က်ား၊မ တန္းတူညမ
ီ ်ွ ေရးႏွင့္ လူမႈအသိက
ု အ
္ ၀န္းမ်ားအား ထည့္သြငး္ စဥ္းစားျခင္း
(Gender Equality and Social Inclusion – GESI)
ေပါင္းစည္းလုုပင
္ န္းအဖြဲ႔၏လမ္းညႊန္
လူမသ
ႈ ဟဇာတျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ျငိမး္ ခ်မ္းေသာ
လူမႈအသိက
ု ္အ၀န္းမ်ားအား

လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း ျဖစ္ေပၚလာေရးတြင္
ထည့္သြင္း

က်ား၊မ

တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္

စဥ္းစားျခင္းသည္

အဓိကက်ေသာ

အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သကဲသ
့ ႔ို ေပါင္းစည္းလုုပင
္ န္းအဖြ႔သ
ဲ ည္ GESI ကို ရန္ပုေ
ံ ငြေထာက္ပံ့ေသာ စီမက
ံ ိန္းတိုငး္ တြင္
ထည့္သင
ြ ္းႏိုင္ေစရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားပါသည္။
PSF

၏

မိတ္ဖက္အစည္းမ်ားသည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ အစီအစဥ္ေရးဆဲြျခင္း၊

မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊
အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္

GESI

ကို

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း

သံုးသပ္ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

PSF

သည္

(MEL)

ႏွင့္

က်ား၊မေရးရာကို

မ်က္ကြယ္ျပဳေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္၊ ေခါင္းပံုျဖတ္ ကိုယက
္ ်ိဳးရွာသည့္ လုပ
ု ္ငန္းစဥ္ (သိ)႔ု လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း အားလံုးအတြက္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳေသာ စီမက
ံ ိနး္ မ်ားကို ရန္ပုေ
ံ ငြ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ မဟုုတပ
္ ါ။
GESI သည္ လုုပင
္ န္းလုုပေ
္ ဆာင္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး လုုပင
္ န္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ တန္းတူညီမွ်ေရးကို
အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ၊ အခြင့အ
္ လန္းဖန္တီးေပးေသာ၊ အားလံုးကို သာယာ၀ေျပာေစရန္ ရည္ရြယပ
္ ါသည္။
ရည္ညႊနး္ ခ်က္မ်ားမွာက။ အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္၊ လူမ်ိဳးစုုငယ္မ်ား၊ ဘာသာေရး လူနည္းစုမ
ု ်ားႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံေသာရေသာ အုုပ္စမ
ု ်ားကို
ထည့္မတြက္ဘဲ ခ်န္လွပသ
္ ည့္အရာမ်ားကို ေဖာက္ထြကရ
္ မည္။
ခ။ အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္၊ လူမ်ိဳးစုုငယ္မ်ား၊ ဘာသာေရး လူနည္းစုုမ်ားႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံရေသာ အုပ
ု ္စုမ်ားကို
စနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ
ု ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ ႏွင့္ တန္းတူထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ လုုပေ
္ ဆာင္ရမည္။
၁။ GESI ကို သင့္ လုုပင
္ န္းစဥ္တြင္ ဆန္းစစ္ထည့္သုးံ ျခင္း
အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္၊ လူမ်ိဳးစုင
ု ယ္မ်ား၊ ဘာသာေရး လူနည္းစုုမ်ားႏွင့္ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံေသာရေသာ အုုပစ
္ ုမ်ားကို
သင့္ ျပႆနာရပ္ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနသံုးသပ္ခ်က္၊ က်ား၊မေရးရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ လူမႈေရးအရ
ဖယ္ခ်န္ထားေသာ ျပႆနာမ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။
က်ား၊မေရးရာႏွင့္
လူမေ
ႈ ရးအရ
ဖယ္ခ်န္ထားမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို မိမိအဖြ႔၏
ဲ
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ မည္သ႔ထ
ို ည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ ဆိိသ
ု ည့္
ဆန္းစစ္ခ်က္ကို ရန္ပုေ
ံ ငြ အဆိုျပဳလႊာႏွင့တ
္ ကြျဖစ္ေစ (သိ႔မ
ု ဟုုတ)္
လုပ
ု ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္သည့္
ကနဦးအဆင့္
တြငျ္ ဖစ္ေစ
ပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။
၂။ GESI ကို စီမံကန
ိ ္းေရးဆြစ
ဲ ဥ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္ ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း
သင့္ စီမံကန
ိ ္းတြင္ GESI ႏွင့္ သက္ဆင
ို ္၍ ရွင္းလင္းသည့္ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ထားျခင္း၊ အယူအဆ
သေဘာထား
ေျပာင္းလဲမႏ
ႈ ွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊
တဆက္တည္းတြင္
ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္
လုုပင
္ န္းစဥ္ထဲတင
ြ ္
ထင္ဟပ္ေစရပါမည္။ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ လူမႈအသိုကအ
္ ၀န္းမ်ားအားထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း (GESI) ကို

အေျခခံေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲျပီး GESIကို သင့္၏ လုုပ္ငန္းထဲတင
ြ ္ မည္သ႔ို ေပါင္းစပ္မည္ကို စဥ္းစားပါ။
ဥပမာအားျဖင္…
့
•

