေပးၿပီး ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးမူဝါဒမ်ားကို 
လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းထားရပါမည္။

 y က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတြင္ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျပစ္ေပးမႈကုိ တားျမစ္ျခင္း ပါဝင္သင့္ပါသည္။
 y ကေလးမ်ားသည္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအပါအဝင္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈပါဝင္ေသာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းျဖစ္စဥ္တစ္စံုတစ္ရာအား 

မည္သုိ႔အစီရင္ခံရမည္ဆုိသည္ကို သိထားသင့္ပါသည္။
 y တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏုငိ္ေသာ နားလည္လြယ္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခု ဖန္တီးပါ။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား
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အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္  

 y ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ရျခင္းအတြက္ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ကေလးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆိုပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားကုိ သီးျခားစီ စကားေျပာဆုိကာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ပုိမုိရင္ဆုိင္လာရႏိုင္သည့္ ကေလးအဖြ ဲ႔ႏွင့္အတူ 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ (ဥပမာ - မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ လူနည္းစုျဖစ္ေသာလူမ် ိဳးစုမွ ကေလးမ်ား)

 y မည္သည့္ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမွမရွဘိဲ ပညာေရးႏွင့္ သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ညီမွ်စြာႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ အသုံးျပဳခြင့္အား ပံ့ပိုးေပးရန္ 
ကေလးမ်ား၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ အသင္းအဖြ ဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ မသန္စြမ္း မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၊ 
HIV/AIDS ရွေိနသည့္ကေလးမ်ား၊ လူနည္းစုျဖစ္ေသာလူမ် ိဳးစု သုိ႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္ အက် ိဳးမရွေိသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေသာ အဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနသည့္အျခားကေလးမ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားအာ႐ံုစိုက္ပါ။

 y ေက်ာင္း၏ တည္ေနရာမ်ားသည္ အလြယ္တကူ လာေရာက္ႏုငိ္သည့္ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ပံ့ပုိးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳခြင့္ရွသိင့္ေသာ လူထုကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး (ဥပမာ - အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီး၊ 

မိန္းကေလးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ အသက္ႀကီးသူမ်ား၊ လူမ် ိဳးစုအဖြ ဲ႔မ်ား၊ မသန္စြမ္းေသာ ကေလးငယ္မ်ား) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ လုိအပ္ပါက အကြာအေဝးကို 
ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ အားအနည္းဆုံးသူမ်ား/အဆင့္အတန္းႏွမိ့္ခ်ခံရသူ အမ်ားဆုံးပုဂၢ ိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ တည္ေနရာကုိ 
အလုိက္သင့္ေျပာင္းေရႊ႕ပါ။

 y ပညာေရး အေျခခံအေဆာက္အအုႏံွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈနည္းပါးသူမ်ား (ဥပမာ - ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ား၊ အိပ္ယာထဲလဲေနေသာကေလးမ်ား) 
သာမက ေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနျခင္းမရွသိည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား (ဥပမာ - မ်က္စိမျမင္သူ၊ နားမာကားသူ၊ ဉာဏ္ရည္ခ် ိဳ႕တဲ့သူ) အေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ သြားလာရန္အတြက္ ညီညာေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့့္ သင့္ေတာ္ေသာ စၾကၤန္မ်ား ရရွရိန္လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။ ကြ ဲျပားေသာ ႐ုပ္္ပိုင္းဆုိင္

ရာခ် ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားကုိလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ မတူညီေသာ ေနရာအက်ယ္အဝန္းေပၚမူတည္ျပီး မတူညီေသာဘီးတပ္ကုလားထုိင္မ်ား လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ကုိယ္လက္အဂၤါအတုမ်ား တပ္ဆင္ထားရသူမ်ားသည္ အကြာအေဝး အနည္းငယ္သာ သြားလာႏိုင္ေကာင္း သြားလာႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ေျဖရွင္းခ်က္က 
ကေလးငယ္မ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အကုိက္ညီဆံုးျဖစ္မည္ကို ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးပါ။

 y မသန္စြမ္းသည့္ကေလးမ်ားအတြက္ အကူအညီပစၥည္းမ်ား ျဖည့္စြမ္းေပးပါ (ဥပမာ - ခ် ိဳင္းေထာက္မ်ား၊ ဝွ ီးခ်မဲ်ား၊ နားၾကားအကူကိရိယာမ်ား၊ 
မ်က္မျမင္စာအုပ္မ်ား)။

 y မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအား မည္သို႔သင္ျပေပးရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၏ 
ေလ့လာသင္ယူမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ၎တို႔၏ အထူးလုိအပ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာကုိ အနည္းဆုံးသတိထားသင့္ၿပီး အျခားကေလးမ်ား၏ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ 
ဂ႐ုျပဳရပါမည္။

 y မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ တြင္းအိမ္သာမ်ားတြင္ ခံုမ်ားတပ္ဆင္ေပးပါ။ 
 y အခ် ိဳ႕ကေလးမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိအသုံးမျပဳႏိုင္ပါက အျခားျဖစ္ႏုငိ္ေျခရွသိည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ စဥ္းစားပါ (ဥပမာ - အကြာအေဝးကုိသင္ယူျခင္း၊ 

ရုပ္ျမင္-အသံၾကား ကိရိယာမ်ား၊ ေရဒီယုိ သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ စသည္ျဖင့္)။
 y ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာ၍ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ေရးသား၍ျဖစ္ေစ သတင္းေပးပါ။
 y မည္သို႔ လွ် ိဳ႕ဝွက္ထားရွ ိၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးျဖစ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို မည္သို႔ ရယူရမည္ကို သိရွ ိျခင္းအပါအဝင္ ဥာဏ္ရည္ခ် ိဳ႕တဲ့သူမ်ားႏွင့္ 

မည္သို႔ အလုပ္လုပ္ရမည္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ အမ်ားအားျဖင့္ ေဒသခံ NGO မ်ားတြင္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ရွႏိွင့္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 y ပညာသင္ယူခြင့္ရေစရန္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအတားအဆီးမ်ား ရွမိေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားကုိ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးႏုငိ္ေျခရွမိရွ ိ ၾကည့္ပါ။
 y ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ - ယူနီေဖာင္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား) ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔သည္ ေက်ာင္းတက္ရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနျခင္းရွမိရွ ိ 

စဥ္းစားပါ။

 y ကေလးမ်ားအား ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား မရရွေိအာင္ဖယ္ထုတ္ထားႏိုင္ေစသည့္ စာရြက္စာတမ္းမရွ ိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံခန္႔ခြမဲႈအတားအဆီးမ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္လုပ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y (ေမြးစာရင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းအသိအမွတ္ျပဳလုပ္မွတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ) စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ပညာေရးအတြက္ ႀကိဳတင္လုိအပ္ပါက ေဘးအႏၱရာယ္ထိ

ခိုက္ခံစားရသည့္ကေလးမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ပလပ္ေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးအားလုံး 
ပညာသင္ယူခြင့္ရေစေရးအတြက္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္္ပါ။

 y ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ စာရြက္စာတမ္းေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ကေလးမ်ားကို လက္ခံပါ။ ေဒသခံအသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္ ထပ္တူညီေနျခင္းေၾကာင့္ယင္းသို႔လု
ပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ႏုငိ္ေျခမရွပိါက စာရြက္စာတမ္းရရွရိန္ မိဘမ်ားကို ကူညီေပးႏုငိ္မည့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္းစားပါ။ ေက်ာင္းမ်ားကုိခြ ဲျခားသတ္မွတ္ရန္ 
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ကာ အလားအလာရွေိသာ အျခားနည္းမရွဘိဲ ကေလးကို ေက်ာင္းမွေန၍ ဖယ္ထုတ္ျခင္းမ် ိဳး 
လုံးဝမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

 y အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စာရြက္စာတမ္းမရွ ိျခင္းသည္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း စဥ္းစားပါ။ ဥပမာ၊ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတြင္ 
အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွေိသာ မိဘမ်ားသည္ အစားအစား ေဝငွမႈမ်ားကို ရယူပိုင္ခြင့္ မရွသိည့္အျပင္ ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းသို႔ 
မပို႔ႏိုင္ဘဲ အလုပ္ခြင္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ရသည္။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား



ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9  199

 y ေက်ာင္းတက္ရန္ သီးျခားအေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈအတားအဆီးမ်ား ကို စစ္ေဆးၿပီး ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း ရွ ိ၊ မရွ ိ ၾကည့္ပါ။  

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y မတူညီသည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွသိည့္ ေက်ာင္းတက္ခ်နိ္။ ကေလးမ်ားသည္ ေန႔ဘက္အခ်နိ္အတြင္း 

ေရွာင္လႊမဲရႏိုင္ေသာ လုပ္စရာကိစၥမ်ား ရွႏုိငိ္ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ စာသင္သားမ်ားသည္ အလုပ္သုိ႔သြားရန္ လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ေျခသလုံးအိမ္တုိင္အဖြ ဲ႔မ်ားသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေသခ်ာသည့္အခ်နိ္မ်ားတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ် ိဳးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

 y စာလုိက္မီရန္လုိအပ္သည့္ အဆုိပါေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ပညာေရး/ ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပအတန္းမ်ား (ဥပမာ - 
သမား႐ိုးက်ပညာေရးက႑အခ် ိဳ႕ကို လြတ္သြားသည့္အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၊ နယ္ေျမအတြင္းရွ ိ ႐ိုးရာအေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ ပညာေရးဝင္ေရာက္ခြင့္မရွေိသာ 
မိန္းကေလးမ်ား)။

 y အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပညာသင္ယူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္/မည္သုိ႔ ရယူရမည္ဆိုသည္ကုိ သိရွ ိ ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသူိမ်ားအားလုံး အထူးသျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ယာယီေနထုိင္ရာ စခန္းမ်ားတြင္ အသစ္ေရာက္ရွလိာသူမ်ား နားလည္ႏိုင္သည့္ 

ဘာသာစကားအေရအတြက္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ျဖင့္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါသည္။ 
 y စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပံုႏွပိ္ထုတ္ေဝရာတြင္ စာေပတတ္ကြ်မ္းမႈအဆင့္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ (ဥပမာ စာသားမ်ားအစား ပံုရိပ္မ်ားကုိ သုံးစြ ဲျခင္း)။ 

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း မသိရွ ိျခင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ေလ့လာေတြ႕ရွရိေသာ ဟာကြက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

 y အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္လည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y မိန္းကေလးငယ္မ်ားပညာသင္ၾကားျခင္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ အက် ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။ ၎ကုိ ပ႐ိုဂရမ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ 

ထည့္သြင္းပါ။
 y ေယာက္က်ားေလးႏွင့္မိန္းကေလးမ်ား တန္းတူညီစြာ စာရင္းသြင္းႏိုင္မႈကုိ အားေပးရန္ႏွင့္ ေစာစီးစြာ ေက်ာင္းထြက္လုိက္ရျခင္းအတြက္ 

မတူညီသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား/ ဖိအားမ်ားရွေိနသည့္ အရြယ္ေရာက္ေနသည့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္က်ားေလးမ်ားကို 
ေက်ာင္းဆက္တက္ႏုငိ္ေစေရး လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ပါ။

 y မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ သမား႐ိုးက်ေက်ာင္းတက္ခြင့္မရွႏိိုင္သည့္ေနရာတြင္ သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ပညာေရး/ ေက်ာင္းခ်နိ္ျပင္ပအတန္းမ်ားကုိ 
ပံ့ပိုးေပးပါ။

 y ေဘးအႏၱရာယ္ သုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡထိခိုက္ခံစားရေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား သတ္မွတ္မထားသင့္ပါ။  သုိ႔ရာတြင္ 
အသက္ပိုႀကီးသည့္ကေလးမ်ားႏွင့္ ငယ္ရြယ္သည့္ကေလးမ်ားကုိ ပညာေရးသင္ၾကားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေပါင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ေဘးကင္းေရးကိစၥရပ္မ်ား 
ရွပိါသည္။ သင့္ေလ်ာ္စြာ ႀကီးၾကပ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္ပါက စာသင္ခန္းမ်ား ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ကစားသည့္ေနရာမ်ားကို သီးျခားခြထဲုတ္ျခင္းျဖင့္ ယင္းကုိ ေျဖရွင္းႏုငိ္ပါသည္။ 

 y ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသံုးစြခဲြင့္ႏွင့္ ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y စီမံကိန္း အညႊန္းကိန္းမ်ား (ဥပမာ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈရယူႏိုင္္ခဲ့သူ အေရအတြက္) သည္ အသက္အရြယ္၊ က်ား/မကြ ဲျပားမႈ၊ ေနထုိင္ရာေဒသ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

သီးသန္႔အုပ္စုမ်ား (ဥပမာ ကိုယ္အဂၤါခ် ိဳ႕ယြင္းသူမ်ား၊ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ၊ ဘာသာစကား၊ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား) အလုိက္ ေသခ်ာ အမ် ိဳးအစားခြ ဲျခားပါ။
 y စာရင္းသြင္းသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို လက္ရွ ိ ႐ုပ္ျပေဒတာမ်ားႏွင့္ ႏႈငိ္းယွဥ္ပါ။ မည္သည့္အုပ္စုမ်ားက (ဥပမာ ကေလး 10% သည္ လူနည္းစု 

လူမ်ဳးိစုတစ္စုမွ ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသား 10% သည္လည္း ဤအုပ္စုမွ ျဖစ္သည္) ရယူခြင့္မရွသိည္ကုိ ျခားနားခ်က္မ်ားက ေျပာျပႏိုင္သည္။
 y ျဖစ္ႏုငိ္ပါက ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ရန္ မိဘေကာ္မတီမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ 

ေကာ္မတီမ်ားသည္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္လည္း အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုငိ္ပါသည္။ 
 y ပညာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းတြင္ အမ် ိဳးသားမ်ား၊ အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၊ 

မိဘမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကုိ ထည့္သြင္းပါ။

တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြေဲဝမႈ

 y လူထုအဖြ ဲ႔အစည္းအတြင္း ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ပညာေရးအာဏာပိုင္မ်ား၊ 
ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရ၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးေရးအပါအဝင္ ပညာေရးတြင္ ေဒသတြင္းအာဏာပိုင္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း 

ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။  
 y ျပဳလုပ္မည့္ သုိ႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးကူညီမည့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ က်ား၊ မကြ ဲျပားမႈႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး၊ မတူညီမႈႏွင့္ 

သင္ယူေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ဳးိစုံကို သိနားလည္ကာ သင္ယူသူမ်ားတြက္ အေလးေပးမႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးသင့္သည္။ မူဝါဒမ်ား၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ 
ပုံႏွပိ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ သင္ယူေရးနည္းလမ္းမ်ားက သည္းခံႏိုင္စြမ္း၊ နားလည္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္း ကၽြမ္းက်င္မႈအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
နားလည္ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈမရွ ိျခင္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔လုိအပ္ပါသည္။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား
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 y ေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈနည္းပါးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရန္အထူးျပဳထားေသာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လူထုအသိုက္အဝန္း ကို 
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။ ၎တို႔၏အခန္းက႑ကို ခိုင္မာေအာင္ပံ့ပိုးေပးကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအား မည္သို႔တိုးတက္ေအာင္လုပ္မည္ကို ၎တို႔၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ 
သင္ယူပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y သြားလာရန္ အခက္အခဲရွသူိမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ကူညီေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔အား ထည့္သြင္းႏုငိ္ရန္ 

သီးသန္႔တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အားနည္းခ်က္ရွသိည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပုိးေပးေနေသာ ႏုငိ္ငံတြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း NGO မ်ား ရွထိားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ အတူ 
လုပ္ေဆာင္ႏုငိ္ၾကမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းႏွင့္ အမႈတြမဲ်ားကို ရည္ညႊန္းရန္အတြက္ အဖုိးတန္ေသာ ရင္းျမစ္တစ္ခု 
ျဖစ္လာႏုငိ္ပါသည္။ 

 y တူညီသည့္ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္မႈနည္းပါးသူမ်ား အဓိက လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေရြ႕လ်ားႏုငိ္ေအာင္ 
အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 

 y အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အဓိက ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားတြင္ Handicap International ႏွင့္ HelpAge တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။

 y GBV ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔ငယ္မ်ားအပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္အတကူာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူပန္ဖြယ္ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို အစီရင္ခံကာ မွ်ေဝပါ ။ အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ကူညီေထာက္ပံ႔ေကာင္း ေထာက္ပံ႔ႏိုင္ပါသည္။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ နယ္ေျမအတြင္း သတ္မွတ္ထားရွေိသာ အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်က္ခ်င္း ရည္ညႊန္းေပးသင့္သည္။ 
 y ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ္ကန္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ ဟန္႔တားႏုငိ္ေစရန္ လုံၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားကုိ အစီရင္ခံ သတင္းပုိ႔ႏုငိ္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 

