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ပကျးေူးတင်မှတ်တမ်း 

ဤအေင်းအပမစ် ဖွံ့ ဖဖိုးောေန်အတွက် ကူညီပေးပသာ GBVကုိ တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပေးသူများ၊ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် 

ကွန်ယက်များ၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အပေးေုိင်ော တက်ကကေှုေေ်ှားသူများ၊ နှင့ ် မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများ၊ 

မိန်းကပေးငယ်များအား IRC မှ ပကျးေူးတင်ေှိေါသည်။  

အထူးသပဖင့် ဤအေင်းအပမစ်ကို အသံုးပေု၍ ေက်ပတွ့ေုေပ်ောင်ပနသူများအား ေက်ေက်ေံ့ေိုးကူညီပနပသာ Building 

Local Thinking Global (BLTG) Initiative အဖဲွ့ဝငမ်ျားပဖစ်သည့်  Akina Mama wa Africa, GBV Prevention 

Network, Women’s International Peace Centre, El-Karama, Gender Equality Network – Myanmar နှင့် 

Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa တုိအ့ား IRC မှ အထူးေင် ပကျးေူးတင်ေှိေါသည်။ 

BLTG အဖဲွ့ဝငမ်ျားသည် အပေးပေါ် အပပခအပနတွင် GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေငေ်ငပ်ခင်းနှင့် တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပခင်း၌ 

အမျိုးသမီးများ၏ ပပောင်းေဲပနပသာ ပခါင်းပောင်မှုစမွ်းေည်ကုိ ပမင့်တင်ပေးေန် ေည်ေွယ်ပသာ ပအဂျင်စီများ၏ 

ကမ္ဘာေံုးေုိင်ော ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ေဏာမပပခေှမး်တစ်ခတွုင် အတူတကွ ေါဝင်ေုေပ်ောင်သည့်အတွက် အထူးေင် 

ပကျးေူးတင်ေှိေါသည်။ ကျွနုေ်တုိသ့ည် အပေးပေါ် အပပခအပနများနှင့် ထိခိုက်ေယွ်ပသာ အပပခအပနများတွင် 

အေုေ်ေုေပ်နပသာ ပေသေုိင်ော- နုိင်ငေံုံးေုိင်ော ကွနယ်က် အဖွဲ့အစည်းများ၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အပေးများကုိ 

ပတာင်းေုိသမူျား၊ တက်ကကေှုေေ်ှားသူများ၊ ေညာေှငမ်ျား နှင့ ် အပပခခံ ေူတန်းစားများေုိင်ော အဖဲွ့အစည်းများပဖစ်၍ 

အမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကပေးငယ်များအား ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်ပခငး်နှင့် စမွ်းေည်ပမင့်တင်ပေးပခင်းကို 

ေုေပ်ောင်ေန်အတွက် ကတိသစ္စာပေုထားဖေီးပဖစ်သည်။ BLTG နှင့ ် ေတ်သက်၍ ေုိမုိသေိှိေုိေါက ဤပနောတွင် 

ဝငပ်ောက်ေှာပဖွနိုငသ်ည်။ here.   

IRC အပနပဖင့် အပပခခံ ေုေင်နး်များ ေုေပ်ောင်ပေးပသာ Inbal Sansani, Jennate Eoomkham, Sarah Cornish- 

Spencer, နှင့ ်Ricardo Pla Cordero တ့ုိအားေည်း ေှိုက်ေှဲစွာ ပကျးေူးတင်ေှိေါသည်။ 

၂၀၁၇ ခုနစှက်တည်းက အပမေိကန် ပေည်ပထာင်စု အစုိးေ၏ ေက်ပောင်အပဖစ် BLTG ေဏာမပပခေှမ်းအား 

ေုေပ်ောင်နိုငေ်န် ပထာက်ေံ့ပေးပသာ Bureau of Population, Refugees, and Migration - US Department of 

State ကိုေည်း ပကျးေူးတင်ေှိေါသည်။ 

https://www.akinamamawaafrika.org/
http://preventgbvafrica.org/
http://preventgbvafrica.org/
https://isis.or.ug/
http://www.el-karama.org/
https://www.genmyanmar.org/
https://sihanet.org/
https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/
https://www.state.gov/j/prm/
https://www.state.gov/j/prm/
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နိေါန်း 
ဤ ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စုကို IRC ၏ အပေးပေါ် အပပခအပနတွင် GBV ေိငု်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခငး်နှင့် 

တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခင်း model, assessment tools နှင့်  training package တုိန့ှင့်အတူတဲွမှတ်ေါ။ ၎င်းသည် 

မတူကွဲပေားမှုနငှ့် အားေံုးေါဝင်ပစပခင်း၌ တစ်ခတုည်းေိှသည့် အေင်းအပမစ်တစခ်ုအပဖစ် အသံုးပေုေန်အတွက် အကကုံမပေုေါ။ 

မတူကွဲပေားမှု နှင့ ် ကဏ္ဍပေါင်းစံုမှ ဖိနှိေသ်က်ပောက်မှု ကို တွနး်ေှနေ်န ် ထုိ ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စုတစခ်ုတည်းပဖင့် 

ချဉ်းကေ်ပခငး်သည်  ေူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအား ပန့တဓူဝ ေံုမှန်ေုေ်ပောင်ပနစဉ်အတွင်း အားေံုးေါဝင်ပစေန် 

ပေါင်းစည်း ေုေပ်ောင်ော၌ ကျရှုံးပစနုိင်သည်။ ထုိပ့ကကာင့် ဤေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု၏ မာတိကာကုိ အပေးပေါ် 

အပပခအပနတွင် GBV ေိငု်ော ကကိုတင်ပေငေ်ငပ်ခင်းနှင့် တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခင်း သင်ပထာက်ကူအစုအံား ထေ်မ ံ

ပဖည့်စွက်ပေးသားချိန၌် ၎င်းအထဲတွင ် ပေါင်းစည်းကာ ပေးသားေိမ့်မည်။ ေတ်တပောတွင် ဤအေင်းအပမစ်သည် 

GBVအား တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ောတွင် မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ တက်ကကစွာ 

ေါဝင်ေုေပ်ောင်ော၌ ေစဟ်ာမှုတစခ်ုကုိ ပဖာ်ထုတ်ပေးကာ GBV ေုိင်ော ေှုေေှ်ားပောင်ေွက်ပနသူများအား ၎င်းတ့ုိ၏ 

အသိေညာ၊ စွမး်ေည်များနှင့် သပဘာထား အပမင်များကုိ စစပ်ေးောတွင ်ပထာက်ကူပေးနိငု်ပသာ GBVေုိင်ော အပေးပေါ် 

တံု့ပေနပ်ောင်ေွက်မှု စံေုံစံ၏ အစိတ်အေုိင်းတစခ်ုအပဖစ် အသုံးပေုနုိင်သည်။ ထ့ုိပေင ်၎င်းသည် အပေးပေါ် အပပခအပနတွင် 

GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခငး်နှင့် တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခင်း အစီအစဉတ်စပ်ေျှာက်၌ မတူကွဲပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအား ပထာက်ေံပ့ေးေန် တိကျခုိငမ်ာပသာ ေုေပ်ောင်ချက်များ 

ေုေပ်ောင်ပေးသည်။  

ပနာက်ခံ အပကကာင်းအော 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် မိမကိိုယ်ကုိ ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်ပခင်းတွင် အဓိက တာဝနယ်ူ 

ေုေပ်ောင်သူများ ပဖစ်ကာ အပေးပေါ် အပပခအပနများတွင် GBV အစီအစဉပ်ဖာ်ပောင်ော၌ 

ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်မှုေိငု်ော အန္တောယ်များနှင့် ပပဖေှငး်ချက်များကုိ သတ်မတ်ှပဖာ်ထုတ်ပခင်း ပဖစ်စဉ်တွင ်တက်ကကပသာ 

မိတ်ဖက်များအပဖစ် အဓိက ေါဝင်သည်။ အပေးပေါ် အပပခအပန စတင်သည်နငှ့ ် တစဖ်ေိုင်နက် အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေါဝငပ်ောင်ေွက်ပခငး်နှင့် ေက်ေှမ်းမီနိုငမ်ှုကို ပသချာပစပခင်းပဖင့် GBV အစီအစဉ ်

ပဖာ်ပောင်ပခင်းတွင် ေုိမုိပကာင်းမွနပ်သာ ေောေ်များ ပေါ်ထွက်ောပစေန် GBVေုိင်ော ပေသခံ 

ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်သူများအား Building Local Thinking Global Initiative မှ ပထာက်ေ့ံမှုပေးသည်။  ဤ 

ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စုသည် မတူကဲွပေားပသာ ပနာက်ခံ အပကကာင်းအောများေိှသည့် အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအတွက် ဝန်ပောင်မှုအား ေယူော၌ ကကုံပတွ့နိငု်ပချေိှပသာ ကကီးမားသည့် အန္တောယ်များနှင့် 

အတားအေီးများကုိ ပဖာ်ထုတ်နိုငေ်န် ေည်ေွယ်သည်။  ကျွနု်ေ်တ့ုိ၏ ေည်ေွယ်ချက်မှာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုးမှ ဝနပ်ောင်မှုများအား ေံုပခုံစွာ ေက်ေှမး်မီနုိင်ေန်နှင့် အားေံုးေါဝင်ပသာ GBV 

အစီအစဉ်တွင ်အဓိေ္ပါယ်ပေည့်ဝစာွ ေါဝင်ပောင်ေွက်နိုင်ေန ်ပဖစ်သည်။  

ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အပပခအပနများတွင် မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ ကကုံပတွ့ေပသာ 

ခွပဲခားေက်ေပံခင်း၊ အခက်အခဲများကို GBV ေုိင်ော ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်သူများမှ ပဖာ်ထုတ်ချိနတွ်င ် ၎င်းသည် 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ကျွနေု်တုိ၏့ အစီအစဉ်ထံမ ှ အကျိုးပကျးေူးေေိှပစကာ နဂိမုူေ 

အပပခအပနသ့ုိ ပေန်ေည်ပောက်ေှိေန်နငှ့ ် တုိးတက်ကကီးေွားောေန်အတကွ် ပထာက်ေံ့ပေး၍ အန္တောယ်မေှည်း 

ကာကွယ်ပေးေန် ပသချာပစသည်။1  BLTG တွငေ်ါဝင်ပသာ ပေသခံ ဝန်ပောင်မှုပေးသူများထံမှ ပတာင်းေုိချက်များအေ 

ဤ အေင်းအပမစ်ကို မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များအား အကျိုးသက်ပောက်မှု ေိှပစသည့် 

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-assessment/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
https://gbvresponders.org/building-local-thinking-global/


အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ပအာက်ပဖာ်ပေေါ ဘက်ပေါင်းစုံ မမျှတမှုများအပေါ် ဦးတည်ပေးသားထားသည်။ ၎င်းတုိမ့ှာ ေူမျိုးစ ု သ့ုိမဟုတ် 

ဘာသာပေးေုိင်ော နီှးနွယ်မှု၊ ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာ၊ ေိငစ်တ်ိခယံူချက် တိမး်ညွတ်မှု၊ မသန်စွမး်ပခင်း၊ နှင့် 

အသက်အေွယ်အပေါ် အပပခခံပသာ ခဲွပခားေက်ေပံခငး်တ့ုိပဖစ်သည်။ ဤ အေင်းအပမစ်တွင် ေံုပောက်စွာ 

ပဖာ်ပေထားပခင်းမေိှ၍ ဘက်ပေါင်းစံုမှ မမျှတမှုများအပေါ် အပပခခံသည့် ခွပဲခားေက်ေမံှုကို ပမင့်မားစာွ ပတွ့ကကုံပနေပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ ပနောတုိင်းတွင ်ေိှေိမ့်မည ် ပဖစ်ပသာပကကာင့် ဤေမ်းညွှန်ချက်သည် မပေည့်စံုေါ။  

ထုိအမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များတွင် နုိင်ငမံဲ ့အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၊ ပေွှ့ပပောင်းေုေသ်ားများ၊ 

စးီေွားပေးအေ ေိငေ်ိငု်းေိငု်ော အပမတ်ထုတ်ပခငး်တွင် ေါဝငေု်ေက်ိုင်ပနေသူများ၊ ေိငမ်ှတစေ်င့် ကူးစက်နိုင်ပသာ ပောဂါ 

ခံစားပနေပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ ေါဝင်သည်။  ဤေမ်းညွှနခ်ျက်သည် မပေည့်စံုပသာ်ေည်း 

အမျိုးမျိုးပသာ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အပပခအပနများ၌ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသ့ုိ 

GBV အစီအစဉ ်ပောက်ေှိနုိင်ေန် ၎င်းကုိ ေုိက်ပေျာညီပထွ ပေင်ေင်ပေးသားောတွင ်ကျွမ်းကျင်ေိမ္မာစွာ အသံုးပေုနိငု်မည့် 

အပပခခံမမူျားနှင့် အပေ့အထများကို ပဖာ်ပေထားသည်။ GBV ေုိင်ော ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်ပနသူများမှ 

သီးပခားပခါင်းစဉ်အေိုက် ေက်ေက် ပေ့ောသင်ယူနိုငေ်န်အတွက် ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စုတစခ်ုေံုးတွင် 

ပအဂျင်စီများေုိင်ော ထေ်ပောင်း ေုေင်နး်ေမ်းညွှန်ကုိ ညွှနး်ပေအံကွက်တွင ်ပတွ့နိငု်သည်။   

GBV ေုိင်ော အပေးပေါ် တ့ံုပေန်ပောင်ေွက်ပခင်း အစီအစဉ်၌ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအား ေါဝင်ေုေ်ပောင်ပစေန် အဘယ်ပကကာင့် အပေးကကီးသနည်း။ 

ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အပပခအပနတုိင်းတွင် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ ေိှကကသည်။ 

GBV ေုိင်ော ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်ပနသူများသည် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များတွငေ်ှိပသာ ၎င်းတုိ၏့ 

မတူကွဲပေားမှုတိုင်းကုိ နားေည်ေန် အဖမဲတမ်း ေှာပဖွပေ့ောသင့်ကာ ထုိ မတူကွဲပေားသည့် အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ ကကုံပတွ့ပနေပသာ အန္တောယ်များ၊ အခက်အခဲများနှင့် ေုိအေ်ချက်များကုိ ပဖာ်ထုတ် 

ပပဖေှငး်ပေးနုိင်ေန်၊ နှင့် အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်နုိင်ပသာ GBV အစီအစဉ်ပဖစ်သည်ကို ပသချာပစေန် 

အပေးယူပောင်ေွက်သင့်သည်။  မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် ဝန်ပောင်မှုများ 

ေယူောတငွ် ၎င်းတ့ုိ၏ အခက်အခဲများကို တုိးေွားပစကာ ၎င်းတ့ုိ၏ အင်အား/အာဏာ၊ ပေွးချယ်မှုနှင့် GBV ခံစားေပခင်းမှ 

ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးပခငး်တ့ုိကို ပေျာ့ကျပစသည့် အမျိုးမျိုးပသာ ဖိနှိေမ်ှုေံုစံများကုိ ကကုံပတွ့ပနေသည်။ 

ပေွှ့ပပောင်းပနထုိင်ေပသာ အမျိုးသမီး အချို့နှင့် ပေသခံ အမျိုးသမီးအချို့သည် ၎င်းတုိ၏့ ေူမှုပေးေုိင်ော အေင့အ်တန်း 

သတ်မတ်ှချက်ပကကာင့် ပကာင်းကျိုးေေိှနုိင်၍ ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်ခေံေမိ့မ်ည်။ GBV ေိငု်ော 

ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်ပနသူများမှ ၎င်းတုိသ့ည် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်းေိှ ဘာသာပေး သ့ုိမဟုတ် တုိင်းေင်းသား ေူမျိုးနွယ ်

အများစုနငှ့် ေက်နယွ်ပနသူများ သ့ုိမဟုတ ်HIV ခံစားပနေသူများ၊ သာမာန်ေူများက့ဲသို ့ပေုမူေှုေေ်ှားနုိင်သည်ဟု 

1 GBV ေုိင်ော အပေးပေါ် တ့ံုပေန်ပောင်ေွက်မှု ေောေ် စံေုံစ ံ https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response/ 

“ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ ဖိနှိေ်သက်ပောက်မှု ေိုသည်မှာ ဝိပသသေက္ခဏာနှင့် အင်အား/အာဏာတို၏့

ေက်နွယ်မှုအပကကာင်းကို ပတွးပတာပခင်း ပဖစ်သည်။”  

ကင်မ်ဘာပေ ခေမ်းပောှ။ အနားသတ်မျဉ်းများကို ပေးေွဲပခင်း - အသားပောင်ကဲွ အမျိုးသမီးများအပေါ် 

အကကမ်းဖက်မှု၊ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှုံ ဖိနှိေ်သကပ်ောက်မှု၊ နှင့် နိုင်ငံပေး ဝိပသသေက္ခဏာများ (၁၉၉၄)။  

https://www.racialequitytools.org/resourcefiles/mapping-margins.pdf 

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response/
https://www.racialequitytools.org/resourcefiles/mapping-margins.pdf


အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ခံယူထားပသာ ချို့ယငွ်းချက်ေှိသမူျား၊ ေညာ အေည်အချင်းေှိသူများ၊ ေန့်ကျင်ဖက် ေိငက်ို ကကိုက်နစှသ်က်သူများ၊ 

ေိငန်ှင့် ကျား/မပေးော (ဂျဲနေ်ါ) ထေ်တူကျသူများ စသည့်  ပမင့်မားပသာ ေူမှု စးီေွားပေးေုိင်ော အေင့်အတန်း/အေွှာ မှ 

ေငး်သက်ောသည့် အခွင့်ထူးခံ သက်ေတ်ေိုငး် အမျိုးသမီးများကုိသာ ဝန်ပောင်မှုပေးပနသည် မဟုတ်ပကကာင်းကုိ 

ပသချာပစေမည်။   

ကျယ်ပပောပသာ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ တန်ဖိုးများနှင့် စည်းမျဉ်းများအပေင် GBV ေုိင်ော အပပခခံ စည်းမျဉ်းများ၌ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုးကုိ GBV ေုေင်နး်အစီအစဉ်တွင် ေါဝင်ေုေပ်ောင်မှုအား 

အပထာက်အကူပဖစ်ပစသည့် သတ်မတ်ှထားပသာ ေှုေေ်ှားမှုများ ေုိအေ်သည်။ ဘက်ေုိက်မှုမေှိပခငး် ဟူသည့် 

ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ စည်းမျဉ်းတွင် ခွပဲခားေက်ေံပခင်းမေိှဘဲ ေုိအေ်ချက်တွငသ်ာ မူတည်၍ အကူအညီများ 

ပထာက်ေ့ံပေးေန်အတက်ွ အေှူေှင်များနှင့် ပထာက်ေံ့မှုပေးသည့် ပအဂျင်စီများမှ အတားအေီးများကုိ ပေျာ့ချပေးေန် 

ေုိအေ်သည်။ သ့ုိမှသာေျှင် ေူအုေ်စု အဖဲွ့ဝင ် အားေံုးသည် အပခားသူများနှင့်အတ ူ အသက်ကယ် ဝန်ပောင်မှုများကုိ 

မျှတ၍ တန်းတူပဖစ်စွာ ေက်ေှမ်းမီနိုငမ်ည်ပဖစ်သည်။2  စေီးယား စံချိနစ်နံှုန်းများတွင် အသက်အေွယ်၊ ေိင ် နှင့် 

မသနစ်မွ်းမှုေိုငေ်ာ ခဲွပခားမှတ်သားထားပခင်းသည် အန္တောယ်ကျပောက်နိုငပ်ချေိှသမူျား၏ ေုိအေ်ချက်များကို 

ပဖည့်ေည်းပေးေန်အတက်ွ သိသင့်ပသာ အဓိက ေုိအေ်ချက်တစ်ခပုဖစ်သည်ဟ ု ပဖာ်ပေထားသည်။3  အပေးပေါ် 

တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခငး်တွင် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအား ဖယ်ကျဉ်ထားပခင်းသည် 

ကျန်းမာပေးေုိငေ်ာ ပေဿနာများ၊ ေူမှု-စတ်ိေိုငး်ေုိင်ော အကျိုးသက်ပောက်မှု၊ ေဏ်ောေသူ အပေအတွက်များကုိ 

ပမင့်မားပစသည်။ ခွပဲခားေက်ေံပခငး်၏ ေောေ်သည် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များမှ သူတုိ၏့ အပပခခံ 

ေုိအေ်ချက်များကုိ ပဖည့်ေည်းယူနိငု်ပသာ စွမး်ေည်ကုိ ကန့်သတ်ပေးေုိက်သည့် အကကမ်းဖက်မှု ေုစံတံစမ်ျိုးပဖစက်ာ 

ထေ်မံ၍ အကကမ်းဖက်ခေံနိငု်ပသာ အန္တောယ်ကို တုိးပမင့်ပစသည်။ အားေံုးေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းသည် 

ကျွမ်းကျင်စွမး်ေည်များ မေုိအေ်ဘဲ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်ပခငး်တွင် အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး၏ စွမး်ေည်ပမင့်တင်ပခင်းနှင့် ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်မှုအား တန်းတူညီစွာ ေေိှနုိင်မှုကုိ 

ေံေ့ိးုပေးနုိင်ေန်အတွက် ေှိပနပသာ အတားအေီးများကုိ ပဖာ်ထုတ်ပပဖေှင်းပခင်းပဖစ်သည်။ 

သတိချေ်ေန်။ အပပခအပနတုိင်းတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် GBV ကကုံပတွ့ခံစားနိငု်ပချ 

အပမင့်မားေံုးပဖစ်သည်။ အဘယ်ပကကာင့်ေုိပသာ် ကမ္ဘာတစဝ်ှမ်းတွင် အမျိုးသားများနှင့် ပယာကျ်ားပေးများမှ ခံယူ 

ေေှိပသာ အင်အား/အာဏာနှင့ ်အထူးအခွင့်အပေး ၊ စနစ်ကျပသာ ကျား/မပေးော မညီမျှမှု၊ ကျား/မ ပေးော အပေးသာ 

ေွှမး်မုိးမှုတွင် သူတုိ၏့ အမျိုးသားများထက် နှမိ့က်ျသည်ဟူပသာ သတ်မတ်ှချက်အေင့အ်တန်း တုိပ့ကကာင့်ပဖစ်သည်။  

ဤ အေင်းအပမစ်အား မည်သူမှ အသုံးပေုသင့်သနည်း။ 

IRC ၏ အပေးပေါ် အပပခအပနတွင် GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခငး်နှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် model, assessment 

tools နှင့် training package ကုိ အသံုးပေုပနပသာ GBV ေုိင်ော ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်ပနသူများသည် အပေးပေါ် 

အပပခအပနတွင် GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခငး်နှင့် တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခင်း အစီအစဉမ်ှတစေ်င့် မတူကွဲပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအား ေ့ံေုိးပေးပနသည်ကို ပသချာပစေန်အတွက် ဤ ေမ်းညွှန်ချက် မှတ်စုကို  

2 ADCAP Training, p. 22. https://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-programme/ 
3  စေီးယားစံချိန်စံနှုန်းများ https://www.spherestandards.org/handbook-2018/ 

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-assessment/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-assessment/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
https://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-programme/
https://www.spherestandards.org/handbook-2018/


အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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အသံုးပေုနုိင်သည်။ ဤ ေမ်းညွှန်ချက်မတ်ှစုသည် GBV ေိငု်ော တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် စွမ်းေည်ေှိ၍ ပသချာစွာ 

ပေ့ကျင့်သင်ကကားထားပသာ ပအဂျင်စီများနှင့် GBVကုိ အထူးပေု ေှုေ်ေှားပောင်ေွက်သူများအတွက် ေည်ေွယ်ေါသည်။ 

ဤ ေမ်းညွှနခ်ျက်မတ်ှစုသည် ပေသခံေူထုတွင ် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အကျေ်အတည်း ကျပောက်ောချိန၌် 

အားေံုးေါဝငပ်ောင်ေွက်နိငု်ပသာ GBV အစီအစဉပ်ဖင့် BLTGI အဖဲွ့ဝငမ်ျားမှ အမျိုးသမီးအခွင့်အပေးများ 

ေုေပ်ောင်ပနပသာ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် GBV ေုိင်ော ေှုေေှ်ားပောင်ေွက်ပနသူများကုိ ေ့ေိးုပေးောတွင ် အဓိက 

အသံုးပေုေန် ပေးသားပေုစုထားပခငး်ပဖစ်သည်။   

ဤ ေမ်းညွှန်ချက်မှတ်စုနငှ့ ် ေူးတဲွေါ သင်တန်းေမ်းညွှနသ်ည် GBV ေိငု်ော ေှုေေှ်ားပောင်ေွက်ပနသူများအား 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအတွက် အားေံုးေါဝင်ေုေပ်ောင်နုိင်ပသာ GBV အစီအစဉ်ကို 

အပကာင်အထည်ပဖာ်ပောင်ော၌ ပေန်ေည်သုံးသေ်ေန်၊ ပေ့ောသင်ယူေနန်ှင့် အပေးယူပောင်ေွက်ပခငး်များအတွက် 

ေုစံပံေုပေးေဲွထားသည်။ ဤ အေင်းအပမစ်ကို အသုံးပေုောတွင ် ကျွနု်ေတုိ်အ့ပနပဖင့် သင့်အား ပအာက်ေါအချက်များ 

ေုေပ်ောင်ေန ်တုိက်တွနး်ေုိေါသည်။ 

• အပခားသူများကုိ ပေှာင်ကျဉ်ေါ။ ဤသည်မာှ ကျွနု်ေတ်ိုအ့ပကကာင်းပဖစ်သည်ကို အသိအမှတ်ပေုေါ။ 

ပစတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် အမျိုးသမီး ဝနထ်မ်းများမှ GBV ကုိ တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခငး်တွင် ၎င်းတုိ၏့ ေူမျိုးစေုိငု်ော 

သိုမ့ဟုတ ်ဘာသာပေး၊ ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာ၊ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှု၊ မသန်မစမွ်း၊ အေင့်အတန်း၊ ေူမျိုး၊ 

ကျား/မပေးော တ့ုိကို အပပခခံ၍ မိမကိိုယ်ကုိ ခွပဲခားေက်ေပံခင်းနှင့် အထူးအခွင့်အပေးတ့ုိ ပတွ့ကကုံေေိမ့်မည်။ ၎င်း 

အပတွ့အကကုံနငှ့ ် ဝိပသသေက္ခဏာများကုိ အပခားပသာ အမျိုးသမီးများကသာေျှင် ေုိင်ေိုငသ်ည့်အတွက် 

အားေံုးေါဝငေု်ေပ်ောင်ပခငး်ကုိ ပဘာင်ခတ်ထားမှုကို ပေှာင်ကကဉ်ေါ။ အေုိေါ ကိစ္စေေ်များကုိ 

အပခားသူများထံေွှဲအေ်ပခင်းသည် ဖယ်ကျဉ်ပခင်းနှင့် ခဲွပခားေက်ေပံခင်း ေုစံတံစမ်ျိုးပဖစ်သည်။ ထုိသ့ုိပေုေုေမ်ည့်အစား 

အမျိုးသမီးများအား မတူကွဲပေားမှု၊ ခဲွပခားေက်ေပံခငး်နှင့် အထူးအခွင့်အပေးများတွင် ၎င်းတ့ုိ ကိုယ်ေိငု ်အသိေညာနှင့် 

ေုဂ္ဂိုေ်ပေးေုိင်ော အပတွ့အကကုံများကုိ ပဝမျှနိငု်ေန် အခွင့အ်ပေးများ ဖန်တီးပေးေါ။  

• မိမိကိုယ်ကို သတိပေုေါ။ သင်၏ ဘက်ေုိက်မှုနှင့် အမူအကျင့်များကုိ သတိထားေါ။ အခွင့်ထူးပေးပခင်းနှင့်

ဖိနိှေ်ပခင်းတွင် ဘက်ပေါင်းစံုမှ ေေိှပသာ သင်၏ ကုိယ်ေုိင် အပတွ့အကကုံများကို ပေန်ေည်ထင်ဟေ် သံုးသေ်ေါ။ သင့်တွင်