•
•

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊
မသန္စြမ္းသူမ်ား၊
လူငယ္၊
လူမ်ိဳးစုင
ု ယ္မ်ား၊
ဘာသာေရး
လူနည္းစုမ
ု ်ားႏွင့္
ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံေသာရေသာ အုုပစ
္ ုမ်ား အဓိပၺါယ္ျပည့္၀စြာပါ၀င္ေရးတြင္ ဟန္႔တားထားေသာ အရာမ်ားကို
မည္သ႔ို ေက်ာ္လႊားမည္ကို အားထုုတရ
္ မည္။
GESI ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈကို အစဥ္တစိက
ု ္ တိးု ျမွင့ရ
္ န္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ အာင္ လုပ
ု ္ေဆာင္မ၊ႈ
က်င့္သုးံ မႈကို မည္သ႔ို စတင္လုပ္ေဆာင္မည္နည္း။
သင့္ စီမက
ံ ိန္းသည္ မညီမွ်မႈ၊ အခြင့အ
္ ာဏာ ဆက္သြယမ
္ ႈ၊ အင္စတီက်ဴ႕ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံု
ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ က်ား၊မ တန္းတူညမ
ီ ွ်ေရးႏွင့္ လူမႈအသိက
ု ္အ၀န္းမ်ားအား ထည့္သြင္း
စဥ္းစားျခင္းလုုပင
္ န္းစဥ္ အျဖစ္မည္သ႔ေ
ို ျပာင္းလဲမည္နည္း။

၃။ GESI ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္ သြငး္ ျခင္း
GESI ကို ေျပာင္းလဲမဆ
ႈ ိုငရ
္ ာ သီအိုရတ
ီ ြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျခင္းသည္ GESI ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျပာင္းလဲရန္
ရည္မွနး္ ထားခ်က္မ်ား
ပိုမိုရင
ွ ္းလင္းလာျပီး
ရည္မန
ွ ္းခ်က္ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ႏင
ို ္မည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာေရးတြင္
က်ား၊မ၊ အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈ စသည့္အေျခအေနမ်ားသိရန္ ထည့္သြင္းျပီး
အခ်က္အလက္မ်ား စုေ
ု ဆာင္းရမည္။ သိ႔မ
ု ွသာ ပိုမိုေကာင္းမြနေ
္ စရန္ မည္သ႔ို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို
သိရွိႏိုင္မည္။
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း စီမံခ်က္မ်ား ထည့္သြငး္ ျခင္း၊ က်ား၊မေရးရာ အသြငေ
္ ျပာင္းလဲေစျခင္း၊
အားလံုးပူးေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊
အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္း
( MEL) တြင္ လုုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ထည့္သင
ြ ္းရမည္။ ေလ့လာသင္ယူျခင္း ေမးခြန္းမ်ားကို GESI တြင္ ေပါင္းစပ္ရမည္။
သင္၏
အစီအစဥ္တိုးတက္လာေစရန္
ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံရေသာ
အုုပစ
္ ုမ်ားႏွင့္
ဆိုင္ေသာ
လူမႈေရးအရ
ဖယ္ခ်န္ထားမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ က်ား၊မေရးရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘာေတြ သင္ယခ
ူ ်င္သလဲ။
၄။ GESI ကို သင့္ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ ကတိက၀တ္တည္ေစျခင္း
အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ

မူ၀ါဒ

ႏွင့္

က်င့္သုးံ သည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္

GESI ကို

ျမွင့တ
္ င္ရမည္။

ကြ်ႏ္ပ
ု ္တ႔မ
ို ွ

မိတ္ဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို အဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္ က်င့္သံုးေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားတြင္ GESI ကိုမည္သ႔ို အသံုးျပဳမည္၊
မည္သိ႔ထ
ု င္ဟပ္ေစရန္ ျပဳလုုပမ
္ ည္၊ မည္သိ႔ျု မွင့တ
္ င္မည္ကို ေျပာျပရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ (ဥပမာ အားျဖင့္ မီးဖြားခြင့၊္
မီးဖြားေနေသာ ဇနီးသည္ကို ျပဳစုေ
ု စာင့္ေရွာက္ရန္ ဖခင္ခြင့၊္ လိင္ပင
ို ္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မဆ
ႈ ိုငရ
္ ာ
မူ၀ါဒ၊ မသန္စမ
ြ ္းမ်ားကို ထည့္သြင္းသည့္ က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။) မိမိအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ မူ၀ါဒႏွင့္ က်င့္ထုးံ မ်ားတြင္
တန္းတူညမ
ီ ွ်ေရးႏွင့္ လူမအ
ႈ သိက
ု ္အ၀န္းမ်ား အားထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း (GESI) ေပါင္းစပ္မႈ လိုအပ္ေသာ နယ္ပယ္
(၃)

ခုက
ု ို

ေရြးခ်ယ္ေစလိပ
ု ါသည္။

PSF

အေနျဖင့္

သင္တ႔ို

ေရြးခ်ယ္ထားေသာ

နယ္ပယ္ကို

ေထာက္ပံေ
့ ပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဆက္သယ
ြ ္ရန္
က်ား၊မ

တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္

ရန္ပုေ
ံ ငြအဆိုျပဳလႊာတြင္

လူမအ
ႈ သိက
ု ္အ၀န္းမ်ားအား

ထည့္သြင္းရန္

ထည့္သြငး္ စဥ္းစားျခင္း

အကူအညီလိုအပ္ပါက

PSF

(GESI)
သိ႔ု

ႏွင့္

သက္ဆိုင္၍

ဆက္သြယႏ
္ ိုင္ပါသည္။

ဆက္သယ
ြ ္မည္ဆိုပါက မေနာင္းလတ္ အား nl@paungsiefacility.org သိ႔ု အီးေမလ္းေပးပိ႔၍
ု ဆက္သယ
ြ ္လက
ို ္ပါ။
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