သတ္မွတ္ထားရွပိါ။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံျခင္းသည္ အစိုးရႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ရန္အျပင္ 
တရားေရးရာတာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈကုိ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။  ပညာေရးအစုအဖြ ဲ႔မ်ားက ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လက္တြေဲဆာင္႐ြက္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏုငိ္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လက္ရွလူိ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈလုပ္ႏုငိ္စြမ္းျဖင့္ အသံုးျပဳေၾကာင္းေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ 
ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

 y ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ တံု႔ျပန္သည့္အခါ လူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 

 y မတူညီသည့္စံႏႈန္းမ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အင္အားမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အခ်ဳ႕ိအရပ္ေဒသမ်ားတြင္ ကြ ဲျပားသည့္လူမႈစီးပြားေရးအသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားႏွ
င့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးလွပါသည္ (ဥပမာ တိုင္းရင္းသား သုိ႔မဟုတ္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလူနည္းစုမ်ား)။ အေျခအေနအားလံုးတြင္ပညာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တည္ေနရာ၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ နည္းပညာအတြက္ အမ်ဳးိသမီးမ်ား၊ အမ်ဳးိသားမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား၊ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို နားလည္ရန္ ၎တုိ႔ပါဝင္သင့္သည္။

 y လူထုတစ္ရပ္လုံး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစား႐ံုႏွင့္ မလုံေလာက္ပါ။ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ၎တို႔ကိုလည္း ပါဝင္ခုိင္းသင့္ပါသည္။ 
ပုိမုိသင့္ေလ်ာ္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရရွည္ေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ေစမည့္အျပင္ ၎က သက္ဆိုင္ရာ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ရရွကိာ 
ကိုယ့္ကုိယ္ကို တန္ဖုိးထားမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါမည္။ ဥပမာ- ပညာေရးပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုတြင္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ တြင္းအိမ္သာလုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ဝန္ထမ္းက သတိမူမိခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ တြင္းေပါက္၏ အ႐ြယ္အစားကုိ ေၾကာက္႐ြ ံ႕ေနသည္ဟု ေနာက္ပိုင္းမွသိရသည့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ 
မေဆြးေႏြးခဲ့ပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ားက တြင္းအိမ္သာမ်ား အျပင္ဘက္တြင္ မစင္စြန္႔ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းက က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

 y ေနရာေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ား ျပန္သြားေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံလူထုႏွင့္အတူ ေပါင္းစည္းရန္ ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ ၎တုိ႔၏ ဘာသာစကားျဖင့္ 
သင့္ေတာ္သည့္ သက္ေမြးမႈသင္တန္း ေပးႏုငိ္ရန္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

 y ေက်ာင္းသူ/သား အသင္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား (ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလး) ကို ပါဝင္ေစၿပီး မိဘ-ဆရာ အသင္းမ်ားတြင္ မိဘမ်ား (အမ်ဳးိသားမ်ားႏွင့္ 
အမ်ဳးိသမီးမ်ား) ကို ပါဝင္ေစပါ။

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y သက္ဆုိင္သည့္ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ား၏ မိမိကိုယ္ကုိ တန္ဖုိးထားမႈႏွင့္ လုပ္ႏုငိ္စြမ္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ တစ္ဖက္တြင္လည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ 

စုိးရိမ္ေနရာေသာ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားကို လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္းသည္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ပုိ၍ သင့္ေလ်ာ္ေစၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံေစပါသည္။ 
ဥပမာ- ပါကစၥတန္ႏုငိ္ငံတြင္ ေက်ာင္းထြက္ထားေသာ ကေလးငယ္မ်ား ေက်ာင္းတက္ေစေရး ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး 
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈမႈမ်ားအပါအဝင္ တာဝန္ယူမႈမ်ားစြာအတြက္ ေက်ာင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ တာဝန္ရွသိည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ 
မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုငိ္စြမ္းကုိ အားျဖည့္ေပးသည့္အျပင္ အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္လည္း အက် ိဳးႏွစ္ဆ ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။

 y ကေလးငယ္မ်ားကိုယ္တုိင္ (ကေလးငယ္ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း) ႏွင့္ နည္းျပမ်ားအၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပံုမွန္ျပဳလုပ္ႏုငိ္ရန္ ကေလးငယ္မ်ား 
(ေယာက္်ားေလးမ်ာႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား) ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား (ေက်ာင္းသားအၾကံေပးဘုတ္မ်ား) ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y မိမိ ပုိင္ဆုိင္သည္ဟူေသာ သေဘာတရားတစ္ခု ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ ေက်ာင္းပံုစေံရးဆြရဲာတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားနွင့္ ကေလးငယ္မ်ား 
ပါဝင္ေစပါ။ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ကေလးမ်ား မပါဝင္သင့္ပါ။

 y ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြမဲႈေကာ္မတဝီင္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုႏွစ္သက္ၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ 
ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ေစပါ။ ေက်ာင္းမ်ားအားထိုးႏွက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ရန္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား 
သို႔မဟုတ္ သေဘာထားကိုက္ညီေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ဤနည္းျဖင့္ ဖယ္ရွားႏုငိ္ပါမည္။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား



ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9  201

 y အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရယူႏိုင္ေသာ၊ ေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ဖန္တီးသတ္မွတ္ပါ။ 

မွတ္ခ်က္မ်ား- 
 y “တံခါးဖြင့္” ဝါဒသည္ လံုေလာက္သည္ဟု မယူဆပါႏွင့္။ ပညာေရး/ပေရာဂ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိမည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ေသာ 

တိုင္ၾကားရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
 y မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေနရာတက် ခ်မွတ္ႏိုင္လင့္ကစား တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ေပးပါ။
 y လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတြက္ အမ်ဳးိသားႏွင့္ အမ်ဳးိသမီးႏွစ္ဦးစလံုးကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး ယင္းကို ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း အသုံးျပဳခြင့္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ပါ။
 y သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးက ၎မည္ကဲ့သုိ႔အလုပ္လုပ္ပုံကုိသိႏိုင္ရန္ အသိပညာေပး သင္တန္းမ်ား က်င္းပပါ (ဥပမာ၊ ကေလးမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ 

မိဘေကာ္မတီမ်ား၊ ဆရာမ်ား)။
 y ႐ႈပ္ေထြးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အျခား က႑မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြတုိဲင္ၾကားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ (ဥပမာ၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး)။
 y တိုင္ၾကားရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လြမဲွားစြာျပဳမႈမွ ကာကြယ္ေပးသည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ အညီ ျဖစ္သင့္ပါသည္။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ား
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အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား

အမိုးအကာ အစီအစဥ္မ်ား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ခ်က္ 1 (2014 ေမလ)

ဤမွတ္တမ္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရယူပါသည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ အစုအဖြ ဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ္႔ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (WVI)
 y ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္လူစုမ်ား အၾကားရွ ိ မသန္စြမ္းသူမ်ား - လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ရွလိုပ္သားမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္စာရြက္စာတမ္းအစံု (WRC)
 y လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား (CPWG)
 y GBV လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (IASC)
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

(အသိုင္းအဝိုင္း)
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရား ေလးခုကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ဤမွတ္စုကို အပိုင္းက႑သံုးခုအျဖစ္ 
ခြ ဲျခားထားပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည့္စံုေစ့႔စပ္သည္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ
ရွာက္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေသခ်ာေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္သာဓကမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ 

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

 y အမိုးအကာမ်ားအတြက္ အႀကံျပဳထားသည့္ တည္ေနရာမ်ားအား သတ္မွတ္ရာတြင္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဧရိယာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
ေဘးကင္းေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မက္ေစာက္ေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ား၊ ကၽြဝံင္သည့္ေျမယာ ဧရိယာမ်ားႏွင့္ ေရႀကီးျခင္း၊ မီးေတာင္ေပါက္ျခင္း 
ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အျခားအလားလာရွသိည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေလ့ရွသိည့္ ဧရိယာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝအရ မတည္ၿငိမ္သည့္ဧရိယာမ်ားကိုပါ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသင့္ပါသည္။

 y ေျမ၊ ေရႏွင့္ အျခားသဘာဝ သယံဇာတမ်ားအျပင္၊ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းဥပေဒအရ/တရားဥပေဒအရႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ရယူခြင့္အပါအဝင္ 
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္သည္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းျပႆနာ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
ရွင္းလင္းမႈမရွ ိျခင္းေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္လာျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုငိ္ပါမည္။ မေသခ်ာသည့္အခါ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစုအဖြ ဲ႔ျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးႏြးပါ (ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက 
အိမ္ယာ၊ ေျမႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအဖြ ဲ႔)။ 

 y အေရးေပၚျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏုငိ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားထည့္သြင္းၿပီး အေဆာက္အဦးကုိ တည္ေဆာက္ထားကာ ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္ခံစားရသ
ည့္လူထုသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မီးေဘးလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွသိည့္အရပ္ကို စြန္႔ခြာျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သင္တန္းမ်ားကို လက္ခံရရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမိုးအကာမ်ားတြင္ သီးျခားႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ား လုပ္ထားပါ။ ျဖစ္ႏုငိ္လွ်င္ အသင္းအဖြ ဲ႔မွ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ပါ။

 y သန္႔စင္ခန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အထူးသတိထားကာ ေနရာ/ အေျခခ်ေနထုိင္သည့္ေနရာအႏွ႔တံြင္ 
လံုေလာက္သည့္မီးအလင္းေရာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။ 

 y အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈျပႆနာမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ အမိုးအကာမ်ားတြင္ ေနရာလြတ္အနည္းဆံုး ထားရွေိရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားပါ။

 y အမိုးအကာေနရာမ်ားႏွင့္ ယာယီအေျခခ်ေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားမွ ေဘးကင္းသည့္အကြာအေဝးတြင္ အမ်ားျပည္သူဧရိယာမ်ားႏွင့္ စုေဆာင္းေရးေနရာမ်ားကို 
သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ပါ။ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y ေမွာင္မဲကာ သီးျခားျဖစ္ေနသည့္ေနရာမ်ားကိုေရွာင္ရွား၍ အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေရခ် ိဳးခန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္သာမ်ားကို ပိုင္းျခားစီစဥ္ေပးထားပါ။

 y အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အပ် ိဳႀကီးမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးမွဦးေဆာင္ေနသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ပိုမိုကာကြယ္ရန္ အကာမ်ားႏွင့္ တံခါးေလာ့ခ္မ်ား 
(ယဥ္ေက်းမႈအရ သင့္ေလ်ာ္ပါက) ကို ထည့္သြင္းပါ။

 y အထူးသျဖင့္ အမ် ိဳးသားႏွင့္ အမ် ိဳးသမီးကုိ သိသိသာသာ ခြ ဲျခားထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ရွသိည့္ အေျခခအေန သို႔မဟုတ္ မိသားစုတစ္စုအတြက္ သီးသန္႔ရွေိနမႈသည္ 
အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပုိ၍ သီးသန္႔ ရွေိစၿပီး ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေပးစြမ္းႏုငိ္ေစရန္ ေနထိုင္သူမ်ားၾကားတြင္ အကြာအေဝးတစ္ခုထည့္သြင္းကာ 
အမိုးအကာပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။

 y တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ ၎တို႔၏အမိုးအကာမ်ားထံ လံုၿခံဳစြာျပန္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းအတြက္ 
ေဘးကင္းသည့္တည္ေနရာႏွင့္ အခ်နိ္ကို သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

 y အမိုးအကာအသံုးျပဳႏိုင္မႈက တင္းမာမႈ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡကို ျဖစ္ေစျခင္း ရွ ိ၊ မရွ ိ အကဲျဖတ္ပါ။

 y အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ျမင္ႏိုင္စြမ္း၊ အလင္းေရာင္ႏွင့္ ညအခ်နိ္တြင္ လံုေလာက္သည့္လံုၿခံဳေရးရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။



ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9  203

 y ပဓာနက်သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဥပမာ - က်န္းမာေရးအသံုးအေဆာင္မ်ား၊ အစားအစာျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ ေရေနရာမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ စသည္ျဖင့္) ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို 
အမိုးအကာႏွင့္ အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ တည္ေနရာမ်ားမွ အလြယ္တကူ လံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။

 y ေဘးကင္းေရးအတြက္လိုအပ္ပါက အပ် ိဳႀကီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အေဖာ္လိုက္ပါႏိုင္ျခင္းမရွသိည့္ကေလးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အဖြ ဲ႔မ်ားအတြက္ သီးျခားေနထိုင္ႏိုင္သည့္
ဧရိယာမ်ားရွေိၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါေနရာမ်ားကုိအႏိုင္က်င့္မႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုပစ္မွတ္ထားျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y တြန္းအားေပးကာ ျပန္လည္ေနရာခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပန္လာေစျခင္းတို႔အပါအဝင္ အမိုးအကာ သို႔မဟုတ္ အေျခခ်ေနထိုင္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာကို ေရွာင္ရွားပါ။ 

 y ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ား၏ ေဘးကင္းေရးကုိ အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ပုိမုိေဘးကင္းေစရန္အတြက္ အမိုးအကာပရိုဂရမ္၏ဒီဇိုင္းကို ေျပာင္းလဲပါ သို႔မဟုတ္ 
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

 y ေဒသခံပစၥည္း၊ ရွေိနၿပီးသည့္စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုပါ ထည့္တြက္ပါ။ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါတိုင္းတြင္ ေဒသအရင္းအျမစ္မ်ားကိုေလ်ာ့နည္းသြားေစျခင္းမရွဘိဲ 
ေဒသအလိုက္ လက္ခံႏိုင္ကာ ရရွႏိိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားကို ေဒသအက် ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္ 

 y အိမ္ရွင္မိသားစု၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနထုိင္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ စုစည္းေရးစင္တာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ၿမိဳ႕ျပ သို႔မဟုတ္ ေက်းလက္တည္ေနရာမ်ားတြင္ ကိုယ္တို
င္အေျခခ်ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ၎တို႔ဘာသာ အေျခခ်ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ စီစဥ္ထားသည့္ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ 
ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနုထုိင္သည့္လူမ်ားကို သာတူညီမွ်ဆက္ဆံပါ။ 

 y ယာယီခိုလံႈရာအေဆာက္အအံု၏ အရည္အေသြးသည္ အုပ္စုအားလံုးအတြက္ ညီတူညီမွ် ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစလ်က္ မတူညီေသာ လူမ်ဳးိစု၊ လူမ်ဳးိေရး၊ ႏိုင္ငံသား 
သို႔မဟုတ္ လႈမႈေရးအုပ္စုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအဂ်င္စီမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y လိုအပ္ခ်က္အေျခခံေပၚတြင္ လူမ်ားႏွင့္ အဖြ ဲ႔မ်ားကို ဦးစားေပးပါ - ၎တို႔၏ေျဖရွင္းနည္းမ်ားသည္ ရရွရိန္ ပုိမုိလြယ္ကူသည့္အတြက္ အဖြ ဲ႔မ်ားကုိ ဦးစားေပးျခင္းကုိ 
မျပဳပါႏွင့္။

 y အမိုးအကာမ်ားကုိ အဖြ ဲ႔လိုက္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအားလံုးက အသံုးျပဳႏိုင္ကာ လူတုိင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းေသခ်ာေစၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ သီးျခားပူပန္မႈမ်ားကို မွတ္သားပါ - လိုအပ္ပါက အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ အမိုးအကာမ်ားကို တစ္ခုခ်င္းေျပာင္းလဲပါ သို႔မဟုတ္ အမိုးအကာအားလံုးကို 
အားလံုးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာေဆာက္လုပ္ပါ။ 