ေှိပသာ ကန့်သတ်ချက်များကို သိေှိကာ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များမှ ပတွ့ကကုံေပသာ

အန္တောယ်များ၊ အခက်အခဲများအပကကာင်း ေုိမုိပေ့ောသင်ယူောတွင ် အကူအညီေယူေါ။ အေိေုါ မတူကွဲပေားပသာ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေုိအေ်ချက်များနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာများသည်

တစပ်ဖည်းပဖည်း ပပောင်းေဲပဖစ်ပေါ်ပနပသာပကကာင့် ၎င်းတုိ၏့ အပတွ့အကကုံများအပကကာင်း ပေ့ောသင်ယူောတငွ်

ရုိးသားေွင့်ေင်းမှု ေိှေါပစ။

• ေတ်ဝန်းကျင်မှ စနစက်ျပသာ အတားအေီးများနှင့် ေူေဂု္ဂိုေ်ကို ဗဟုိပေုေါ။ GBV ဝန်ပောင်မှုများကို

ေက်ေှမး်မီောတွင ် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များမှ ေင်ေုိင်ကကုံပတွ့ေပသာ အခက်အခဲ

အတားအေီးများနှင့် GBV ကကုံပတွ့နိငု်ပသာ အန္တောယ်များ အားေံုးကုိ တုိးပမင့်ပစသည့် စနစက်ျပသာ မမျှတမှုနငှ့်

ခွပဲခားေက်ေပံခင်းကုိ ထုိအမျိုးသမီးများနှင့ ် မိန်းကပေးငယ်များမှ ပမင့်မားစွာ မည်ကဲ့သို ့ ပတွ့ကကုံပနေသည်ကို

ေှာပဖွေါ။

• မတူကွဲပေားမှုကို အားပေးဂုဏ်ပေုေါ။ ဤအေင်းအပမစ်တွင် ေါဝင်ပသာ အဓိကသတင်းစကား တစ်ခမုှာ ကျွနု်ေတုိ်သ့ည်

GBV အစီအစဉ ် အားေံုးတွင် ေုေပ်ောင်သကဲ့သ့ုိ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များအား

အားသာချက်ကုိ ဗဟိုပေုပသာ ချဉ်းကေ်နည်းပဖင့် ေုေပ်ောင်ေန်ပဖစ်သည်။ ထုိက့ဲသို့ ချဉ်းကေ် ေုေပ်ောင်ပခငး်သည်
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အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ မတူကွဲပေားပသာ ဘဝအပတွ့အကကုံများ၊ ၎င်းတ့ုိ၏ မတူကဲွပေားပသာ 

ဝိပသသေက္ခဏာများပဖင့် ဖဲွ့စည်းထားပသာ အဖဲွ့ငယ်များတွင် သူတုိေ့ေှိပသာ ပသွးစည်းညီညွတမ်ှုနှင့် အပေန်အေနှ် 

ေံေ့ိးုမှုများကို အသိအမှတ်ပေုပေးသည်။ အားသာချက်ကို ဗဟိုပေုပသာ ချဉ်းကေ်ပခင်းသည် အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုးေါဝင်ေုေပ်ောင်ပသာ GBV အစီအစဉပ်ဖစေ်ာပစေန် ဖန်တီးပခင်း၏ 

ပကာင်းကျိုးများကုိ ပမင့်မားစွာ ပဖစ်ပေါ်ပစသည်။  

• ပေ့ောသင်ယူမှုတွင ်ဂတိကဝတ်ပေုေါ။ အုေစ်အုတွင်းေိှ မမျှတသည့် သပဘာထားအပမင်များ၊ ပေ့ောမှတ်သားပခင်း

မေှိသည့် ဘက်ေုိက်မှုများ၊ ခွပဲခားေက်ေပံခင်းနှင့် မမျှတမှု၏ ကဲွပေားပခားနားပသာ ေံုစံများက အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များအား မည်ကဲ့သို ့ အကျိုးသက်ပောက်ပစသည်ကုိ GBV ေုိင်ော ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်ပနသူများမှ

ပေ့ောပနေဲပဖစ်သည်။ ကျွနု်ေတုိ်အ့ပနပဖင့် အချင်းချင်း နားပထာင်ပေးေန်နငှ့် ပေ့ောသင်ယူေန်အတက်ွ

ရုိးသားေွင့်ေင်းကာ အခက်အခဲ အတားအေီးများအား ေယ်ဖျက်ေန်၊ ဝန်ပောင်မှုများအား ေံုပခုံစွာ

ေက်ေှမး်မီခွင့်ကိ ု ေ့ံေုိးပေးသည့် ကုိယ်ေုိင် ကျွမ်းကျင်ောတွင် ေှိပသာ တန်ဖိုးများကုိ ပေးစားေုိက်နာပေးေန်

ဂတိကဝတ်ပေု၍ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုးအပေါ် ခဲွပခားေက်ေပံခငး်များ

အေံုးသတ်ပေးနုိင်ေန ် အတူတကွ ေုေပ်ောင်ေမည်။ ဘာသာပေး၊ ေူမျိုးစ၊ု LGBTQ၊ မသန်မစွမး်၊ နှင့်

အသက်ကကီးသူများေုိင်ော၌ ပေသတွငး်ေိှ ကျွမ်းကျင်သူများသည် ကျွနု်ေတုိ်၏့ ပေ့ောသင်ယူပခငး်တွင် မိတ်ဖက်များ

ပဖစ်သည်။ ေုိမုိပေ့ောသင်ယူနိုငေ်န် အပခားပသာ ေူမှုပေးေိငု်ော တေားမျှတမှုတွင ်ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်ပနသူများနှင့်

ကွန်ယက် တည်ပောက်ထားေါ။
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အဓိေ္ပါယ်ဖွင့ေ်ိုချက်များနှင့် အသုံးအနှုန်းများ 
- ေက်ေှမ်းမီပသာ။ ။ GBV ေုိင်ော တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် ဝန်ပောင်မှုများကို ေက်ေှမ်းမီနိုငသ်ည် ေိသုည်မာှ

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များမှ သူတုိ၏့ ေုိအေ်ချက်များနှင့်အညီ ေံုပခုံစွာ အချိနမ် ီ

ေက်ေှမး်မီ၍ အသံုးပေုခွင့်ေှိပခငး် ပဖစ်သည်။ မသန်မစွမး်သူများ အခွင့်အပေးေုိင်ော ကုေသမဂ္ဂ ပကကပငာစာတမ်းတွင် 

ေက်ေှမး်မီနုိင်စွမး်ကုိ မသန်မစမွ်းသူများသည် အပခားသူများနှင့် တန်းတူ ဝန်ပောင်မှုများ ေက်ေှမး်မီနိုငခ်ွင့် 

ေှိပခင်းကုိ ပသချာပစေန် သင့်ပေျာ်ပသာ အစီအမံများ ပေုေုေပ်ခင်း ဟူ၍ အဓိေ္ပါယ်ဖငွ့ေ်ိုထားသည်။   

- ဘက်ေုိက်မှု။ ။ တစ်စံုတစပ်ယာက် သ့ုိမဟုတ ် တစ်စံုတစခ်ုပေါ်တွင ် ထားေိှသည့် မေုိမုနး်ထား အပမင်/ခံစားချက်။ 

တစခ်ါတစေံ်တွင ် ဘက်ေုိက်မှုများသည် ကျယ်ပေန့်စွာ ေက်ခထံားဖေီးပဖစ်ပသာ ေံုစံအပေါ်တွင ် အပပခခံ၍ 

တုိက်ရုိက်ပဖစ်ပစ သွယ်ဝိကု်၍ပဖစ်ပစ ခဲွပခားေက်ေံပသာ အပေ့အထများနှင့် အန္တောယ်ေိှသည့် 

သပဘာထားအပမင်များကုိ ပဖစ်ပေါ်ပစသည်။ ေူပတာ်ပတာ်များများသည် တိကျပသာ ေူအုေစ်တုစစ်အုပေါ် 

ခွပဲခားေက်ေမံှုကုိ ပဖစ်ပစသည့် ဘဝတစ်ပေျှာက် ထားေိှခ့ဲပသာ ေူမှုပေးေိငု်ော စံသတ်မတ်ှချက်များမှ 

ပဖစ်ပေါ်ောသည့် ၎င်းတ့ုိ၏ ဘက်ေုိက်မှုများကုိ သတိမပေုမိဘဲ ေှိနိုငသ်ည်။ 

- ေိငန်ှင့ ် ကျား/မပေးော (ဂျဲနေ်ါ) ထေ်တူကျသူများ။ ။ ပမွးဖွားသည့်အချိနတွ်င် အများသတ်မတ်ှပေးသည့် 

အမျိုးသမီးပဖစ်ပခင်း ေိငန်ှင့် ကျား/မပေးော (ဂျဲနေ်ါ) ဝိပသသေက္ခဏာများ ထေ်တူကျပသာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး 

သိုမ့ဟုတ ်မိနး်ကပေးငယ်တစဦ်း။ 

- ခွပဲခားေက်ေပံခငး်။ ။ တားပမစ်ထားပသာ အပကကာင်းအောတစ်ခခုုနှင့် ေက်စေ်ပနသည်ဟူပသာ 

အပကကာင်းပေချက်တစခ်ုပဖင့် ကဲွပေားပခားနားပသာ ေုဂ္ဂိုေ်ပေးေုိင်ော အေင့်အတန်းတစ်ခပုကကာင့် ထုိသသူည် 

အပခားသူများထက် ပေျာ့နည်းစာွ မျက်နာှသာပေး ေက်ေံခေံပသာ အချိန ် သ့ုိမဟုတ် အေားတူအပပခအပနတွင် 

တုိက်ရုိက်ခွပဲခားေက်ေံပခငး် ပဖစ်ပေါ်သည်။ သွယ်ဝိုက်ပသာ ခဲွပခားေက်ေံပခငး် ေိသုည်မာှ အပေ့အထများ၊ 

ပေါ်ေစမီျားနှင့ ် ဥေပေများမှ ဘက်ေုိက်မှု မေိှပသာ်ေည်း အချို့ပသာသူများအပေါ်တွင် အချိုးအစားမညီမျှပသာ 

ေိးုကျိုးသက်ပောက်မှုများ ေိှပစသည်။ 

- စမွ်းေည်ပမင့်တင်ပခင်း။ ။ စွမး်ေည်ပမင့်တင်ပခင်းေိသုည်မာှ အမျိုးသမီးများနှင့် ေယ်ပကျာ်သက် 

မိန်းကပေးငယ်များသည် သူတုိ၏့ ဘဝနှင့် ခန္ဓာကိုယ်များအား ထိနး်ပကျာင်းနိငု်ပသာ စွမး်ေည် တုိးတက်ောသည့် 

ပဖစ်စဉ်တစခ်ုပဖစ်သည်။ ေိေုိုေငး်မှာ မိမကိိုယ်ကုိ အားကုိးနုိင်စွမး် တုိးပမင့်ပခင်း၊ ပေဿနာများ ပပဖေှငး်နိငု်ပခင်း၊ 

စမွ်းေည်များ ေေိှပခင်း၊ သူတုိက့ိုယ်ေိုင် အစီအစဉ်များ ချမှတ်နိုငပ်ခငး်ပဖစ်သည်။ စွမး်ေည်ပမင့်တင်ပခင်းသည် မမျှတမှု၊ 

ခွပဲခားေက်ေပံခင်း၊နှင့် ကျား/မ အပပခပေုအကကမ်းဖက်မှုကုိ အကန့်အသတ်မေှိ ေက်ေက်ပဖစ်ပေါ်ေန် 

အားပဖည့်ပေးသည့် အဖဲွ့အစည်းများနှင့် ဖဲွ့စည်းေံုများ အေါအဝင် ၎င်းတ့ုိဘဝများကုိ အကျိုးသက်ပောက်မှုေှိပစသည့် 

အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပဖစ်စဉ်များ၊ နှင့် ပေါ်ေစီများကုိ ေွှမး်မိးုနိငု်ေန်အတကွ် အမျိုးသမီးများအား တတ်စွမး်ပစသည်။ 

ထုိခံယူချက်တွင ် အဓိေ္ပါယ်ပေည့်ဝပသာ ပေွးချယ်မှုများ ပေုေုေန်ိငု်စွမး် ေေှိပစပခင်း၏ အပေးကကီးမှုကုိ ဦးတည်ပသာ 

ေူမှုပေးေုိင်ော ပပောင်းေဲပခငး်အေုေ၌်4  အချိနက်ကာပမင့်စာွ ေုေပ်ောင်ခဲ့ေပသာ သမုိင်းေိှသည်။5 

4 ကွန်းဝဲေ်၊ p. 1. အမျိုးသမီးများအား စွမ်းေည်ပမင့်တင်ပေးပခင်း- မည်သည်က အေုေ်သွင်ပစသနည်း။ အဘယ်ပကကာင့်နည်း။ စီးေွားပေး 

ဖံဖဖိုးတိုးတက်မှုေိုင်ော သုပသတနပေုပခင်း ကမ္ဘာ့ အဖွဲ့အစည်း (၂၀၁၄)  
5  PAL, p. 4. 
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- ဖယ်ကျဉ်ထားပခင်း။ ။ ဖယ်ကျဉ်ထားပခင်းေုိသည်မှာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ဘဝတွင ်

ပတွ့ကကုံနိုငပ်သာ အကကမ်းဖက်မှုနှင့် ခွပဲခားေက်ေံမှု၏ အကျိုးေက်ေိုးပဖစ်သည်။ ကျွနု်ေတုိ်သ့ည် 

ဖယ်ကျဉ်ထားခံေပသာ အုေ်စုများကုိ သိေျှက်ပဖစ်ပစ မသိေျှက်ပဖစ်ပစ တစ်ေင့်နိမ့်ပသာ အပနအထားသ့ုိ 

ပောက်ေှိပစသည့်အပေင် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းတွင် ၎င်းတ့ုိသည် အင်အား/အာဏာေိှပသာ သ့ုိမဟုတ ်

အထူးအခွင့်အပေးေိှသမူျားထက် ေုိ၍ အပေးမေါသည်ဟု ခံစားေပစသည်။  

- ေိငက်ွဲဗဟိုပေု စံ။ ။ ေူတုိင်းသည် ေိငက်ွဲချစ်ခင်သူ (straight) သာပဖစ်သည်ဟူပသာ ထင်ပမင်ယူေချက်အပေါ် 

မူတည်၍ ပေုမူပသာ အမူအကျင့်၊ သပဘာထားများနှင့် စနစမ်ျား။ 

- ဝိပသသေက္ခဏာ။ ။ ဝိပသသေက္ခဏာဟုေုိော၌ တစ်စံုတစပ်ယာက်၏ အပတွ့အကကုံမ ှ ေေိှပသာ 

ကွဲပေားပခားနားသည့် ရှုပထာင့်များ ေါဝင်သည်။ ေူမှုေတ်ဝန်းကျင်ေှိ တစပ်ယာက်ချင်းစီအား 

မည်သူမည်ဝါပဖစ်သည်ကုိ တိကျစွာ ပဖာ်ညွှန်းပေး၍ သီးပခားအုေစ်မုျားသ့ုိ ေက်နွယ်ပစပသာ ၎င်းတုိ၏့ 

သွငပ်ေင်ေက္ခဏာများ (ဥေမာ- အသက်အေွယ်၊ အေင့အ်တန်း၊ ေူမျိုးစ ုစသပဖင့်) နှင့ ်အခနး်ကဏ္ဍများ (ဥေမာ- 

မိခင်၊ အားကစားသမား၊ ပကျာင်းသား၊ ပခါင်းပောင်)ကုိ ေည်ညွှနး်သည်။ တစ်ဦးတစပ်ယာက်အား 

အပခားသူများမှ မည်သို့ပေုမူေက်ေေံု၊ံ ထုိသအူပနပဖင့် ေတ်ဝန်းကျင်အား မည်သို့ရှုပမငက်ာ တ့ံုပေနေ်န် 

ပေွးချယ်သည့်အပေါ် ထုိသ၏ူ သတ်မတ်ှခထံားေပသာ ဝိပသသေက္ခဏာက ေွှမး်မုိးထားသည်။ အချို့ပသာ 

ဝိပသသေက္ခဏာများ (ဥေမာ- အသားအပောင်) သည် အပတာ်အတန် ေူသိများဖေီး အပခားရှုပထာင့်များ (ဥေမာ- 

ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှု) သည် ေုးံပဖတ်ချက်ချခံေပခင်း၊  ပငင်းေုိခံေမှုကုိ ပကကာက်ေွ့ံပခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် 

စတ်ိေဏ်ောတိုပ့ကကာင့် မျှပဝေန် မေံုပခုံသည်ဟု ခံစားေပစနုိင်သည်။6  ဝိပသသေက္ခဏာများသည် မိမိကိုယ်ကုိ 

ပေွးချယ်ထားပခင်း နှင့် ေတ်ဝန်းကျင်မ ှ သတ်မှတ်ခေံပခင်း နှစ်မျိုးစေံုး ပဖစန်ိငု်သည်ကို သတိပေုေန် 

အပေးကကီးသည်။ ဥေမာ- မသန်စွမး် အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် ကုိယ်တုိင် 

မသနစ်မွ်းပဖစ်ပနသည်ဟု မခယံူထားပသာပကကာင့် အပခားသူများမှ မသန်စွမး်အပဖစ် ရှုပမငထ်ားပခင်းသည် 

ထုိသတုိူအ့ား ထိခိုက်နာကျင်ပစသည်။  

- အားေံုးေါဝင်ေုေပ်ောင်ပခငး်။ ။ အားေံုးေါဝင်ပောင်ေွက်ပခငး်ေုိသည်မာှ ေူထုမ ှ အေင်းအပမစ်များနှင့် 

ဝနပ်ောင်မှုများကုိ ေက်ေှမး်မီပခငး်၊ ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းတွင ်ေူထု၏ ေါဝင်ပောင်ေွက်မှု တုိးတက်ောပစေန် 

ေုေပ်ောင်ေပသာ ပဖစ်စဉ်တစခ်ုပဖစ်သည်။ အထူးသပဖင့ ် ဝန်ပောင်မှုများ ေက်ေှမး်မီေန်နငှ့ ်

ေါဝင်ေုေပ်ောင်နိုငေ်န် ပနာက်ထေ်ပဖစ်ပေါ်ောမည့် အခက်အခဲများ၊ တုိးပမင့်ောပသာ အန္တောယ်များနှင့် 

ခွပဲခားေက်ေမံှုများ ပတွ့ကကုံပနေသည့် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များအတွက် 

အားေံုးေါဝငပ်ောင်ေွက်ပခင်းသည် အပေးကကီးေါသည်။ အားေံုးေါဝင်ပောင်ေွက်ပခငး်ေုိော၌ ေူတုိင်းသည် 

ဝနပ်ောင်မှုများမှ အကျိုးပကျးေူးများ ေေိှနုိင်ကာ အဓိေ္ပါယ်ပေည့်ဝစာွ ေါဝင်ေုေပ်ောင်နိုငပ်ခငး်ကုိ 

ပသချာပစေန်အတက်ွ အခက်အခဲများနှင့ ်အန္တောယ်များကုိ တက်ကကစွာ ပဖာ်ထုတ်ပပဖေှငး်ပခင်း ေါဝင်သည်။ ထုိပ့ေင် 

အခွင့အ်ပေးများအတွက် ပေးစားမှုနှင့် ေူထု၏အသံ၊ အေင်းအပမစမ်ျားအား ေက်ေှမး်မီမှု၊ 

အခွင့အ်ေမ်းများအား တုိးပမင့ပ်ေးပခင်းတုိေ့ည်း ေါဝင်သည်။7  

6 ေူထုအသံ ပမင့်တင်ပခင်း၊ ပေှ့ေက်ေုေ်ပောင်ပခင်း။ p. 47 
7 WID ကျွနုေ်တ့ုိ မည်သည့်ပနောတွင် ေိှပနသနည်း။ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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-  ကဏ္ဍပေါင်းစံုမှ ဖိနိှေ်သကပ်ောက်မှု။ ။ ဤ အမျိုးသမီး အခွင့အ်ပေး တက်ကကေှုေေ်ှားမှုေိုငေ်ာ မူပဘာင်အား 

ကင်(မ်)ဘာပေ ခေင်းပေှာမှ ဖနတီ်းခ့ဲကာ8  ၎င်းတွင ်အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် သူတုိ၏့ ေူမျိုးစ၊ု 

ဘာသာပေး၊ ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာ၊ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှု၊ မသန်စွမး်ပဖစ်ပခင်း၊ အသက်အေွယ်၊ 

အေင့်အတန်းနှင့် ေူမျိုးကုိ အပပခခံ၍ ခဲွပခားေက်ေပံခငး် နှင့ ်အကကမ်းဖက်မှုအား ပခားနားစွာ ပတွ့ကကုံေသည့်အပေါ်  

ဖိနိှေ်ချုေ်ချယ်ပခင်း၏ တစခ်ုနှင့် တစ်ခခုိငု်မာစွာ ချိတ်ေက်ပနပသာ 

စနစမ်ျားက မည်က့ဲသို့ အဓိေ္ပါယ်သက်ပောက်ပစသည်ကုိ 

ေှင်းပေထားသည်။ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ ချဉ်းကေ်မှုတစခ်ုတွင ်

အမျိုးသမီးများ အုေ်စုတစစ်၏ု ေုိအေ်ချက်များ သိုမ့ဟုတ် 

အပတွ့အကကုံများကို အပခားတစ်စုနငှ့ ် နှိုင်းယှဉက်ာ 

ဦးစားပေးပခင်းထက်  အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များက 

ကကုံပတွ့ခဲေ့ပသာ မမျှတမှု အပတွ့အကကုံများကုိ 

နားေည်ပေးပခင်းအားပဖင့် ေူမှုပေးေုိင်ော တေားမျှတမှု ေေိှပအာင် 

ေုေပ်ောင်ချက်များ ေုိအေ်သည်။ ေူနည်းစု/ ေူနည်းစမုျား။ ။ 

မည်သည့် အဖဲွ့များသည် ေူနည်းစ ု အုေစ်မုျားအပဖစ် 

သတ်မတ်ှနိုငသ်ည်ေိုပသာ နုိင်ငံတကာမှ သပဘာတူညီထားသည့် 

အဓိေ္ပါယ်ဖငွ့ေ်ိခုျက် မေှိပသးေါ။ ပယဘုယျအားပဖင့် ေူနည်းစမုျားကုိ 

မျိုးနွယ်စု၊ ဘာသာပေး သ့ုိမဟုတ ် ေူမျိုးပေးေုိင်ော 

သမိငု်းပကကာင်းအေ ေူဦးပေ၏ အများစုမ ှ ပခားနားထားပသာ 

အုေ်စုများ အပဖစ် အဓိေ္ပါယ်ဖငွ့ေ်ိခုဲသ့ည်။ ၁၉၉၂ ခုနစှတွ်င ်

အတည်ပေုချမှတ်ခဲ့ပသာ ကုသမဂ္ဂ၏ ေူနည်းစမုျားေုိင်ော 

ပကကပငာစာတမ်းတွင ်ေူနည်းစမုျားအား ဘာသာစကား၊ ဘာသာပေး၊ 

ယဉ်ပကျးမှု၊ ေူမျိုးစု၊ သ့ုိမဟုတ ် ေူမျိုးပေးေုိင်ော 

ဝိပသသေက္ခဏာအပေါ် အပပခခံပသာ အဖဲွ့များကုိ ေည်ညွှနး်၍ 

တုိင်းပေည်မ ှ ၎င်းတုိ၏့ ပဖစတ်ည်မှုကုိ ကာကွယ်ပေးသင့သ်ည်ဟု 

အခိုငအ်မာပပောေုိထားသည်။ ဝိပသသေက္ခဏာများသည် 

ေူနည်းစမုျားအား အပပခအပနတစခ်ုမှ တစ်ခတွုင ်အေွနက်ျယ်ပေန့်စွာ 

သတ်မတ်ှထားသည်။9  အပေးကကီးသည်မာှ ေူမှုပေးအဖွဲ့များသည် 

“ေူနည်းစမုျား”ဟူသည့် ပခါင်းစဉ်ပအာက်တွင် 

သက်ပတာင့်သက်သာပဖစ်သည်ဟု မခစံားေပေ။ အဘယ်ပကကာင့်ေုိပသာ် ၎င်းသည် မျှတမှုေယူောတင်ွ 

အပနှာင့်အယှက်ပဖစ်ပစကာ အာဏာ ေက်နယွ်မှုများကို ေုသံွငး်ဖေီး ေူများစု အုေစ်ထုက် ေုိမုိ တန်ဖိုးနည်းပစပသာ 

သိုမ့ဟုတ ် အားနည်းချက်ပဖစ်ပစပသာ၊  “ထိခိုက်ေွယ်မှု” တ့ုိပဖင့် ေက်စေ်ပနနိုင်ပသာပကကာင့် ပဖစ်သည်။ အေိေုါ 

မပကာင်းပသာ ချိတ်ေက်မှုပကကာင့် ဤ ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု၌ ဘာသာပေးနှင့် တုိင်းေင်းသား ေူမျိုးစု ေက်နယွ်မှု 

ဟူပသာ အသံုးအနှုနး်ကုိ အသုံးပေုထားသည်။ 

8ေိင်နှင့် ေူမျိုးေိုင်ော ဘက်ပေါင်းစုံ အပေးေါပစပခင်း၊ အမျိုးသမီးအပေး တက်ကကေှုေ်ေှားသူ ေူမည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ခွဲပခားေက်ေံမှု 

ေန့်ကျင်ပခင်း အယူဝါေအား အပသးစိတ် သုံးသေ်ပခင်း။ အမျိုးသမီးအပေး တက်ကကေှုေ်ေှားမှုေိုင်ော သီအိုေီနှင့်  ေူမျိုးပေး ခွဲပခားမှု 

ေန့်ကျင်ပသာ နုိင်ငံပေး၊ ကင်မ်ဘာပေ ခေမ်းပေှာ၊ ၁၉၈၉။ 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf 
9UNHCR. အပေးပေါ် အပပခအပနေိုင်ော ေက်စွဲစာအုေ်။  p. 1. 

ဥေမာအားပဖင့် အီေတ်နှင့် ေီးေီးယားတွင် 

ေူမှုပေး အဖွဲ့ငယ်များသည် “ေူနည်းစုများ” 

ဟူ၍ အမည်သမုတ်ခံေပခင်းကို 

သပဘာမကျကကပေ။ ထုိက့ဲသို ့

သုံးနှုန်းခံေပခင်းအတွက် ကန့်ကွကမ်ှုများတွင် 

ပအာက်ေါအချက်တ့ုိ ေါဝင်သည်။ 

- ၎င်းသည် ထိခိုက်ေွယ်မှု၏ 

အပပခခံအပကကာင်းတေားပဖစ်သည်။ 

ေူများစုထက် ေုိ၍တန်ဖိုးနည်းသည် 

သိုမ့ဟုတ် အားနည်းသည်ဟု 

ညွှန်းပေပခင်းပဖစ်သည်။ 

- -၎င်းသည် အင်အား/အာဏာေက်နွယ်မှုကို 

ေုံပဖာ်ကာ ပေည်သူေူထုအကကားေိှ 

စည်းေုံးညီညွတ်မှုကို 

အဟန့်အတားပဖစ်ပစသည်။ 

- -အချို့ပသာ အဖွဲ့များအတွကမ်ူ ပေှးပခတ် 

မက်ေိုေိုပတးမီးယန်း ေူမျိုးစုများမှ 

ေင်းသက်ောသူများ သ့ုိမဟုတ် 

တုိင်းေင်းသား မျိုးနွယ်စုများကဲ့သို့ ၎င်းတို၏့

သမိုင်းပကကာင်း ေင်းပမစ်များသည် 

အယူအေအား အေိေ်သဖွယ် 

ေွှမ်းမိုးပနသည်။ 

- အီေတ်နှင့် ေီးေီးယားေိှ ေူနည်းစုများအား 

ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်ပခင်း 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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- ေါဝင်ပောင်ေွက်ပခငး်။ ။ ေေ်ေွာအသိုင်းအဝုိင်းနှင့် ကျယ်ပေန့်ပသာ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ စနစ်အတွင်း 

ေုးံပဖတ်ချက်ချပခင်းနှင့် ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်ပခငး် နှစ်မျိုးေံုး၌ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ 

အဓိေ္ပါယ်ပေည့်ဝစာွ ေါဝငပ်ခင်း။ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေှိနငှ့ဖ်ေီးပသာ 

အေင်းအပမစ်များနှင့် စမွ်းေည်များကုိ ပမင့်တင်ပေးပခင်းပဖင့်  အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များမှ 

ေါဝင်ပောင်ေွက်ပခင်းသည် ေေ်ေွာ၏ ေဏ်ခနံိငု်မှုကို တုိးတက်ပစသည်။ တစဦ်းချင်းပဖစ်ပစ ပေသခံ အမျိုးသမီး 

ေှုေေ်ှားမှုများ နှင့ ် အဖွဲ့များမှ တစေ်င့်ပ့ဖစ်ပစ ပဘးေဏ်သင့် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းေိှ မတူကဲွပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ ေါဝင်ပောင်ေွက်ပခငး်သည် ပေေှည်တည်တ့ံမှုကို တုိးတက်ပစပခငး်၊ 

ေဏ်ခနံိငု်မှုကိ ု ပမင့်တင်ပေးပခငး်၊ ပေသခံများမှ ေုိင်ေိုင်မှုကို တုိးပမင့်ပေးပခင်း၊ ပေသတွငး်ေိှ စမွ်းေည်များကုိ 

ပမင့်တင်ပေးပခင်းတ့ုိ ပေုေုေန်ိငု်သည်။10  ေါဝင်ပောင်ေွက်ပခင်းသည် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာတွင် 

ေိမုိပုကာင်းမွနပ်သာ ေောေ်များ ေေှိပစ၍ စမွ်းေည်ပမင့်တင်ပခငး်၏ အဓိကကျပသာ အစိတ်အေိုင်းတစ်ခု ပဖစ်သည်။ 

- နာမ်စားများ။ ။ နာမ်စားတစခ်ုေုိသည်မာှ ေူေဂု္ဂို ေ်တစဦ်း စကားပပောပခင်း (ကျွနု်ေ် သိုမ့ဟုတ် သင)် သိုမ့ဟုတ် 

တစစ်ုံတစပ်ယာက်၊ တစ်စုံတစ်ခုက ပပောေုိပခင်းခံေေျှင် (သူမ၊ သူ၊ ၎င်း၊ သူတုိ ့ သိုမ့ဟုတ် ထုိဟာ) ေည်ညွှန်းသည့် 

စကားေံုးတစ်ေံုးပဖစ်သည်။ ကျား/မပေးော ခံယူချက် ပပောင်းေဲထားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအား ပခါ်ပဝါ်ပသာ နာမ်စားသည် သူတုိ၏့ ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာအပေါ် 

အပခားသူများ၏ သပဘာထားအပမင် သိုမ့ဟုတ ်ပမွးဖွားချိန၌် သတ်မတ်ှပသာ ေိငန်ှင့် ကိုက်ညီမှုမေိှခ့ဲချိနတွ်င ်သူတုိက့ 

အခက်အခ ဲ ကကုံပတွ့ေသည်။ ဥေမာအားပဖင့် ကျား/မပေးော ခံယူချက် ပပောင်းေဲထားပသာ  အမျိုးသမီးတစဦ်းအား 

သူမ၏ ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာကို နားမေည်ပသာသူများ သ့ုိမဟုတ် သူမအား ပဖည်းပဖည်းချင်း 

ထိခိုက်နစ်နာပစေုိသမူျား၊ သူမသည် အမျိုးသမီးအပဖစ် မိမိကိုယ်ကို သတ်မတ်ှထားကာ “သူမ” ဟူပသာ နာမ်စားကုိ 

ကကိုက်နစှသ်က်သည်ကို သတိမမူမသိူများမှ “သူ” ဟု ပခါ်ေုိနုိင်သည်။ တစ်ဦးတစပ်ယာက်၏ နာမ်စား(များ)ကို 

ပေးစားစွာ ပခါ်ပဝါ်ပခငး်သည် အားေံုးေါဝင်ပောင်ေွက်ပခင်း၏ ရုိးေှငး်ပသာ ေုေပ်ောင်ချက်တစခ်ုပဖစ်သည်။ 

- သင့တ်င့်ပေျာက်ေတ်ပသာ ပနောထုိင်ခင်း ေုိသည်မှာ မသနစ်မွ်း အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် 

အပခားသူများနှင့် တန်းတူ ေူအ့ခွင့အ်ပေးများနှင့် အပပခခံကျပသာ ေွတ်ေေ်ခွင့်များအား မျှတ၍ 

သက်ပတာင့်သက်တာေိှစွာ ေေှိပနသည်ကို ပသချာပစေန် ေုိအေ်ပနပသာ အထူးကိစ္စေေ်တွင် သင့်ပေျာ်၍ ေုိအေ်ပသာ 

ပေုပေင်မမွ်းမံပခငး်နှင့် ချိနညိှ်ပခင်း ပေုေုေဖ်ေီး ၎င်းသည် အချိုးအစား မညီမျှမှု သ့ုိမဟုတ် ေွနကဲ်ပသာ တာဝန် ယူေန် 

အတင်းအကကေ် ေုေပ်ောင်ပခင်း မဟုတ်ေါ။11 

- ကမ္ဘာေုးံေုိင်ော ေီေိုင်း/ ေက်ေှမ်းမီမှုသည ် ေက်ေှမး်မ ီ ေေိှသည်ကို ပသချာပစသည့် နည်းေမ်းတစ်ခ ု ပဖစ်သည်။ 

၎င်းသည် အထူးပေုထားသည့် ေီေုိင်း သိုမ့ဟုတ ် ပေုပေင်မမွ်းမံပခငး် ေုေ်ပောင်ေန ်မေုိအေ်ဘဲ ပဖစ်နိုငသ်မျှ အများေံုး 

အတိငု်းအတာအထိ ေူအားေံုးမှ အသံုးပေုနုိင်ပသာ  ဝန်ပောင်မှုများ၊ အစီအစဉ်များ၊ ထုတ်ကုန်များ၊  

 10Action Aid, ပေှ့တန်းသို့။ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုင်ော ေှုေ်ေှားပောင်ေွကပ်ခင်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ပခါင်းပောင်မှုစွမ်းေည်အား 

အပပောင်းအေဲပဖစ်ပစပသာ ပဖစ်စဉ်, p. 5 (၂၀၁၆). 

 11CRPD, Art. 2 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ပောင်ေန်/ပေှာင်ေန ်အသုံးအနှုန်းများေိငု်ော သိပကာင်းစောများ 

ပယဘုယျအားပဖင့် သင်သည် မည်သည့် အပခါ်အပဝါ်ကို သုံးစဲွပပောေိေုန် မပသချာပနချိနတွ်င် အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်တုိအ့ား သူတုိ့ ကကိုက်နှစ်သက်သည့် နာမ်စားအေါအဝင် ၎င်းတုိက့ိုယ်တုိင် မည်သည့် အပခါ်အပဝါ်နှင့် 

ဘာသာစကားကို ပခါ်ပဝါ်သံုးစွဲေန် နှစ်သက်သည်ကို ပမးပမနး်ေန် အပေးကကီးသည်။ ဤတွင် ကျွနု်ေတုိ်မ့ ှသင့ပ်ေျာ်ပသာ 

အသံုးအနှုနး်များနှင့် ေတ်သက်၍ ပယဘုယျ ေမ်းညွှနအ်ချို့ကိ ုပဖာ်ပေထားေါသည်။  

ေူများအား အတုိပကာက် အသုံးအနှုန်းများပဖင့် ညွှန်းေုိပခင်းကုိ ပေှာင်ကျဉ်ေါ။ အဘယ်ပကကာင့်ေုိပသာ် ထုိကဲ့သ့ုိ 

ပပောေုိပခင်းသည ် အပခားသူများမှ သူတ့ုိ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ပစနုိင်၍ သူတုိအ့ား ပခါ်ပဝါ်သမုတ်ကာ 

နာမည်တွငပ်စနုိင်သည်။ ေူတစဦ်းတစ်ပယာက်အား ဝိပသသေက္ခဏာတစ်ခပုဖင့်သာ ဥေမာ - မသန်စွမး် အမျိုးသမီး၊ 

ပယာကျ်ာေျာ အမျိုးသမီး စသည်ပဖင့် သတ်မတ်ှပဖာ်ပေပခငး်ကုိ ပေှာင်ကျဉ်ေါ။  

အသုံးပေုသင့်ပသာ အသံုးအနှုန်း ပေှာင်ကျဉ်ေမည့် အသုံးအနှုနး် 12 

အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ  

မသနစ်မွ်း အမျိုးသမီးများ၊ PWDs 

အသက်အေွယ် ကကီးေင့်ပသာ အမျိုးသမီးများ သက်ကကီးေွယ်အို အမျိုးသမီးများ၊ OAPs, 

မတူကွဲပေားပသာ ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာများနှင့် 

ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှုေှိပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ 

ပယာကျင်္ားေျာ၊ အမျိုးသမီး ေိငတူ်ချစ်သူ၊ 

ေိငေ်ိငု်းေိငု်ော ပေုပေင်ပပောင်းေဲထားပသာ 

အမျိုးသားများ၊     

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ ဖယ်ကျဉ်ခံေပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ 

ေိငေ်ိငု်းေိငု်ော အကကမ်းဖက်မှု ပယာကျင်္ားချင်း ေိငေ်က်ေံပခင်း၊ ညစ်ညူးပသာ 

ေိငေ်က်ေပံခငး် 

12စကားေုံး အပေည့်အဝမေါဘဲ အတုိပကာက်များ သုံးနှုန်းပခင်းကို ပေှာင်ကျဉ်ေါ။ PWDs, မသန်စွမ်းသူများ, OAPs,သက်ကကီး ေင်စင်စားများ။ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 

15 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနငှ့် မိန်းကပေးငယ်များ ေင်ေိုင်ကကုံပတွ့ပနေပသာ အန္တောယ်များနငှ့် 

အခက်အခဲများ  

ဤ သင်ခန်းစာအေုိင်းတွင ် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အပပခအပနများတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ 

အားေံုးမှ ပတွ့ကကုံေပသာ၊ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ မမျှတပခင်းများပကကာင့် ေုိမုိေိုးေွားပစသည့် ကျား/မပေးော အပပခပေုပသာ 

အန္တောယ်များနှင့် အခက်အခဲများကုိ အဓိကထား၍ ပဖာ်ပေထားသည်။ ဤ သင်ခန်းစာအေုိင်းတွင် ေထမဦးေုးံအပနပဖင့် 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များမှ ပတွ့ကကုံောနိုင်ပသာ သာမန် အန္တောယ်များနှင့် 

အခက်အခဲများကုိ ပဖာ်ပေထားဖေီး ထ့ုိပနာက်တွင ် ကဲွပေားပခားနားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ် 

အုေ်စုများအတွက် သီးပခား အန္တောယ်များနှင့် အခက်အခဲများကုိ အပေးပေးပဖာ်ပေထားသည်။  

GBV ေုိင်ော ထိပောက်စွာ ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်သူများ ပဖစ်ပစေန် ကျွနု်ေ်တုိသ့ည် အပေးပေါ်အပပခအပနများတွင် 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များမှ ပတွ့ကကုံေပသာ ခဲွပခားေက်ေပံခငး်နှင့် အန္တောယ်များ 

ပေါင်းစေ်မှုများ၊ ေူမျိုးစနုှင့် ဘာသာပေး၊ ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာ၊ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှု၊ အေင့်အတန်း၊ 

မသနစ်မွ်းမှု၊ မျိုးနွယ်စု၊ နှင့် အသက်အေွယ်တုိက့ို အပပခခ၍ံ ဖိနှိေ်မှုများ မည်ကဲ့သိုပ့ဖစ်ပေါ်သည်ကို နားေည်ေမည်။ 

မျိုးစုံပသာ ဖိနှိေ်ချုေ်ချယ်မှု ေုစံမံျား ပတွ့ကကုံေပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် GBV ပတွ့ကကုံနိုင်ပသာ 

အန္တောယ် ပမင့်မားကာ သူတုိ၏့ မူေအပပခအပနသို့ ပေန်ေည်ပောက်ေှိမှုနငှ့ ် အပထာက်အကူများ ေယူောတငွ် 

အခက်အခဲများ တုိးပမင့်စွာ ကကုံပတွ့နိငု်ေါသည်။ 

 မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များမှ ပတွ့ကကုံေပသာ အန္တောယ်များနှင့် အခက်အခဲများးကုိ GBV 

ေိငု်ော ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်သူများမှ သတိပေုမိချိန်တွင ် ၎င်းတ့ုိမှ ထုိအခက်အခဲများကုိ ဖယ်ေှားပေးနုိင်ေန ် အပေးယူ 

ေုေပ်ောင်နိုင၍် အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ အားေံုးမှ GBV ေုိင်ော ဝန်ပောင်မှုများကုိ 

ေက်ေှမး်မီပခင်းကုိ ပသချာပစေါ။ ထ့ုိပေင ် တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပေးပနပသာ ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းေိှ မတူကဲွပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ အားေံုးကုိ ေါဝင်ပစေန် GBV အစီအစဉ်၏ ေုေပ်ောင်နိုင်စွမး်ကုိ 

ပမင့်တင်ပေးေါ။ ၎င်းတ့ုိ၏ တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် အဖဲွ့များအတွငး် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများးအား တက်ကကစွာ 

ေါဝင်ပစသည့် GBV ေုိင်ော ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်သူများတွင ် ေဋေိက္ခ ပဘးေဏ်သင့် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝိငု်းေှိ 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကပေးငယ်များနှင့်အတူ ချိတ်ေက်ပခငး်နှင့် ၎င်းတုိအ့ား နားေည်ပေးပခင်းတွင် 

အကျိုးပကျးေူးေနုိင်ေါသည်။ GBV ေုိင်ော ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်သူများ အားေံုးသည် ကဏ္ဍပေါင်းစံုမှ 

ဖိနိှေ်သက်ပောက်မှုနှင့် မတူကွဲပေားမှု အပကကာင်းကုိ ေုိ၍ ပေ့ောေန် ကတိပေးနုိင်ကာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ပောင်ေွက်နိငု်ေန် အပေးယူေုေပ်ောင်နိုငေ်ါသည်။  

“ယပန့ပခတ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ေှုေ်ေှားမှုနှင့် ကျွနု်ေ်တို့ကုိယ်တိုင်တွင် ေိှပနပသာ စိန်ပခါ်မှုမှာ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ 

ခွဲပခားေက်ေံပခင်းများ၏ ရှုေ်ပထွးမှုများကုိ ပမင်ေွယ်ပအာင် ပေုေုေ်ကာ ကကားဝင်ေုေ်ပောင်ေမည်။ သိုမ့ှသာ 

ဖယ်ကျဉ်ခံထားေပသာ အမျိုးသမီးများသည် ကျွနု်ေ်တို့ပပောေိုပနပသာ ပပောင်းေဲမှုအတွက် မည်က့ဲသို့ 

အကျိုးသက်ပောက်ပစမည်နှင့် ေတ်သက်၍ ေါဝင်ေုေ်ပောင်ောဖေီး အနာဂတ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ေှုေ်ေှားမှု 

ေမ်းပကကာင်းများတွင် ကျွနု်ေ်တို့ ကုိယ်တိုင ်ကတိကဝတ်ပေုထားသည်နှင့်အညီ ေုေ်ပောင်ောတွင်ေည်း ေါဝင်ောနို်င်သည်။” 

မာေှာ ေါေင်း၊ AWID ဖိုေမ်” ကမ္ဘာအနှံပ့ဖစ်စဉ်အား ပေန်ေည်ဖန်တီးပခင်း” ဂွာေောဂျာော၊ မက်စီကုိနိုင်ငံ။ ပအာက်တိုဘာ 

၂၀၁၂။https://www.awid.org/publications/intersectionality-tool-gender-and-economic-justice 

https://www.awid.org/publications/intersectionality-tool-gender-and-economic-justice


အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 

16 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ တုိးပမင့်ောပသာ GBV ပတွ့ကကုံနိုင်သည့် အန္တောယ်များနှင့် 

ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ မမျှတမှုများပကကာင့် ၎င်းတုိ၏့ အင်အား/အာဏာနှင့် ေံုးပဖတ်ချက်ချနုိင်ပခငး်ကုိ မည်ကဲ့သို ့

ထိခိုက်ပစသည်ကို နားေည်ထားပခင်းသည် GBV ေုိင်ော ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်သူများအား သူတုိ၏့ တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်မှုကုိ 

အေျဉ်းသင့်သေုိ ပေုပေင်ပပောင်းေဲောတငွ် ကူညီပေးသည်။ ထည့်သငွ်းစဉ်းစားေမည့် အချက်များမှာ 

• မိသားစနုှင့် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းအား ပထာက်ေံ့ပေးသည့် ယန္တေားများ ေံုးရှုံးပခငး်။ ပနေေ်စွန့်ခာွ

ထွက်ပပေးပနစဉ်အတငွ်း မကကာခဏေုိသေုိ မိသားစုများနှင့် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းများသည် တကဲွတပေားပဖစ်ကာ 

အစဉ်အောအေ ေိှနှင့်ဖေီးပသာ ေေ်ေွာ အပထာက်အေံ ့ ေုစံမံျားသည် အားနည်းသွားတတ်သည်။ ဤက့ဲသိုပ့သာ 

ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်း ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်မှုစနစမ်ျား အားနည်းသွားပခင်းသည် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များသ့ုိ အကျိုးသက်ပောက်မှုေှိပစသည်။ အထူးသပဖင့် သူတုိအ့တွက် အနည်းငယ်ပသာ 

ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်မှုနှင့် အကယ်၍ GBV ပတွ့ကကုံောေါက ၎င်းတုိ ့ ယံုကကည်ေပသာ၊ အကူအညီပတာင်းနုိင်ပသာ 

ေူမာှေည်း အနည်းငယ်သာ ေိှပသာပကကာင့် ေုိ၍ ခက်ခပဲစေါသည်။ အပေးပေါ် အပပခအပနတစ်ခု ပဖစ်ပေါ်ောေျှင် 

အသက်အေွယ်ကကီးေင့်ပသာ အမျိုးသမီးများ၊ ေယ်ပကျာ်သက် မိန်းကပေးငယ်များ၊ အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမး်ပသာ 

မိန်းကပေးငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတုိအ့ား မကကာခဏ အကကမ်းဖက်မှု အန္တောယ် ကျပောက်ပစနုိင်သည့် 

ေူသ ူ သိေှိမှုနည်းပသာ ေေ်ေွာ အသုိင်းအဝုိင်း အဖွဲ့ဝင်များ သ့ုိမဟုတ ် မိသားစုအပေါ် မှခီိေုနိုင်သည်။ အထူးသပဖင့် 

ေိငတူ် ေက်ေပံေးများအား ောေဝတ်မှုပပမာက်သည်ဟု သတ်မတ်ှထားပသာ အပပခအပနမျိုးတွင် မတူကွဲပေားပသာ 

ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာများနှင့် ေိငစ်တ်ိတိမည်ွှတ်မှုေှိပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် 

အကျေ်အတည်းကာေ မကျပောက်မတွီင် ၎င်းတုိ၏့ ပေသအပပခအပနအား ေုိ၍ ေံုပခုံစွာ ေမ်းပကကာင်းပေးေန်အတွက် 

ကွန်ယက်များနှင့် မဟာဗျူဟာများကုိ ဂရုတစိုက် ေံံ့ေိုးတည်ပထာင်နိုင်သည်။ ပနေေစ်ွန့်ခာွ ပပောင်းပေွှ့မှုပကကာင့် 

ဖေိုကဲွသာွးပသာ ၎င်း ကွနယ်က်များနှင့် မဟာဗျူဟာများသည် သူတုိမ့ ှ GBV ကုိ ပတွ့ကကုံနိုငပ်သာ အန္တောယ် 

ပမင့်မားပခင်းနှင့် ထုိသတုိူမ့ှ အကူအညီပတာင်းခံနိုငသ်ူ အပေအတွက် ပေျာ့နည်းသွားပခင်းတုိ့ ပဖစ်ပေါ်ပစသည်။ 

မတူကွဲပေားပသာ ေူမျိုးစနုှင့် ဘာသာပေး အုေစ်တွုင ် ေါဝင်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် 

အထူးသပဖင့် တုိင်းေင်းသား မျိုးနွယ်စု သ့ုိမဟုတ ်ဘာသာပေးတုိက့ ပေသတွငး် ေဋိေက္ခကို ပဖစ်ပေါ်ပစသည့် ပနောတွင် 

သူတုိ၏့ ေူမျိုးပေး သ့ုိမဟုတ် ဘာသာပေး အပပခခံအပေါ် ေစ်မတ်ှထားခံေနိငုသ်က့ဲသို့ GBV အန္တောယ်ကိုေည်း 

တုိးပမင့် ခံစားနိငု်သည်။  

• မှခီိုပခင်းနှင့် ထိနး်ချုေ်မှု။ အမျိုးသမီး သိုမ့ဟုတ် မိန်းကပေးငယ်တစဦ်းသည် သူမ၏ မိဘ သ့ုိမဟုတ် ေက်တွဲပဖာ်အား

အုေ်ထိန်းသူအပဖစ် မှခီိထုားေပသာ ေက်သွယ်ေက်ေမံှုများတွင် အင်အား/အာဏာနှင့် ထိနး်ချုေ်မှုအကကားေှိ

ကိစ္စေေမ်ျားသည် ေုိမုိ ရှုေပ်ထွးနိငု်သည်။ အုေထ်ိနး်သူများအပေါ် မီှခိုမှု တုိးပမင့်ောပစပခင်းပဖင့် မတူကွဲပေားပသာ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအား ေန့်ကျင်အသုံးပေုနုိင်ပသာ အင်အား/အာဏာနှင့် ထိနး်ချုေ်မှု၏

တစခ်ုနငှ့ ် တစ်ခ ု ေက်နွယ်ပေုမသူည့် နည်းေမ်းနှင့် ထူးပခားပသာ နည်းဗျူဟာများတွင် ပအာက်ေါ အချက်များ

ေါဝင်သည်။13

- အကကမ်းဖက်ပသာ အုေထိ်နး်သူများမှ သူမအား ပေုစုပစာင့်ပေှာက်မှု မပေးဘဲ ေစ်ထားပခင်း သ့ုိမဟုတ ်အပပခခံ 

ပထာက်ေ့ံမှုနငှ့ ် ပေုစုပစာင့်ပေှာက်မှု (အစားအပသာက်၊ ပငွပကကး၊ တစ်ကိုယ်ေည် သန့်ေှငး်ပေး) အား မပေးဘဲ 

ဟန့်တားထားပခင်း သ့ုိမဟုတ ်ဖခိမး်ပပခာက်ပခငး်တ့ုိ ပေုေုေန်ိငု်သည်။  

13ပအဂျင်စီများအကကား GBV ပဖစ်ေေ်စီမံခန့်ခွဲမှု ေုေ်ငန်းေမ်းညွှန်ချက်များ p. 139.  https://gbvresponders.org/response/gbv-case-

management/, p. 141. အင်အား/အာဏာနှင့် ထိန်းချုေ်မှု စက်ဝိုင်းအား ကုိးကားပဖာ်ပေပခင်း၊ အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှုကို ေန့်ကျင်သည့် 

ဝစ်ကွန်ေင်ပေည်နယ် အစိုးေညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့။ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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- အကကမ်းဖက်ပသာ အုေထိ်နး်သူများမှ အမျိုးသမီးနှင့် မိနး်ကပေးငယ်တုိ၏့ ေံုမှန် ေည်ေတ်နိုငပ်ခငး် (ဥေမာ - 

ပေးကုသပခင်း၊ ေစ္စည်းကိေိယာ) ကုိ ကူညီပေးသည့် အထူး အပထာက်အေံ့အား ပနှာင့်ပနှးပခင်း၊ 

ထိနး်ချုေ်ဟန့်တားပခင်း၊ တေွှဲအသုံးပေုပခင်း သ့ုိမဟုတ ်ထုိကဲ့သို့ မေုေပ်ောင်နိုငေ်န် ဖခိမ်းပပခာက်နိုငသ်ည်။  

- အကကမ်းဖက်ပသာ အုေထိ်နး်သူများသည် အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကပေးငယ်တုိ၏့ ပငွပကကးအား သူတုိအ့တွက် 

အသံုးပေုနုိင်သည်။ သိုမ့ဟုတ ်၎င်းတ့ုိ၏ ခွင့်ပေုချက်မေဘဲ ပငွပကကးေုိင်ော ေံုးပဖတ်ချက်များ ချမှတ်နိုငသ်ည်။ 

- အကကမ်းဖက်ပသာ အုေထိ်နး်သူများသည် အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကပေးငယ်အား ေူမှုပေးေုိင်ော 

ကွန်ယက်များမှ ဖယ်ကျဉ်ထားနုိင်သည်။ 

- ၎င်းတုိ၏့ မသန်စွမး်မှု သိုမ့ဟုတ ် အသက်အေွယ်ပကကာင့် အကကမ်းဖက်ပသာ အုေထိ်နး်သူများသည် 

အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကပေးငယ်အား အေှက်တကဲွပဖစ်ပစနုိင်သည် သ့ုိမဟုတ ်ပေက်ေယ်ပေုနိုငသ်ည်။ 

- အကကမ်းဖက်ပသာ အုေထိ်နး်သူများသည် သူတုိတွ့ငေ်ှိပသာ စိတ်ဖစိးီမှုအတကွ် (ဥေမာအားပဖင့် သူတုိအ့ား 

ပေုစုပစာင့်ပေှာက်ေပခင်း၏ ေောေ်အပဖစ်) အမျိုးသမီး သ့ုိမဟုတ် မိန်းကပေးငယ်အား အပေစ်တင်နုိင်သည်။ 

အဟန့်အတားအား ခွပဲခမး်စိတ်ပဖာပခငး် 

GBV ေုိင်ော ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်သူများအား မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ 

ေါဝင်ပောင်ေွက်ပခင်းနှင့် ေက်ေှမ်းမီမှုကို ပထာက်ေံ့ပေးနိငု်ေန်အတက်ွ ဖယ်ေှားေုိက်နိငု်ပသာ အဟန့်အတားများအား 

ေစ်မှတ်ထား၍ သတ်မတ်ှပဖာ်ထုတ်ောတွင် ပအာက်ပဖာ်ပေေါ မသန်စွမး်သူများ၏ အဟန့်အတားအား ခဲွပခမ်းစိတ်ပဖာမှုမှ 

ထုတ်နတ်ု မှပီငမ်းထားပသာ အဟန့်အတားအား ခဲွပခမ်းစိတ်ပဖာပခင်း မူပဘာင်က ေ့ံေုိးပေးနုိင်သည်။   

ရုေ်ေိုင်းေုိင်ော 

ရုေေ်ိငု်းေိငု်ော 

အဟန့်အတားများသည် 

မတူကွဲပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များမှ 

ဝနပ်ောင်မှုများ 

ေက်ေှမး်မီောတွင ်

သက်ပောက်မှုေိှပစကာ 

ေူသားချင်းစာနာမှု/အပခား 

ေုေပ်ောင်ပနသူများမှ 

ဖနတီ်းခ့ဲပသာ သိုမ့ဟုတ် 

သဘာဝအေ 

ပဖစ်ပေါ်ောနုိင်သည်။ 

အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ၏ 

ေွတ်ေေ်စွာ 

ပေွှ့ေျားပနထုိင်မှုကို 

သတင်းအချက်အေက် 

အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ 

အားေံုးအတွက် 

သတင်းအချက်အေက်များ 

မေယူနိုင၍် 

ေက်ေှမး်မမနီိငု်ချိနတွ်င ်

သတင်းအချက်အေက်ေိုငေ်ာ 

အဟန့်အတားများ 

ပဖစ်ပေါ်သည်။ 

မတူကွဲပေားပသာ 

ဘာသာစကားများ 

ပပောေုိနုိင်၍ အကကား 

သိုမ့ဟုတ ် အပမင်ေိုငး်ေိငု်ော 

ချို့ယငွ်းချက် ေိှပသာ 

အမျိုးသမီးများ၊ 

မိန်းကပေးငယ်များနှင့် 

စိတ်ပန သပဘာထားများ 

အန္တောယ်ပဖစ်ပစပသာ 

စတ်ိပနသပဘာထားများသည် 

GBV ေုိင်ော 

တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် 

အစီအစဉ်တွင ်

မတူကွဲပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ မျှတ၍ 

ပေည့်ဝစာွ 

ေါဝင်ပောင်ေွက်နိငု်ပစေန် 

အဓိက အဟန့်အတား 

တစခ်ုအပဖစ် ေှိပနပသးသည်။ 

တုိက်ရုိက် 

ခွပဲခားေက်ေပံသာ အပေုအမူ 

သိုမ့ဟုတ ် သတိမမူဘဲ 

ပေုေုေမ်ိပသာ 

ေူမှု အဖွဲ့အစည်း 

ေူမှု အဖွဲ့အစည်းေုိင်ော 

အဟန့်အတားများ 

ေိေုာတွင ်မတူကဲွပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအပေါ် 

ခွပဲခားေက်ေပံနသည့် 

ေုေထံု်းေုေန်ည်းများနှင့် 

ပေါ်ေစမီျား ပဖစ်သည်။ 

ဥေမာအားပဖင့ ်

ေွတ်ပပမာက်ောသူအတွက် 

ကျန်းမာပေး 

ပေုစုပစာင့်ပေှာက်မှု 

ေယူနိုငေ်န ် အမျိုးသား 

ေက်တဲွပဖာ်တစ်ဦး၏ 

သပဘာတူညီချက် 

ေုိအေ်ပသာ အချိနတွ်င ်
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တားေီးပစသည့် 