 y မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားသည္ ျဖန္႔ေဝေပးသည့္/ အေဆာက္အအံုရွသိသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ မလာႏိုင္ပါ (ဥပမာ - အစားအစာ၊ ေရ)။ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ 
အသက္ႀကီးသူမ်ားထံေရာက္ရွႏိိုင္ရန္ ထပ္တိုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စီစဥ္ပါ။

 y ေရခ် ိဳးခန္းမ်ားကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္လည္း ေဘးကင္းေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y အမ် ိဳးသမီး ဦးေဆာင္ေနသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အားနည္းသည့္အဖြ ဲ႔မ်ားသည္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို 
ညီတူညီမွ် ရယူခြင့္ရွ ိၿပီး ၎တို႔ကို သယ္ေဆာင္သြားႏုငိ္စြမ္းရွေိၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y မတူညီေသာ အဖြ ဲ႔မ်ားအတြက္ အိမ္ျပန္မႈ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈအခြင့္အေရးမ်ား မတူညီသည့္တုိင္ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ား၊ 
ေျမယာမဲ့မ်ား၊ သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္အၿမဲတမ္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုတိယေျမာက္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို သာတူညီမွ်ဆက္ဆံပါ။

 y အိမ္ေထာင္ဦးစီးမ်ားျဖစ္သည့္ အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီး၏ ပူးတြပဲိုင္ဆိုင္မႈရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳကာ ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို တားဆီးပါ။

 y အမ် ိဳးသမီးေရာ အမ် ိဳးသားကိုပါ ၎တို႔၏အားထုတ္မႈႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ တူညီသည့္အက် ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးပါ၊ ဥပမာ - 
လုပ္ခေပးပါက အမ် ိဳသမီး၏အလုပ္ႏွင့္ အမ် ိဳးသား၏အလုပ္ကို သာတူညီမွ်ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y အလွမ္းေဝးသည့္ေနရာမ်ားကုိ ကေလးမ်ား ကစားရျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ကေလးမ်ားကစားရန္အတြက္ႏွင့္ ၎တုိ႔ကစားေနသည္ကုိ အမိုးအကာမ်ားေအာက္မွမွေန၍ 
မိသားစုအဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားၾကည့္ေနႏိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္ေစရန္ အသင္းအဖြ ဲ႔အတြက္ ျပည့္စံုကာေဘးကင္းသည့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y ၎တို႔၏ေနရာေျပာင္းေရႊ႕မႈေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ပို၍ အက် ိဳးမယုတ္ေတာ့သည့္အခ်နိ္အထိ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ားကို ပံ့ပိုးကာ ကူညီပါ။

 y အေဖာ္လိုက္ပါျခင္းမရွသိည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳကာေဘးကင္းသည့္အိမ္ရာ ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္ကဲေရး 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အထူးျပဳ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ လူထုကုိယ္တုိင္ႏွင့္အတူ သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။

 y အေဖာ္ လိုက္ပါျခင္းမရွေိသာ အသက္ႀကီးသူမ်ားကုိ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္အမိုးအကာကုိ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ကူညီေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y အကူအညီ ရရွရိန္၊ အမိုးအကာပစၥည္းမ်ားကုိ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈႏွင့္ ယာယီခိုလံႈရာအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ အားနည္းသည့္အဖြ ဲ႔မ်ားအားကူညီရန္ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္တုန္႔ျပန္မႈကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ အလြယ္တကူ ရယူအသံုးျပဳႏုငိ္မည့္ အမိုးအကာမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ႏုငိ္ေစရန္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ား 
လိုအပ္ေသာအကူအညီကို ေပးစြမ္းရန္ သီျခားဂ႐ုျပဳပါ။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - ယာယီခိုလံႈရာအေဆာက္အအံု အစီအစဥ္မ်ား



204  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9

တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြေဲဝမႈ

 y ေဒသခံေဆာက္လုပ္ေရးပံုစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စူးစမ္းေမးျမန္းကာ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳပါ။

 y ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက အမိုးအကာ ပံ့ပုိးေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံတာဝန္ရွသိူမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျဖစ္ႏုငိ္ပါက ၎တို႔၏အခန္းက႑ကို ခိုင္မာေအာင္ 
ျပဳလုပ္ေပးပါ။

 y ျပႆနာမ်ားကိုေရွာင္ရွားႏုငိ္မည့္အျပင္ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေနရာစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းတြင္ 
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ နည္းပညာဆိုင္ရာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးအကူအညီကို ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။

 y ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းကို စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသားမ်ားကို ပါဝင္ပါေစ။

 y ေဆာက္လုပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထံုးတမ္းအရ ပါဝင္ျခင္းမရွေိသာ္လည္း ယာယီခိုလံႈရာအေဆာက္အအံုအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္စားမႈ ရွႏုိငိ္သည့္ 
ကြ ဲျပားသည့္အဖြ ဲ႔မ်ားကို အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ပါ။

 y အမိုးအကာမ်ားႏွင့္ ေနရာခ်ထားေပးမႈအတြက္ ေဘးကင္းသည့္ ေနရာမ်ားသာမက အမိုးအကာဒီဇိုင္းကုိ ကူညီရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ကြ ဲျပားသည့္အဖြ ဲ႔မ်ားအပါအဝင္ ေဘး
အႏၱရာယ္ထိခိုက္ခံစားရသည့္သူမ်ားအား ေမးျမန္းပါ။

 y ထိခိုက္ခံစားရသည့္လူဦးေရႏွင့္အတူ မီးေဘးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚေဘးကင္းရာသုိ႔ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားပါ။

 y ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္လူထုသည္ ၎တို႔၏ ေနရပ္ျပန္မႈ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈႏွင့္ ျပန္လည္၍တစ္စည္းတစ္လံုးတည္းေပါင္းစည္းမႈကို စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈတြင္ အျပည့္အဝပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် IDP မ်ားအေနျဖင့္ ယာယီ ယာယီခိုလံႈရာအေဆာက္အအံုပံုစံမ်ားမွသည္ အခုိင္အမာ ပံုစံမ်ားသုိ႔ ကုိယ္တုိင္အဆ
င့္ျမႇင့္ေျပာင္းလဲႏုငိ္ရန္ ယာယီခိုလံႈရာအေဆာက္အအံု၏ အရည္အေသြးမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ပါ။

 y လူထုအဖြ ဲ႔အစည္း၏ ကိုယ္တိုင္ကူညီႏိုင္စြမ္းကို ပိုမိုခိုင္မာပါေစ - သယ္ယူမႈ သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳေရးေၾကာင့္ ယာယီခိုလံႈရာအေဆာက္အအံုပစၥည္းမ်ား 
သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ဓေလ့အတိုင္း တည္ေဆာက္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုအားေပးကာ အမ် ိဳးသမီးမ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မွ်တစြာ
ပါဝင္ႏိုင္ေစသည့္အခြင့္အေရးကိုေပးစြမ္းၿပီး ေဘးကင္းသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္အသိပညာမ်ားကို အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားအား ေျပာျပပါ။

 y ေငြသားရရွရိန္ အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အစားအစာရရွရိန္ အလုပ္လုပ္ျခင္းစီမံခ်က္မ်ား၊ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးစီစဥ္မႈမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အမိုးအကာမ်ားတည္ေဆာ
က္ရာတြင္ သီးျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွေိနသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးရန္ အသံုးဝင္ႏိုင္ပါသည္။ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ မ႐ိုးသားသည့္လုပ္ရပ္မ်ားကိုေရွာင္ရွားရန္ 
ထိုသို႔ေသာစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

 y အရည္အခ်င္းရွေိသာ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အမ် ိဳးသားမ်ား၊ အမိုးအကာတည္ေဆာက္ျခင္းကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ အရြယ္ေရာက္သည့္မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
ေယာက္က်ားေလးမ်ား၏စြမ္းရည္ကို IDP ေရာ အျခားထိခိုက္ခံစားရသည့္အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားထဲမွ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အသင္းအဖြ ဲ႔ႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပါ။

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သို႔မဟုတ္ လူထုဝန္ေဆာင္မႈဝန္ထမ္းမ်ားသည္ က႑မ် ိဳးစံုအကဲျဖတ္သည့္ အဆင့္အားလံုးတြင္ အမိုးအကာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 
အလုပ္ခြင္စီစဥ္သူမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္တြင္ ယာယီခိုလံႈရာအေဆာက္အအံုမ်ား၏ 
သြယ္ဝုိက္ပတ္သက္မႈကုိလည္း စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်နိ္တြင္ ထည့္တြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ယာယီခိုလံႈရာအေဆာက္အအံုအကဲျဖတ္မႈမ်ားကုိ 
အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

 y ေဒသခံ အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ား၊ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသာမက အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ား၊ အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီး၊ ေယာက္်ားေလးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ သီးသန္႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရရွရိန္ အလို႔ငွာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား 
အကဲျဖတ္ရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားကို ပါဝင္ေစပါ။

 y ေျမယာ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုခုေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုကို အသံုးမျပဳမီ သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳမီ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက စာျဖင့္ ေရးသားကာ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံပါ (ယာယီ သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္း)။

 y ေဒသခံမိသားစု၏ အမိုးအကာကို ပိုက်ယ္ေအာင္လုပ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လိုက္ဖက္ေအာင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပံ့ပိုးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဒသခံမိသားစုမ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံအသိုက္အဝန္းမ်ားကို ကူညီရန္ စဥ္းစားပါ။

 y တိုင္းၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အယူခံဝင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ကာ အမ် ိဳးသားေရာ အမ် ိဳးသမီးပါ အဆိုပါ တုိင္ၾကားခ်က္လုပ္ထံုးလုပ္န
ည္းကို အဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳႏုငိ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

 y သက္ဆိုင္သည့္အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္ရာ၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုအတြက္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္မ်ားကို အထူးျပဳလုပ္ေဆာင္သည့္ 
အျခားေအဂ်င္စီမ်ားထံ ညႊန္းဆိုျခင္းျဖင့္ လူမ်ား၏ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ ျငင္းခံုမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းမႈ သို႔မဟုတ္ 
ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္းတုိ႔ကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္ရမည္ကုိ အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးပါ။

 y ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုက္မ်ားတြင္ အလုပ္သမား အထူးသျဖင့္ ကေလးအလုပ္သမားအား အျမတ္ထုတ္ အသံုးခ်မႈမ် ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားကာ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - ယာယီခိုလံႈရာအေဆာက္အအံု အစီအစဥ္မ်ား
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 y ျပည္တြင္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝကာ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ပါ။

 y အုတ္ဂူမ်ားႏွင့္ သခ်ႋဳင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ရွေိနၿပီးသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ျပည့္စံုလုံေလာက္ေၾကာင္းေသခ်ာေစၿပီး က်န္ရွေိနသည့္အေလာင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပး
ရာတြင္ လူမႈထံုးတမ္းမ်ားကို အထူးေလးစားလုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

 y အထူးပူပန္ေနရသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးကာ ေျဖရွင္းေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ မတူညီသည့္ အသက္၊ အမ် ိဳးသား၊ အမ် ိဳးသမီး၊ 
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားရွသိည့္ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြ ဲ႔မ်ားအျပင္ အထူးသျဖင့္ ယာယီခိုလံႈရာအေဆာက္အအံုကိစၥရပ္တြင္ သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွေိနသူမ်ားႏွင့္ 
ပံုမွန္စကားေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါ။

 y အရြယ္ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည့္ မိသားစုဝင္မ်ားမရွဘိဲ ေနထိုင္ေနရသည့္အသက္ႀကီးသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္က ဦးေဆာင္ေနရသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
အသင္းအဖြ ဲ႔တြင္ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွေိနသည့္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလားတူလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို 
သတ္မွတ္ရန္ လူထုအဖြ ဲ႔အစည္းႏွင့္္အတူ လက္တြေဲဆာင္ရြက္ပါ။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - ယာယီခိုလံႈရာအေဆာက္အအံု အစီအစဥ္မ်ား
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အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား

အစားအစာဖူလုံေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အစီအစဥ္မ်ား

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ခ်က္ 1 (2014 ဇြန္လ)

ဤမွတ္တမ္းပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရယူပါသည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ အစုအဖြ ဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ္႔ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (WVI)
 y ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရသည့္လူစုမ်ား အၾကားရွ ိ မသန္စြမ္းသူမ်ား - လက္ေတြ႔နယ္ပယ္ရွလိုပ္သားမ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္စာရြက္စာတမ္းအစံု (WRC)
 y လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား (CPWG)
 y GBV လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (IASC)
 y လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ပဋိညာဥ္စာတမ္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

(အသိုင္းအဝိုင္း)
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေျခခံသေဘာတရား ေလးခုကို ကိုယ္စားျပဳလ်က္ ဤမွတ္စုကို အပိုင္းက႑သံုးခုအျဖစ္ 
ခြ ဲျခားထားပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည့္စံုေစ့႔စပ္သည္ဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးရာတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ
ရွာက္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေသခ်ာေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္သာဓကမ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ 

ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာ္လည္း၊အေရးေပၚအေျခအေနအတြ
င္း နွင့္ ပေရာဂ်က္ကာလ၏ ပေရာဂ်က္ပံုစံအေျခအေန/ ခ်င့္ခ်နိ္စဥ္းစားမႈကာလမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ အထူးအေရးၾကီးသည့္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳ႕ိလည္း
ရွေိနပါေသးသည္။ ၎တို႔ကို ေအာက္ပါသေကၤတကုဒ္မ်ားျဖင့္ အထူးအသားေပး ေဖာ္ျပထားပါသည္- 

 y အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ား  
 y အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြမဲႈ အဆင့္ 

အခ် ိဳ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ သဘာဝအရ ထိခိုက္လြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏အၾကံျပဳခ်က္ 
ရယူသင့္ပါသည္။ ၎တို႕ကိုေအာက္ပါဥပမာမ်ားျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္-  

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ဦစားေပးၿပီး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

 y အစားအစာ၊ ေငြေၾကး၊ ေဘာက္ခ်ာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္ေပးျခင္းကဲ့သုိ႔ ကူညီေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပုိ၍ ထိေတြ႔မိႏုငိ္ေစသည္။ အေရးေပၚကိစၥရပ္တြင္ တန္ဖိုးရွလိာႏိုင္ေသာ အဆိုပါပစၥည္းအမ် ိဳးအစားမ်ားကုိ 
ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြမဲႈသည္ လူထုအား ပိုမိုႀကီးမားေသာအႀကမ္းဖက္မႈ၊ ေသြးေဆာင္ခိုးယူမႈ သို႔မဟုတ္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေစပါသည္။ 
အႏၱရာယ္မ်ားေသာ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ ပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနမႈ၊ လတ္တေလာ လုယက္မႈ သို႔မဟုတ္ 
တိုက္ခိုက္မႈ၊ တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္မ်ားကို ရယူႏုငိ္ရန္ လုိအပ္မႈတုိ႔အပါအဝင္ 
ေဒသခံလံုၿခံဳေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆန္းစစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 y အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားသည္ ပစၥည္း ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမ်ားတြင္ သူခိုး၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အတင္းအဓမၼလုယူမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳရႏိုင္ပါသည္။ 
အကူအညီျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးအတြက္ လံုၿခံဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 y အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားသည္ ျဖန္႔ေဝသည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားလာစဥ္တြင္ တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ တရားမဝင္ စစ္ေဆးသည့္ေနရာမ်ားအပါအဝင္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈႏွင့္ ဓားျပတိုက္မႈကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါသည္။ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ား ျဖတ္သန္း သြားလာရမည့္ပတ္ဝန္းက်င္သည္ 
သက္ဆိုင္သူအားလံုးအတြက္ လံုၿခံဳရပါမည္။ ေဘးကင္းေရးသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါက FSC အဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္သည့္ေနရာကုိ အက် ိဳးခံစားခြင့္
ရွသိူ၏အိမ္အနီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းေၾကာင္းေသခ်ာေစသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အထူးအားထုတ္မႈကို ျပဳလုပ္ရန္ 
လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 y အစားအစာဖူလံုေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာတုန္႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုကိုၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္သင့္ပါသည္။ 
တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႔မ်ား၏အေနအထား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ဆံုးျဖတ္မရႏိုင္သည့္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏အေနအထားကို 
သတိမထားမိဘဲ အားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခိုင္မာေစျခင္းမ် ိဳး မျဖစ္ရပါ။ အစားအစာ ရရွေိရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွသိည့္အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ား၏အားနည္းခ်က္ႏွင့္ 
၎တို႔ရရွႏိိုင္ေသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ အျခားစြမ္းရည္အားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 y လူမႈေရးအတြက္မဟုတ္သည့္ အရာမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ေဘာက္ခ်ာမ်ားကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းရွ ိ၊ မရွ ိ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္၊ 
ဥပမာ ျပည္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကိုျမင့္တက္ေစႏိုင္သည့္ လက္နက္အေသးစား သို႔မုဟတ္ အရက္၊ ေဆးရြက္ႀကီး သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးမ်ားဝယ္ယူမႈ။ ေငြေၾကးသည္ 
အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈျပႆနာ သို႔မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္အဖြ ဲ႔မ်ားမွ သိမ္းယူမႈျပႆနာကို ျမင့္တက္ေစၿပီး အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားအား လံုၿခံဳေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ 
ထိေတြ႔ႏိုင္ေစပါသည္။

 y ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွေိနလင့္ကစား ေနရာေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားကို ေဒသခံမိသားစုမ်ားၾကားတြင္ ေနထုိင္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ ပ်႕ံႏွ ံ႔စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အဆင္ေျပေစသည့္ အစားအစာအကူအညီစနစ္အား ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။ အစားအစာကူညီေရးအစီအစဥ္ကုိ စခန္းခ်မႈအတြက္ 
ဆြေဲဆာင္သည့္အရာတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

 y အစားအစာဖူလံုေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွေိရးတုိ႔အတြက္ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးသင့္ၿပီးအခ် ိဳ႕သည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုန္က်ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ 
အားနည္းခ်က္ကိုျမင့္တက္ေစေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားႏိုငသည့္အတြက္ ၎တို႔ကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။ 
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 y အစားအစာ၊ ေငြေၾကး၊ ေဘာက္ခ်ာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေမြးျမဴေရးတိရစာၦန္မ်ားအတြက္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ 
လူမ်ား၏အားထုတ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုငိ္ၿပီး ၎တို႔၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို တိုးျမင့္လာေစေသာေၾကာင့္ ဂ႐ုတစိုက္စဥ္စားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

 y ကုန္က်စရိတ္ သက္သာမႈ၊ အရန္ေစ်းကြက္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ လႊေဲျပာင္းေပးပုိ႔ရာတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွမိႈ၊ ယံုၾကည္မႈ မရွ ိျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္မႈ 
အႏၱရာယ္မ်ားအပါအဝင္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ျပည့္စံုစြာ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္အလုိက္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ရယူခြင့္

 y အသက္၊ လိင္ႏွင့္ တည္ေနရာ သို႔မဟုတ္ သီးျခား အသင္းအဖြ ဲ႔တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ တည္ေနရာအလုိက္ ကြ ဲျပားေနသည့္ ေဒတာမ်ားကုိ စုစည္းရယူျခင္းျဖင့္ 
အစားအစာဖူလံုေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ရယူအသံုးျပဳခြင့္ကုိ အကဲျဖတ္၍ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

 y ဥပမာအားျဖင့္ အသက္ႀကီးေသာသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခ် ိဳ႕ေသာတစ္ဦးခ်င္းသူမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွပိါက 
၎တို႔အတြက္ အစားအစာ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးကို ယူေဆာင္ေပးရန္ အထူးစီစဥ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားက 
၎ကိုလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ယူဆမထားသင့္ပါ။ ေရြ႕လ်ားႏုငိ္စြမ္း မရွေိသာ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၎တို႔ကို ပ႐ိုဂရမ္အကူအညီတြင္ ထည့္သြင္းရန္ 
ဥပမာအားျဖင့္ Handicap International and HelpAge International ကဲ့သို႔ေသာ အထူးျပဳထားသည့္အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

 y လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ မည္သည့္အဖြ ဲ႔ကိုမွ ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွေိစရဘဲ ၎တုိ႔ကုိ ထုိသုိ႔ ခြ ဲျခားဆက္ဆံသည္ဟု မထင္မိေစမည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာလက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေငြေၾကးရယူအသံုးျပဳခြင့္အတြက္ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသားမ်ားတြင္ မတူညီသည့္ 
လုပ္ႏုငိ္စြမ္းမ်ား ရွမိရွ ိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

 y သီးျခားလူမ် ိဳးစုမ်ား၊ လူမ် ိဳးႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ အခ် ိဳ႕ေသာလူမႈဝန္းက်င္မွ အမ် ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခ်နိ္ၾကာျမင့္စြာ အဆင့္အတန္းခြထဲားခံရေသာ 
သို႔မဟုတ္ ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံရေသာလူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ လံႈ႕ေဆာ္ကာ ကူညီသင့္ပါသည္။

 y ေနရာေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားအတြက္ အကူအညီမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူ၏ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ မျဖစ္သင့္ပါ။ 
ျဖစ္ႏုငိ္သည့္အခါတုိင္းတြင္ အုပ္စုႏွစ္ခုစလံုးထံ အကူအညီ ေပးအပ္ရမည္။

တာဝန္ခံမႈ၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြေဲဝမႈ

 y အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားအေနျဖင့္ သာတူညီမွ်ရွ ိၿပီး လံုၿခံဳေသာအကူအညီကို ရရွပိိုင္ခြင့္ရွ ိၿပီး ၎ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔ရယူရမည္ကို သိရွေိၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

 y အမ် ိဳးသားမ်ား၊အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္ေလးမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ ၎တုိ႔ႏွစ္သက္သည့္ 
တည္ေနရာ၊ ပံုစံႏွင့္ အကူအညီေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ သေဘာေပါက္ႏုငိ္ရန္ ၎တုိ႔ႏွင့္အတူ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ အားအနည္းဆံုးသူမ်ားအတြက္လိုအပ္ေ
သာ အရာမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ တုိက္ရုိက္စူးစမ္းေလ့လာၿပီး အသင္းအဖြ ဲ႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဖြ ဲ႔လိုက္ေဆြးေႏြးပါ။

 y ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သိႏိုင္ေစရန္ လက္တြေဲဖာ္မ်ား၊ အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားသည္ ပရိုဂရမ္အား စီစဥ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ FSC အဖြ ဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားႏွင့္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမဟုတ္သည့္ 
အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားသာမက အစိုးရႏွင့္ NGO လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၎တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာရန္လိုအပ္ပါသည္။

 y အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူႏွင့္ အသင္းအဖြ ဲ႔၏ ယူဆခ်က္မ်ားကုိ သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အစီအစဥ္ေရးဆြ ဲျခင္း၊ ကူညီေပးျခင္း၊ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူ၏ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ပစ္မွတ္ထားျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈ၊ အစားအစာကြ ဲျပားမႈႏွင့္ လိမ္လည္မႈအပါအဝင္ လြမဲွားစြာ 
ျပဳမႈကဲ့သုိ႔ ျပႆနာမ်ားကုိ အေစာပုိင္း ရွာေဖြေထာက္လွမ္းရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္းအတြက္ ရႈေထာင့္တစ္ခုျဖင့္ တုိက္ၾကားခ်က္ျပဳလုပ္ႏုငိ္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။

 y အစားအစာ သို႔မဟုတ္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ေကာ္မတီမ်ားသည္ အသင္းအဖြ ဲ႔အတြင္းရွအိဖြ ဲ႔အားလံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ (ဥပမာ - လိင္၊ 
အသက္၊ လူမ် ိဳးစု၊ လူမႈ-စီးပြားအဖြ ဲ႔မ်ား စသည္ျဖင့္)။ အသင္းအဖြ ဲ႔ရွ ိ အဖြ ဲ႔အားလံုး၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပါဝင္ျခင္းသည္ ထိေရာက္ကာ အဓိပၸါယ္ရွေိၾကာင္းေသခ်ာေစရန္ 
ရည္ရြယ္ထားသည့္စီမံခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းပါ။ 

 y ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားအတြင္းႏွင့္ ၎တို႔ၾကားရွ ိ အဖြ ဲ႔မ်ားၾကားတြင္ တင္းမာမႈကိုပိုမိုဆိုးရြားေစႏိုင္ပါသည့္အတြက္ သို႔မဟုတ္ ေပါင္းစည္းမႈကို 
တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္အတြက္ အဆင့္အတန္းခြ ဲျခားခံထားရသည့္ အဖြ ဲ႔မ်ား၏ အစားအစာဖူလံုမႈကုိ ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအျပင္ အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားအတြင္းႏွင့္ 
ျပင္ပတြင္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အစားအစာအကူအညီ သို႔မဟုတ္ အျခား 
ကူညီေရးအစီအစဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံအလုပ္သမားေစ်းကြက္၌ ဆုိးက် ိဳးသက္ေရာက္မႈမ် ိဳး ရွမိေနသင့္ပါ။ 

 y မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခ် ိဳ႕ေသာ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အားနည္းခ်က္ရွသိူမ်ားက အသံုးျပဳႏိုင္ေျခနည္းပါးႏိုင္ပါသည္။ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ၿပီး အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီးမွသာ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - အစားအစာဖူလုံေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အစီအစဥ္မ်ား



208  ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား အရင္းျမစ္ 9

အရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ားအရင္းျမစ္ 9- gpc ၏ က႑အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စာရင္းမ်ား - အစားအစာဖူလုံေရးႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ အစီအစဥ္မ်ား
 y အသက္၊ လိင္ႏွင့္ တည္ေနရာ သို႔မဟုတ္ သီးျခား အသင္းအဖြ ဲ႔တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ယင္း၏ တည္ေနရာအလုိက္ ကြ ဲျပားေနသည့္ ေဒတာမ်ားကုိ စုစည္းရယူျခင္းျဖင့္ 

အစားအစာဖူလံုေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ရယူအသံုးျပဳခြင့္ကုိ အကဲျဖတ္၍ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။  ဤအခ်က္အလက္သည္ ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္း ရွ ိ၊ မရွ ိ သို႔မဟုတ္ 
အစားအစာတစ္စံုတစ္ရာသည္ ကြ ဲျပားေနျခင္းရွ ိ၊ မရွ ိ ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအကူအညီမ်ားက အားနည္းခ်က္အရွဆိံုး 
ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားထံ ေရာက္ရွ ိျခင္းရွမိရွ ိ စစ္ေဆးၿပီး လုိအပ္သည္ကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

 y အစားအစာဖူလံုေရးအခန္းက႑တြင္ တာဝန္ရွေိသာ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ကာ ၎တုိ႔၏ 
အခန္းက႑ကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး ခိုင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ၎တို႔အတြက္ ျပႆနာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားပါဝင္သည့္ 
အစားအစာလံုၿခံဳေရးေကာ္မတီမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးပါ။ ရပိုင္ခြင့္ခ် ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား မည္သည့္ေနရာသုိ႔ ရည္ညႊန္းရမည္ သို႔မဟုတ္ အစီရင္ခံရမည္ဆိုသည္အား 
အက် ိဳးခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား သိရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

 y ေကာင္းမြန္စြာနားလည္ႏိုင္သည့္ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုငိ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ လွ် ိဳ႕ဝွက္တိုင္ၾကားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားထံ ပံ့ပုိးေပးထားပါ။ 
မွန္ကန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေနရာတက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လင့္ကစား တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ေပးပါ။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတြက္ အမ်ဳးိသားႏွင့္ 
အမ်ဳးိသမီးႏွစ္ဦးစလုံးကုိ ခန္႔အပ္ထားၿပီး ယင္းကုိ ကေလးသူငယ္မ်ားလည္း အသံုးျပဳခြင့္ရွေိၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

 y ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္ခံစားရသည့္လူထုႏွင့္ ေဒသခံလူထု၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္မ်ားအတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားရွရိာ ေနရာမ်ားကုိ 
ထိန္းသိမ္းထားသင့္ပါသည္။
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အရင္းအျမစ္ 10- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဘးကင္းစြာတုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ ကတ္မ်ား

အရင္းအျမစ္ 10- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဘးကင္းစြာတုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ 
ကတ္မ်ား

အမ်ဳိးသမီးအား နာက်င္ေနပါသလားဟု 
ေမးျမန္းပါ

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေသးစိတ္ကို ေမးျမန္းပါ

မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကုိ လြတ္ေျမာက္လာသူအား 

အေသးစိတ္ ေမးျမန္းပါ။

က်န္းမာေရး၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ 
သို႔မဟုတ္ အျခာသက္ဆိုင္သည့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုိပုဂိၢဳလ္ထံ ေပးပါ။ 

သူမကို တိုက္ခိုက္ျခင္းအတြက္ မည္သူ႔တြင္ 
တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။

ယင္းအခ်ိန္တြင္ 
မည္သည့္စကားမွ်မေျပာပါႏွင့္၊ 

ေနာက္မွ လုံၿခံဳမႈရွိမည့္ တစ္ေနရာရာမွ 
ရဲထံသို႔ဆက္သြယ္ပါ

မည္သည့္ တိက်ေသာ အကူအညီကုိသူမ 
လိုအပ္ပါသလဲ ေမးျမန္းပါ။ ပံ့ပိုးမႈ 

သို႔မဟုတ္ အကူအညီရရန္အတြက္ 
တစ္စုံတစ္ေယာက္အား သင့္အေနျဖင့္ 
ဆက္သြယ္ေပးျခင္းသည္ သူမအတြက္ 

အဆင္ေျပ၊ မေျပ ေမးျမန္းပါ။

ယင္းက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ 
မိသားစု/အသင္းအဖြဲ႔ကိစၥ ျဖစ္ေနပါက 

မည္သည္မွ် မလုပ္ေဆာင္ပါႏွင့္။

အျဖစ္အပ်က္အား သင့္မန္ေနဂ်ာ / ကာကြ
ယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္ထံသို႔ 
အစီရင္ခံၿပီး အႀကံျပဳခ်က္ေတာင္းဆိုပါ။ 

ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရးကို စစ္ေဆးပါ - 
သင္၏ေဘးကင္းေရး၊ အျခားအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ 
ေဘးကင္းေရးႏွင့္ ထိခုိက္ခံရသည့္သူႏွင့္ 

အသင္းအဖြဲ႔၏ ေဘးကင္းေရး။
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အရင္းအျမစ္ 11- PFA လက္ကမ္းစာေစာင္

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေရွးဦးသူနာျပဳမႈ- အိတ္ေဆာင္လမ္းညႊန္

PFA ဆုိတာ ဘာလဲ။

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း (PFA) ဆုိသည္မွာ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားေနရေသာ 
လူသားမ်ားႏွင့္ အကူအညီလုိအပ္ေသာ လူသားမ်ားအတြက္ လူသားဆန္၍ 
ေဖးမကူညီေသာ အကူအညီတစ္ခုဟု ဆုိလုိပါသည္။ 

PFA ကုိ တာဝန္သိစြာ ပံ့ပိုးေပးျခင္းသည္- 

1. ေဘးကင္းလံုၿခဳံေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားျခင္း။  

2.  လူတစ္ဦး၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ သင္ သင္လုပ္ေဆာင္သည့္အရာကုိ 
လုိက္ေလ်ာညီေထြလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ 

3. အျခားအေရးေပၚ တံု႔ျပန္ေရး စီမံခ်က္မ်ားကုိ သိရွိျခင္း။ 

4. သင့္ကုိယ္သင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ပါ
» အေရးအခင္းကာလ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ေလ့လာပါ။ 

» ရႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား အေၾကာင္း ေလ့လာပါ။ 

»ေဘးကင္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာပါ။

PFA လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား-

ၾကည့္ပါ

နားေထာင္ပါ

ခ်ိတ္ဆက္ပါ

» ေဘးကင္းေရးအတြက္ စစ္ေဆးပါ 

»သိသာေသာ အေရးတႀကီး အေျခခံ အကူအညီ လိုအပ္သူမ်ား ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။

»ျပင္းထန္္သည့္ ထိခိုက္နာက်င္မႈခံစားေနရသူမ်ား ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။      