ကျား/မပေးော 

စသံတ်မတ်ှချက်များပကကာင့် 

ရုေေ်ိငု်းေိငု်ော 

အဟန့်အတားများသည် 

ပေါင်းစေ်ပဖစ်ပေါ်ောကာ 

GBVမှ 

ေွတ်ပပမာက်ောသူများကို 

ဖယ်ကျဉ်ထားမှု 

များပေားောသည်။ 

၎င်းသည် 

ေွတ်ပပမာက်ောသူ 

များအား 

ဝနပ်ောင်မှုများနှင့် ပဝးကွာ 

ပစသည့် အပေးကကီးပသာ 

အချက်တစ်ခပုဖစ်သည်။ 

ကျဉ်းပပမာင်းပသာ 

တံခါးများ၊ ပေှကားများ၊ 

ပေျှာက်ေမ်း 

ေငပ်ပခပေျာများသည် 

ဝှးီချဲ ပဖင့် သွားောေန် 

ေုိအေ်နုိင်ပသာ 

ရုေေ်ိငု်းေိငု်ော 

မသနစ်မွ်းပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ 

အတွက် ရုေေ်ိငု်းေိငု်ော 

ေက်ေှမး်မီပခင်းတွင ်

အကန့်အသတ်ပဖစ်ပစသည်။  

စာဖတ်ေန် ယုံကကည်ချက် 

မေှိပသာ သ့ုိမဟုတ ်

မဖတ်နို်ငပ်သာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များသည် 

GBV ေုိင်ော 

တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် 

ဝနပ်ောင်မှုများအပကကာင်းကို 

ေက်ေှမး်မီောတွင ်

သိသာထင်ေှားပသာ 

စနိ်ပခါ်မှုများ 

ပတွ့ကကုံနုိငသ်ည်။ 

သတင်းအချက်အေက်အား 

ေက်ေှမး်မမေီါက 

အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များမှ 

သတင်းပေးဖေီးပသာ 

ပေွးချယ်မှုများ ပေုေုေန်ိငု်မည် 

မဟုတ်ေါ။ 

ဘက်ေုိက်မှုတုိသ့ည် 

မတူကွဲပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအား 

GBV အစီအစဉ်တွင် 

ေါဝင်ပခငး်နှင့် 

ဝနပ်ောင်မှုများ 

ေက်ေှမး်မီပခင်းမ ှ

ဖယ်ကျဉ်ခံေပစသည်။ 

ပဖစ်သည်။ ၎င်းသည် 

အမျိုးသမီးများ၏ 

ခန္ဓာပဗေေုိင်ော 

ေွတ်ေေ်ခွင့်နငှ့ ်

ပေွးချယ်ခငွ့ ် အပေါ် 

ခွပဲခားေက်ေံပခင်း 

မဟုတ်ပသာ်ေည်း 

အထူးသပဖင့် ေိငတူ် 

ေက်ေပံေးတွင ်

အမျိုးသမီးများအတွက် 

သိသာထင်ေှားပသာ 

အဟန့်အတားများကုိ 

ပဖစ်ပစနုိင်သည်။   

ရုေေ်ိငု်းေိငု်ော အဟန့်အတားများ။ ရုေေ်ိငု်းေုိင်ော အဟန့်အတားများသည် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များမှ ဝန်ပောင်မှုများ ေက်ေှမး်မီောတွင ် သက်ပောက်မှုေှိပစကာ ေူသားချင်းစာနာမှု/အပခား 

ေုေပ်ောင်ပနသူများမှ ဖန်တီးခ့ဲပသာ သ့ုိမဟုတ ် သဘာဝအေ ပဖစ်ပေါ်ောနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေွတ်ေေ်စွာ ပေွှ့ေျားပနထုိင်မှုကို တားေီးပစသည့် ကျား/မပေးော စံသတ်မတ်ှချက်များပကကာင့် 
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ရုေေ်ိငု်းေိငု်ော အဟန့်အတားများသည် ပေါင်းစေ်ပဖစ်ပေါ်ောကာ GBVမှ ေွတ်ပပမာက်ောသူများကုိ ဖယ်ကျဉ်ထားမှု 

များပေားောသည်။ ၎င်းသည် ေွတ်ပပမာက်ောသူ များအား ဝန်ပောင်မှုများနှင့် ပဝးကွာ ပစသည့် အပေးကကီးပသာ 

အချက်တစ်ခပုဖစ်သည်။ ကျဉ်းပပမာင်းပသာ တံခါးများ၊ ပေှကားများ၊ ပေျှာက်ေမ်း ေင်ပပခပေျာများ သိုမ့ဟုတ ်

အပခားပသာ ရုေေ်ိငု်းေုိင်ော အခက်အခဲပဖစ်ပစသည့် အောဝတ္ထ ုများသည် ဝှးီချဲ ပဖင့် သွားောေန် ေုိအေ်နုိင်ပသာ 

ရုေေ်ိငု်းေိငု်ော မသန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အတွက် ရုေေ်ိငု်းေုိင်ော ေက်ေှမး်မီပခငး်တွင ်

အကန့်အသတ်ပဖစ်ပစသည်။ မသန်စွမး်မှု၊ အသက်အေွယ ် ကကီးေင့်ပခင်း၊ ေယ်ပကျာ်သက်ပဖစ်ပခင်း တ့ုိကို အပပခခံ၍ 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် ၎င်းတုိ၏့ မိသားစုများမှ ဖံုးကွယ်ထားပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

ဖယ်ကျဉ်ထားပခင်း တ့ုိပဖစ်နိုငသ်ည်။ သိုမ့ဟုတ ် ၎င်းတ့ုိ၏ ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာ၊ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှု၊ 

ေူမျိုးပေး သ့ုိမဟုတ ် ဘာသာပေးသည် ၎င်းတုိအ့ား အကကမ်းဖက်မှု နှင့ ် ခဲွပခားေက်ေပံခင်း အန္တောယ်သို့ 

ကျပောက်ပစနုိင်သည့်အချိနတွ်င် သူတုိ၏့ ဝိပသသေက္ခဏာများအား ဖံုးကွယ်ထားပေးနုိင်သည်။ အထူးသပဖင့် 

အိမ်တွငး်တွင ် ပဖစ်ပေါ်ပေ့ေှိပသာ ရုေေ်ိငု်းေုိင်ောအေ ဖယ်ကျဉ်ထားပခင်းသည် GBV အန္တောယ်ကုိ ေိမုိကုျပောက်ပစကာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များမှ အကူအညီေှာပဖွောတွင ် ပေွးချယ်စောများအား ကန့သ်တ်ပစသည်။ 

ဖယ်ကျဉ်ထားပခင်းသည် စတ်ိဓာတ်ကျပခင်းနှင့် အပခားပသာ စိတ်ေိုငး်ေိင်ုော ကျန်းမာပေး ပေဿနာများသို ့

ဦးတည်ပစနုိင်ကာ မီှခုိမှုကိ ု တုိးပမင့်ပစ၍ ပေွးချယ်စောများကုိ ကန့်သတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် 

ဝနပ်ောင်မှုများအတွက် အဟန့်အတားတစ်ခပုဖစ်ကာ စီးေွားပေးေုိင်ောနှင့် ေညာပေးေုိင်ော အခွင့်အေမ်းများ ေေှိေန် 

ပေန်ေည်ပေါင်းစည်းပစပခင်းတွငေ်ည်း အဟန့်အတားတစခ်ုပဖစ်သည်။  

သတင်းအချက်အေက်။ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ အားေံုးအတွက် သတင်းအချက်အေက်များ 

မေယူနိုင၍် ေက်ေှမး်မမနီိငု်ချိနတွ်င် သတင်းအချက်အေက်ေုိင်ော အဟန့်အတားများ ပဖစ်ပေါ်သည်။ မတူကွဲပေားပသာ 

ဘာသာစကားများ ပပောေုိနုိင်၍ အကကား သ့ုိမဟုတ ် အပမင်ေိုင်းေိငု်ော ချို့ယွငး်ချက် ေိှပသာ အမျိုးသမီးများ၊ 

မိန်းကပေးငယ်များနှင့် စာဖတ်ေန် ယုံကကည်ချက်မေှပိသာ သ့ုိမဟုတ ် မဖတ်နို်ငပ်သာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များသည် စာပဖင့် ပေးသားထားပသာ GBVေုိင်ော တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခင်း ဝန်ပောင်မှုများအပကကာင်းကုိ 

ေက်ေှမး်မီောတွင ် သိသာထင်ေှားပသာ စိနပ်ခါ်မှုများ ပတွ့ကကုံနိုငသ်ည်။ ထုိအ့ပေင ်  အချို့ပသာ အမျိုးသမီးများမှ 

ဝနပ်ောင်မှုများ ေက်ေှမ်းမီေန်အတွက်သာ သရုေေ်ုပံဖာ်ပခငး်ပဖင့် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများအား 

ဖယ်ကျဉ်ခံေပစသည့် သတင်းအချက်အေက်သည် ဝနပ်ောင်မှုေယူမည့် အမျိုးသမီးများနှင့ ် မိန်းကပေးငယ် အချို့အား 

ထုိဝန်ပောင်မှုများသည် သူတုို့နငှ့် သက်ေိုငသ်ည် မသက်ေုိင်သည်ကုိ မပသချာပခင်း သ့ုိမဟုတ် ပနွးပထွးမှု မေိှသည်ဟု 

ခံစားေပစပခင်းပဖင့် ဝနပ်ောင်မှု မေယူနိုငပ်စသည့် အဟန့်အတားတစ်ခအုပဖစ် ေှိပနသည်။    အကကားအာရံု ချို့ယငွ်းပသာ 

အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတုိအ့ား ကူညီကာ ေက်သွယ်ပေးမည့် သပကေတဘာသာစကားပဖင့် မေေှိနိုငပ်သာ GBV 

တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် ဝန်ပောင်မှုများနှင့် ေံုပခုံပသာ ပနောတွင ် ပေုေုေသ်ည့် ေှုေေ်ှားမှုများတွင် ေါဝင်ပောင်ေွက်ေန် 

ရုနး်ကန်ေပစနုိင်သည်။  

စတိ်ပနသပဘာထားများ။ အန္တောယ်ပဖစ်ပစပသာ စိတ်ပနသပဘာထားများသည် GBVေုိင်ော တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် 

အစီအစဉ်တွင ် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ မျှတ၍ ပေည့်ဝစာွ ေါဝင်ပောင်ေွက်ပခင်း 

မပေုေုေန်ိငု်ပစပသာ အဓိကအဟန့်အတား တစ်ခအုပဖစ် ေှိပနပသးသည်။ တုိက်ရုိက် ခဲွပခားေက်ေပံသာ အပေုအမူ 

သိုမ့ဟုတ ်သတိမမူဘဲ ပေုေုေမ်ိပသာ ဘက်ေုိက်မှုတုိသ့ည် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များအား 

GBV အစီအစဉတွ်င ် ေါဝငပ်ခင်းနှင့် ဝန်ပောင်မှုများ ေက်ေှမး်မီပခင်းမ ှ ဖယ်ကျဉ်ခေံပစသည်။ အမျိုးသားများ 

ကကီးစိုးအုေခ်ျုေ်ပသာ သ့ုိမဟုတ် ေိငေ်ိငု်းေုိင်ောတငွ ် အပပခခံ၍ အမျိုးသမီးများအား ရှုတ်ချပေစ်တင်ပသာ 

သပဘာထားများသည် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်း အဖွဲ့ဝင်များ၊ ၎င်းတုိ၏့ မိသားစုဝင်များ၊ GBV ဝန်ပောင်မှုပေးသူများနှင့် 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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အပခားပသာ ေူသားချင်းစာနာမှုေုိင်ော ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်ပနသူများထံမှ အေင့်အတန်း၊ မသန်စွမ်းမှု၊ HIV ေုိး ေိှ/မေှိ၊ 

ေူမျိုးပေးနှင့် ဘာသာပေးအပေါ် အပပခခံပသာ  မေုိမုနး်ထားပခင်း၊ ေူမျိုးပေး ခဲွပခားပခင်း၊ ေိငတူ်ချစ်သူများအား 

ပကကာက်ေံွ့ပခငး်၊ ေန့်ကျင်ဘက်ေိင် ကဲ့သ့ုိ ဝတ်စားေင်ယင်သူများအား ပကကာက်ေံွ့ပခငး်နှင့် အသက်ကကီးေင့်သမူျားအား 

ခွပဲခားေက်ေပံခင်းတုိက့ိုေည်း ပတွ့ကကုံေသည့် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအတွက် 

ေုိမုိေုိးေွားပစသည်။  မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအား GBV တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်မှု 

အစီအစဉ်များနှင့် ေံုပခုံပသာ ပနောများတွင် ပနွးပထွးစွာ ေက်ခံပကကာင်းကုိ GBV ေုိင်ော ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်သူများမှ 

တက်ကကစွာ ေှငး်ေင်း အသိပေးပခင်းမေိှေျှင် အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် ေုိ၍ ကျယ်ပေန့်ပသာ 

ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းတွင် တူညီပသာ အပတွ့အကကုံကို ထေ်မံ ကကုံပတွ့မည်ကို ပကကာက်ေွံ့ကာ အကူအညီပတာင်းခံမည် 

မဟုတ်ပတာ့ပေ။  

ေူမှု အဖွဲ့အစည်း။ ေူမှု အဖွဲ့အစည်းေုိင်ော အဟန့်အတားများ ေုိောတွင ် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအပေါ် ခွပဲခားေက်ေပံနသည့် ေုေထံု်းေုေန်ည်းများနှင့် ပေါ်ေစမီျား ပဖစ်သည်။ ဥေမာအားပဖင့် 

ေွတ်ပပမာက်ောသူအတွက် ကျန်းမာပေး ပေုစုပစာင့ပ်ေှာက်မှု ေယူနိုငေ်န ် အမျိုးသား ေက်တဲွပဖာ်တစ်ဦး၏ 

သပဘာတူညီချက် ေုိအေ်ပသာအချိနတွ်င ် ပဖစ်သည်။ ၎င်းသည် အမျိုးသမီးများ၏ ခန္ဓာပဗေေုိင်ော ေွတ်ေေ်ခွင့်နငှ့ ်

ပေွးချယ်ခငွ့အ်ပေါ် ခဲွပခားေက်ေံပခငး် မဟုတ်ပသာ်ေည်း အထူးသပဖင့် ေိငတူ် ေက်ေပံေးတွင် အမျိုးသမီးများအတွက် 

သိသာထင်ေှားပသာ အဟန့်အတားများကို ပဖစ်ပစနုိင်သည်။ အချို့ပသာ အသက်အေွယ် ကကီးေင့်ပသာ အမျိုးသမီးများ၊ 

အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ သိုမ့ဟုတ ် ေယ်ပကျာ်သက် 

မိန်းကပေးငယ်များက့ဲသိုပ့သာ အပခားသူများအပေါ် မီှခုိနှုနး်ပမင့်မားသည့် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များသည် ဝန်ပောင်မှုများေယူနိုင်ေန ်အပခားသူများအား ေင်ဖငွ့ပ်ပောပေဖို့ ေုိအေ်၍ ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏ 

သပဘာတူညီချက် မေဘဲ သူမအစား ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်း အဖဲွ့ဝငမ်ျား သ့ုိမဟုတ ် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်သူများမှ အပေးယူ 

ပောင်ေွက်ပေးနုိင်သည်။ GBV တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်မှု အဖဲွ့များေိှ မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးဝန်ထမး်များအား 

ဖယ်ကျဉ်ထားပခင်းကုိ ပဖစ်ပစပသာ အပခားဥေမာများတွင ်မီးဖွားခွင့်၊ ကပေးထိနး်ခွင့် မပေးပသာ သ့ုိမဟုတ ်ကပေးများ 

ပစာင့်ပေှာက်မှုအတွက် မပထာက်ေံ့ပေးပသာ သ့ုိမဟုတ ် မသနစ်မ်ွး အမျိုးသမီးများအတွက် ေုိက်ပေျာညီပထွ 

ပေုပေင်ထားပခင်း မေိှပသာ သိုမ့ဟုတ် မကိုက်ညီပသာ ေုေသ်ား စုပောင်းပေး အပေ့အထများ ေါဝင်သည်။ ၎င်းတုိသ့ည် 

မတူကွဲပေားပသာ ဘာသာပေးေိငု်ော အပေ့အကျင့်များကိုေည်း မေ့ံေုိးပေးနုိင်ပေ။ 

ပအာက်ပဖာ်ပေေါ အေုိင်းသည် ကွဲပေားပခားနားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ် အုေ်စုများကုိ ဦးတည်ထားသည်။ 

ထုိကဲ့သို့ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ သီးပခားအုေစ်မုျားကုိ အသိအမှတ်ပေုပခင်းသည် စည်းရံုးပေး 

ေုစံတံစခ်ုကဲ့သို့ အသံုးဝင်သည်။ သိုပ့သာ် အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် အုေစ်တုစခ်ုတည်းတွငသ်ာ 

ေါဝင်ခသဲည်ကုိ သတိပေုေန ် အပေးကကီးသည်။ ထ့ုိပကကာင့် အုေ်စုတစစ်ုချင်းစေီှိ မတူကွဲပေားမှု အပတွ့အကကုံနငှ့် 

အုေ်စုများအကကားေိှ ကဏ္ဍစံု အပတွ့အကကုံကုိ စဉ်းစားမိေန် အပေးကကီးသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအား 

၎င်းတို၏့ ဝိပသသေက္ခဏာ ရှုပထာင့်တစခ်ုအပေါ်တွင် အပပခခံ၍ အုေစ်ေုိုက ်ရှုပမင်ပခငး်သည် သူတုိ၏့ အားသာချက်များ 

အေါအဝင် ထူးပခားပသာ အပပခအပန တစ်ခစုတုိီင်းကို ပမှးမှနိ်ပစသည်။ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ေယ်ပကျာ်သက်အေွယ် မိန်းကပေးငယ်များ 

များပေားောပသာ ပနေေ်စွန့်ခာွေသည့် ေူဦးပေအချိုးအစားတွင်  

ေယ်ပကျာ်သက်အေွယ် မိနး်ကပေးငယ်များအား ထည့်သငွ်းစဉ်းစားေမည်။ 

ထုိအ့ပေင် အပခားပသာ အုေစ်မုျားနှင့် နှိုငး်ယှဉေ်ျှင် ထုိအုေစ်သုည် 

ေုိ၍ပမင့်မားပသာ   ပဖားပယာင်းပသွးပောင်ပခင်း၊ အေွယ်မတုိင်ခင် 

ေက်ထေ်ထိမး်ပမားပေးပခငး်၊ ေိငေ်ိငု်းေုိင်ော အပမတ်ထုတ်ပခငး်နှင့် 

အေွှသဲုံးစားပေုပခင်း၊ အဓမ္မကျင့်ပခင်း အန္တောယ်များ ပတွ့ကကုံပနေသည်။14  

အကျေ်အတည်းကာေတွင် ေယ်ပကျာ်သက် မိန်းကပေးငယ်များမှ 

အမျိုးမျိုးပသာ အန္တောယ်များကုိသာ ကကုံပတွ့ေသည်သာမက အထူးသပဖင့် 

အကျေ်အတည်းကာေ၏ အပေးကကီးပသာ ေထမ (၄၅)ေက်တာအချိနတွ်င် 

၎င်းတုိသ့ည် ဖုးံကွယ်ထားခံေပခင်း၊ အကာအကွယ် မပေးပခင်း၊ နှင့် ေူထုနငှ့ ်

ချိတ်ေက်ေါဝင်မှုမေှိပခင်းတ့ုိ ခံပနေသည်ကို သက်ပသများက ပဖာ်ပေပနသည်။15  

ေူသားချင်းစာနာမှု ေုေပ်ောင်ပနသူများမှ အပေးပေါ်အပပခအပနတွင် 

တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်မှုများ ပေုေုေေ်ာ၌ ေယ်ပကျာ်သက်အေွယ် 

မိန်းကပေးငယ်များအား သတိမမူမဘိဲ ထည့်သငွ်းစဉ်းစားပခင်း မေိှချိနတွ်င ်မိနး်ကပေးငယ်များသည် ၎င်းတ့ုိ ေုိအေ်ပသာ 

အသက်ကယ် ဝနပ်ောင်မှုများ၊ သတင်းအချက်အေက်၊နှင့ ်အေင်းအပမစ်များအား ေံုပခုံစွာ ေက်ေှမး်မီနိုငသ်ည့် သူတုိ၏့ 

စမွ်းေည်များအား ကန့်သတ်မှု ပဖစ်ပစသည်။16 

ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ မည်ကဲ့သိုပ့သာ အပပခအပနများ၌မေုိ အသက် ၁၀ နှစ်မ ှ ၁၄နှစ်အကကားေိှ ငယ်ေွယ်ပသာ 

ေယ်ပကျာ်သက် မိန်းကပေးငယ်များနှင့် အသက် ၁၅ နှစ်မ ှ ၁၉ နှစ်အကကားေိှ အနည်းငယ် အသက်ေယွ်ကကီးပသာ 

မိန်းကပေးငယ်များသည် ထိခိုက်ေယွ်မှု အများေံုး အသက်အေုိင်းအပခား ပဖစ်သည်။ ၎င်းတုိသ့ည် 

ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်မှုေိငု်ော အန္တောယ် ပတွ့ကကုံနိုင်ပချ အပမင့်ေံုးပဖစ်ကာ သတိမမူမပိသာ/မပမင်ေွယ်ေုံးပသာ 

ေူဦးပေေည်း ပဖစ်သည်။17  ငယ်ေွယ်ပသာ ေယ်ပကျာ်သက်မနိ်းကပေးများသည် ေူေတ်ေိုငး်အေွယ်သို့  

ပောက်ေှိောသည်နငှ့ ် သူတုိတွ့င် ေုိအေ်မည့် စမွ်းေည်များ၊ ရုေေ်ိငု်းေုိင်ော သိုမ့ဟုတ် သိပမငပ်ခင်းနှင့်ေုိင်ပသာ 

ေုေက်ိုင်နုိင်စွမး်များ မေိှပသးပသာ်ေည်း ၎င်းတုိသ့ည် သက်ေတ်ေိုငး်အေွယ်၏ အခန်းကဏ္ဍများ၊နှင့် တာဝန်ဝတ္တ ေားများ 

စတင်ေုေပ်ောင်ောသည်။ 18

14COMPASS ပေ့ောပခင်းေိုင်ော အစီေင်ခံစာ။ “ ထွန်းပတာက်ေန်အတွက် ေုံပခုံပသာ ပနောတစ်ခု - ေူသားချင်းစာနာမှု အပပခအပနများတွင် 

ေယ်ပကျာ်သက် မိန်းကပေးငယ်များ၏ အသံအား ပမင့်တင်ပေးကာ အခွင့်အေမ်းများ ဖန်တီးပေးပခင်း” https://gbvresponders.org/compass/ 

WRC, ကျွနု်ေ် ဤပနောတွင် ေိှသည်။ p. 5။  
15အပေးပေါ်အပပခအပနများေိှ မိန်းကပေးငယ်များနှင့် ေူးပေါင်းပောင်ေွကပ်ခင်း၊ အပေးပေါ်အပပခအပနများေိှ မိန်းကပေးငယ်များနှင့် 

ေူးပေါင်းပောင်ေွကပ်ခင်းမှ ေုေ်ပောင်ေန် အစီအစဉ်နှင့် ပကကပငာချက်၊ ၂၀၁၅၊ p. 2  

https://www.popcouncil.org/research/statement-and-action-agenda-from-the-girls-in-emergencies-collaborative 
16ကျွနု်ေ် ေီမှာေိှေါတယ်။ အပေးပေါ်အပပခအပနများေိှ ေယ်ပကျာ်သက်မိန်းကပေးများ၊ ေုက္ခသည် အမျိုးသမီးများေိုင်ော ပကာ်မေှင်၊ ၂၀၁၄။ p. 

12။ 

 17ကျွနု်ေ် ေီမှာေိှေါတယ်။ အပေးပေါ်အပပခအပနများေိှ ေယ်ပကျာ်သက်မိန်းကပေးများ၊ ေုက္ခသည် အမျိုးသမီးများေိုင်ော ပကာ်မေှင်၊ ၂၀၁၄။ p. 