» အကူအညီလုိအပ္မည့္လူမ်ားထံ သြားေရာက္ပါ။ 

» လူအမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ ေမးျမန္းပါ။ 

» လူအမ်ားေျပာျပသည္မ်ားကို နားေထာင္ၿပီး စိတ္ၿငိမ္ေစရန္ ကူညီေပးပါ။

»  လူအမ်ားက ၎တုိ႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပႏိုင္ရန္ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၎တုိ႔ ရယူႏုိင္ရန္ ကူညီေပးပါ။ 

» လူအမ်ားအား ျပႆနာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါ။ 

» သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပါ။ 

» လူအမ်ားအား ၎တုိ႔၏ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားႏွင့္ လူမႈေရး ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါ။
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အရင္းအျမစ္ 11- PFA လက္ကမ္းစာေစာင္

လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ား - 

လူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္အႏၲရာယ္ မျဖစ္ပြားေစရန္၊ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆုံး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔အတြက္ 
အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးရွိမည့္ အရာကုိသာ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လူက်င့္ဝတ္ဆုိင္ရာ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ားကုိ လမ္းၫႊန္ခ်က္အျဖစ္ 
ပံ့ပိုးထားပါသည္။ သင္ပံ့ပိုးကူညီေပးေနသည့္ လူမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာအရွိဆုံးျဖစ္မည့္ 
နည္းလမ္းျဖင့္သာ အကူအညီမ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးပါ။  သင္၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေနရႈေထာင့္အရ ဤက်င့္ဝတ္လမ္းၫႊန္ခ်က္သည္ 
မည္သည့္အဓိပၸာယ္ရွိသည္ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။

» ႐ိုးသားၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရပါေစ။ 
»  လူအမ်ားအား ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခြင့္ ေပးျခင္းျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ ေလးစားပါ။ 

»  သင္၏ ကုိယ္ပိုင္ဘက္လုိက္မႈႏွင့္ အမွန္ကုိ 
မစူးစမ္းဘဲ မ်က္စိမွိတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ 
သတိျပဳ၍ ေဘးဖယ္ထားပါ။ 

»  အကူအညီမ်ားကုိ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
ျငင္းပယ္လုိက္ေစကာမူ 
၎တို႔အေနျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အကူအညီရယူႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္ကုိ 
ရွင္းလင္းေျပာျပပါ။ 

»  ပုဂၢိဳလ္ေရးလံုၿခံဳမႈကုိ အေလးေပးၿပီး 
သင့္ေလ်ာ္ပါက လူတစ္ဦး၏ အေၾကာင္းအရာကုိ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ေပးထားပါ။ 

»  လူတစ္ဦး၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့၊ အသက္ႏွင့္ 
လိင္အမ်ိဳးအစားတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး 
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ျပဳမူပါ။

»  အကူအညီတစ္ခုအျဖစ္ သင္၏ပတ္သက္မႈကုိ 
အျမတ္မထုတ္ပါႏွင့္။ 

»  ၎တို႔ကုိကူညီျခင္းအတြက္ လူတစ္ဦးအား 
မ်က္ႏွာသာေပးေစလုိျခင္း ပိုက္ဆံေတာင္းျခင္း 
မလုပ္ပါႏွင့္။

»  မွားယြင္းသည့္ ကတိမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မွားယြင္းသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မေပးပါႏွင့္။ 

» သင့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ခ်ဲ႕ကားမေျပာပါႏွင့္။ 
»  လူအမ်ားကို အတင္း အကူအညီ မေပးပါႏွင့္၊ 

ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ပါႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ 
လူေပၚလူေဇာ္ မလုပ္ပါႏွင့္။ 

»  လူအမ်ားအား ၎တုိ႔အေၾကာင္း ေျပာျပေပးရန္ 
ဖိအားမေပးပါႏွင့္။ 

»  လူတစ္ဦး၏ အေၾကာင္းကုိ အျခားလူတစ္ဦးအား 
ေျပာမျပပါႏွင့္။ 

»  လူတစ္ဦးအား ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး 
မေဝဖန္ပါႏွင့္။

PFA တစ္ခုထက္ ပို၍ လိုအပ္ခ်က္ရိွသည့္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား 

လူအခ်ဳိ႕သည့္ PFA တစ္ခုထက္ လိုအပ္ခ်က္ပိုရွိႏိုင္သည္။ သင့္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကိုသိနားလည္ၿပီး အသက္ကယ္ဆယ္ရန္ ေဆးပညာဆုိင္ရာ 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားအကူအညီေပးႏိုင္သည့္ အျခားလူမ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းဆိုပါ။

ေနာက္ထပ္ အဆင့္ျမင့္ပံ့ပိုးေပးမႈကို လက္ငင္း လိုအပ္သည့္လူမ်ား - 

»  အေရးေပၚက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုိအပ္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ၊ အသက္အႏၱရာယ္ရွိေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရထားသူမ်ား။ 
»  မိမိကုိယ္ကုိယ္ သို႔မဟုတ္ မိမိ၏ကေလးမ်ားကို မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္အားငယ္ေနသူမ်ား။ 
»  ၎တို႔ကုိယ္ကိုယ္ နာက်င္မႈတစ္ခုခု ျပဳႏိုင္သည့္သူမ်ား။ 
»  အျခားလူမ်ားကုိ နာက်င္ဒုကၡျဖစ္ေစႏိုင္သူမ်ား။

PFA အ
ိတ

္ေဆ
ာင္လ

မ္းည
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ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္
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အရင္းအျမစ္ 14- လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္

အရင္းအျမစ္ 14- လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြဲမွားစြာျပဳမႈမွ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အထူးစီမံခ်က္မ်ားအေပၚ 
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ 
အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းရန္၊ 
အေထြေထြညီလာခံသံုးသပ္ခ်က္ 2003 ခုႏွစ္ ဧၿပီ 15 ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ 57/306၊ သင္းလံုးကြၽတ္အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည့္ 
“အေနာက္အာဖရိကတြင္ အကူအညီေပးေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္ဆိုင္းရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းွ 
” ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ကုလသမဂၢ၏ သီးျခားစီမံခန္႔ခြဲေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ား၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္မ်ား္ႏွင့္အတူ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၍ ေအာက္ပါတို႔ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္-

အပုိင္း 1 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
 လက္ရွိထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၏ ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ “လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ” ဆိုသည္မွာ တျခားသူအား 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈမွ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ (သို႔) ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္မထားသည္မ်ား 
အပါအဝင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အားနည္းမႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျခားနားမႈ (သို႔) ယံုၾကည္မႈတို႔ကို အေျခခံကာ အမွန္တကယ္ 
သို႔မဟုတ္ ၾကံစည္အားထုတ္ေသာ အလြဲသံုးစားျပဳမႈကို ဆိုလိုပါသည္။ အလားတူပင္ “လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈ” ဆိုသည္မွာ 
အတင္းအက်ပ္ျဖစ္ေစ မမွ်တေသာ (သို႔) ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာသဘာဝအရ အမွန္တကယ္ 
သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားျခင္း ဆိုလိုပါသည္။

အပုိင္း 2
က်င့္သံုးမႈအတိုင္းအတာ
2.1 လက္ရွိထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ သီးျခားစီမံခန္႔ခြဲေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ား 
အပါအဝင္ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၏ ဝန္ထမ္းအားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။
2.2 ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢ ၫႊန္ၾကားမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားကို 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းတို႔ က်ဴးလြန္ျခင္းမွ တားျမစ္ထားၿပီး ၎တို႔တြင္ 
“ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားက ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း” ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ 
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ST/SGB/1999/13 ပုဒ္မ 7 ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ 
ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သီးသန္႔တာဝန္တစ္ရပ္ ရွိပါသည္။
2.3 “အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးတြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူညီမွ်စြာ ဆက္ဆံေရးကို ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားျခင္းကို 
ကာကြယ္တားဆီးျခင္း ” ဟု အမည္ေပးထားသည့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ST/SGB/253 ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒလမ္းညႊန္ခ်က္ 1 အရ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး႐ုံးတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားမႈ 
အမႈကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ သီးျခားစီမံခန္႔ခြဲေသာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း မ်ားအား အလားတူ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါသည္။

1 လက္ရွိတြင္ ST/AI/379၊ “လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္” ဟု အမည္ေပးထားသည္။
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အရင္းအျမစ္ 10- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဘးကင္းစြာတုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ ကတ္မ်ား

အပုိင္း 3
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈကို တားျမစ္ျခင္း
3.1 လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္အၾကမ္းဖက္မႈတို႔သည္ တစ္ကမ႓ာလံုးမွ လက္ခံထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
တရားဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ 
လက္ခံႏိုင္စရာမရွိေသာ တားျမစ္ထားသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢဝန္ထမ္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ 
ထိုသို႔ေသာလုပ္ေဆာင္မႈကို တားျမစ္ပါသည္။
3.2 အားအနည္းဆံုးလူအုပ္စု အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ထပ္မံ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ 
ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢဝန္ထမ္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေအာက္တြင္ ရွိေနၿပီးသည့္အေထြေထြတာဝန္မ်ားကို ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပေသာ ေအာက္ပါသီးျခား
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါသည္-
 (a) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈသည္ ျပင္းထန္သည့္လြဲမွားေဆာင္ရြက္မႈကိုျဖစ္ေစၿပီး သို႔ျဖစ္၍ 
ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း အပါအဝင္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ခံယူရပါမည္၊
 (b) လူအမ်ားစုမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းလက္ခံထားသည့္အသက္အ႐ြယ္တို႔အား 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း (အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား) အား တားျမစ္ထားသည္။ 
ကေလးတစ္ဦး၏ အသက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြဲမွားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္က ေခ်ပခ်က္တစ္ခု မဟုတ္ပါ။
 (c) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ရန္အတြက္ ေငြေပးျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အျခားအရွက္ရေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အျမတ္ထုတ္သည့္အျပဳအမူမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။ ၎တြင္ အကူအညီရယူ 
ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားက အကူအညီကိုလဲလွယ္မႈ မွန္သမွ် ပါဝင္ပါသည္၊
 (d) ပင္ကိုအားျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အင္အား မညီမွ်မႈကို အေျခခံထားေသာေၾကာင့္ ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ အကူအညီရယူေနသည့္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူၾကားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ဆံေရးမ်ိဳးမွာ ကုလသမဂၢ၏ ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္ အလုပ္အေပၚ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို 
ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး ျပင္းထန္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္၊
 (e) ကမၻာ့ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္သည္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုတည္းမွ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ကုလသမဂၢစနစ္အတြင္းမွ 
ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈ 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္ပူပန္ဖြယ္ကိစၥရပ္ရွိပါက သို႔မဟုတ္ သံသယရွိလာပါက သူ သို႔မဟုတ္ သူမသည္ ထိုသို႔ေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို သတ္မွတ္ထားသည့္ 
သတင္းပို႔ျခင္းလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွတဆင့္ အစီရင္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
 (f) ကမၻာ့ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈကို တားဆီးေသာ 
ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ အဆင့္အားလံုးရွိမန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းေပးသည့္ 
စနစ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေဖာ္ေဆာင္ရန္ သီးျခားတာဝန္ရွိပါသည္။
3.3 အထက္တြင္သတ္မွတ္ထားသည့္စံႏႈန္းမ်ားမွာ ျပည့္စံုေစ့စပ္ေသာစာရင္းျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။  အျခားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
အျမတ္ထုတ္မႈ (သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈ အျပဳအမူပံုစံမ်ားသည္ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ 
ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္း မရွိဘဲ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း အပါအဝင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ (သို႔) စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ခံယူရႏိုင္ပါသည္။

အပုိင္း 4
ဌာနမ်ား၊ ႐ုံးမ်ားႏွင့္ အထူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တာဝန္မ်ား
4.1 ဌာန၊ ႐ုံုး (သို႔) အထူးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္အဖြဲ႕၏ေခါင္းေဆာင္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈ
ကိုတားဆီးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သလိုတာဝန္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္
သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဌာန၊ ႐ုံး (သို႔) မစ္ရွင္အဖြဲ႕၏ေခါင္းေဆာင္သည္ လက္ရွိ ထုတ္ျပန္ေၾက
ညာခ်က္၏အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးစီတိုင္းသည္ မိတၱဴကိုရရွိေ 
ၾကာင္းေသခ်ာေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။
4.2 အထက္ပါ အပုိဒ္ 3.2 တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ သုိ႔မဟုတ္ က႑အသီးသီးတြင္ ရည္ညႊန္းထားေသာ 
အျပဳအမူကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကုိ 
ျပဳလုပ္ရန္ ဌာန၊ ႐ုံး (သို႔) မစ္ရွင္အဖြဲ႕၏ေခါင္းေဆာင္တြင္ တာဝန္ရွိသည္။
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အရင္းအျမစ္ 10- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဘးကင္းစြာတုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ ကတ္မ်ား

3.3 အထက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ဝန္ထမ္း၏လြဲမွားေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခ်က္အတြက္ 
ျပ႒ာန္းထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
4.3 ဌာန၊ ႐ုံး (သို႔) မစ္ရွင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လက္ခံျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လံုေလာက္စြာ ျမင့္မားေသာ 
အဆင့္တစ္ခုတြင္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ရပါမည္။ မစ္ရွင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မစ္ရွင္အဖြဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား 
အေရးႀကီးတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္၏ တည္ရွိမႈႏွင့္ အခန္းက႑ႏွင့္ သူ (သို႔) သူမကို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတို႔ကို သင့္ေလ်ာ္စြာ အသိေပးရပါမည္။ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈ၏ အစီရင္ခံစာအားလံုးကို ပါဝင္မႈအားလံုး၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ 
လ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းေသာ အျပဳအမူအားျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လိုအပ္ပါက ထိုသို႔ေသာအစီရင္ခံမႈမ်ားကို အထက္ပါ ပုဒ္မ 4.2 
ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
4.4 ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္ရွိသူတစ္ဦးဦးကို တရားဥပေဒအရ လက္ထပ္ထားေသာ္လည္း ၎သည္ 
၎တို႔၏ ႏိုင္ငံအတြင္း လူလားေျမာက္ေသာ အသက္အရြယ္ (သို႔) အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ေပးေသာ အသက္အရြယ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနေသာျဖစ္ရပ္တြင္ 
ဌာန၊ ႐ုံး (သို႔) မစ္ရွင္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ပုဒ္မ 3.2 (b) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို မက်င့္သံုးရပါ။
4.5 အကူအညီရယူထားသူမ်ားသည္ အသက္ 18 ႏွစ္အထက္ ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ရပ္၏ အေျခအေနမ်ားသည္ ကင္းလြတ္ခြင့္တစ္ခုႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျဖစ္ရပ္တြင္ ဌာန၊ ႐ုံး (သို႔) မစ္ရွင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္သည္ ပုဒ္မ 3.2 (d) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကို က်င့္သံုးရာတြင္ 
သူ (သို႔) သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
4.6 ဌာန၊ ႐ုံး (သို႔) မစ္ရွင္အဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈတို႔ကို 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနသို႔ 
ခ်က္ခ်င္းအသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အပုိင္း 5
ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္မ်ားထံ ညႊန္းဆို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း
 သင့္ေလ်ာ္သည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈၿပီးသည့္ေနာက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္မႈ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႏိုင္က်င့္မႈ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးသည့္ သက္ေသအေထာက္အထား ရွိပါက တရားဥပေဒေရးရာ ရံုးႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလ်က္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ 
တရားစြဲဆိုရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပိုင္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။

အပုိင္း 6
ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔မ်ား (သို႔) ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား
 6.1 ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား (သို႔) ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား၌ ပါဝင္ရာတြင္ 
သက္ဆိုင္ရာ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ပုဒ္မ 3 တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လိုက္နာရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို 
ယင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အသိေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔က ယင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ 
အာမခံခ်က္တစ္ခုကို ရယူရပါမည္။
6.2 ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သို႔) ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ (သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈတို႔ကို 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ယင္းမွျဖစ္ပြားေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ (သို႔) 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ (သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈ ျဖစ္ပြားေသာအခါ ကုစားေျဖရွင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္မွန္သမွ်ကို ရပ္စဲပစ္မည္ ျဖစ္သည္။

အပုိင္း 7
စတင္အာဏာသက္ေရာက္ျခင္း
  လက္ရွိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ သည္ 2003 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ 15 ရက္ေန႔တြင္ စတင္အာဏာသက္ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(လက္မွတ္ေရးထိုးသူ) Kofi A. Annan (ကိုဖီအာနန္)
ကုလသမဂၢ အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
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အရင္းအျမစ္ 15- တာဝန္ဝတၱရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

အရင္းအျမစ္ 15- တာဝန္ဝတၱရာမ်ားႏွင့္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

လက္ေတြ႔ကာကြယ္ေစာ 
င့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ား

အစုအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ 
ေအဂ်င္စီမ်ား 

လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာ 
က္ထားေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္သူႏွင့္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားေရး ႏိုင္ငံ အဖြဲ႔

ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္-

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းဗ်ဴ
ဟာမ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးျခင္း  
(IASC ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၏ 
အခ်က္အခ်ာ ၊2013)

 y အစုအဖြဲ႕ဝင္အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း 
ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ICC) ႏွင့္ HCT 
အစည္းအေဝးမ်ား (လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ GPC ၏ 
အၾကံျပဳခ်က္စာရြက္) ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံုမွန္ 
ထည့္သြင္းေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ 

 y အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ား၏ သင္တန္းတြင္ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား 
ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း ပါဝင္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာပါေစ (လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ GPC ၏ 
အၾကံျပဳခ်က္စာရြက္)

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အကဲျဖတ္မႈမွ 
ထြက္လာေသာရလဒ္မ်ားအတြက္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ခု ပံ့ပုိးေပးရမည္ 
(လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ GPC ၏ 
အၾကံျပဳခ်က္စာရြက္)

 y အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားကုိပါ ပါဝင္ေစလ်က္ 
အတူလုပ္ေဆာင္ပါ (လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ GPC ၏ 
အၾကံျပဳခ်က္စာရြက္)

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစုအဖြဲ႔မ်ား
အၾကား တာဝန္ယူမႈနယ္ပယ္မ်ားကုိ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ဥပမာ၊ ကေလးသူငယ္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ GBV

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား
ကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ က႑အလုိက္ 
ကူညီပံ့ပုိးေပးျခင္း 

ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္-

 y က႑အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ 
ျပည္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ကာကြယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာကုိ 
ေဖာ္ေဆာင္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း 
(IASC ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၏ 
အခ်က္အခ်ာ၊ 2013)

 y က႑အလုိက္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကာကြယ္ေ
စာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း 

 y က႑တစ္ခုစီအတြက္ 
ေပါင္းစည္းထားေသာ 
အယူခံဝင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားတြင္ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ 
အစီအစဥ္ကုိ အၾကမ္းဖ်င္းထည့္သြင္းေ
ဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းa

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလ
မ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္ ကာကြယ္ေစာ
င့္ေရွာက္ေရးအစုအဖြဲ႔မ်ားက 
ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ကိရိယာမ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္း

ေအာက္ပါတုိ႔အတြက္ တာဝန္ရွိပါသည္-

 y အႏၱရာယ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ျပည္စံုက်ယ္ျပန္႔ေသာ 
ကာကြယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာကုိ ေဖာ္ေဆာင္၍ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (IASC 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၏ အခ်က္အခ်ာ၊ 2013)

 y ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ အဓိကအခ်က္အျဖစ္ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ထားရိွျခင္း (IASC 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၏ ဗဟိုခ်က္မ၊ 2013)
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အရင္းအျမစ္ 16- IASC ေၾကညာခ်က္ 2013

အရင္းအျမစ္ 16- IASC ေၾကညာခ်က္ 2013
ေအဂ်င္စီအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ (IASC) စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏

လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပဓာနက်ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေၾကညာခ်က္

IASC အႀကီးအကဲမွ 2013 ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ 17 ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္

လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပဓာနက်သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေသခ်ာေစရန္၊ IASC အႀကီးအကဲမ်ား၏ ကတိကဝတ္ႏွင့္ 
အဆိုပါကတိကဝတ္ကို  လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိစၥအရပ္ရပ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္  လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ႏိုင္ငံအသင္းအဖြ ဲ႕မ်ားႏွင့္ အစုအဖြ ဲ႔မ်ား၏က႑ကို ဤထုတ္ျပန္ခ်က္က ခိုင္မာေစပါသည္။ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ျပႆနာမ်ားတြင္ လူအမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ IASC မွ ျပင္ဆင္အသုံးျပဳမည့္ 
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္။

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာခ်နိ္ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡေပၚေပါက္လာပါက လူအမ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္၊ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး၊ 
ခြ ဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဆုံး႐ႈ ံးျခင္းႏွင့္ အျခားအႏၱရာယ္မ်ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရပါသည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ျပႆနာမ်ား၏ 
အဓိကအေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြ ဲျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳးိေဖာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒႏွင့္ 
ႀကိဳတင္ျဖစ္တည္ေနသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း စစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ႏုငိ္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရးဥပေဒႏွင့္အညီ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈမ်ားကို 
ပံ့ပိုးေပးရန္၊ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကို ေသခ်ာေစရန္၊ နာက်င္ခံစားမႈမ်ား ေျပေလ်ာ့ေစၿပီး ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး 
အားေကာင္းလာေစရန္ ႏုငိ္ငံတြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အာဏာပိုင္မ်ား၊ ကုလသမဂၢမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အသင္းအဖြ ဲ႔မ်ားအား 
လူအမ်ားက အားကိုးတႀကီးေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။

ထိုသို႔ေသာ အေနအထားတြင္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားကသာ အဓိကတာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ 
အစိုးရႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ အဖြ ဲ႔မ်ားက ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ကိုႀကံဳေတြရင္ဆိုင္သူမ်ား
အား ကာကြယ္ရန္ ကူညီခြင့္ရွသိည္။ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနသူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ကူညီရန္ အဆိုပါ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ားႏွင့္အတူ ခ်တိ္ဆက္လုပ္ကိုင္ျခင္းအား 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အသင္းအဖြ ဲ႔မွ အျဖစ္မေန ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္။

လူအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ ခ်ဳးိေဖာက္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရန္ႏွင့္ တားဆီးရန္ ယင္းလူသားမ်ား 
မည္သည့္ေနရာတြင္ရွသိည္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္မွာ ကုလသမဂၢ၏ အေရးပါသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကုလသမဂၢ “မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျခင္း” 
လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္တြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပထားသည္။ လူအမ်ားကို ကူညီရန္ ဤတူညီေသာ အေရးပါသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္က လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္သည္

ေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရန္ အလားအလာရွသိူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ပဋိပကၡႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြ ဲ႔မ်ားႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္ျခင္း အပါအဝင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးအဖြ ဲ႕သို႔ အသိေပးၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တုံ႔ျပန္ရပါမည္။ ယင္းသို႔အသိေပးမႈႏွင့္ 
တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းတြင္သာမက မဆိုင္းမတြေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္အႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ၊ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အဓိကက်ပါသည္။

လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံတြင္း ေဘးလြတ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသူမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ လိင္ကြ ဲျပားသူမ်ားႏွင့္ အျခားလူနည္းစုမ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ အုပ္စုမ်ားအပါအဝင္ အမ်ဳးိသားမ်ား၊ အမ်ဳးိသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားမွ ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို အေျခခံထားေသာ 
အခ်ဳ႕ိေသာအားနည္းခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ မည္သူေတြက အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ယင္းျပႆနာမ်ားက မည္ကဲ့သို႔ႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚရသည္ကို ခြ ဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းဟု ဆိုလိုသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ HCs၊ HCTs ႏွင့္ အစုအဖြ ဲ႔မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝရန္ႏွင့္ ေရရွည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို 
ေအာင္ျမင္စြာရယူႏိုင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမစ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားသက္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ 
အခန္းက႑ႏွင့္ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသည့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္ခံစားေနရသူမ်ားကို 
ထိေရာက္စြာကာကြယ္ေပးရန္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ခြ ဲျခားေပးေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက်ဳးိရလဒ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ 
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လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားၾကားရွ ိ လိုက္ဖက္ေသာ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေပးၿပီး ခြ ဲျခားေပးသည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ ခ်ဳးိေဖာက္မႈမ်ား ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေပၚျခင္းကို တားဆီးရန္ႏွင့္ 
ရပ္တန္႔ရန္ ယင္းအႏၱရာယ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုဖန္တီးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
လိုအပ္ေနသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအား ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ 
ပုံမွန္ မြမ္းမံရပါမည္။ ယင္းႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်ဳးိညီစြာ လိုအပ္ႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း ေဆာ္ၾသစည္း႐ုးံရပါမည္။

ယင္းက ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားးေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈခံစားေနရသူမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္ႀကံဳေနရသူမ်ား၏ ကိုယ္စား ေဆာလ်င္စြာသတိေပးခ်က္၊ 
အရန္သင့္ရွမိႈ၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးမႈႏွွင့္ မူဝါဒႏွင့္အညီ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ၿပီး ညႇႏိိႈင္းထားေသာ ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊ 
ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာၫွႏိႈငိ္းဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အသိေပးၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းေရး၊ စီမံခန္႔ခြေဲရးႏွင့္ 
ခြ ဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရးကို HCs၊ HCTs ႏွင့္ အစုအဖြ ဲ႔မ်ားက အားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ဆိုလို္သည္။ ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍၊ လိုက္ဖက္ေသာ အခန္းက႑၊ 
သက္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အားေပးေထာက္ခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေဆာင္႐ြက္မႈအားလုံးတြင္ ေဘးအႏၲရာႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ တာဝန္ခံေပးရန္၊ ၎တို႔၏ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ၿပီး 
နားလည္သိရွေိအာင္လုပ္ရန္ႏွင့္ ပံ့ပိုးေပးရန္ ဦးစားေပးစဥ္းစားရပါမည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ မတူကြ ဲျပားအစုအဖဲြ႕မ်ားသည္ ၎တို႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈအေပၚ 
တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္မႈရွသိည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးတြင္ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၏ အဓိကအခ်က္မွာ 
ေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရန္ အလားအလာရွသိူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို တိုးျမႇင့္ရန္အားထုတ္ေနေသာ ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း 
လူ႔မႈအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္မႈကို အဓိကထားၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလ
မ္းမ်ား သတ္မွတ္ရန္အတြက္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးေဒသအသင္းမ်ားႏွ
င့္ အစုအဖြ ဲ႔ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေပးသူအာလုံးတြင္ တာဝန္ရွပိါသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ားအတြက္ အထူးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ က႑အားလုံးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ အပါအဝင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ 
လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစုအဖြ ဲ႔မ်ားက အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ တာဝန္ဝတၱရားမွာ ၎တုိ႔အတြက္ သီးသန္႔သာ မဟုတ္ပါ။ IASC အႀကီးအကမဲ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ မူဝါဒတုိးႁမွင့္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ေဆြးေႏြးၫွႏိႈင္ိးမႈ၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင့္ 
အစိုးရမ်ားႏွင့္ ခ်တိ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ တသမတ္တည္းျဖစ္ေသာ၊ အေျခခံသေဘာတရားႏွင့္ညီၿပီး ဘက္မလိုက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ 
ပံ့ပိုးသည့္အပိုင္းတြင္ရွေိနသည့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ 
ပဓာနက်သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပီပီျပင္ျပင္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ၎တုိ႔အပါအဝင္ IASC အဖြ ဲ႔ဝင္အားလုံးႏွင့္အတူလက္တဲြလုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
ေပးသြားရန္ ကၽြႏုပ္္တို႔ ကတိကဝတ္ျပဳပါသည္။

 

IASC အႀကီးအကဲမ်ားမွ 2013 ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ 17 ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပဓာနက်ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေၾကညာခ်က္

ေအဂ်င္စီအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ၿမဲတမ္းေကာ္မတီ (IASC) www.humanitarianinfo.org/iasc 2
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အရင္းအျမစ္ 17- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ GPC အႀကံျပဳခ်က္ စာ႐ြက္

အရင္းအျမစ္ 17- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစုအဖြ ဲ႔မ်ားအတြက္ GPC အႀကံျပဳခ်က္ စာ႐ြက္

လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အၾကံေပးစာေစာင္

1.  အစုအဖြဲ႔မ်ားၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ICC)ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံအဖြဲ႕မ်ား၏ 
အစည္းအေဝးမ်ား၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းကို 
(လုိအပ္သလုိ) ပံုမွန္ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

အၾကံျပဳထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္-
•  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္းအရာအား အစည္းအေဝး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရန္ လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္အတြက္ UN ရံုး (OCHA) 
တို႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆို တုိက္တြန္းပါ။

•  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားကို တာဝန္ခံ လုပ္ေဆာင္ၾကေစဖုိ႔ တြန္းအာေပးရန္ HC ႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးေျပာဆို 
တိုက္တြန္းပါ။

•  HCT အစည္းအေဝးအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအစုအဖြဲ႔မွ နည္းပညာဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကုိဦးေဆာင္ေျပာဆိုေပးရန္ HC ကုိ 
ေျပာၾကားပါ။

•  ICC အစည္းအေဝးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔၏ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴးသည္ အေနာက္ဆုံးအေျခအေနကို ဦးေဆာင္ေျပာဆုိသင့္ပါသည္။

2.  အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ား၏ သင္တန္းမ်ားထဲတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း ပါဝင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ

အၾကံျပဳထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္-
•  အျခားေသာအစုအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာစူးစမ္း 

ရွာေဖြပါ။
•  အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ား ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအေၾကာင္း အပုိင္းက႑မ်ားအတြက္ ကူညီေပးရန္ 

ကမ္းလွမ္းပါ။
•  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ား၏ သင္တန္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းပါ။

3.  ICC/ HCT အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ေျပာျပပါ (သင့္ေလ်ာ္သလုိ)

အၾကံျပဳထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္-
•  မတူညီသည့္ အခန္းက႑/ အစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ သီးျခား ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ဧရိယာမ်ားးကို အထူးအသားေပး ေျပာျပပါ။
•  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား အကဲျဖတ္မႈ၏ ရလဒ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အျခားအစုအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္သည့္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အႀကံျပဳပါ။

4.  ၎တို႔၏တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို အခုိင္အမာ 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းႏုိင္ေစရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးရႈေထာင့္မွ ဦးစားေပးအျဖစ္ ယူဆႏုိင္သည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
အျပန္အလွန္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ပါ

အၾကံျပဳထားေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္-
•  ၎တို႔၏တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈကုိ မီးေမာင္းထုိးျပရန္ အေရးႀကီးသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားကုိ 

ေထာက္ခံအားေပးပါ။
•  ၎တို႔၏အစုအဖြဲ႔မ်ားရွိ ပါဝင္သူမ်ားအၾကားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ အဓိကအခ်က္ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းအပါအဝင္ကာ

ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပး အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ေဖာ္ေဆာင္ပါ။
•  ဦးစားေပးအစုအဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရွိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္ 

တြဲဖက္မစ္ရွင္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ပါ။

ဤအၾကံေပး စာေစာင္သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီတြင္ ေနာက္ထပ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈနည္းလမ္းမ်ား ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ 
အၾကံျပဳခ်က္စာရင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ၎သည္ ျပည့္စံုေသာ စာရင္းတစ္ခုဟု မဆိုလိုေသာ္လည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သိရွိေစရန္ 
ေစ့ေဆာ္ေပးသည့္ ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
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အရင္းအျမစ္ 18- ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္ျခင္းဆုိင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္

အရင္းအျမစ္ 18- ေပါင္းစည္းထားေသာ 
အယူခံဝင္ျခင္းဆုိင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားမွ 
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
အေနာက္ပုိင္း ပါလက္စတိုင္းနယ္ေျမအတြက္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အယူခံဝင္မႈ (2013)

အယူခံဝင္သည့္နည္းတြင္ နည္းဗ်ဴဟာရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုကို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပထားၿပီး ပထမတစ္ခုတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္-