17။ 

 18ေူသားချင်းစာနာမှုေိုင်ော အပပခအပနများေိှ ေယ်ပကျာ်သက်များ၏ ေိင်ေိုင်းေိုင်ောနှင့် မျိုးေက်ေွားကျန်းမာပေး ေုံစံအစုံ၊ UNFPA, ၂၀၀၉။ 

p.6  https://www.unfpa.org/publications/adolescent-sexual-and-reproductive-health-toolkit-humanitarian-settings

Girl Shine, သည် အစီအစဉ် စံေုံစံတစ်ခု 

ပဖစ်၍ ေူသားချင်းစာနာမှု အပပခအပန 

များတွင် ေယ်ပကျာ်သက် မိန်းကပေး 

ငယ်များ အား စွမ်းေည်ပမင့်တင်ပေးပသာ၊ 

အကာအကွယ်ပေးပသာ၊ သို့မဟုတ် ေံ့ေိုး 

ပေးပသာ အေင်းအပမစ် ေုံစံအစုံပဖစ်သည်။ 

၎င်းတွင် ေယ်ပကျာ်သက် မိန်းကပေး 

ငယ်များအတွက် GBV အစီအစဉ် 

ေှုေ်ေှားမှုများ အပကာင်အထည် 

ပဖာ်ပောင်ပခင်း၊ ေီေုိင်းပေးေွဲပခင်းနှင့် 

ပစာင့်ကကည့်ပေ့ောပခင်းတွင် 

ေူငယ်များနှင့် ေယ်ပကျာ်သက် 

မိန်းပကးငယ်များအား 

ချိတ်ေက်ေါဝင်ပစပခင်းေိုင်ော သီးပခား 

ေမ်းညွှန်ချက်များ ေါဝင်သည်။ 

https://www.popcouncil.org/research/statement-and-action-agenda-from-the-girls-in-emergencies-collaborative
https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/


အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 

22 

ေယ်ပကျာ်သက် မိနး်ကပေးငယ်များသည် ပအာက်ေါအချက်များပကကာင့် ဝနပ်ောင်မှုများေယူေန ် ထေ်ပောင်း 

အဟန့်အတားများနှင့် GBV အန္တောယ် ပတွ့ကကုံနိုငပ်ချ ပမင့မ်ားေါသည်။ 

- ရုိးော ယဉ်ပကျးမှုနငှ့ ်ေူမှုပေးေုိင်ော စသံတ်မတ်ှချက်များသည် အင်အား/အာဏာ အသံုးပေုောပအာင် အားထုတ် 

ကကိုးေမ်းပစသည့် အချက်တစခ်ုပဖစ်ကာ ေယ်ပကျာ်သက် မိန်းကပေးငယ်များအပေါ် ေွှမး်မုိးထားသည်။ 

- ပငွပကကးေုိင်ော ခက်ခမဲှု၊ ေငး်ေဲနမွ်းေါးမှုနငှ့ ် အားနည်းပသာ ေူမှုအဖဲွ့အစည်းများသည် ေယ်ပကျာ်သက် 

မိန်းကပေးငယ်များအား အန္တောယ်ေှိပသာ သက်ပမွးဝမ်းပကကာင်းများ အေါအဝင် အကကမ်းဖက်မှုများ၊ 

ပခါင်းေံုပဖတ ်အပမတ်ထုတ်ပခငး်နှင့် အေွှသဲုံးစားပေုပခင်း ပတွ့ကကုံနိုငပ်အာင် ထိခိုက်ေယွ်ပစသည်။  

- ထင်သာပမင်သာေိှမှုနငှ့ ် ေွတ်ေေ်စွာ သွားောပနထုိင်မှုတွင် ကန့သ်တ်ထားခံေပခငး်သည် ေယ်ပကျာ်သက် 

မိန်းကပေးငယ်များအား အပခားပသာ ေှငသ်န်မှုေိုငေ်ာ ကွနယ်က်များ၊ ေွယ်တူများနှင့် ချိတ်ေက်ပခင်းကုိ 

ေျက်စီးပစကာ ဖယ်ကျဉ်ထားခံေပခင်းကုိ ပမင့်တက်ပစသည်။ 

- ေယပ်ကျာ်သက်များနှင့် အကျွမ်းတဝင်ေှိပသာ ဝန်ပောင်မှုများနှင့ ် သတင်းအချက်အေက်များ ေယူေန် 

ကန့သ်တ်ခေံပခင်းသည် ၎င်းတုိ ့အသက်ေှငသ်န်နိုငမ်ှုကို ထိခိုက်နစ်နာပစသည်။ 

- ေယ်ပကျာ်သက် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ တစ်မထူူးပခားပသာ အခန်းကဏ္ဍများ၊ ေုိအေ်ချက်များနှင့် 

အန္တောယ်များအား ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အသုိင်းအဝိငု်းမှ အာရံုစုိက်မှု နည်းပခင်း19 

အားေံုးေါဝငန်ိငု်ပသာ GBV အစီအစဉသ်ည် တစ်မထူူးပခားပသာ ခဲွပခားေက်ေံမှု၊ အန္တောယ်များနှင့ ် ဖွ့ံဖဖိုးမှုေိုငေ်ာ 

စနိ်ပခါ်မှုများ ပတွ့ကကုံပနေပသာ ငယ်ေွယ်သည့် ေယ်ပကျာ်သက် 

မိန်းကပေးများနှင့် ေူေတ်ေိုငး် မိနး်ကပေးငယ်များအကကားေိှ 

ေုိအေ်ချက်များကုိ ေုိင်းပခားသိပမင်ပစသည်။20  

ေယ်ပကျာ်သက်အေွယ် မိနး်ကပေးများသည် ပောပနှာပနပသာ 

အုေ်စုတစခ်ု မဟုတ်သည်ကို  GBV ေုိင်ော 

ေှုေေ်ှားပောင်ေွက်သူများမှ အသိအမှတ်ပေုသင့်၍

မိန်းကပေးငယ်များ၏ အေံုးစုံပသာ ပဖစ်ေေ်များအား ပေည့်ဝစာွ 

ရှုပမငေ်န ် ကကိုးစားသင့်သည်။21  ထုိအထဲတွင ် ေိငေ်ိငု်းေိငု်ော 

ပခါင်းေံုပဖတ် အပမတ်ထုတ်ပခငး် အပတွ့အကကုံ၊ ကျား/မပေးော 

ဝိပသသေက္ခဏာ၊ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှု၊ မိခင် သိုမ့ဟုတ် 

အဓိက ပေုစုပစာင့်ပေှာက်သူ၊ မသန်စွမး်မှု၊ ကုိယ်ဝန်ပောင် 

သိုမ့ဟုတ ် န့ုိတုိက်မိခင်၊ တုိင်းေင်းသား မျိုးနွယ်စု၊ HIV 

ေိးုေိှ/မေှိ၊ ပကျာင်းထွက်ထားပခငး်နှင့် အေုေထွ်က်ထားပခငး် 

ေှိ/မေှိ၊ မိဘ အုေထိ်နး်သူနငှ့ ် အတူပနပသာ သိုမ့ဟုတ် 

မိဘမ့ဲပဖစ်ပသာ အပပခအပန၊ ထိမး်ပမားေက်ထေ်မှုေိုငေ်ာ 

အပပခအပနနှင့် အသက်အေွယ ် (၁၀ မှ ၁၄ နှစ်ေှ ိငယ်ေွယ်ပသာ 

ေယ်ပကျာ်သက်များ၊ ၁၅ မှ ၁၉နှစ်ေှိ အနည်းငယ် 

အသက်ကကီးပသာ ေယ်ပကျာ်သက်များ) အေါအဝင် 

စသည့်ကွဲပေားပခားနားမှုများေိှသည်။22 23GBV 

အထူးပေုအစီအစဉ ် ေုေပ်ောင်သူများသည် မတူကွဲပေားပသာ ေယ်ပကျာ်သက် မိနး်ကပေးငယ်များနှင့် အနည်းငယ် 

ေငး်ေဲပသာ အသုိင်းအဝုိင်းများေိှ 

အေင်းေဲေုးံပသာ ေယ်ပကျာ်သက် မိန်းကပေး 

ပတာ်ပတာ်များများသည် အပေးပေါ် 

အပပခအပနတစ်ခတွုင် ပနထုိင်နငှ့ဖ်ေီးပဖစ်သည်။ 

ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ 

အကျေ်အတည်းများသည် အကကမ်းဖက်မှု 

ခံေနုိင်ပချတွင ်သူတုိ၏့ ထိခိုက်ေယ်ွမှုကို 

ေုိမုိေုိးေွားပစချိနတွ်င် ထုိအကျေ်အတည်းများသည် 

၎င်းတုိ၏့ ပေုစုပစာင့်ပေှာက်နိုငစ်မွ်း နှင့ ်

ပေဿနာပပဖေှငး်နိငု်စွမး်များတွငသ်ာ 

ချဲ့ထွငေု်ေပ်ောင်ပနသည်။ 

အပေးပေါ်အပပခအပနများတွင် 

မိန်းကပေးငယ်များအတွက် ေူပေါင်းပောင်ေွက်မှု၊ 

ပကကပငာချက် 
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အသက်ကကီးပသာ မိနး်ကပေးများအတွက် သင့ပ်ေျာ်ပသာ၊ ေက်ခနံိငု်ဖွယ်ပဖစ်ပသာ၊ ေက်ေှမ်းမီနိုငပ်သာ 

ဝနပ်ောင်မှုများနှင့် ဂရုဏာပေည့်ဝပသာ ပေုစုပစာင့်ပေှာက်မှုပေးပခင်းကုိ ကတိကဝတ်ပေု၍ ေုေပ်ောင်သင့်သည်။24 

19WRC, ကျွနု်ေ် ေီမှာေိှေါတယ်။ အပေးပေါ်အပပခအပနများေိှ ေယ်ပကျာ်သက်မိန်းကပေးများ၊ ေုက္ခသည် အမျိုးသမီးများေိုင်ော ပကာ်မေှင်၊ 

၂၀၁၄။ p. 22 

 20မိန်းကပေးများ ထွန်းပထာက်ပခင်း အစီအစဉ်စံေုံစံ https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/ 

21မိန်းကပေးငယ်များအတွက် ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်မှုေိှပသာ ကျွမ်းကျင်ေိမ္မာမှုများ တည်ပောက်ပေးောတွင် ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်မှုေိှပသာ

ကျွမ်းကျင်ေိမ္မာမှုများ တည်ပောက်ပေးပခင်းေိုင်ော နည်းေမ်း၊ PopCouncil, 2016, p. iv. 

 22ေူသားချင်းစာနာမှုေိုင်ော အပပခအပနများေိှ ေယ်ပကျာ်သက်များ၏ ေိင်ေိုင်းေိုင်ောနှင့် မျိုးေက်ေွားကျန်းမာပေး အစီအစဉ်၊ မိသားစု 

စီမံကနိ်းချပခင်းေိုင်ော ဝန်ပောင်မှုများ၌ အတွင်းကျကျ ပေ့ောပခင်း၊ WRC, ၂၀၁၂၊ p. 24 

23WRC, ကျွနု်ေ် ေီမှာေိှေါတယ်။ အပေးပေါ်အပပခအပနများေိှ ေယ်ပကျာ်သက်မိန်းကပေးများ၊ ေုက္ခသည် အမျိုးသမီးများေိုင်ော ပကာ်မေှင်၊ 

၂၀၁၄။ p. 17 

24၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ပေုေုေ်ပသာ WHO၏ ကမ္ဘာေုံးေိုင်ော တုိင်ေင်ပေွးပနွးပခင်းနှင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဂျီနီဗာတွင် ပေုေုေ်ပသာ WHO ၏ 

ကျွမ်းကျင်ပသာ အကကံပေးအဖဲွ့နှင့် ပေွးပနွးပခင်း၊ မှတ်ချက်ပေုပခင်း- ေယ်ပကျာ်သက်များနှင့် အကျွမ်းတဝင်ေိှပသာ ကျန်းမာပေးဝန်ပောင်မှုများ - 

ပပောင်းေဲမှုအတွက် အစီအစဉ်တစ်ခု၊ WHO ၂၀၀၂။ p. 27 https://apps.who.int/iris/handle/10665/67923  

https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/
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အသကအ်ေွယ်ကကးီေင့်ပသာ အမျိုးသမီးကကီးများ 

အသက်အေွယ်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးကကီးများနှင့် ေတ်သက်၍ နက်ရှိုငး်စွာ အပမစ်တွယ်ပနပသာ မေုိမုနး်ထား 

အပမင်/ခံစားချက်များသည် သူတုိအ့ား ေျစ်ေျူရှုထားပခငး်၊ အေွှဲသုံးစားပေုပခင်းနှင့် အကကမ်းဖက်ပခင်းေုေေ်ေ်ကုိ 

ခွင့်ေွှတ်ပေးပသာ သ့ုိမဟုတ ်သည်းခံပေးပနပသာ အသက်အေွယ်ကကီးသူများအား ခဲွပခားေက်ေပံခငး်နှင့် တစခ်ျိနတ်ည်း 

တစပ်နောတည်းတွင် ေက်ေက်ပဖစ်ပေါ်ပစပသာ ေူမှုပေးေုိင်ော စံသတ်မတ်ှချက်များကုိ ေုိ၍အားပကာင်းပစသည်။25  

၂၀၅၀ ခုနစှ၌် သမိင်ုးတစ်ပေျာက် ေထမေံုးအကကိမအ်ပဖစ် အသက်အေွယ်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးကကီးများ 

အပေအတွက်သည် ကမ္ဘာ့ေူဦးပေ၏ ၂၂ ောခုိင်နှုန်းပောက် ငယ်ေွယ်သူများ အပေအတွက်ထက် ပကျာ်ေွနေိ်မ့်မည်။26  

သက်ကကီးေူဦးပေ၏ အများစသုည် သူတုိန့ှင့် ေွယ်တူ အမျိုးသားများထက် အပေအတွက်ေိုစွာပဖင့် ဝင်ပငွနည်းပသာ 

တုိင်းပေည်များနှင့် ဝင်ပငွ အပတာ်အတန်ေှိပသာ တုိင်းပေည်များတွင ် ေက်ေက်ပနထုိင်ေိမ့်မည်။ ၂၀၁၅ ခုနစှ်တွင် 

ကမ္ဘာ့ေူဦးပေ၏ ၅၄ ောခုိင်နှုန်းပသာ အမျိုးသမီးများသည် အသက် ၆၀ နှင့ ် အထက်ပဖစ်ကာ ကမ္ဘာ့ေူဦးပေ၏ ၆၁ 

ောခုိင်နှုန်းသည် အသက် ၈၀ နှင့်အထက် ပဖစ်သည်။27  အသက် ၅ဝနှင့် အထက်ေှိပသာ အမျိုးသမီးကကီးများသည် 

ကမ္ဘာတစဝ်နး်ေိှ အမျိုးသမီးများ၏ ပေးေံုတစေ်ုနံီးေါး (၂၃.၆%) ကုိ ကုိယ်စားပေုသည်။28  

အချို့ပသာ အကကမ်းဖက်မှုေံုစံများသာေျှင် သက်ကကီးအမျိုးသမီးများတွင် ပဖစ်ောွးနိငု်ပချေိှပသာ်ေည်း 

ထုိအမျိုးသမီးများသည် သူတုိဘ့ဝတစ်ပေျာက်ေံုးတွင ် GBV ပတွ့ကကုံခေံနိုင်သည်။ အသက်အေွယ်ကကီးပသာ 

အမျိုးသမီးများ၏ နုိင်ငပံေး၊ စီးေွားပေး၊ ေူမှုပေးနှင့် မိသားစုဘဝနယ်ေယ်အားေံုးတွင် သူတုိအ့ပေါ် ခဲွပခားထားပသာ 

ဥေပေများနှင့် အပေ့အထများသည် အကကမ်းဖက်မှုနှင့် အေွှဲသုံးစားပေုပခင်းကို ေုိ၍အားပကာင်းပစသည်။29  

မုေုိးမပဖစ်ပခင်း၊ ကွာေှင်းပခင်း သိုမ့ဟုတ် မည်သည့်အခါမျှ ထိမး်ပမားေက်ထေ်မှု မေိှပခင်းတ့ုိပကကာင့် ကမ္ဘာတစဝ်နး်တွင် 

အသက်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများ၏ ထက်ဝက်ပောက်သည် တစ်ဦးတည်းပနထုိင်ကကသည်။ ေေ်ေွာအသုိင်းအဝိုငး်၊ 

မိသားစုနငှ့် သူငယ်ချင်းများထံမှ ဖယ်ကျဉ်ခံေပသာ သက်ကကီးအမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတုိ့ ပတွ့ကကုံေပသာ အကကမ်းဖက်မှု 

သိုမ့ဟုတ ် အေွှဲသုံးစားပေုပခင်းပဖစ်စဉ်တွင် ပထာက်ေံ့မှုမေပခင်း သ့ုိမဟုတ ် ဝန်ပောင်မှုများ မေယူနိုငပ်ခငး် သ့ုိမဟုတ် 

ကန့သ်တ်ထားခံေပခင်းနှင့် ပခါင်းေံုပဖတ်အပမတ်ထုတ်ပခင်း အန္တောယ် ကကုံပတွ့နိငု်ပချ သံုးေေိှေါသည်။30  

25 Ibid.
26 ADCAP သင်တန်း၊ p. 17. https://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-

programme/  
27သက်ကကီးအမျိုးသမီးများေိုင်ော VAWG အေင်းအပမစ်၊ p. 2-3.  
28Ibid 
29 ကုေသမဂ္ဂ အပထွပထွညီောခံ (၂၀၁၃)။ နိုင်ငံတကာ အသက်အေွယ်ကကီးေင့်သူများေိုင်ော နှစ်ကိ ု ပစာင့်ကကည့်ပေ့ောပခင်း - 

အသက်အေွယ်ကကီးေင့်ောပခင်းေိုင်ော ကမ္ဘာ့ ေုတိယအကကိမ်ပပမာက် ညီောခံ၊ အပထွပထွ အတွင်းပေးမှုးချုေ်၏ အစီေင်ခံစာ (A/68/167). 
30 သက်ကကီးအမျိုးသမီးများေိုင်ော VAWG အေင်းအပမစ်၊ pgs. 7-8. 
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အသက်အေွယ်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျူးေွန်ပသာ GBV သည် ကျယ်ကျယ်ပေန့်ပေန့် ပဖစ်ောွးပနပသာ်ေည်း 

အများေုိင်းမှာ ေူမသသိူမသိ ဖုးံကွယ်ပနပသးသည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာပေးအဖဲွ့၏ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကကမ်းဖက်မှုကုိ 

ခန့်မနှ်းထားသည့် ကမ္ဘာေံုးေုိင်ောနှင့် ပေသအေုိက် အစီေင်ခံစာ (၂၀၁၃) တွင် အသက် ၅၀ အထက် 

အမျိုးသမီးကကီးများအကကား ဘဝတစ်သက်တာေုံး ခင်မင်ကျွမ်းဝင်သူမှ အကကမ်းဖက်ခံေပခငး်သည် ၂၀.၆ ောခိငု်နှုနး် 

မကကာခဏ ပဖစ်နိုငပ်ချေိှပကကာင်း ပတွ့ေှိေသည်။ အသက် ၁၅ မှ ၄၉အကကားေှ ိအမျိုးသမီးများထက် ေုိ၍ အသက်ကကီးပသာ 

အမျိုးသမီးများအပေါ် အကကမ်းဖက်ပခငး်ေံုစံများအပကကာင်း သိေှိမှုနည်းပခင်းပကကာင့ ် ၎င်းကုိ အစီေင်ခံမှု နည်းပခင်း 

ပဖစ်နိုငသ်ည်။31  အသက်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများအပေါ် GBV ကျူးေွနပ်ခင်းသည် များစွာ ပဖစ်ောွးပနသည်။ 

ခငမ်ငက်ျွမ်းဝင်သူများ၊ ေူငယ် မိန်းကပေး၊ ပယာကျင်္ားပေးများ အေါအဝင် မိသားစုဝင်များ၊ ပေုစုပစာင့်ပေှာက်သူများ 

သိုမ့ဟုတ ် ကျယ်ပေန့်ပသာ ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်း အဖဲွ့ဝငမ်ျား ေါဝင်ပနနုိင်ပသာ ကျူးေွနသ်ူများမှ မကကာခဏေိသုေုိ 

ရှုပထာင့်မျိုးစံုမှ ေုစံအံမျိုးမျိုးပဖင့် ကျူးေွနသ်ည်။ အသက်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများသည် အေွှသဲုံးစားပေုပခင်း သ့ုိမဟုတ် 

ေျစေ်ျူရှုခေံပခင်း၊ ရုေေ်ိငု်းေိငု်ော၊ ေိငေ်ိင်ုးေုိင်ော၊ စးီေွားပေးေုိင်ောနှင့် စတ်ိေိုငး်ေိငု်ော အကကမ်းဖက်ပခင်း ေံုစံများ 

တစခ်ု သ့ုိမဟုတ ် တစခ်ုထက်ေို၍ ပတွ့ကကုံေသည်။ ေိငေ်ိငု်းေုိင်ော မပတာ်မတေားပေုကျင့ခ်ံေပသာ 

သက်ကကီးအမျိုးသမီးများအတွက် ကျန်းမာပေးေုိင်ော ေိးုကျိုးးများနှင့် ထိခိုက်ေဏ်ောများ ေေှိပခင်းသည် ေံဖန်ေံခါ ေုိ၍ 

ပေင်းထန်တတ်သည်။32  အသက်အေွယ် ကကီးေင့်ပခငး်သည် ဝန်ပောင်မှုများ ေယူေန်နှင့် ကျန်းမာပေးေုိင်ော 

အကူအညီေှာပဖွပခငး်တွင် သက်ပောက်မှုေိှပကကာင်းကုိ ပထာက်ပေထားပသာ တိကျသည့် သက်ပသသာဓက ေိှေါသည်။ 

တစန်ည်းအားပဖင့် GBV ေုိင်ော အန္တောယ်ပဖစ်ပစပသာ ကျန်းမာပေးေုိးကျိုးများသည် မကုသဘဲ ထားေါက 

ေုိမုိေုိးေွားောနုိင်ဖေီး ေက်ေက်၍ GBV ပဖစေ်ွားပသာ အကကိမအ်ပေအတွက် များောသည်နငှ့အ်မျှ 

ေိမုိပုေငး်ထန်ောနို်င်သည်။ မျိုးေက်ောွးနိငု်ပသာ အသက်အေွယ်ေှ ိ အမျိုးသမီးများအပေါ် တစ်စိတ်တစေ်ိငု်း 

အာရံုစူးစုိက်မှုကုိ အပပခခံဖေီး အသက်အေွယ်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများ၏ ေိငေ်ိငု်းေုိင်ော ကျန်းမာပေး ေယူောတွင ်HIV 

အေါအဝင် ေိငမ်ှတစေ်င့ ် ကူးစက်တတ်ပသာ ပောဂါများနှင့် ေူသားချင်း ေက်ေံပေးေုိင်ော အကကမ်းဖက်မှုအတွက်  

ကကိုတင်ကာကွယ်နိုငပ်သာ ဝန်ပောင်မှုများနှင့် ပေုစုပစာင့်ပေှာက်မှုကို ေက်ေှမး်မီောတွင ်မကကာခဏေုိသေုိ ကကန့်ကကာမှု 

ပဖစ်ပစပခင်း၊ စိတ်ေဏ်ောပေးပခင်း၊ ဖယ်ကျဉ်ထားခံေပခင်းနှင့် ေျစ်ေျူရှုခေံတတ်သည်။  အပပခခံ 

ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူများမှ ၎င်းတုိ၏့ ေူနာများအား ေိငေ်ိငု်းေုိင်ော ကျန်းမာပေးအပကကာင်း  ပပောေုိပေွးပနွးပခင်းကုိ 

ပေှာင်ကကဉ်ပနစဉ်တွင် အချိနမ်ပောက်ငပှခငး်၊ အေင်းအပမစ်များ မေိှပခင်း၊ သင်တန်း သ့ုိမဟုတ ် ပေ့ောခဲ့ေပသာ 

စမွ်းေည်က့ဲသိုပ့သာ အပကကာင်းပေချက်များပကကာင့် သူတုိသ့ည် အသက်ကကီးပသာ ေူနာများ၏ ေိငေ်ိငု်းေုိင်ော 

ေုေပ်ောင်ချက်အပကကာင်း ပမးပမန်းစံုစမ်းမှု ေုိ၍နည်းနုိင်ေါသည်။33 

31 HelpAge International, အသက်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကကမ်းဖက်မှုေိုင်ော ပေွးပနွးပခင်းစာတမ်း ၂၀၁၇။ p. 1. 

https://www.helpage.org/what-we-do/rights/violence-against-older-women/ 
32 သက်ကကီးအမျိုးသမီးများေိုင်ော VAWG အေင်းအပမစ်၊ p. 9. 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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33 သက်ကကီးအမျိုးသမီးများေိုင်ော VAWG အေင်းအပမစ်၊ p. 5. 

စိတ်ကစဉ့က်ေျားပောဂါေိှပသာ သက်ကကီးအမျိုးသမီး အများစုသည် 

အေွှသဲုံးစားပေုပခင်း ေံုစံအချို့ကို ပတွ့ကကုံေ၍ သူတုိ့၏ ပောဂါသည် 

သူတုိအ့ား အကူအညီေှာပဖွနုိင်ေန် အတားအေီးပဖစပ်စနုိင်သည်။34  

အသက်အေွယ်နငှ့် သက်ေိုငပ်သာ မသန်စွမး်မှု ေှိပနနုိင်သည့် 

အသက်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများအတွက် မသန်စွမး်မှုသည် အန္တောယ် 

ကကုံပတွ့ပစသည့် ထေ်ပောင်း အချက်တစ်ချက်ပဖစ်နိုင်သည်။ 

ကမ္ဘာတစဝ်နး်ေံုးတွင် အသက် ၆၀ နှင့ ် အထက်ေှ ိ ေူများ၏ ၄၆% 

ပကျာ်တွင် မသန်စွမး်မှုများ ေိှကက၍ အများစုမာှ အပမင် သိုမ့ဟုတ ်

အကကားအာရံု ေုးံရှုံးမှု ခံစားကကေသည်။35  အထူးသပဖင့် ောသက်ေန် 

မသနစ်မွ်းပသာ အမျိုးသမီးများသည် ပနစ့ဉ် ပေုစုပစာင့်ပေှာက်မှုအတွက် 

အပခားသူများအပေါ် မှခီိေုာေေါက  အသက်ကကီးောသည်နငှ့အ်မျှ 

၎င်းတုိသ့ည် အကကမ်းဖက်မှု ကကုံပတွ့နိငု်ေန် ေိ၍ုထိခိုက်ေွယ်ောေါသည်။36 

အသက်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများသည် ဘဝတစ်သက်တာတငွ် ၎င်းတ့ုိ၏ 

ကျား/မပေးောကုိ ထည့်သငွ်းစဉ်းစားေသည့် ေညာပေးနှင့် စးီေွားပေး 

ေိငု်ော ဖူေံုပေးအတွက် အခွင့အ်ေမ်းများ ပေျာ့နည်းောဖေီးပနာက် 

ကျေင်းသွားပသာ အင်အား/အာဏာနှင့် အေင့်အတန်းများပကကာင့် 

သူတုိသ့ည် GBV အန္တောယ် ကျပောက်နို်ငပ်ချ ပမင့မ်ားနုိင်ေါသည်။37  

ကျား/မပေးောနှင့ ်အသက်အေွယ်ပေါ်တွင ်ပေါင်းစေ်၍ ခွပဲခားေက်ေပံခငး် 

သည် ေင်းေဲနမွ်းေါးမှု ကကီးစာွကကုံပတွ့နိငု်ပချသို့ ဦးတည်ပစကာ 

ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်မှု ပေးနိငု်ပသာ အေင်းအပမစ်များအား 

ကန့သ်တ်ချက်ပဖင့် ေက်ေှမး်မီပခငး်၊ အေွှဲသုံးစားပေုပခင်းနှင့် GBV 

ကကုံပတွ့နိငု်သည့် အန္တောယ် ပမင့်မားပစသည်။   

ေူငယ်များနှင့ ် အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍသည် ကပေးပမွးဖွားပခင်းသာ ပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူထားသည့် အမျိုးသားများ 

ကကီးစိုးပသာ စိတ်ပနသပဘာထားများနှင့် စသံတ်မတ်ှချက်များမှ ပေါင်းစေ်စီးေင်းောသည့် ခဲွပခားေက်ေပံခင်းကုိ 

အသက်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများမှ ပတွ့ကကုံပနေသည်။ ဤကဲ့သ့ုိပသာ ခဲွပခားေက်ေံပခင်းသည် အသက်ကကီးပသာ 

အမျိုးသမီးများအား အသုံးမဝင်ပတာ့သည့်သမူျားဟူ၍ မမျှတသည့် ဘက်ေိက်ုမှုများသ့ုိ ဦးတည်ပစ၍ 

မျိုးေက်ောွးနုိင်ပသာ အသက်အေွယ်ပကျာ်ေွနသ်ည်နငှ့် တစဖ်ေိုင်နက် သူတုိအ့ား တန်ဖုိးနည်းသွားဖေီဟု ရှုပမင်ပခင်း/ 

မပမင်ကွယ်ပေုပခင်းတုိ့ ပဖစ်နိုငသ်ည်။ ၎င်းသည် ေိငေ်ိငု်းေိငု်ောအေ အခွင့်အပေးခဲွပခားမှုအပေင် အသက်ကကီးသူများအား 

မေုိမုနး်ထားပခင်းတ့ုိပကကာင့် ပဖစ်ပေါ်ပစသည့် အကကမ်းဖက်မှုတွင် အထူးထိခိုက်ေယ်ွ အမျိုးအစားတစခ်ုကုိ 

ပဖစ်ပေါ်ပစသည်။38  ေက်တပော ေုေပ်ောင်ပနပသာ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အကူအညီများသည် 

မျိုးေက်ောွးနုိင်ပသာ အသက်အေွယ်ေှိ အမျိုးသမီးများအပေါ်တွင် ဦးတည်ေုေ်ပောင်ကာ အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတ့ုိ၏ 

ကပေးပမွးဖွားနုိင်စွမး်အပေါ်တွငသ်ာ မီှခုိပနသည်ဟု ထင်မှတ်၍ ၎င်းတ့ုိ၏ မျိုးေက်ောွးမှုေိုငေ်ာ ေုေပ်ောင်ချက် 

ကျေင်းောသည်ကုိ သိပမငပ်စသည့် အသက်ကကီးသူများအား ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ မေုိမုနး်ထားပခင်းနှင့ ် ေိ်င်ေိုငး်ေိငု်ော 

အခွင့အ်ပေးခဲွပခားမှု၏ သရုေမ်ှန်တစခ်ု ပဖစ်သည်။ HelpAge International မှ ပပောေုိချက်အေ ၎င်းသည် ငယ်ေွယ်ပသာ 

အသက်အေွယ်တွငသ်ာ အကကမ်းဖက်မှု ပဖစ်ပေါ်သည်ဟူ၍ ထင်ပမင်ပနပသာ အန္တောယ်ေှိသည့် ေံုပသကားကျ 

အသက်အေွယ်ကကီးပသာ နှင့် ထိုသူများအား 

မေိုမုန်းထား ေက်ေံပခင်း 

အသက်ကကီးောသည်နှင့် ေတ်သက်ပသာ 

သပဘာထား ခံယူချက်သည် တစ်ဦးချင်းစီ၊ 

ေေ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ေူမှုပေး 

အပပခအပနများအေ ကွဲပေားပသာပကကာင့် 

မည်သည့်အချိန်တွင် 

အသက်အေွယ်ကကီးေင့်မှု စတင်သည့်အပေါ် 

ကမ္ဘာေုံးေိုင်ော သပဘာတူညီမှု မေိှပသးေါ။ 

သူတို့အား အသက်ကကီးဖေီဟု 

သတ်မှတ်ထားပသာပကကာင့် 

သက်ကကီးသူများအား 

မေိုမုန်းထားေက်ေံပခင်း သည် 

ေူများအား ေန့်ကျင်ပသာ 

ခွဲပခားေက်ေံပခင်းနှင့် စနစ်ကျပသာ 

ေုံပသကားကျ ေက်ေံပခင်းပဖစ်သည်။ 

သက်ကကီးသူများအား မေိုမုန်းထား 

ေက်ေံပခင်းပဖင့် အသက်အေွယ် 

ကကီးေင့်သူများ၏ ေူမှုပေး အသိုက်အပမုံကုိ 

ဖေိုေဲပစကာ အနာဂတ်တွင် 

အသက်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများအတွက် 

တန်းတူညီမျှမှုကုိ သတိပေုမိောပခင်းကုိ 

အတားအေီးပဖစ်ပစသည်။  
VAWG Resource Older Women 

http://www.vawgresourceguide.org/sites/default/files/briefs/vawg_brief_on_older_women_05.06.2016_final.pdf


အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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သတ်မတ်ှပခင်းကုိ တုိးပမင့်ပစသည့် အန္တောယ်များအပေါ် အပပခခံသည်။ အကယ်၍ ၎င်းအား စစ်ပေးစုံစမ်းပခင်းမေှိဘဲ 

ကျန်ေှိပနေါက အသက်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများ၏ အပတွ့အကကုံများသည် ဖုးံကွယ်ခေံပနနုိင်သည်။39

34 သက်ကကီးအမျို းသမီးများေိုင်ော VAWG အေင်းအပမစ်၊ pgs. 7-8. 