ရည္ရြယ္ခ်က္ 1 - IHL ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားမႈအားျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏သက္ေရာက္မႈကို ကာကြယ္တားဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးေစျခင္း၊ 
ပဓာနက်သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ညီမွ်စြာအသံုးျပဳခြင့္အား တိုးတက္ေစျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနသည့္ေနရာမ်ားရွ ိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသ
ည့္အခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေပါင္းစည္းေၾကာင္း ေသခ်ာေစျခင္းျဖင့္ ဂါဇာ၊ ဧရိယာ C၊ နယ္ျခားဇုန္ႏွင့္ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္ရွ ိ လူထုကို ပုိမုိ ကာကြယ္ေပးပါ။ (စာမ်က္ႏွာ 2 
မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရာတြင္ ကာကြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရဆိုင္ရာ တြဖဲက္အထူးတပ္ဖြ ဲ႔တစ္ခုကို ဖြ ဲ႔စည္းလိုက္ၿပီး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းႏုငိ္ရန္ က်န္းမာေရး မိတ္ဖက္မ်ားအတြက္ 
သမားရုိးက်မဟုတ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရွာေဖြမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြ ဲ႕၊ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအုပ္စုႏွင့္ 
ပညာေရးဆိုင္ရာ အစုအဖြ ဲ႔တို႔သည္ အႏၱရာယ္ရွေိနသည့္ လူထုအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသို႔ ႀကိဳပုိ႔ကားမ်ား စီစဥ္ရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းတက္ရာတြင္ 
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားအတြက္ "အႏၱရာယ္ရွသိည့္" ေနရာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရး အေစာင့္မ်ားထားရွရိန္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။  ဤသို႔ေသာ 
ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ အားထုတ္မႈႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံမႈ ႏွစ္မ် ိဳးစလုံးတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ 
အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေပၚေနမည္။  ကာကြယ္ေရးအစုအဖြ ဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ OHCHR သည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားၿပီး ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္ အျခား အစုအဖြ ဲ႔/က႑မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး IHL ႏွင့္အတူ လက္တြကဲာ ကူညီပံ့ပုိးေပးမႈမ်ားကို 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။ ယင္းတြင္ ကာကြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စာရင္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ 
အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုငိ္ေျခရွေိသာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ပေရာဂ်က္ ဖြ ံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

အစုအဖြ ဲ႔ဝင္ အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ညႇႏိိႈင္းေဆာင္႐ြက္သည့္အုပ္စုက လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ က်ား၊ မ ကြ ဲျပားမႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ 
စိတ္ပညာ လူမႈဆက္ဆံေရးျပႆနာမ်ား အပါအဝင္ ကန္႔သတ္မထားသည့္ အရာမ်ားကဲ့သုိ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ေျဖရွင္း၍ oPt ရွ ိ အစုအဖြ ဲ႔မ်ား/
က႑မ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ (စာမ်က္ႏွာ 48 မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)

2014 ဆီးရီးယား အာရပ္ သမၼတႏိုင္ငံ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ စာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့ တံု႔ျပန္မႈ 
အစီအစဥ္ 

“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း” အေၾကာင္းအား တုံ႔ျပန္ေရးအစီအစဥ္တြင္ ဆယ္ႀကိမ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
စီမံခန္႔ခြေဲရးအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ “ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအား လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္ က႑အားလုံးရွ ိ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ေဆာင္သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ပါဝင္ရမည့္ အေရးႀကီးဧရိယာမ်ား -

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား ေဖာ္ျပပါအတုိင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိထားပါသည္-
“ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအား လူသားအခ်င္းအခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလ
မ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီတြင္ ရယူခြင့္၊ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ က႑အားလုံးတြင္ ျမႇင့္တင္ 
ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ- 

1။ ေဘးဒုကၡျဖစ္ေစျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း

2။ တန္းတူညီမႈ

3။ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီ၏ ဆီေလ်ာ္မႈ။”

 y ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ားမွာ 2014 ခုႏွစ္ က႑အားလုံးႏွင့္ အစုအဖြ ဲ႔အားလုံးအတြက္ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ ညႊန္ျပခ်က္ ျဖစ္သည္ 

 y ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ ညႊန္ျပခ်က္မ်ား 
ညႊန္ျပခ်က္မ်ား-

i။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ ဖန္တီးထားသည့္ က႑အလိုက္ သီးျခား လမ္းညႊန္ခ်က္ 
(လုပ္ေဆာင္ရန္အခ်က္မ်ား)

ii။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ေပါင္းစည္းထားသည့္ 
က႑အလိုက္ ပေရာဂ်က္မ်ား၏ %
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အရင္းအျမစ ္19- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိ ုေပါင္းစပထ္ည္သ့ြင္ျခင္းအတြက ္အစအုဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနမိ္ဆ့ုံး စသံတမ္တွခ္က္်မ်ား

အရင္းအျမစ္ 19- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးန
ည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ 
အစုအဖြ ဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ့္ဆုံး 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
စာအုပ္မိတၱဴမ်ားကုိ ရႏုငိ္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္ပါလင့္ခ္မွ တစ္ဆင့္ ပရင့္ထုတ္ႏုငိ္ပါသည္- 

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming/external-resources.html
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အရင္းအျမစ္ 20- ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္ အလြတ္

အရင္းအျမစ္ 20- ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္ အလြတ္ 
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အရင္းအျမစ္ 21- အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နမူနာ MAP

အရင္းအျမစ္ 21- အနိမ့္ဆံုးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နမူနာ MAP 

စံႏႈန္း ဗဟိုစံႏႈန္း 1- ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္ခံစားရသည့္လူထု၏ ေဘးကင္းမႈကို ဦးစားေပးပါသည္

ညႊန္ျပခ်က္/မ်ား ညႊန္ျပခ်က္ G- ေအဂ်င္စီမ်ားထံတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုမ်ားထံမွ 
ငွားရမ္းထားသည့္ဝန္ထမ္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈ (SEA) 
တားဆီးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ အျခားေသာဆက္စပ္ေအဂ်င္စီမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းတစ္ခု 
ရွိပါသည္။ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို ေဒသဘာသာစကားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုကာ ေဘးအႏၱရာယ္ထိခိုက္ခံစားရေသာလူထုထံ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံုစံျဖင့္ 
ရရွိႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားၿပီးျဖစ္ကာ ယင္းကုိ 
လုိက္နာမည္ဟုလည္း သေဘာတူထားၿပီးျ ဖစ္ပါသည္။ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကိုခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု တစ္စံုတစ္ရာေသာ စြပ္စြဲေျပာဆုိခ်က္မ်ားကုိ 
လက္ခံရန္၊ စီမံရန္ႏွင့္ တုန္႔ျပန္ရန္ ေဘးကင္းၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေအဂ်င္စီမ်ားတြင္ ရွိပါသည္။

အေျခခံ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အလုပ္စတင္ခန္႔အပ္ခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကုိ လက္မွတ္ထုိးေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈကုိမူ ရရွိျခင္း မရွိပါ။ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္စဥ္ 80% ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းအေၾကာင္းအရာကို 
ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိသလို က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းတြင္ ပါရွိေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အႏိုင္က်င့္မႈ (PSEA) မွ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေအာက္တြင္ တားျမစ္ထားေသာ အျပဳအမူသံုးခုကို ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကို ဘာသာျပန္ဆိုထားျ
ခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေအဂ်င္စီတြင္လည္း ယင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားခ်က္မ်ား မရွိပါ။ လူထုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အၾကံျပဳခ်က္ေပးရန္ 
နည္းလမ္းမ်ားအတြက္လည္း ၎က တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း မရွိပါ။

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ညႊန္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစရန္ 
အစီအစဥ္ဆြဲထားေသာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ

စတင္ရက္ ၿပီးဆုံးရက္ တာဝန္ရွိသူ လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ 
ကုန္က်စရိတ္စင္တာ

ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ 
PSEA အပါအဝင္ ႏွစ္နာရီၾကာ 
က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းသင္တန္း

01.02.10 30.06.10 လူသားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ 
က္မႈအရာရွိက သင္တန္းအေ 
ၾကာင္းအရာတြင္ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာ ထည့္သြင္းမႈ၊ 
သင္တန္းခန္းမ၊ PPT ႏွင့္ 
ပ႐ိုဂ်က္တာ၊ စကၠဴခ်ပ္ျပားႏွင့္ 
အဖြဲ႔လိုက္လုပ္ေဆာ 
င္ခ်က္အတြက္ ေဘာပင္မ်ား

သင္တန္း 5 ခု @ 
သင္တန္းတစ္ခုလွ်င္ $50 = 
$250 ကာကြယ္ေစာင့္ေ 
ရွာက္မႈအရာရွိထံမွ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ 
အေၾကာင္းအရာ 
အားျဖည့္ေပးမႈ = ေမတၱာျဖင့္ 
ကုန္က်စရိတ္စင္တာ- 
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို 
ေဒသသံုးဘာသာစကားသို႔ 
ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း

01.02.10 01.03.10 လူသားအရင္းအျမစ္မန္ေနဂ်ာ စကားျပန္ 4 နာရီ @ တစ္နာရီလွ်င္ $30 
= $120 ကုန္က်စရိတ္စင္တာ- 
လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား

က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကုိ ရုပ္ပံုျဖင့္ 
ရွင္းျပႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈ

01.02.10 01.03.10 ျပန္ၾကားေရး အရာရွိ စာရြက္၊ ေဘာပင္မ်ား၊ 
ေနာက္ဆံုးထုတ္ကုန္၏ 
အလႊာအဆင့္ဆင့္

မိတၱဴ 200 @ 
မိတၱဴတစ္ခုလွ်င္ $2 = $400 
ဆက္သြယ္ဆက္ဆံမႈအရာရွိ 
ကုန္က်စရိတ္စင္တာမွ 
ေမတၱာျဖင့္ အားျဖည့္ေပးမႈ - 
ျပန္ၾကားေရး

လံုေလာက္ေအာင္ 
ေကာင္းမြန္ေရး လမ္းညႊန္ 
စာရြက္စာတမ္းထဲတြင္ 
လူထုအေျချပဳ အၾကံျပဳ၊ 
တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကုိ 
သတ္မွတ္ထည့္သြင္းမႈ 
12(2007)

01.02.10 01.05.10 လူသားအခ်င္းခ်င္းစာ 
နာေထာက္ထားေရး 
တာဝန္ခံမႈ အဓိကအခ်က္

အသိေပး သင္ပုန္းမ်ား၊ 
ေလာ့ခ္ခ်ႏိုင္ေသာ 
အႀကံျပဳခ်က္ပံုး၊ တုန္႔ျပန္သ
ည့္နည္းလမ္းကိုေရြးခ်ယ္ရ
န္ လူထုႏွင့္အတူ အုပ္စုလုိက္ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အေလးေပး 
ျပဳလုပ္ပါ...စသည္ျဖင့္

လူသားခ်င္းစာနာေ 
ထာက္ထားေရး 
တာဝန္ခံေဆာင္ရြက ္
သည့္အဖြဲ႔၏ လက္ရွိ 
လုပ္ေနသည့္အလုပ္ထဲသုိ႔ 
ဆြဲသြင္းထားသည္

ေဘးကင္းၿပီး 
လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရွိေသာ 
အၾကံျပဳခ်က္ကုိ ေအဂ်င္စီသုိ႔ 
မည္သုိ႔တင္ျပရမည္ အပါအဝင္ 
က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကုိ 
လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း 
ျဖန္႔ခ်ိျခင္း

01.05.10 ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ လူသားခ်င္းစာနာေ 
ထာက္ထားေရး 
တာဝန္ခံလုပ္ေ 
ဆာင္ေနသည့္ အဓိကအဖြဲ႔မွ 
ေစာင့္ၾကည္ကြပ္ကဲေနေသာ 
ကြင္းဆင္းေဆာင ္
ရြက္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းအားလံုး

အထက္ပါအတိုင္း မ/ရွိ

ေအဂ်င္စီ X ထံမွ နမူနာ MAP - ဥပမာသက္သက္သာ
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အရင္းအျမစ္ 21- အနိမ့္ဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နမူနာ MAP

စံႏႈန္း အစားအစာအစီအစဥ္အတြက္ စံႏႈန္း 2- အစားအစာမျဖန္႔ေဝမီ၊ ျဖန္႔ေဝစဥ္၊ ျဖန္႔ေဝၿပီးေနာက္ပုိင္း ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ 
ဂုဏ္သိကၡာကုိ ဦးစားေပးရမည္

ညႊန္ျပခ်က္/မ်ား ညႊန္ျပခ်က္ B- အစားအစာျဖန္႔ေဝသည့္ ေနရာသုိ႔ အသြား၊ အျပန္ျပဳလုပ္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဘးကင္းၿပီး သြားရလာရ လြယ္ကူေစရန္
ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ေအဂ်င္စီသည္ ညႊန္ျပခ်က္ ေအ ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေနစဥ္တြင္ (လိုအပ္ပါက သင့္ေလ်ာ္သည့္လံုၿခံဳေရး ထားရွိထားေသာ ေဘးကင္းသည့္ဧရိယာတြင္ 
တည္ရွိေသာ ျဖန္႔ေဝေရး ေနရာမ်ား) ၎တုိ႔သည္ ပစၥည္းျဖန္႔ေဝသည့္ ေနရာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေဘးကင္းမႈကုိသာ အကဲျဖတ္ထားၿပီး 
ထုိေနရာသုိ႔ အသြား၊ အျပန္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ အဓိကအုပ္စုမ်ားက 
အိမ္အျပန္လမ္းေၾကာင္းသည္ အျမဲတမ္း ေဘးကင္းမႈ မရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အစားအစာေပးေဝးေရး အစီအစဥ္မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကေသာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလး ဦးေဆာင္ေနသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ ကေလးမ်ားသည္ တုိက္ခုိက္ခံရၿပီး ၎တုိ႔၏ အစားအစာမ်ား ခုိးယူခံရေၾကာင္း
အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ညႊန္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီေစရန္ 
အစီအစဥ္ဆြဲထားေသာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ

စတင္ရက္ ၿပီးဆုံးရက္ တာဝန္ရွိသူ လိုအပ္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ား ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္

အစားအစာ ေပးေဝေရး 
အစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 
ေဒသတြင္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ 
အကဲျဖတ္မႈမ်ားကုိ 
ထဲထဲဝင္ဝင္ျပဳလုပ္ရန္ 
ကာကြယ္ေရး အရာရွိအား 
ညႊန္းဆုိျခင္း။

20.09.10 10.10.10 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အရာရွိထံ ကုိးစားႏိုင္ေသာ 
အစားအစာ ျဖန္႔ေဝေရး 
အစီအစဥ္ မန္ေနဂ်ာ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အရာရွိ/ အဖြဲ႔

မရွိ - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ 
က္ေရးအဖြဲ႔မွ ေမတၱာျဖင့္ 
အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း 
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္အတူ 
ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ 
အကဲျဖတ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို 
ျပန္သံုးသပ္ပါ

10.10.10 12.10.10 ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာ 
က္ေရးအရာရွိ၊ 
လံုၿခံဳေရးအရာရွိ၊ 
အစားအစာ ျဖန္႔ေဝေရး 
အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ၊ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

မ/ရွိ မ/ရွိ
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အရင္းအျမစ္ 22- ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း

အရင္းအျမစ္ 22- ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး 
အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း သင္တန္း
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း

ေက်းဇူးျပဳ၍ အခ်နိ္ငါးမိနစ္ေပးၿပီး ေအာက္ပါ စစ္တမ္းကို ေျဖဆုိေပးပါ။ သင္ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည့္အေပၚတြင္ သင္၏ ပုဂၢ ိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေဖာ္ျပေပးရန္အျပင္ အနာဂတ္တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ၏ မည္သည့္အပိုင္းကို ပိုမိုျပဳျပင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအဖြ ဲ႔မွ သိႏိုင္ရန္ အဆံုးတြင္ စစ္တမ္းအား 
ထပ္မံ ေျဖဆိုႏုငိ္ပါသည္။ အခ်နိ္ေပး၍ ေျဖဆုိသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

စစ္တမ္းေျဖဆုိသည့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူ၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္အက်ဥ္း-

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မ်ား၏ အမည္ -

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူ၏ က႑ - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး – အစားအစာဖူလုံေရး – WASH – NFI/အမိုးအကာ – က်န္းမာေရး – CCCM – ပညာေရး - အျခား

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူ၏ ဂုဏ္ပုဒ္/ရာထူး -

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူသည္ ေအာက္ပါအဖြ ဲ႔အစည္းမွ ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္- UN – ႏိုင္ငံတကာ NGO – ျပည္တြင္း NGO – အစိုးရ

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူသည္ - ႏုငိ္ငံသားခံယူထားသူ – ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္သည္

ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူသည္ ေအာက္ပါတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္သည္- ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သင္တန္း - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို 
ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း သင္တန္း - တစ္ခုမွ် မဟုတ္

1. ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇႏိႈငိ္းထည့္သြင္းျခင္းဆုိတာဘာလဲ။ သင္၏အစီအစဥ္မ်ား/ပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္တာဝန္မ်ားအတြက္ ၎က မည္ကဲ့သို႔ 
အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သနည္း။

2. ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပါင္းစပ္ညႇႏိႈငိ္းထည့္သြင္းျခင္း၏ အဓိကအခ်က္မ်ားထဲမွ သင္သိသည့္ အခ်က္အခ် ိဳ႕မွာ မည္သည္တို႔ျဖစ္သနည္း။ 

3. ပေရာဂ်က္ကာလအတြင္း သင္၏ အကူအညီေပးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ထဲသုိ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို မည္သုိ႔ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းမည္ကုိ ခိုင္လုံေသာ 
ဥပမာ (4) ခု ေပးပါ။

1.