35 ADCAP သင်တန်း၊ p. 18. https://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-programme/ 

36 သက်ကကီးအမျို းသမီးများေိုင်ော VAWG အေင်းအပမစ်၊ pgs. 7-8. 

37 သက်ကကီးအမျို းသမီးများေိုင်ော VAWG အေင်းအပမစ်၊ p. 4. 

38 သက်ကကီးအမျို းသမီးများေိုင်ော VAWG အေင်းအပမစ်၊ p. 3. 

39 HelpAge International, အသက်ကကီးပသာ အမျို းသမီးများအပေါ် အကကမ်းဖက်မှုေုိင်ော ပေွးပနွးပခင်းစာတမ်း p. 3. 

https://www.helpage.org/what-we-do/emergencies/adcap-age-and-disability-capacity-building-programme/


အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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“ေယ်ပကျာ်သက်အေွယ် မိနး်ကပေးငယ်များ”တွင် ပဖာ်ပေထားသည့်အတုိင်း 

သာမာန်အားပဖင့် ေိှနှင့်ဖေီးပသာ ေူမှုပေးေုိင်ော ထိနး်ချုေ်ထားသည့်အောများ 

ေျက်စီးသွားပသာပကကာင့် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အကျေ်အတည်းများသည် 

အနာဂတ်တွင ် အသက်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများအား အန္တောယ် ပမင့မ်ားစွာ 

ကျပောက်ပစသည်။ ဥေမာအားပဖင့် ၂၀၀၄ ခုနစှန်ှင့် ၂၀၀၈ ခုနစှအ်တွင်း ေီမိုကေက်တစ် 

ကွန်ဂိ ု ပေည်သူသ့မ္မတနိငု်ငံတွင် ေိငေ်ိငု်းေုိင်ော အကကမ်းဖက်မှုအတွက် ပတာင်ေိုငး် 

ကီဗူးပေည်နယ်ပေးရံုတွင ် အကူအညီောပောက် ပတာင်းခံကကသည့် ၁၅.၅% သည် 

အသက် ၅၅ နှစ်နငှ့ ် အထက်ေှိပသာ အမျိုးသမီးများပဖစ်ကကသည်။ အီေတ်နိုငင်ံ၏ 

အစီေင်ခစံာများတွင ် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အကူအညီပေးသူများမှ ငယ်ေွယ်ပသာ 

မိန်းကပေးငယ်များအား ကူညီပထာက်ေံ့မှုပေးသည့်အတွက် အီစေမ်မစန်ိငု်ငံပဖစ်ပသာ 

အီေတ်နငှ့ ် ေီးေီးယားနုိင်ငသံည် အသက်ကကီးပသာ ောေေီ အမျိုးသမီး 

ပထာင်ပသာင်းများစွာအား သတ်ပဖတ်ခဲ့သည်ဟူ၍ မီးပမာင်းထုိးပဖာ်ပေထားသည်။ ထ့ုိပေင် 

အသက် ၄ဝနှစ် နှင့်အထက်ေှိပသာ အမျိုးသမီးများအား ေိငက်ျွန်များအပဖစ် 

ပောင်းစားနုိင်ပခငး်/ ဝယ်ယူနိုငပ်ခငး် မေိှပသာပကကာင့် ထုိအသက်အေွယ်ေှ ိ အမျိုးသမီးများသည်ေည်း 

သတ်ပဖတ်ခခံဲက့ကေသည်။40  ဘာကင်နာ ဖာေိေုှ ိ စနု်းကပဝအတတ် အသံုးပေုသည်ဟု စေွ်စဲွခံေပသာ 

သက်ကကီးအမျိုးသမီးများသည် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်း၏ ဖယ်ကျဉ်ထားခံေပခင်းပကကာင့် စတ်ိေိုငး်ေိငု်ော ကျန်းမာပေးတွင် 

သိသိသာသာ အကျိုးေက်ေိုးများ ပဖစ်ပစပကကာင်း စစ်တမ်းတစ်ခကု ပဖာ်ပေထားသည်။ ၎င်းစစ်တမ်းတွင် ၅၅% ပသာ 

အမျိုးသမီးများက ထုိက့ဲသို ့ စေွ်စဲွခံေချိနတွ်င ် ၎င်းတုိတွ့င် ချက်ချင်းပဖစ်ပေါ်ောပသာ အပတွးမှာ မိမကိိုယ်ကို 

ပသပကကာင်းကကံစည်ပခင်းသာ ပဖစ်ပကကာင်း ဖွင့်ဟပပောေုိခ့ဲသည်။41 

40 သက်ကကီးအမျိုးသမီးများေိုင်ော VAWG အေင်းအပမစ်၊ p. 8. 

41 သက်ကကီးအမျိုးသမီးများေိုင်ော VAWG အေင်းအပမစ်၊ p. 9. 

အသက ်၄၉နှစ် အထက် 

အမျိုးသမီးများ၏ ၃၇%သည် 

ခင်မင်ကျွမ်းဝင်သူမှ 

အိမ်တွင်းအကကမ်းဖက်မှု 

မဟုတ်ပသာ အမှုများကိ ု

(ေွန်ခဲ့ပသာနှစ်တွင် ၁၄% 

ေိှသည်) ပတွ့ကကုံခဲ့ေစဉ်တွင် 

၃၂% သည် ခင်မင်ကျွမ်းဝင်သူမှ 

အကကမ်းဖက်မှုကို 

ပတွ့ကကုံခဲ့ေသည်။ (ေွန်ခ့ဲပသာ 

နှစ်တွင် ၁၇% ေှိသည်။) 

သိေ္ပံေညာ 

အေင့်ပမင့်တင်မှုေိုင်ော 

အပမေိကန် အဖဲွ့အစည်း 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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အပခားနည်းပဖင့် သန်စမွ်းပသာ အမျိုးသမီးများနငှ့် မိန်းကပေးငယ်များ 

ကမ္ဘာတစဝ်နး်တွင် ခန့်မနှ်းပချအားပဖင့် ၁၅% ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များတွင် မသန်စွမး်မှုများ 

ေှိကကသည်။42  ေဋိေက္ခ သိုမ့ဟုတ်/နှင့် သဘာဝပဘးအန္တောယ်များပကကာင့် ထိခိုက်ေဏ်ောေေိှမှုများနှင့် ကျန်းမာပေး 

ပေုစုပစာင့်ပေှာက်မှုအား အကန့်အသတ်ပဖင့်သာ ေယူနိငု်ပခင်းတုိမ့ှ အသစ်ပသာ မသန်စွမး်မှုများ ေေှိပစသည့် 

ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အပပခအပနများတွင် ၎င်းသည် တုိး၍ ထင်ေှားောသည်။ အသက်အေွယ်အေုိက် 

အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် ၎င်းတုိ၏့ ဘဝတစ်သက်တာတငွ် 

ပဖစ်ောွးသည့် အပကကာင်းအောများ၏ ၈၀% ပကျာ် ပမင့်မားပသာ နှုနး်ထားပဖင့် အကကမ်းဖက်မှုနှင့် အေွှဲသုံးစားပေုပခင်းတွင် 

ေစ်မတ်ှထားခံပနေသည်။43  ေူသားချင်းစာနာမှုေုိင်ော အပပခအပနများတွင် အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမး်ပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် ထိခိုက်အန္တောယ်မ ှသူတုိက့ိုယ်သူတုိ ့ကာကွယ်နို်ငေ်န်အတွက် ထေ်ပောင်း 

ကျပောက်ောပသာ အတားအေီးများကုိ ကကုံပတွ့ပနေကာ အသက်ေှငသ်န်ေန်အတကွ် အပခားသူများအား ေုိ၍ မှခီိပုနေဖေီး 

ေူသိနည်းောပခင်းနှင့် ေုေပ်ောင်နုိင်စွမး်များ နည်းောကကသည်။44  

သတင်းအချက်အေက်များ ေယူောတွင ် အခက်အခဲများေိှပခင်း၊ 

ေွတ်ေေ်စွာ ပေွှ့ေျားသွားောေန် အပထာက်အကူပေုသည့် 

ေစ္စည်းကိေိယာများ ေံုးရှုံးပခငး်၊ မိသားစနုှင့် ကဲွကွာပခင်းတ့ုိပကကာင့် 

အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များသည် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုင်ော 

အပပခအပနများတွင် အဟန့်အတားများနှင့် အန္တောယ်များ ေုိ၍ 

ပမင့်မားစာွ ပတွ့ကကုံပနေသည်။ ေဋေိက္ခေဏ်သင့်ပနပသာ မည်သည့် 

ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းေိှ ေူမှုပေးေုိင်ော ဖယ်ကျဉ်ထားပသာ မည်သည့် 

အုေ်စုများတွငမ်ေိ ု ၎င်းတုိသ့ည် ပခါင်းေံုပဖတ ် အပမတ်ထုတ်ပခငး်နှင့် 

အေွှသဲုံးစားပေုပခင်း ခံေနိငု်ပချ ေုိေှကိကသည်။ ပပမာက်ပမားစာွပသာ 

ေူမှုပေး၊ အသုိင်းအဝုိင်း ေတ်ဝန်းကျင်နငှ့် ေက်သွယ်ပေးေုိင်ော အဟန့်အတားများပကကာင့် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ 

အကူအညီပေးသည့် အစီအစဉမ်ျားတွင် ေါဝင်ေန ်၎င်းတ့ုိတွင် အခက်အခဲများေိှေိမ့်မည်။  

အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအတွက် မသန်စွမး်မှုနှင့် ကဏ္ဍပေါင်းစံုမှ 

ကျား/မပေးော မမျှတမှုသည် အထူးသပဖင့် ၎င်းတုိ့ကို GBV ကကုံပတွ့ပစေန် ထိခိုက်ေယ်ွသည့် အပပခအပနသ့ုိ 

ပောက်ပစသည်။ ပပမာက်ေိုင်း ပကာ်ပကးေေ် ပေည်နယ်၊ ပဂျာ်ေန် ပေည်နယ်၊ အီသီယုိးေီးယား နှင့ ်ဘူေွန်ေီ ပေည်နယ်တ့ုိတွင် 

မသနစ်မွ်းသူများအား ေါဝင်ပစပခင်းေုိင်ော ၂၀၁၅ ခုနစှ၏် အစီေင်ခံစာတငွ ် စီမကံိန်းဝင် ေွာများတွင ် ပေုေုေပ်သာ 

ဦးတည်အုေစ်ု ပေွးပနွးပခင်းတွင် တင်ပေအစီေင်ခံောပသာ GBV အမျိုးအစားထဲတွင် ေိငေ်ိငု်းေိငု်ော အကကမ်းဖက်မှုသည် 

အများေံုး ပတွ့ေပေ့ေိှသည်ဟု ပဖာ်ပေထားသည်။ ထ့ုိပေင ်အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်  

42 ပအဂျင်စီများအကကား GBV ပဖစ်ေေ်စီမံခန့်ခွဲမှုေိုင်ော ေမ်းညွှန်ချက်များ။ p. 139. https://gbvresponders.org/response/gbv-case-

management/  
43 သက်ကကီးအမျိုးသမီးများေိုင်ော VAWG အေင်းအပမစ်၊ pg. 7-8. 
44 IRC/WRC ၂၀၁၅။ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုင်ော အပပခအပနများ၌ ကျား/မ အပပခပေု အကကမ်းဖက်မှု အစီအစဉ်များ ပဖာ်ပောင်ောတွင် 

မသန်စွမ်းသူများအားေုံး ေါဝင်နိုင်ပအာင် စွမ်းေည်ပမင့်တင်ပေးပခင်း - GBV ကို ေက်ပတွ့ အကူအညီပေးပနသူများအတွက် ကိေိယာေုံစံတစ်စုံ။ p. 5. 

https://gbvresponders.org/response/disability-inclusion-2/ 

အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမ်းပသာ အမျိုးသမီးများ 

နှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် ၎င်းတိုတ့ွင်ေှိပသာ 

မသန်စွမ်းမှုပကကာင့် ေို၍ ထိခိုက်ေွယ်သည် 

မဟုတ်ပသာ်ေည်း သူတို့အား အများနှင့်မတူဘဲ 

ကဲွပေားပခားနားသည်ဟု ထင်မှတ်ခံေပခင်း၊ အေင့် 

အတန်းနှင့် အာဏာမေိှပခင်း၊ ဖယ်ကျဉ်ထား 

ခံေပခင်း၊နှင့် ထိုက့ဲသိုပ့သာ အချက်များပကကာင့် 

အကကမ်းဖက်မှုများတွင် တိုက်ရိုက် ေစ်မှတ်ထား 

ခံေေါသည်။ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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မိန်းကပေးငယ် အချို့ကေည်း ၎င်းတုိသ့ည် အဓမ္မပေုကျင့်ပခင်း အေါအဝင် ေိင်ေိုငး်ေိငု်ော အကကမ်းဖက်မှုတွင် 

ကျူးေွနသ်ူများမှ ေံုမှန် ထေ်တေဲေဲ ေစ်မတ်ှထားခံပနေပကကာင်းေဲ ဖွင့်ေုိထားသည်။ မိသားစုနငှ့ ်

ဝနပ်ောင်မှုပေးသူများသည် ၎င်းတုိမ့ှ ကုိယ်ဝန်ပောင်ောချိနတွ်ငသ်ာ ေိငေ်ိငု်းေိငု်ော အကကမ်းဖက်မှု ခံခ့ဲေပကကာင်း စတင် 

သတိပေုမိေိမ့်မည်။45 အသက်အေွယ်နငှ့ ်မသန်စွမး်မှု နှစ်မျိုးေံုးပကကာင့် “နှစ်ေုိဖွယ်နည်းသည်”ဟု သတ်မတ်ှမခံေမီတွင် 

အတင်းအဓမ္မ ေက်ထေ်ထိမး်ပမားပစေန် ဖိအားပေးခံေနိုငပ်သာ  မသန်စွမး် မိနး်ကပေးငယ်များသည် ၎င်းတုိအ့ကကားတွင် 

အေွယ်မတုိင်ခင် ေက်ထေ်ထိမး်ပမားပစပခင်း ပဖစ်ေေ်များ ေိှသည်ကို အစီေင်ခံောကကသည်။46  မသန်စွမး်ပသာ 

ေွတ်ပပမာက်ောသူများသည် ဖွင့်ဟပပောေုိေန ် ၎င်းတုိ ့ ေင်ေိုငပ်နေပသာ ထေ်ပောင်း အဟန့်အတားများပကကာင့် 

အကကမ်းဖက်မှုကို အစီေင်ခံေန ်တစေ်ထက်ေို၍ ပစာင့ေ်ိငု်းေတတ်သည်။47  

အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမ်းပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် GBV ေုိင်ော တုံ့ပေန်ပောင်ေွက်မှု အစီအစဉ်တင်ွ 

ေါဝင်ပောင်ေွက်ပခင်းနှင့် တုံ့ပေန်ပောင်ေွက်ပခင်း ဝန်ပောင်မှုများ ေယူောတွင် ထူးပခားပသာ အဟန့်အတား အချို့ 

ေင်ေုိင်ေနုိင်သည်။ ၎င်းတွင် - 

• ရုေ်ေုိင်းေိုင်ော။ ရုေ်ေိုင်းေိင်ုော အဟန့်အတားများသည် ေူေုေ်ပသာ သိုမ့ဟုတ် သဘာဝအေ ပဖစ်ပသာ

အဟန့်အတားများပဖစ်နုိင်သည်။ ဘံုတူညီပသာ အဟန့်အတားများတွင် ကျဉ်းပပမာင်းပသာ တံခါးများ သ့ုိမဟုတ်

ေူသွားေမ်းများ၊ ပေှကားများ၊ အေွှာ/အထေ် အပပောင်းအေဲများ၊ မညီညာပသာ သိုမ့ဟုတ ် မတ်ပစာက်ပသာ

ပေျာက်ေမ်းေင်ပပခပေျာများ၊ အသံုးပေုေန် မသင့်ပေျာ်ပသာ အများသံုးအိမ်သာများ၊ ထင်းပခွ ပေခေ်မည့်ပနော၊

ဝန်ပောင်မှုများ ေယူမည့်ပနော ပဝးေေွံန်းပခင်း၊ အမှိုက်နှင့် စွန့်ေစ်ေစ္စည်းများ အေါအဝင် အစားအပသာက်

ပဖန့်ပဖူးသည့်ပနော ပဝးကွာေွန်းပခင်းတ့ုိ ေါဝင်သည်။ ဤက့ဲသို့ပသာ ရုေ်ေုိင်းေုိင်ော အဟန့်အတားများသည်

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအား ေုိအေ်ပသာ ဝန်ပောင်မှုများ ေယူပခင်း သိုမ့ဟုတ်

ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းတွင် ပေည့်ဝစွာ ေါဝင်ေုေ်ပောင်နုိင်ေန် ဟန့်တားထားေါသည်။ ဝန်ပောင်မှုများ ေယူေန်

ကုန်ကျစေိတမ်ျား သ့ုိမဟုတ် သယ်ယူေ့ုိပောင်ပေး မေိှပခင်း၊ ပဝးကွာေန်ွးပခင်းတ့ုိပကကာင့် GBV ေုိင်ော

ကကိုတင်ကာကွယ်ပခင်းနှင့် တုံ့ပေန်ပောင်ေွက်ပခင်း ဝန်ပောင်မှုများသည် ရုေ်ေိုင်းေိင်ုောအေ ေက်ေမ်ှးမမီနုိင်ပခင်းကုိ

ပဖစ်ပစနုိင်သည်။ ထို့အပေင် ဝှီးချဲအသုးံပေုေသူများ သိုမ့ဟုတ် ေွတ်ေေ်စွာ သွားောနုိင်ေန် ခက်ခဲပသာ

အပခားသူများအတွက် ပေးခန်းများနှင့် အမျိုးသမီး စင်တာများသ့ုိ သွားပောက်ေန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်

အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမ်းပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသ့ုိ ဝန်ပောင်မှုများသည် သူတိုအ့တက်ွ

မဟုတပ်ကကာင်း သတင်းစကားများ ေျံ့နှံပ့စနုိင်သည်။

• ေက်သွယ်ပေး။ GBV တ့ံုပေန်ပောင်ေွက်ပခင်း ဝန်ပောင်မှုအပကကာင်း သတင်းအချက်အေက်သည် အပမင်၊ အကကားနှင့်

ေူမှု-စိတေုိ်င်းေုိင်ော/ ေင်ပခင်တုံတေားတွင် ချို့ယွင်းသူများ အေါအဝင် မသန်စွမ်းပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များအတွက် အေင်ပပေပစနုိင်သည့် ေုံစံများပဖင့် ပဖာ်ပေထားပခင်း မေိှပချ။ ေောေ်အားပဖင့်

မသန်စွမ်းပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အထူးသပဖင့် ေင်ပခင်တုံတေားတင်ွ ချို့ယွင်းသူများသည်

အေွှဲသုးံစားပေုပခင်း ပဖစ်ေွားချိန်တွင် မမှတမိ်နို်င်၍ မည်သည့်ပနောတွင် အကူအညီပတာင်းခံေမည်ကိုေည်း

မသိေိှနိုင်ေါ။ ထ့ုိအပေင် GBV ေိုင်ော အကူအညီပေးသူများသည်။

45 IRC/WRC ၂၀၁၅။ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုင်ော အပပခအပနများ၌ ကျား/မ အပပခပေု အကကမ်းဖက်မှု အစီအစဉ်များ ပဖာ်ပောင်ောတငွ် မသန်စွမ်းသူများအားေံုး 

ေါဝင်နိုင်ပအာင် စွမ်းေည်ပမင့်တင်ပေးပခင်း - GBV ကုိ ေက်ပတွ့  အကူအညီပေးပနသူများအတွက် ကိေိယာေုံစံတစ်စုံ။ p. 5. 

https://gbvresponders.org/response/disability-inclusion-2/ 
46 IRC/WRC ၂၀၁၅။ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုင်ော အပပခအပနများ၌ ကျား/မ အပပခပေု အကကမ်းဖက်မှု အစီအစဉ်များ ပဖာ်ပောင်ောတငွ် မသန်စွမ်းသူများအားေံုး 

ေါဝင်နိုင်ပအာင် စွမ်းေည်ပမင့်တင်ပေးပခင်း - GBV ကုိ ေက်ပတွ့  အကူအညီပေးပနသူများအတွက် ကိေိယာေုံစံတစ်စုံ။ p. 5. 

https://gbvresponders.org/response/disability-inclusion-2/ 
47 IRC/WRC. 2015. 
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အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 

31 

တစဦ်းချင်းစီတွငေ်ှိပသာ မတူညီသည့် ေက်သွယ်ပေး ေံုစံများကုိ သတိပေုမေိန် ေုိအေ်၍ ထုိကဲ့သို့ပသာ မသန်စွမး် 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များတွင် ေှိပသာ ထူးပခားသည့် ေက်သယွ်ပေး ေံုစံများ၏ ေုိအေ်ချက်များကုိ 

ပဖည့်တင်းပေးေမည်။ ထုိကဲ့သို့ပသာ အမျိုးသမီးများ/မိနး်ကပေးငယ်များ၏ ဘာသာစကားအား 

အဓိေ္ပါယ်ပဖာ်ထုတ်ေန် အာရံုစူးစုိက်မှုနှင့် အချိနပ်ေးောတွင ် အကကမ်းဖက်မှုတွင် မေါပသာ 

မိသားစုဝင်/သူငယ်ချင်းများ၏ အကူအည ီေုိအေ်နုိင်သည်။  

• အုေ်ထိန်းသူများနှင့် ေက်ေံပေး။ အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမ်းပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည်

အကူအညီများနှင့် ဝန်ပောင်မှုများ ေယူနိုငေ်န်အတွက် အပခားပသာ မိသားစုဝင်များ သ့ုိမဟုတ်

ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်း အဖဲွ့ဝင်များအပေါ် မီှခုိေနိုငသ်ည်။ ၎င်းသည် ဝန်ပောင်မှုများအား ေျိှု့ဝှက်ထနိ်းသိမး်မှု ေှိစွာ

ေယူောတငွ ် သူတုိအ့တွက် အခက်အခဲပဖစ်ပစသည်။ အကယ်၍ အုေထိ်နး်သူသည် ကျူးေွနသ်ူပဖစ်ပနေါက

အကူအညီ ေယူောတငွ် သူမအတွက် ေုိ၍ ခက်ခပဲစေိမ့်မည်။ အဘယ်ပကကာင့်ေုိပသာ် သူမ၏ ပန့စဉ်

ေုိအေ်ချက်များ၊ သွားောပေး၊ ေက်သွယ်ပေးများအတွက် သူမအပနပဖင့် အုေ်ထိနး်သူအား မီှခုိပနေပသာပကကာင့်

ပဖစ်သည်။

• ယုံကကည်မှု မခေံမည်ကို ပကကာက်ေွံ့ပခငး်။ GBVမှ ေွတ်ပပမာက်ောသူအားေံုးက့ဲသိုေ့င်

ပေုစုပစာင့်ပေှာက်မှုပေးောတွင် ပဖစ်ပေ့ေှိပသာ ဘံုအခက်အခဲမာှ ေွတ်ပပမာက်ောသူသည် သူမအား

မယုံကကည်မည်ကုိ ပကကာက်ေံွ့ပခင်းေငပ်ဖစ်သည်။ ၎င်းသည် မသန်စွမး်ပသာ ေွတ်ပပမာက်ောသူများအတွက် ေုိ၍

ေိးုေွားပစသည်။ အထူးသပဖင့ ် နားေည်သပဘာပေါက်နိုင်စွမး်နှင့် ေံုးပဖတ်ချက်ချနိုင်စွမး်ကုိ

ပမးခွနး်ထုတ်နိုငပ်သာ ေင်ပခငတံု်တေားတွင ် ချို့ယငွ်းသူများတွင် ေုိ၍ ေုိးေွားနုိင်သည်။ ယင်းက့ဲသို့ပသာ

ေွတ်ပပမာက်ောသူများသည် သူမမှ အပခားတစ်ပယာက်အား ပပောပေေါက သူမအား မယံုကကည်မည်ကို

ပကကာက်ေံွ့ောနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သူမအား ပနာက်ထေ် အန္တောယ်များကုိ ကကုံပတွ့ပစနိငု်သည်။

• အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ စွမး်ေည်အပေါ် ခံယူချက်များ။

အထူးသပဖင့် ေွတ်ပပမာက်ောသူသည် ေူမှု-စိတ်ေိုငး်ေိငု်ော သ့ုိမဟုတ် ေင်ပခငတံု်တေားတွင် 

ချို့ယငွ်းချက်ေိှေါက ေူတုိသ့ည် မသန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များမှ 

အကကမ်းဖက်မှုအပကကာင်းကုိ ဖွင့်ဟပပောေုိောချိနတွ်င် သူတုိအ့ား မယုံကကည်ပခငး် သ့ုိမဟုတ ်

နားမပထာင်ပေးပခင်းတုိ့ ပေုေုေန်ိငု်သည်။ ထုိအ့ပေင ်မသန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည်

အသစ်ပသာ စွမး်ေည်များ သိုမ့ဟုတ ် ေွယ်တူ ကွန်ယက်များ တည်ပောက်နိုငေ်န်၊ အကကမ်းဖက်မှု၊ ေိငန်ှင့်

ကျန်းမာပသာေက်ေပံေးအပကကာင်း ပေ့ောေန် အခွင့်အေမ်းများမ ှ ဖယ်ကျဉ်ခေံနိုင်သည်။ ထ့ုိအပေင်

၎င်းတုိသ့ည် ေင်းနှးီပသာ ေက်ေပံေးများတွင် အင်အား/အာဏာနှင့် ေတ်သက်၍ ညိှနှိုငး်ေန ် စွမး်ေည်မေှပိခင်း

သိုမ့ဟုတ ် အဓမ္မပေုကျင့်ပခငး်၊ အေွှဲသုံးစားပေုပခင်းနှင့် ပခါင်းေံုပဖတ် အပမတ်ထုတ်ခေံပခငး်အတွက်

ေစ်မတ်ှထားခံေနိငု်သည်။
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မတူကွဲပေားပသာ ေိင်စိတ်ခံယူချက် တိမ်းညွတ်မှု နှင့် ကျား/မပေးောဝိပသသေက္ခဏာေှိပသာ  အမျိုးသမီး 

များနငှ့် မိန်းကပေးငယ်များ  

မတူကွဲပေားပသာ ေိငစ်တ်ိခယံူချက် တိမး်ညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအပေါ် အကကမ်းဖက်ပခငး်နှင့် ခွပဲခားေက်ေပံခငး်သည် ကမ္ဘာအနှံ့ ေျံ့နှံ့ပနကာ ပနေေ်စွန့်ခာွပခငး်နှင့် 

အကျေ်အတည်းကာေများတွင် တုိးပမင့်ပဖစ်ပေါ်ပနသည်။ မတူကဲွပေားပသာ ေိငစ်တ်ိခယံူချက် တိမး်ညွှတ်မှုနှင့ ်

ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် စနစက်ျပသာ မမျှတမှုနှင့် 

အကကမ်းဖက်ပခငး်၊ အမျိုးသားများ ကကီးစုိးအုေ်ချုေ်ပသာ၊ ေိငတူ်ချစ်သူများနှင့် ေိငပ်ပောင်းထားသူများအား 

ေွံ့မုန်းပကကာက်ေွံ့ပသာ ေူမှုပေး စံသတ်မတ်ှချက်များအပေါ် အပပခခံပသာ ရှုေပ်ထွးသည့် အန္တောယ်များနှင့် 

အဟန့်အတားများကုိ ေင်ေုိင်ပနေသည်။ မတူကွဲပေားပသာ ေိငစ်တ်ိခယံူချက် တိမး်ညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော 

ဝိပသသေက္ခဏာေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် ၎င်းတုိ၏့ ပေသတွငး် အပပခအပနကုိ ေုိ၍ ေံုပခုံေန ်

ေုေပ်ောင်ောတွင ် အပထာက်အေ့ံပေးမည့် ကွနယ်က်များနှင့် မဟာဗျူဟာများကုိ တည်ပထာင် ချမှတ်နိုငသ်ည်။ ယင်း 

ကွန်ယက်များနှင့် နည်းဗျူဟာများသည် ပနေေ်စွန့်ခာွေပခင်းပကကာင့် ေျက်စီးေုးံရှုံးသွားကာ ၎င်းတ့ုိအား GBV 

ေင်ေုိင်ခစံားေပစေန် အန္တောယ်ပမင့်မားပစသည်။ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ ဝနပ်ောင်မှုများသည် ေံဖန်ေံခါတွင် 

ေိငက်ွဲဗဟုိပေုပခင်း ပဖစ်ကာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအား ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစချိနတွ်င် အမျိုးသား 

ေက်တဲွပဖာ်များ သ့ုိမဟုတ ် အမျိုးသား ဦးပောင်ပသာအိမပ်ထာင်စု၏ ထင်ပမင်ယူေချက်အပေါ် အပပခခံဖေီး 

ဝနပ်ောင်မှုများ ပေးပေ့ေှိသည်။ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အကူအညီပေးသူများသည် ေိငတူ်ချစ်သူများ သိုမ့ဟုတ် 

ေိငပ်ပောင်းေဲထားသူများအား အေွနပ်ကကာက်ေွံ့မုန်းတီးသူများ ပဖစ်ပနနုိင်၍ ဝနပ်ောင်မှုများ ေယူပခင်းမ ှမတူကဲွပေားပသာ 

ေိငစ်တ်ိခယံူချက် တိမး်ညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအား 

သိသိသာသာ ဖယ်ကျဉ်ထားနိငု်သည်။  

မတူကွဲပေားပသာ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များသည် ၎င်းတ့ုိ၏ ေိငစ်တ်ိခယံူချက် တိမး်ညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာများပကကာင့် 

အေင်းအပမစ်များ၊ ဝန်ပောင်မှုများနှင့် အခွင့်အေမ်းများမ ှ ပငင်းေယ်ခေံပခင်း၊ ရုေေ်ိငု်းေုိင်ောနှင့် စိတ်ခစံားချက်ေိုငေ်ာ 

အေွှသဲုံးစားပေုကျင့်ပခင်း၊ အတင်းအဓမ္မ ေက်ထေ်ပစပခင်း၊ ခင်မင်ကျွမ်းဝင်သူမှ အကကမ်းဖက်ပခင်း၊ နှင့ ် ေိငေ်ိငု်းေိငု်ော 

အကကမ်းဖက်မှု အေါအဝင် GBV ေံုစံများ အားေံုးပဖင့် မကကာခဏေုိသေုိ ေစ်မတ်ှထားခံပနေသည်။ ေိငတူ်ေိငက်ွဲ 

နှစ်မျိုးေံုးကုိ စတ်ိဝင်စားပသာ၊ ေိငပ်ပောင်းေဲထားပသာ၊ ေန့်ကျင်ဖက်ေိငက်ဲ့သို ့ ပေုမူပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များသည် ၎င်းတုိ၏့ ေိငစ်တ်ိခယူံချက ် တိမး်ညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာများကုိ 

မိသားစုဝင်များ၊ အသုိင်းအဝိငု်းများ၊ ဝန်ပောင်မှုပေးသူများမှ ေက်ခမံှု မေိှပခင်းပကကာင့် ဝနပ်ောင်မှုေယူောတွင် 

ကကီးမားပသာ စိတ်ေဏ်ော ေေိှနုိင်သည်။ ေူမှုအသိုင်းအဝုိင်းမှ ဖယ်ကျဉ်ထားပခငး်နှင့် ခွပဲခားေက်ေံပခငး်ကုိ 

ေုိက်ပေျာညီပထွ တ့ံုပေနေ်န်အတွက် မတူကွဲဲပေားပသာ ေိင်စိတ်တိမး်ညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာေှိပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် ၎င်းတ့ုိ၏ ဝိပသသေက္ခဏာများအား ဖံုးကွယ်ထားနုိင်၍ 

အကူအညီေှာပဖွောတငွ် သ့ုိမဟုတ် သူတုိေုိ့အေ်ပသာ အကူအညီပေးသူများအား ဖွင့်ထုတ်ပပောေုိမည် မဟုတ်ပေ။ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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မတူကဲွပေားပသာ ေိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာေှိပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် ေုေ်ပဖာ်ကုိင်ဖက်များ၊ မိသားစုဝင်များ၊ 

အိမ်နီးချင်းများ၊ သို့မဟုတ် ခင်မင်ကျွမ်းဝင်သူများမှ သူတို့အပေါ် ကျူးေွန်ပသာ ေူမှု 

ေက်ေံပေးေိုင်ော အကကမ်းဖက်မှုကုိ ေုံစံအမျိုးအမျိုးပဖင့် ေင်ေိုင်ေနိုင်ပသာ အန္တောယ် ပမင့်မားစွာ 

ေိှပနသည်။ မိသားစုအေင့်တွင် မတူကဲွဲပေားပသာ ေိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော 

ဝိပသသေက္ခဏာေှိပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအပေါ် အကကမ်းဖက်ပခင်းနှင့် 

ခွဲပခားေက်ေံပခင်းသည် ပဖာ်ပေေါ ေင်းပမစ်များနှင့် 

ချိတ်ေက်ပနပသာ အချက်သုံးချက်မှ 

ေင်းသက်ောနိုင်ပချေှိသည်။ ၁) 

ထိမ်းပမားေက်ထေ်၍ ေိင်ကဲွချစ်ခင်သူ ဘဝပဖင့် 

ပနထိုင်ေန် ပေင်းထန်ပသာ ဖိအားပေးပခင်း။ ၂) 

တင်းကျေ်စွာ ချမှတ်ထားပသာ ကျား/မပေးော 

စံသတ်မှတ်ချက်များအေ ရုန့်ေင်းကကမ်းတမ်းပသာ 

မိသားစုဝင်များမှ  ေိင်ကဲွဗဟုိပေုပသာ အပေုအမူကုိ အတင်းအကျေ် ပေုမူပစေန် 

ကကိုးေမ်းပခင်းနှင့်၊ ၃) မိသားစုနှင့် ေေ်ေွာအသိုင်းအဝိုင်း အေင်းအပမစ်များထံမှ 

ေူမှုပေးေိုင်ော ဖယ်ကျဉ်ပခင်းနှင့် အေက်အသွယ်ပဖတ်ပခင်းတိုပ့ဖစ်သည်။48  

အမျိုးသမီးများအား “အမှန်ပေင်ေင်တတ်ေန်အတွက် အဓမ္မပေုကျင့်ပခင်း” ဟူသည်မာှ 

ေန့်ကျင်ဖက်ေိင်က့ဲသို့ ပေုမူပသာ သိုမ့ဟုတ် ေိင်တူေိင်ကဲွ နှစ်မျိုးေုံးအား 

စိတ်ဝင်စားပသာ အမျိုးသမီးတစ်ပယာက်အား အမျိုးသားတစ်ပယာက် သိုမ့ဟုတ် 

အမျိုးသားများပဖင့် အတင်းအဓမ္မ ကာမစေ်ယှက်ပစကာ သူမ၏ ေိင်ခံစားမှုကို 

“ကုသေန်” ေုေ်ပောင်သည့် အပေ့အထတစ်ခုပဖစ်သည်။ မတူကဲွပေားပသာ 

ေိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာေှိပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအပေါ် ကျူးေွန်သည့် GBV သည် ေန့်ကျင်ဖက်ေိင် 

အမျိုးသားများ၏ ေူမှုပေးအေ ကကီးစိုးပသာ အပနအထားတစ်ခုကုိ ထိန်းသိမ်းေန် 

ေည်ေွယ်သည်။49

ခွပဲခားေက်ေမံှုေှသိည့် ဥေပေများသည် ေံဖန်ေံခါတွင ်ေိငန်ှင့် ကျား/မပေးော 

ကွဲထက်ွပသာ အပေုအမူကုိ ပေစ်မှုပပမာက်ပစသည်။ ယင်းဥေပေများ၏ 

အကျိုးသက်ပောက်မှုတွင ် ေိငတူ်ေက်ေပံေးများကုိ ပေစ်မှုအပဖစ် သတ်မတ်ှ 

ကာ အပေးယူပခငး်၊ ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိငး်မ ှ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအား ေိငတူ်ေက်ေံပေးများအတွက ် ဖခိမး်ပပခာက် 

အကျေ်ကုိင်ကာ ေဲများထံ သတင်းေ့ုိပစပခင်း၊ ေဲများ၏ အတင်းအကျေ် 

ဖခိမ်းပပခာက်၍ ပငွညစ်ပခင်းနှင့် အကကမ်းဖက်ပခငး်၊ သ့ုိမဟုတ် အကျေ်ကုိင် 

ပခင်းတုိတွ့င် အမျိုးသမီးများနှင့်  

48  VAWG အေင်းအပမစ်၊ GM, p. 5. 
49 VAWG အေင်းအပမစ်၊ GM, p. 6. 

ေိင်၊ ေိင်စိတတ်မိ်းညွှတ်မှုနှင့် 

ကျား/မပေးော ဝိပသသ 

ေက္ခဏာသည် အပပခခံကျပသာ 

ေူသားတစ်ပယာက်၏ 

ေင်ကိုေက္ခဏာများ ပဖစ်သည်။ 

ဖိနိှေ်ညှင်းေဲမှု သ့ုိမဟုတ် ခဲွပခား 

ေက်ေံမှုကုိ မပကကာက်မေံွ့ဘဲ 

တစ်ဦးတစ်ပယာက်သည် သူ၏ 

ေိင်၊ ေိင်စိတတ်မိ်းညွှတ်မှုနှင့် 

ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခ 

ဏာကုိ ထုတ်ပဖာ်နုိင်ခွင့်သည် 

ေ့ူဂုဏ်သိက္ခာေိှစွာ ပနထုိင်နိုင် 

ပခင်းတငွ် အပပခခံကျပသာ 

အချက်ပဖစ်သည်။ 

နာမ်စားများ။ ။ နာမ်စားတစ်ခုေိုသည်မှာ 

ေူေုဂ္ဂိုေ်တစ်ဦး စကားပပောပခင်း (ကျွနု်ေ် 

သိုမ့ဟုတ် သင်) သိုမ့ဟုတ် 

တစ်စုံတစ်ပယာက်၊ တစ်စုံတစ်ခုက 

ပပောေိုပခင်းခံေေျှင် (သူမ၊ သူ၊ ၎င်း၊ သူတ့ုိ 

သိုမ့ဟုတ် ထိုဟာ) ေည်ညွှန်းသည့် 

စကားေုံးတစ်ေုံးပဖစ်သည်။ ကျား/မပေးော 

ခံယူချက် ပပောင်းေဲထားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအား 

ပခါ်ပဝါ်ပသာ နာမ်စားသည် သူတ့ုိ၏ 

ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာအပေါ် 

အပခားသူများ၏ သပဘာထားအပမင် 

သိုမ့ဟုတ် ပမွးဖွားချိန်၌ သတ်မှတ်ပသာ 

ေိင်နှင့် ကိကု်ညီမှုမေိှခဲ့ချိန်တွင် သူတ့ုိက 

အခက်အခဲ ကကုံပတွ့ေသည်။ ဥေမာအားပဖင့် 

ကျား/မပေးော ခံယူချက် ပပောင်းေဲထားပသာ  

အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား သူမ၏ 

ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာကို 

နားမေည်ပသာသူများ သ့ုိမဟုတ် သူမအား 

ပဖည်းပဖည်းချင်း ထိခိုက်နစ်နာပစေုိသူများ၊ 

သူမသည် အမျိုးသမီးအပဖစ် မိမိကိုယ်ကို 

သတ်မှတ်ထားကာ “သူမ” ဟူပသာ 

နာမ်စားကို ကကိုက်နှစ်သက်သည်ကို 

သတိမမူမိသူများမှ “သူ” ဟ ု

ပခါ်ေုိနိုင်သည်။  

သတိချေ်ေန်။ တစ်ဦးတစ်ပယာက်၏ 

နာမ်စား(များ)ကုိ ပေးစားစွာ 

ပခါ်ပဝါ်ပခင်းသည် 

အားေုံးေါဝင်ပောင်ေွကပ်ခင်း၏ ရိုးေှင်းပသာ 

ေုေ်ပောင်ချက်တစ်ခုပဖစ်သည်။ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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မိန်းကပေးငယ်များအား ေစ်မတ်ှထား ခံေနုိင်သည့် အန္တောယ်များ တုိးပမင့ပ်စသည်။ မိသားစုတွငး်ေိှ ခွပဲခားေက် ေံပသာ 

ဥေပေများ သ့ုိမဟုတ ် ခွပဲခားေက်ေပံသာ တေားမဥေပေများသည် မတူကဲွပေားပသာ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှုနှင့် 

ကျား/မပေးော ဝိပသသ ေက္ခဏာေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေူမှုဖူေံုပေးကုိ 

သက်ပောက်မှုေိှပစနိငု်သည်။ ဥေမာအားပဖင့် ယင်းတွင ် ပေည်နယ်တစခ်ု၏ မိသားစနုှင့် ေက်ထေ် ထိမး်ပမားပခင်း 

အဓိေ္ပါယ်ဖငွ့ေ်ိခုျက်များေါဝင်သည်။ ထုိပ့ေင ် ပေည်နယ်မ ှ သတ်မတ်ှထားပသာ တေားဝင် စာေွက်စာတမ်းများတွင် 

တစစ်ုံတစဦ်း၏  ပမွးောေါ သတ်မတ်ှထားပသာ ေိငကုိ် ပပောင်းေဲေန ် ေုေပ်ောင်နိုငစ်မွ်းတွငေ်ည်း 

သက်ပောက်မှုေိှပစသည်။50 

မတူကွဲပေားပသာ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များသည် ေွင့်ေင်းစာွ ပနထုိင်ေန ် သ့ုိမဟုတ် သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်း 

အဖွဲ့ဝငမ်ျားထံတွင် ဖွင့်ဟဝန်ခံေန်အတွက် တစမ်ူထူးပခားပသာ အခက်အခဲများ ေင်ေိုငေ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သူတုိ၏့ 

ဝိပသသေက္ခဏာများအား ဖွင့်ထုတ်ေုိက်ေျှင် ပဖစ်ပေါ်ောမည့် ေန့်ကျင်ပသာ အပေုအမူများ၊ ဖယ်ကျဉ်မှုများ သိုမ့ဟုတ် 

အကကမ်းဖက်မှုများကုိ ပကကာက်ေံွ့ကကသည်။ GBV ဝနပ်ောင်မှုပေးသူများမှ အားေံုးကုိ ေါဝင်ေုေပ်စ၍ ပနွးပထွး 

ေွင့်ေင်းစာွ ကကိုေုိပခင်းများ မပေုေုေေ်ျှင် GBV အစီအစဉ် ေှုေေ်ှားမှုများ သ့ုိမဟုတ ် အမျိုးသမီးများ၊ 

မိန်းကပေးငယ်များအတွက် ေံုပခုံပသာ ပနောများတွင ် သူတုိအ့ား မကကိုေိမုည်ကို ပကကာက်ေွံ့၍ တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပခင်း 

ဝနပ်ောင်မှုများ ေယူချိနတွ်င် ၎င်းတုိမ့ ှ တူညီပသာ အခက်အခဲများ ေင်ေုိင်ေနိငု်သည်။ GBV ေုိင်ော 

တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် ဝန်ပောင်မှုသည် ေိငကဲွ်ဗဟိုပေုစံကုိ 

ေက်ကိုင်ထားကာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် 

ေန့်ကျင်ဖက်ေိငကုိ် စတ်ိဝင်စားသူများ သ့ုိမဟုတ ် ေိငန်ှင့် ဂျဲနေ်ါ 

ထေ်တူကျသူများသာ ပဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူေါက ၎င်းတုိသ့ည် 

ေန့်ကျင်ဖက်ေိငက့ဲ်သို့ ပေုမူပနထုိင်ပသာ၊ ေိငတူ်၊ ေိငက်ွဲနှစ်မျိုးေံုးအား 

စတ်ိဝင်စားပသာ၊ ေိငပ်ပောင်းေဲထားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအား မေွှဲမပသွ အခက်အခဲများ ကျပောက်ပစေါသည်။ 

ေန့်ကျင်ဖက်ေိငက့ဲ်သို့ ပေုမူပနထုိင်ပသာ၊ ေိငတူ်၊ ေိငက်ွဲနှစ်မျိုးေံုးအား 

စတ်ိဝင်စားပသာ၊ ေိငပ်ပောင်းေဲထားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များသည် ေညာပေးနှင့် စးီေွားပေးေိငု်ော အခွင့်အေမ်းများ၊ 

ေူမှုပေးေုိင်ော ပထာက်ေံ့ထားပေးပသာ ကွနယ်က်များအား ပေျာ့ကျပစကာ 

၎င်းတုိ၏့ မိသားစုဝင်များ၊ ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းထံမ ှ ပေငး်ထန်စွာ 

ပငင်းေယ်မှုနငှ့် GBV အန္တောယ်ကို ပမင့်မားစာွ ပတွ့ကကုံေသည်။ သူတုိ၏့ 

GBV   ဝန်ပောင်မှုများအား ပမင့်မားစွာ ေုိအေ်မှု၊ အပခားနည်းပဖင့် 

ေူမှုပေးေုိင်ော အပထာက်အေ့ံများ မေိှပခင်း၊ နှင့် တစဦ်းချင်းစီ၏ 

ကျွမ်းကျင်ေိမ္မာမှုကို ကျေင်းပစပခင်းတုိသ့ည် GBV တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် 

အစီအစဉ်တွင ် ေန့်ကျင်ဖက်ေိငက်ဲ့သို့ ပေုမူပနထုိင်ပသာ၊ ေိငတူ်၊ 

ေိငက်ွဲနှစ်မျိုးေံုးအား စတ်ိဝင်စားပသာ၊ ေိငပ်ပောင်းေဲထားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များအား ကကိုေိကုာ အားေံုးေါဝငပ်စေန် 

အပေးကကီးပစသည်။ 

50 VAWG အေင်းအပမစ်၊ GM, p. 6. 

ေန့်ကျင်ဖက်ေိင်ကဲ့သို့ ပေုမူပနထိုင်ပသာ၊ 

ေိင်တူ၊ ေိင်ကွဲနှစ်မျိုးေုံးအား စိတ်ဝင်စား 

ပသာ၊ ေိင်ပပောင်းေဲထားသူများနှင့် အပခား 

ပသာ မတူကွဲပေားသည့် ေိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှ 

ုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာေိှသူ 

များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ရုေ်ေိုင်းေိုင်ော 

နှင့် ေူမှု-စိတ်ေိုင်းေိုင်ော ေက်စက်ပသာ 

အကကမ်းဖက်မှုများ၌ ေစ်မှတ်ထားခံပနေသည်။ 

ကျွန်ုေ်တ့ုိသည် မပတာ်မတေား ပေုကျင့်ပခင်း၊ 

အပနှာင့်အယှကပ်ေးပခင်း နှင့် အပခားပသာ 

အကကမ်းဖက်မှုများတွင် ေစ်မှတ်ထားခံပနေကာ 

မကကာခဏေင်ေျှင် ၎င်းတ့ုိသည် 

“ဂုဏ်သိက္ခာ”၊ “ယဉ်ပကျးမှု”၊ 

“မိသားစုများနှင့် တုိင်းပေည်များ” ဟူပသာ 

အသွင်ပအာက်တွင် ဖုံးကွယ်ထားခံပနေသည်။ 

Nabulivou, N. (၂၀၁၃)။ ေန့်ကျင်ဖက် 

ေိင်ကဲ့သို့ ပေုမူသူ၊ ေိင်တူေိင်ကွဲ 

နှစ်မျိုးေုံးအား စိတ်ဝင်စားသူ၊ နှင့် 

ေိင်ပပောင်းေဲထားသူများ  

ပကာ်မတီကိုယ်စား ပကကပငာချက်။ 

အမျိုးသမီးများ အေင့်အတန်းေိုင်ော 

ပကာ်မေှင်၊ ကုေသမဂ္ဂ စီးေွားပေးနှင့် ေူမှုပေး 

ပကာင်စီ။ l 
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 မတူကွဲပေားပသာ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာ ေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ ေင်ေိုငေ်နိုင်ပသာ စိနပ်ခါ်မှုများတွင ်ပအာက်ေါတို့ ေါဝင်သည်။   

- ေဲများနှင့် အပခားပသာ အောေှိများ၏ ေစ်မတ်ှထားပခင်းပကကာင့် အာဏာေုိငမ်ျားအား ယုံကကည်မှုမေှိပခင်း။ 

- အကယ်၍ ေူသားချင်းစာနာမှုေုိင်ော အဖဲွ့အစည်းများအား ၎င်းတုိ၏့ အပပခအပနအား မျှပဝသည်ကို 

မိသားစုများမှ သိေိှသာွးမည်ကို ပကကာက်ေံွ့မှု။ 

- ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အကူအညီပေးပေး ေုေသ်ားများမှ သူတုိအ့ပကကာင်းကို ထင်ပမင်ယူေချက်ပေးပခင်း 

သိုမ့ဟုတ ်ခဲွပခားေက်ေမံည်ကို ပကကာက်ေံွ့ပခငး်။ 

- သူတုိ၏့ ဝိပသသေက္ခဏာကုိ မျှပဝထုတ်ပဖာ်ပခငး်သည် သူတုိအ့ား ပေနေ်ည်ပနောချထားပခင်းမှ 

ေိတ်ေင်ခေံနိုင်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် သူတ့ုိ၏ ပဖစ်ေေ်ကို ပပဖေှငး်ပေးေန် ပနှာင့်ပနှးပစသည် ဟူပသာ ယံုကကည်မှုတစခ်ု။ 

- အကယ်၍ ၎င်းတ့ုိ၏ ပဖစ်တည်မှုကို NGO များ၊ သ့ုိမဟုတ ် နုိင်ငတံကာ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် ပဝမျှပခင်း မေိှေါက 

အခွင့အ်ပေးများ သ့ုိမဟုတ် ေှုေေ်ှားမှုများအပကကာင်း သတင်းအချက်အေက်များနှင့်  ပေသတွငး် ေေိှနုိင်ပသာ 

အေင်းအပမစ်များ မေယူနိုငပ်ခငး်။51 

51  IOM/UNHCR, ၂၀၁၅။ p. 16. 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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မတူကွဲပေားပသာ ေူမျိုးစုနငှ့် ဘာသာပေးတွင် ပေါင်းစည်းေက်နယွ်မှုေှိပသာ အမျိုးသမီးများနငှ့် 

မိန်းကပေးငယ်များ 

အပေးပေါ်အပပခအပန တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်မှုတွင် မကကာခဏေုိသေုိ မတူကဲွပေားပသာ ေူမျိုးစနုှင့် ဘာသာပေးတွင် 

ပေါင်းစည်းေက်နွယ်မှုေှိပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများအား မပမင်ဘဲ ပကျာ်သွားတတ်သည်။ အကယ်၍ 

ထုိကဲ့သို့ပသာ ေူမျိုးစု သိုမ့ဟုတ် ဘာသာပေးေုိင်ော အသိုင်းအဝုိင်းများမှ သီးပခားပဖစ်ပသာ အမျိုးသမီးများ၊ 

မိန်းကပေးများနှင့် အသိုင်းအဝိုငး်များအား ေစ်မတ်ှထားကာ ပနေေ်စွန့်ခာွမှုကုိ ပဖစ်ောွးပစသည့် အကကမ်းဖက်မှုသည် 

ေက်ေက်၍ ခဲွပခားေက်ေမံှုနှင့် အကကမ်းဖက်မှု အန္တောယ်ကို ေုိမုိကကီးထွားပစသည်။ အချို့ပသာ မျိုးနွယ်စုများသည် 

စးီေွားပေးေုိင်ော အခွင့်အေမ်းများမှ ဖယ်ကျဉ်ခေံကာ ေိငေ်ို် င်းေုိင်ော ပခါင်းေံုပဖတ်အပမတ်ထုတ်ပခင်း အေါအဝင် 

ေူကုန်ကူးပခင်းကုိ ပတွ့ကကုံေန ်အန္တောယ်ပမင့်မားပသာ အပပခအပနတွငေ်ှိသည်။ ပနေေ်စွန့်ခာွေသည့် အပပခအပနတစခ်ုတွင် 

ထုိကဲ့သို့ပသာ အန္တောယ်သည် တုိးေွားောကာ အထူးသပဖင့်  မတူကဲွပေားပသာ ေူမျိုးစနုှင့် ဘာသာပေးတွင် 

ပေါင်းစည်းေက်နွယ်မှုေှိပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးများအတွက် အထူးစုိးေိမ်ဖွယ် အပပခအပနတစ်ခပုဖစ်သည်။52  

မတူကွဲပေားပသာ ေူမျိုးစနုှင့် ဘာသာပေးတွင ် ပေါင်းစည်းေက်နယွ်မှုေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများသည် 

ေူမှုပေးအေ ေုိမုိကကီးစိုးပသာ အုေစ်မုျားနှင့် နှိုင်းယှဉေ်ျှင် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိ်င်း၏ ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်မှု မေေှိပခင်း 

သိုမ့ဟုတ ် ေူမှုပေးအေ ေုိ၍ ဖယ်ကျဉ်ထားပခင်း ခံေနိငု်သည်။ မတူကွဲပေားပသာ ေူမျိုးစုနငှ့ ် ဘာသာပေးတွင် 

ပေါင်းစည်းေက်နွယ်မှုေှိပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးများသည် ၎င်းတုိ၏့ အပေးကကီးပသာ ယဉ်ပကျးမှုေုိင်ော 

ဝိပသသေက္ခဏာ ေုးံရှုံးသွားနုိင်သည်။ သိုမ့ဟုတ ် ၎င်းတုိ၏့ ယဉ်ပကျးမှုေိုငေ်ာ ဝိပသသေက္ခဏာကုိ မှားယွငး်စာွ 

သိုမ့ဟုတ ်ေန့်ကျင်ဘက် အဓိေ္ပါယ်ပဖာ်ပခငး်၊ ပနေေ်စွန့်ခာွပနစဉ် သိုမ့ဟုတ ်ပေွှ့ပပောင်းပနထုိင်အဖေီးတွင် ကဲွကွာသွားေါက 

ပေန်ေည်ပေါင်းစည်းနုိင်ေန် ကွန်ယက်များ ပထာက်ကူပေးပခင်းတ့ုိ ကကုံပတွ့နိငု်သည်။ ၎င်းတုိသ့ည် အထူးသပဖင့် GBV 

ပတွ့ကကုံခဲ့ေပသာ အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကပေးများအား အန္တောယ်ပဖစ်ပစနုိင်သည်။ အကယ်၍ ဘာသာပေန်ပေးသူများသည် 

မိမိပနေေ် သိုမ့ဟုတ် တစစ်မိ်းတုိင်းပေည်တစခ်ုေှိ ကဲွပေားပခားနားပသာ အသုိင်းအဝိငု်းမှ ပဖစ်ေါက အမျိုးသမီးနှင့် 

မိန်းကပေးများသည် ေွင့်ေင်းစာွ စကားပပောေုိနုိင်မည် မဟုတ်ေါ။53 

အုေ်စုများအကကားတွင် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ ေုိအေ်ချက်များနှင့် ၎င်းေုိအေ်ချက်များအား 

(အပထာက်အေံ့ေစ္စည်းများ ပဖန့်ပဝပခင်း၊ ဦးတည်ချက်ထားပခင်း သပဘာသဘာဝတုိတွ့င်) အပကာင်းေံုး မည်ကဲ့သို ့

ပဖည့်ေည်းပေးနုိင်မည် နှင့ ် ေတ်သက်၍ မသိမသာ ကဲွပေားမှုေှိသည်။ ယင်းသ့ုိ ကွဲပေားမှုများသည် ေဋိေက္ခကာေတွင ်

ေူနည်းစအုုေ်စုတစခ်ုမှ တုိက်ရုိက် ေစ်မတ်ှထားခံပနေသည်၊ မခံပနေသည်၊ အတိတ်က ပတွ့ကကုံခဲ့ေပသာ ၎င်းတ့ုိ၏ 

ညှငး်ေနး်နိှေ်စက်မှုနငှ့် ခဲွပခားေက်ေမံှု အပတွ့အကကုံများ၊ နုိင်ငပံေးေုိင်ောတငွ ် ၎င်း၏ အင်အား/အာဏာ သ့ုိမဟုတ် 

ေွှမး်မုိးမှု၊ ၎င်း၏ ယံုကကည်မှုများနှင့် ယဉ်ပကျးမှုေိုငေ်ာ စံသတ်မတ်ှချက်များ စသည်တုိက့ို ထင်ဟေ်ပစသည်။54    

ေတ်တပောတွင် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အဖဲွ့အစည်းများသည် အစီအစဉမ်ျားတွင ် ေူမျိုးစုနငှ့ ် ဘာသာပေးေိငု်ော  

ပေါင်းစည်းေက်နွယ်မှုကို ထည့်သငွ်းစဉ်းစားပခင်းမေိှပသး၍ သတင်းအချက်အေက်များ စုပောင်းော၌ ေူတုိ၏့ 

တစမ်ူထူးပခားပသာ မျိုးနွယ်စုနငှ့် ဘာသာပေး ပနာက်ခံသမိုငး်ပကကာင်းသည် မျက်ကွယ်ပေုခံေသည်။55

 52 UNHCR, Working With . . ., pgs. 10-11. 

  53 UNHCR, အပေးပေါ်အပပခအပနအတွက် ေက်စွဲစာအုေ်။ p. 3. 

  54 အီေတ်နှင့ ်ေီးေီးယားေိှ ေူနည်းစုများကို ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်ပခင်း။ p. 18. 