2.

3.

4.
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အရင္းအျမစ္ 22- ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး အႀကိဳ/ေနာက္ပိုင္္း စစ္တမ္း

မွန္ သို႔မဟုတ္ မွား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား။
အေျဖမွန္ကို ဝုိင္းေပးပါ။ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုမွန္ကန္ေစရန္အတြက္ေဖာ္ျပခ်က္ တစ္ခုလံုးသည္ မွန္ကန္ရမည္/ဆက္လက္မွန္ကန္ေနရမည္။

1. ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ကာကြယ္ေရးက႑မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

 မွန္ - မွား

2. ထိခုိက္ခံရသည့္လူထုတြင္ လက္ရွ ိ ဝန္ေဆာင္မႈ တည္ရွမိႈႏွင့္ တည္ေနရာမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ရွပိါက၎တုိ႔သည္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝစြာ ရယူအသံုးျပဳႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။ 

 မွန္ - မွား

3. စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း သင္၏ပေရာဂ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ထိခုိက္ခံရသည့္/အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသိည့္ လူစု၏ ေဘကင္းေရးႏွင့္ 
ဂုဏ္သိကၡာ ျပႆနာမ်ားထက္ အျခားအရာမ်ားကုိ ဦးစားေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 မွန္ - မွား

4. ေအဂ်င္စီ/အဖြ ဲ႔အစည္းသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွပိါက 
ပေရာဂ်က္ဒီဇိုင္းေရးဆြစဲဥ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္အတြင္း အက်ဳးိခံစားခြင့္ရွသိူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္းသည္ မလုပ္မေနလုပ္ရမည့္အရာ မဟုတ္ပါ။ 

 မွန္ - မွား

5. ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရ သို႔မဟုတ္ ျမင္ေတြ႔ရပါက သားေကာင္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူတုိ႔၏ အမည္ႏွင့္ အေထာက္အထားအပါအဝင္ တတ္ႏုငိ္သမွွ် 
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းသင့္သည္။ 

 မွန္ - မွား
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အရင္းအျမစ္ 23- သင္႐ိုးအကဲျဖတ္ျခင္း

အရင္းအျမစ္ 23- သင္႐ိုးအကဲျဖတ္ျခင္း
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း သင္တန္း

သင္႐ိုးအကဲျဖတ္ျခင္း စာ႐ြက္

အမည ္(ဆႏၵရွမိွ ထည့္ပါ)-

အဖြ ဲ႔အစည္းႏွင့္ ရာထူး (ဆႏၵရွမိွ ထည့္ပါ)-

က်ား၊ မ-

ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား သင္မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ သေဘာတူသည္ သို႔မဟုတ္ မတူသည္ကို ေဖာ္ျပရန္ စက္ဝုိင္းဝုိင္းပါ။

1. ေဖာ္ျပပါရလဒ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈအတြင္း ရရွ ိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ 

     အနည္းငယ္

 လံုးဝ 1 2 3 4 5 အျပည့္အဝ

2. သင္တန္းတက္ရသည့္ ကြၽႏ္ုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ သင္တန္းကာလအတြင္း ရရွခိဲ့သည္။

     အနည္းငယ္

 လံုးဝ 1 2 3 4 5 အျပည့္အဝ

3. သင္တန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရိွၿပီး ခက္ခဲမႈ ရွသိည္

     အနည္းငယ္

 လံုးဝ 1 2 3 4 5 အျပည့္အဝ

4. ေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္းအရာကုိ လံုေလာက္စြာ ၿခံဳငံုမိသည္

     အနည္းငယ္

 လံုးဝ 1 2 3 4 5 အျပည့္အဝ

5. အေထာက္အကူေပးေသာ ပစၥည္းမ်ား (ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပ္၊ လက္ကမ္းစာေစာင္) သည္ အသံုးဝင္ပါသည္

     အနည္းငယ္ အသံုးဝင္သည္

 လံုးဝ 1 2 3 4 5 အလြန္အသံုးဝင္သည္

6. သင္တန္းဆရာမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရိွသည္

     အနည္းငယ္

 လံုးဝ 1 2 3 4 5 အျပည့္အဝ

7. သင္ၾကားပုိ႔ခ်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားလည္း (အဖဲြ႕ငယ္လုပ္ေဆာင္မႈ၊ စာသင္ၾကားပို႕ခ်ခ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္) ထိေရာက္မႈရိွပါသည္

     အနည္းငယ္

 လံုးဝ 1 2 3 4 5 အလြန္

8. ကြၽႏ္ုပ္သည္ သင္တန္းေၾကာင့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပုိမုိသေဘာေပါက္ နားလည္လာသည္

     အနည္းငယ္

 လံုးဝ 1 2 3 4 5 အလြန္

9. ကြၽႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း အသံုးျပဳႏုငိ္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကုိ ဤသင္တန္းမွ ရရွခိဲ့သည္။

     အနည္းငယ္

 လံုးဝ 1 2 3 4 5 အလြန္
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10.  ဤသင္တန္းသည္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားအား ကူညီေပးရာ၌ ကြၽႏ္ုပ္၏ ယံုၾကည္မႈ အဆင့္မ်ားကုိ 

တုိးပြားေစသည္။

     အနည္းငယ္

 လံုးဝ 1 2 3 4 5 အလြန္

11.  ကြၽႏ္ုပ္၏ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္ကုိ စိတ္ဓာတ္လံႈ႕ေဆာ္ေပးသည့္ အဆင့္သည္ 
ျမင့္မားသည္

     အနည္းငယ္

 လံုးဝ 1 2 3 4 5 အလြန္

12. သင္တန္းအတြက္ ခြင့္ျပဳထားေသာအခ်နိ္သည္

     အေနေတာ္ျဖစ္သည္

 မ်ားလြန္းသည္ 1 2 3 4 5 နည္းလြန္းသည္

13. ၿခံဳငံုေျပာရလွ်င္ သင္တန္းသည္

     ေကာင္းမြန္ပါသည္

 ညံ့သည္  1 2 3 4 5 အလြန္ေကာင္းပါသည္

ဦးစားေပးသည့္ အခ်က္မ်ား - သင္တန္း၏ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းက သင့္အတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အသံုးဝင္ဆံုးအပိုင္း ျဖစ္ပါသလဲ။ အဘယ္ေၾကာင့္ 
အသံုးဝင္ပါသလဲ။

အနည္းငယ္သာ ပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ား - သင္တန္းတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာ အနည္းငယ္သာပါဝင္ပါသလဲ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အတြက္ မည္သည့္အပုိင္းက 
အဖုိးမတန္ပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ဤသင္တန္း ပုိမုိ တုိးတက္ေစရန္ မည္သို႔ေသာအၾကံ ဥာဏ္မ်ား ေပးလိုသနည္း။

ဤသင္တန္းတြင္ ပါဝင္လုိက္ျခင္း၏ ရလဒ္အျဖစ္ ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ သင္၏ စိတ္ကူးမ်ား / အယူအဆမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည္ဟု 
ခံစားမိပါသလား။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ရွင္းျပၿပီး ဥပမာမ်ား ေပးပါ

အျခားမွတ္ခ်က္မ်ား ရွပိါသလား။
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ 1- စကားလံုး အတိုေကာက္မ်ား
AAP ထိခုိက္ခံရသည့္ လူစုမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈ

AIDS ခုခံအားနည္းေသာ ေရာဂါလကၡဏာစု

AoR တာဝန္ယူမႈနယ္ပယ္

CAR ဗဟုိအာဖရိက ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ

CBOs လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

CCCM စခန္းခ်ရန္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စခန္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ

CFW ေငြသားရရွိရန္ အလုပ္လုပ္ျခင္း

CPWG ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕

ECHO
ဥေရာပေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကူညီေပးေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာန

EH သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး

ERW ေပါက္ကြဲေစႏိုင္ေသာ စစ္ပြဲ အၾကြင္းအက်န္အစအနမ်ား

GBV က်ား/မဆိုင္ရာ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္ျခင္း

GPC ႏိုင္ငံတကာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစုအဖြဲ႔

HC လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သူ

HCT လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအဖြဲ႕

HIV လူသားမ်ား ခုခံအားက်ဆင္းေစေသာ ဗိုင္းရပ္စ္

HLP အိမ္ရာ၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံု

IASC အစုအဖဲြ႕ဝင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ

ICC အစုအဖြဲ႕ဝင္ အခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ICRC ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအသင္း

IDP ျပည္တြင္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းဒုကၡသည္မ်ား

IHL ႏိုင္ငံတကာ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒ

MAP ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းေရး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈ အစီအစဥ္

MHPSS စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈစိတ္ပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အကူအညီ

NFI အစားအစာမဟုတ္ေသာ အရာ

NGO အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္း

OAU အာဖရိကတုိက္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း

OCHCR လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးတာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ရံုး

PFA စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရွးဦးသူနာျပဳမႈ

PSEA လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈႏွင့္လြဲမွားစြာျပဳမႈမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

PWD မသန္စြမ္းသူမ်ား

SGB အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 

SRP မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျပန္ၾကားခ်က္ အစီအစဥ္

STI လိင္မွတစ္ဆင့္ ေရာဂါကူးစက္ျခင္း

UN ကုလသမဂၢ

UN OCHA လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရာ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢရံုး

UNFPA ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ကမ႓ာ့လူဦးေရဆိုင္ရာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔အစည္း

UNHABITAT ကမၻာ့ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ လူသားမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္မႈ အစီအစဥ္

UNHCR ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း

UNICEF ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔အစည္း

UNMAS ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢ မိုင္းဗံုးျပႆနာဆိုင္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ

WASH ေရ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး

WRC အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္ ေကာ္မရွင္

WVI ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကမာၻ႔ေရးရာအျမင္
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ကူညီေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (2009)။ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အတူ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ- လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္အသီးသီး၌ ရပ္ရြာအေျချပဳ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္းအတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာထားသည့္ လက္စြစဲာအုပ္
http://www.actionaid.org/australia/publications/safety-dignity-field-manual-integrating-communitybased-protection-across-hum

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား - အားလံုးပါဝင္သည္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား 
မည္သုိ႔ထည့္သြင္းမည္နည္း။
http://www.endexclusion.eu/docs/default-document-library/humanitarian-aid-all-inclusive.pdf?sfvrsn=4

IASC (2010)။ အြန္လိုင္း သင္႐ိုး - မတူကြ ဲျပားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား - တူညီေသာအခြင့္အလမ္းမ်ား အမ် ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းမငယ္ေလးမ်ား၊ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားႏွင့္ 
အမ် ိဳးသားမ်ား အတြက္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္အက် ိဳးရွမိႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း။ 
http://www.iasc-elearning.org

IASC (2008)။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား- သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္စြစဲာအုပ္။

IASC (2005) အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြင္း က်ား/မ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (2014 ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပန္လည္မြမ္းမံသည္)

IASC (2004)။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား။ ဂ်နီီဗာ - IASC.

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈစိတ္ပညာဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ္ IASC လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf

အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ IASC ၏ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈစိတ္ပညာဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား- အစီအစဥ္ မန္ေနဂ်ာက မည္သည္တို႔ကို သိသင့္ပါသလဲ။ (2010)
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-productsproducts&productcatid=22

WHO စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရွးဦးသူနာျပဳမႈ - ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္မႈ
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf

WHO စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရွးဦးသူနာျပဳမႈ - ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကုိပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနႏွင့္ အသားက်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ 
သင္တန္းပုိ႔ခ်သူမ်ား၏ လက္စြစဲာအုပ္
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_eng.pdf

ICRC (2013)။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ အျခား အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အသံုးခ် စံႏႈန္းမ်ား
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0999.htm

ICRC (2014)။ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အီလက္ထေရာနစ္ပံုစံ ေလ့လာသင္ယူျခင္း အပါအဝင္ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒ 
မီဒီယာပလက္ေဖာင္း။
http://www.icrcproject.org/elearning/index.html

ႏုငိ္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ (2013)။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း သင္တန္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီသူ၏ 
လမ္းညႊန္စာအုပ္ 

အျပန္အလွန္ အက် ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္း (2004) ကာကြယ္ေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္း ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာစာနာေထာက္ထားမႈႈ အေထာက္အပံ့ 
အကူအညီမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အျပန္အလွန္အက် ိဳးျပဳမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြ ဲ႔။ လက္ေတြ႕ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ။ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ စာနာေထာက္ထားမႈ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္စာအုပ္

http://www.actionaid.org/australia/publications/safety-dignity-field-manual-integrating-communitybas
http://www.endexclusion.eu/docs/default-document-library/humanitarian-aid-all-inclusive.pdf?sfvrsn=4
http://www.iasc-elearning.org
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ကေလးသူငယ္မ်ားအား အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ထားရိွမႈ
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/emergencies-toolkit

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္ျခင္းအတြက္ အစုအဖြ ဲ႔ဝင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး အနိမ့္ဆုံး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3752.pdf

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းအတြက္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား
http://www.unicef.org/iran/Minimum_standards_for_child_protection_in_humanitarian_action.pdf

ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္ ေကာင္စီ (NRC)၊ ယာယီစခန္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ နည္းအျဖာျဖာ၊ 2008

Oxfam GB (2009)။ ျပည္သူမ်ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း - ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသင္တန္း စုစည္းမႈ။

လိင္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ အေရးကိစၥမ်ား- အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္း
http://www.globalhealthhub.org/2011/11/13/sex-and-age-disaggregated-data-in-humanitarianemergency-response/

Slim, H. and A. Bonwick (2005)။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း- လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ ALNAP လမ္းၫႊန္စာအုပ္။ 
လန္ဒန္ - ALNAP။

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ “အႏၲရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ေဘးကင္းမႈ”၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ေမာ္ဂ်ဴးမ်ားအပါအဝင္ Sphere 
အီလက္ထေရာနစ္ ေလ့လာသင္ယူေရး သင္႐ိုး 
www.sphereproject.org/learning/e-learning-course/

အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
ေအာက္ပါတို႔တြင္ ၾကည့္ရႈပါ-

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ။ 'လူ႔အခြင့္အေရး ဦးစားေပးေရွ႕တန္းတင္မႈ' လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္။ 
http://www.un.org/sg/rightsupfront/

ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ေသာ လူအုပ္စုမ်ားအေပၚ တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ IASC လုပ္ငန္းအစီအစဥ္-
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-common-default&sb=89

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမႈအတြက္ မိတ္ဖက္ျပဳေဆာင္ရြက္မႈ (HAP)
http://www.hapinternational.org

အကူအညီလိုအပ္သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးကူညီေပးေရး အဖြ ဲ႔အစည္း
http://www.peopleinaid.org/resources/

“စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း”- အဓိကက်ေသာ တာဝန္ခံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အမ် ိဳးမ် ိဳးကို ႏိႈင္းယွဥ္သည္။
http://www.sphereproject.org/about/quality-and-accountability-initiatives/

PSEA ႏွင့္ သင္တန္းရင္းျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား-
http://www.pseataskforce.org ;

http://www.interaction.org/work/sea

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ညႊန္ျပခ်က္ မွတ္ပံုတင္စာရင္း
https://www.humanitarianresponse.info/applications/ir

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစုအဖြ ဲ႔မ်ား ခ်တိ္ဆက္ညႇႏိိႈင္းမႈအတြက္ အစုအဖြ ဲ႔ဆိုင္ရာ ကိုးကားခ်က္ ေမာ္ဂ်ဴး၊ 2014

2015 ခုႏွစ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက် တုံ႔ျပန္ေရး အစီအစဥ္ လမ္းညႊန္ခ်က္
http://www.unocha.org/cap/resources/policy-guidance
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