  55 အီေတ်နှင့ ်ေီးေီးယားေိှ ေူနည်းစုများကို ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်ပခင်း။ p. 14.  



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ေဋေိက္ခပကကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသွားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးများ၏ အများနှင့်မတူပသာ ေုိအေ်ချက်များအား 

ပဖည့်ေည်းပေးေန်နငှ့် ထုိသတုိူအ့ား ပေေှည်တည်တံပ့သာ နည်းေမ်းပဖင့် ေ့ံေုိးပေးေန် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ 

တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ောတငွ် ထုိကဲ့သ့ုိပသာ မတူကွဲပေားမှုကို ထည့်သငွ်းစဉ်းစားေန် ေုိအေ်သည်။ အချို့ပသာ ေဋိေက္ခေဏ်သင့် 

အုေ်စုများအား ဖယ်ကျဉ်ထားပခငး်ပကကာင့် ပဖစ်ပေါ်ောသည့် တင်းမာမှုများ၊ ခဲွပခားေက်ေပံခငး်နှင့် ခါးသီးပသာ 

ခံစားချက်ကုိ ေိမုိအုားပကာင်းပစနုိင်မည့် အကျိုးခံစားခွင့်ေှိသေူိငု်ော စံနှုန်းနှင့် ပထာက်ေ့ံောတွင် ဦးစားပေးမှုတုိ့ကိုေည်း 

ပဖာ်ထုတ်ပပဖေှငး်သင့်သည်။56  

(၂၀၁၆)ခုနစှ၏် ပေသေိငု်ော စစ်တမ်းတစခ်ုအတွက် ေုေပ်ောင်ခဲ့ပသာ GBVေုိင်ော ေျင်ပမနစ်ာွ 

ပေ့ောေန်းစစ်မှုတစခ်ုတွင် အင်တာဗျူးပပဖေုိသူ အမျိုးသမီး ၂၅% မှသူတုိ၏့ ဘာသာပေးေုိင်ော 

ပေါင်းစည်းေက်နွယ်မှု(နှင့် နုိင်ငသံားပဖစ်တည်မှု)သည် ဝန်ပောင်မှုများေယူောတငွ် ေုိးေွားစွာ ထိခိုက်ပစသည်ဟု 

ပပဖေုိခ့ဲသည်။57  ပေ့ောေန်းစစ်မှုများနှင့် သင်တန်းတုိများတွင် နားပထာင်ပခင်းသည် မတူကွဲပေားပသာ တုိင်းေင်းသား 

မျိုးနွယ်စုနငှ့် ဘာသာပေး အုေစ်မုျားမှ အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကပေးများနှင့်အတူ ေုေပ်ောင်နုိင်မည် မဟုတ်ပေ။ ထ့ုိပကကာင့် 

GBV အစီအစဉတွ်င ်၎င်းတုိ၏့  အထူးေုိအေ်ချက်များနှင့် ဦးစားပေးမှုများကို နားေည်သပဘာပေါက်ပေးပခင်းအားပဖင့် 

အသိပေးနုိင်မည်မဟုတ်ေါ။ GBV တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် ဝန်ပောင်မှုများကုိ မည်သို့ ေယူနိုငပ်ကကာင်း 

သတင်းအချက်အေက်သည် မတူကွဲပေားပသာ ဘာသာစကားများပဖင့် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်း သ့ုိ ပဖန့်ပဝနုိင်မည် မဟုတ်ပေ။ 

GBV ဝန်ပောင်မှုပေးသူများသည် ပေသခံ ဘာသာစကားအားေံုး ပပောေုိနုိင်မည် မဟုတ်ပေ။ သ့ုိမဟုတ ်မတူကွဲပေားပသာ 

ဘာသာစကားများ ပပောေုိနုိင်ပသာ စကားပေန်များ သ့ုိမဟုတ် ေေ်ေွာတွငေ်ှိပသာ ပစတနာ့ဝန်ထမ်းများ ငှားေမ်းနိငု်မည် 

မဟုတ်ပေ။ အပခားပသာ တုိင်းေင်းသားမျိုးနွယ်စု သိုမ့ဟုတ် ဘာသာပေး အုေစ်ုများမှ သူတုိအ့ား မကကိုေိသုည်ဟု 

ခံစားေချိန၊် တုိင်းေင်းသားမျိုးနွယ်စု တစ်ခ ု သိုမ့ဟုတ ် ဘာသာပေး အုေစ်မု ှ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးများ၏ 

ေံုပခုံပသာ ပနောတွင ် ပေုေုေပ်သာ ေှုေေ်ှားမှုများကုိ ေွှမး်မုိးထားချိနတွ်င် အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးများအတွက် 

ေံုပခုံပသာ ပနောတွင ် ပေုေုေပ်သာ ေှုေေ်ှားမှုများအား မတူကွဲပေားပသာ ဘာသာစကားများပဖင့် 

အပကာင်အထည်ပဖာ်နိုငမ်ည် မဟုတ်ပေ။ ဘာသာပေးေုိင်ော သ့ုိမဟုတ ်တုိင်းေင်းသား ယဉ်ပကျးမှုေိုငေ်ာ ေှုေေ်ှားမှုများ 

သိုမ့ဟုတ ် သီချင်းပဖင့် ပေါင်းစေ်ေုေပ်ောင်သည့် အချို့ပသာ GBV အစီအစဉ ် သိုမ့ဟုတ် ေံုပခုံပသာ ပနောတငွ် 

ပေုေုေသ်ည့် ေှုေေ်ှားမှုများသည် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးများအားပဖင့် ကျယ်ပေန့်စွာ ေါဝင်ပခငး်ကုိ 

ချန်ေှေပ်စနုိင်သည်။  

56  အီေတ်နှင့ ်ေီးေီးယားေှိ ေူနည်းစုများ၏ ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်ပခင်းေိုင်ော ေိုအေ်ချက်များ။ p. 3. 
57  အီေတ်နှင့ ်ေီးေီးယားေှိ ေူနည်းစုများကို ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်ပခင်း။ p. 14. 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ပနာက်ေက်တွဲ။ မသန်စွမ်းမှုကို နားေည်ပခင်း 

မသနစ်မွ်းသူများ အခွင့်အပေးများေုိင်ော ကုေသမဂ္ဂ သပဘာတူညီစာချုေ်(CRPD) ေါ အေုိေ် (၁)တွင ်အပခားနည်းပဖင့် 

သန်စွမး်သူများအား ပအာက်ေါအတုိင်း အဓိေ္ပါယ်ဖငွ့ေ်ိထုားသည်။ အပခားနည်းပဖင့် သန်စွမး်သူများတွင ်

ေူမှုအသုိင်းအဝိုငး်၌ အပခားသူများနှင့် တန်းတူညီစွာ ေါဝငပ်ောင်ေွက်နိုငပ်ခငး်အား တားေီးနုိ်င်သည့် အမျိုးမျိုးပသာ 

အဟန့်အတားများနှင့် အပေန်အေှန် တ့ံုပေနမ်ှုေှပိစသည့် ရုေေ်ိငု်းေုိင်ော၊ စိတ်ေို်ငး်ေုိင်ော၊ အသိဉာဏ် သ့ုိမဟုတ် 

အာရံုခံနိုငမ်ှုေုိင်ောတွင ် ပေေှည် ချို ့ယွငး်မှုများေိှပသာ မသန်စွမး်သူများ ဟူ၍ပဖစ်သည်။ (အပေးပေး 

ထည့်သငွ်းခဲသ့ည်။)58 

ကျန်းမာပေးရှုပထာင့်မှ ကကည့်ေျှင် မသန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးများသည် ကျန်းမာပေးေုိင်ော ကုသမှု၊ 

ပေုစုပစာင့်ပေှာက်မှုနှင့် ပေန်ေည် ထူပထာင်ပခငး် ေုိအေ်ပနပသာသူများပဖစ်ကာ မကကာခဏေုိသေုိ သူတုိသ့ည် 

ပေးကမ်းေှူေါန်းပခင်း၏ ရုေပ်ေအပဖစ် မှတ်ယူခေံသည်။ ကျန်းမာပေးေိငု်ောနှင့် ပေးကမ်းေှူေါန်းမှု စံပေေုံစံများ အပဖစ် 

ယင်းသ့ုိပသာ ခံယူချက် သပဘာထားများကုိ ပဖာ်ပေကကသည်။ ၎င်းသည် ပေုပေငေ်န်၊ စီမခံန့်ခွဲေန ် သိုမ့ဟုတ် 

ပစာင့်ပေှာက်သင့်ပသာ  တစဦ်းချင်းေုိင်ော ပေဿနာပဖစ်သည် ဟူပသာ မသန်းစမွ်းမှုပေါ် အပပခခံသည့် ခံယူချက် 

သပဘာထားများပဖစ်သည်။ အမျိုးသမီးတစပ်ယာက်သည် သူမ၏ ခန္ဓာကုိယ် သ့ုိမဟုတ် ဦးပဏှာက်အားပဖင့် 

ေူမှုေတ်ဝန်းကျင်တွင် ေှင်သန်ပခင်းမှ တားေီးခံေကာ ၎င်းသည် သူမ၏ ပေဿနာသာပဖစ်ပကကာင်း ဤနည်းေမ်းမှ 

ပထာက်ပေထားသည်။ 

အခွင့အ်ပေးများအား ဗဟုိပေုပသာ စံေုံစံတွင ်မသန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့့် 

မိန်းကပေးများအား အခွင့်အပေးများ ခံစားသင့်သအူပနပဖင့် ရှုပမင်ကာ ၎င်းတ့ုိမှ 

ေူအ့ခွင့အ်ပေးများ အားေံုးကုိ ပေည့်ပေည့်ဝဝ မျှတစာွ ခံစားေေိှမှုကို 

ပမင့်တင်ပေးဖေီး ၎င်းတ့ုိ၏ ပမွးောေါ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပေးစားေမည်။ 

ထုိနည်းေမ်းတွင ် မသနစ်မွ်းမှုကို အပပခခံ၍ ခွပဲခားေက်ေမံှု မေိှပခင်း၊ 

ေူမှုေတ်ဝန်းကျင်တွင် ေါဝင်ပစပခင်း၊နှင့် တန်းတူညီမျှပသာ အခွင့်အေမ်းများကို 

ဦးတည်ထားသည်။ အခွင့်အပေးများအား ဗဟုိပေုပသာ ချဉ်းကေ်နည်းတွင ်

အာဏာေုိင်များမှ သူတုိအ့ား ကန့သ်တ်ချုေ်ချယ်မှု မေိှဘဲ အခွင့အ်ပေးများ ေေိှမှုကိ ု

ပသချာပစေန် ေုိအေ်သည်။ ေူမှုပေးေုိင်ော ရှုပထာင့်အားေံုး (ပကျာင်း၊ မိသားစု၊ 

ေေ်ေွာ၊ အေုေ ် စသည်)တွင် ပေည့်ဝစာွ ေါဝင်ပစပခငး်ကုိ ပသချာပစေန် 

ဥေပေများကုိေည်း အားပကာင်းပစ၍ အပမင်ဖငွ့ပ်ခင်း ေုေပ်ောင်နိုငေ်န် ပေါ်ေစီများ အသံုးချပခင်းနှင့် ဥေပေပေှ့တွင ်

တန်းတူညီစွာ အသိအမှတ်ပေုပခင်းကုိ ပေးစားေမည်။ 

တစဦ်းချင်းစီအား ကျန်းမာပေးေုိင်ောနှင့် ပေးကမ်းေှူေါန်းမှု စံေုံစံများကဲ့သ့ုိ ချဉ်းကေ်မှုများအား ေန့်ကျင်ပသာ 

တံုပ့ေနေု်ေပ်ောင်မှု တစ်ခအုပဖစ်  ေူမှုပေးေုိင်ော စေံုစံကံို ဖန်တီးခဲသ့ည်။ ေူမှုပေးေိငု်ော စံေုံစံတွင ် မသန်စွမး်မှုသည် 

ေူမှုေတ်ဝန်းကျင်၏ အမှားတစခ်ု မဟုတ်ပသာ်ေည်း ၎င်း၏ မတူကဲွပေားမှု သဏ္ဍာန်တစခ်ု ပဖစ်သည်။ ေူမှုပေးေိငု်ော 

စေံုစံသံည် ေူမှုေတ်ဝန်းကျင်ကို ဗဟုိပေုကာ ပေဿနာသည်  

58  ADCAP သင်တန်း။ p. 22. 

မသန်စွမ်းမှုအတွက် ေ့ူအခွင့်အပေးေုိင်ော 

ချဉ်းကေ်မှု၏ အဓိကကျပသာ 

စည်းမျဉ်းများတွင် အားေံုးေါဝင်ပစပခင်း၊ 

ေက်ေှမ်းမီမှု၊ ေါဝင်ေုေ်ပောင်ပခင်း၊ 

ခွဲပခားေက်ေံမှု မေိှပခင်း၊ မတူကဲွပေားမှုနှင့် 

ပခားနားမှုကို ပေးစားပခင်း၊ အခွင့်အေမ်းများ 

တန်းတူ ေေိှပစပခင်းနှင့် ေ့ူဂုဏ်သိက္ခာကို 

ပေးစားပခင်း တ့ုိေါဝင်သည်။ 

ဤနည်းေမ်းသည် အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးများ အားေံုးအတွက် 

သင့်ပေျာ်သည်။ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ေူမှုေတ်ဝန်းကျင်ထဲတွင် ေှိပနသည်ဟု မှတ်ယသူည်။ ထုိ ေူမှုေတ်ဝန်းကျင်တွင် အသကက်ကီးပသာ 

အမျိုးသမီးများ၊ မသန်စမွ်းပသာ အမျိုးသမီးများနငှ့် မိန်းကပေးများသည် အမျိုးမျိုးပသာ 

အဟန့်အတားများ(ဥေမာအားပဖင့် ေူမှုပေးေုိင်ော၊ ေူမှုအဖွဲ့အစည်းေုိင်ော၊ စီးေွားပေး သိုမ့ဟုတ် 

နိုငင်ံပေးေုိင်ော) ပကကာင့ ် ဖယ်ကျဉ်ခံပနေသည်။59  တစ်နည်းအားပဖင့် မသန်စွမ်းမှု၏ ေူမှုပေးေုိင်ော 

စံေုံစံအေ60  မသန်စမွ်းသူများသည် သူတို၏့ ေုဂ္ဂို ေ်ပေးေုိင်ော ကွပဲေားပခားနားမှုများပကကာင့် မသန်စွမ်းပခင်း 

မဟုတ်ဘဲ ေူမှုေတ်ဝန်းကျင်တွင် ၎င်းတို့ ေင်ေုိင်ပနေပသာ စနစက်ျသည့် အဟန့်အတားများပကကာင့်ပဖစ်သည်။ 

ထိုပ့ကကာင့် “မသန်စမွ်း” ဟူပသာ စကားေံုးကိ ု နားေည်သပဘာပေါက်ေန် ပဖစ်နိငု်ကာ ၎င်းကိ ု “တတ်စွမ်းမှု 

နည်းပသာ” ဟူ၍ မဟုတ်ဘဲ “ေုေ်ပောင်နိုင်ပခင်းမှ တားေီးခံေပသာ” အပနပဖင့် မှတ်ယေူမည်။ 

ထုိအ့ပေင် ေူမှုပေးေုိင်ော စေံုစံသံည် “ချွတ်ယွငး်ချက်” - သူမ၏ ခန္ဓာကုိယ ် သိုမ့ဟုတ်/နှင့် ဦးပဏှာက်ပကကာင့် 

တစစ်ုံတစဦ်း မေုေပ်ောင်နိုငပ်သာ အောများ၊ နှင့ ် - “မသန်စွမး်မှု” - သူမတွင ် ဖျားနာပခင်း သ့ုိမဟုတ ် ချွတ်ယွငး်ချက် 

ေှိပသာပကကာင့် တစစ်ုံတစဦ်းကုိ မသန်စွမး်မှုပဖစ်ပစသည့် ေူမှုပေးေုိင်ော အဟန့်အတားများကုိ ခွပဲခားပေထားသည်။ 

တစန်ည်းအားပဖင့် ချွတ်ယွငး်ချက်သည် မသန်စွမး်မှု၏ အစတ်ိအေိုင်းတစ်ခသုာပဖစ်၍ ခန္ဓာကုိယ် ေုေပ်ောင်ချက် (ဥေမာ - 

စတ်ိေိုငး်ေိငု်ော ေုေပ်ောင်ချက် ထိခိုက်မှုတစခ်ု၊ ကုိယ်ေက်အဂါင်တေစ်ခခု ု ေံုးရှုးပခင်း၊ မျက်ေုးံထဲသို့ 

အေင်းဝင်ပောက်မှုကို တားေီးပစသည့် အတွင်းတိမ)်၊ ေတ်ဝန်းကျင်၏ ေုေပ်ောင်ချက်များထဲတွင် ေါဝင်ပသာ 

မသနစ်မွ်းမှု၏ အပခား အစတ်ိအေိုင်းများပဖစ်သည့် ေှုေေ်ှားမှုများအား ကန့်သတ်ပခင်းနှင့် ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပခင်းကုိ 

တားေီးပခင်းတ့ုိကို ေည်ညွှန်းသည်။ 

ေူမှုပေးေုိငေ်ာ စံေုံစံေသီို့ ဦးတည်ပသာ ပပောင်းေဲမှုေိသုည်မာှ အထူးပေု 

ေုေပ်ောင်သည့် ကကားဝင်ပောင်ေွက်မှုများ မှတစေ်င့် တစဦ်းချင်းစီ၏ 

ချွတ်ယွငး်ချက်များကို ပဖာ်ထုတ်ပခငး်ထက် အတားအေီးများနှင့် 

အခက်အခဲများအား ဖယ်ေှားပေးပခင်းပဖင့် မသနစ်မွ်းသူများ၏ 

ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပခငး်ကုိ ပမင့်တင်ပေးပခင်းပဖစသ်ည်။ ၎င်းတွင ်

တည်ပောက်ဖေီးပသာ ေတ်ဝန်းကျင်၌ ေက်ေှမး်မီမှုေိငု်ော 

ပေုပေင်ပပောင်းေဲပခင်းများ၊ ေက်ေှမး်မီနုိင်ပသာ သတင်းအချက်အေက်နငှ့် 

ေက်သွယ်ပေး၊ အပပခခံ ဝနပ်ောင်မှုများအား ေက်ေှမး်မီပခင်းကုိ 

ပသချာပစပခင်း၊ နည်းေညာေုိင်းေိငု်ောနှင့် အပထာက်အကူပေု 

ေစ္စည်းကိေိယာများ ေ့ံေုိးပခင်း၊ စိတ်ပနသပဘာထားများ ပပောင်းေဲပခင်းနှင့် 

စတ်ိေဏ်ော ပေျာ့ချပေးပခင်းတ့ုိ ေါဝင်ကာ မသန်စွမး်သူများနှင့် ၎င်းတုိ၏့ မိသားစမုျားအား 

စမွ်းေည်ပမင့်တင်ပေးပခင်းေည်း ေါဝင်ေါသည်။ 

59  ADCAP သင်တန်း, p. 24. 
60 ADCAP သင်တန်း, p.25. 

မသန်စွမ်းမှု = (ေူတစ်ဦး၏) 

ချွတ်ယွင်းချက် + (ေတ်ဝန်းကျင်ပကကာင့်/ 

အတွင်းေိှ) အဟန့်အတားများ 

‘မသန်စွမ်းမှု’သည် အမျိုးသမီးနှင့် 

မိန်းကပေးတစ်ဦးတွင် ပမွးကတည်းက 

ေါောသည် မဟုတ်ဘဲ သူမ၏ 

ေိုအေ်ချက်များ ပဖည့်ေည်းပေးေန် 

ေျက်ကွက်ပသာ ေတ်ဝန်းကျင်မှ 

ေေိှောပသာ ေောေ်တစ်ခုပဖစ်သည်။ 
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အားေံုးေါဝင်ပသာ GBV အစီအစဉ် ဖန်တီးေန် အဓိကေုေ်ပောင်ချက်များ 

ဤအေုိင်းသည် အားေံုးေါဝငပ်သာ GBV အစီအစဉပ်ေးေဲွပခင်းကုိ ဖန်တီးေန် အဓိကေုေပ်ောင်ချက်များအပေါ် 

အထူးပေုသည်။ IRC, ၏ GBV အပေးပေါ်ကကိုတင်ပေင်ေင်မှုနှင့် တံုပ့ေနမ်ှုအစအီစဉ်ေုံစံအပေါ်တွင် အပပခခံ၍ 

တည်ပောက်ထားေါသည်။ IRC’s GBV Emergency Preparedness and Response Program Model. 

ပေ့ောေန်းစစမ်ှုများ61  

ပေ့ောေန်းစစ်မှုကို ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်းတစခ်ုသည် ေယ်ပကျာ်သက် 

အေွယ်မနိ်းကပေးများ၊ အသက်အေွယ်ကကီးေင့်ပသာ အမျိုးသမီးကကီးများ၊ 

မသနစ်မွ်းအမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၊ မတူကဲွပေားပသာ 

ေိငစ်တ်ိခယံူချက် တိမး်ညွတ်မှု နှင့် ကျား/ မ ၀ိပသသေက္ခဏာေိှပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များနှင့် မတူကွဲပေားပသာေူမျိုးစနုှင့် 

ဘာသာပေး  ပေါင်းစည်းေက်နယွ်မှုေှိပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များေါဝင်သည့် နားေည်ပသ ဘာပေါက်ပခငး်နှင့်အတူ 

ချဉ်းကေ်သင့်သည်။ ဤအောသည် အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များသည် ကဏ္ဍပေါင်းေုပံဖစ်ပသာ ၀ိပသသေက္ခဏာ 

အမျိုးမျိုးေိှနုိင်သည် ဟူ ပသာ နားေည်သပဘာ ပေါက်ပခင်းေါဝင်သည်။ 

GBV ပဖစ်ပခငး်က့ဲသို့ အားေံုးေါဝင၍် အားေံုးကို တံုပ့ေန်ပသာ 

အစီအစဉ်ကိုပေးေဲွ ေန် မသန်စွမး် အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ၏ အပေအတွက် (သ့ုိ) မတူကဲွပေားပသာ 

ေိငစ်တ်ိခယံူချက် တိမး်ညွတ်မှု နှင့် ကျား/ မ ၀ိပသသေက္ခဏာေိှပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ တည်ေှိမှုကို အတည်ပေုေန် မေုိအေ်ပချ။ 

ဤအချက်အေက်များအပေါ်မူတည်၍ မည်သည့် ပေ့ောေန်းစစ်မှုကိုမေုိ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေး ငယ်များ၏ ေုိအေ်ချက်များကို ကုိင်တွယ်ပပဖေှင်းေန် ကကိုးေမ်းသင့သ်ည်။ GBV ပေ့ောေန်းစစ်မှုများသည် 

GBV ပဖစ်ပေါ်ပန သည်ကို အေံုးအပဖတ်ပေးပခင်းမဟုတ်ေဲ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ  

ပေန်ေည်ထူပထာင်ေန်နှင့် ေှငသ်န်ေန်အတကွ် မည်ကဲ့ သိုပ့သာ ဝန်ပောင်မှုများနှင့် ေှုေေ်ှားမှုအမျိုးအစားများသည် 

သင့ပ်ေျာ်၍ ပောင်ေွက်နိုငသ်ည်ကို အေံုးအပဖတ်ပေးေန်  အကကမ်းဖက်မှု၏ ပပောင်းေဲမှုများနှင့် 

ေက်ေက်၍တည်ေှိပနပသာ ဝန်ပောင်မှုများကုိ ေုိ၍ပကာင်းစာွ နားေည်သပဘာပေါက် ပခင်းေင်ပဖစ်သည်။ ထုိအ့ပေင် 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များကကုံပတွ့ေပသာ  ကဏ္ဍပေါင်းေံု တန်းတူမညီမျှမှုများ၏ အပပခအပနကုိ 

ပကာင်းစွာနားေည်သပဘာပေါက်ပခင်းသည် တံုပ့ေန်ပသာဝန်ပောင်မှုများနှင့် အန္တောယ်ပေျှာ့ချပခင်း ေှုေေ်ှား မှုများသည်  

61  သင်ခန်းစာအေိုင်း (၃) ပေ့ောေန်းစစ်ပခင်း- အစီအစဉ် စတင်ေန် ကျွနု်ေ်တုိ့ ဘာပတွသိဖိုေ့န်ေိုအေ်သနည်း။ သင်ခန်းစာ အေိုင်း (၄)

ပေ့ောေန်းစစ်ကို ပောင်ေွကပ်ခင်း၊ စာမျက်နှာ ၂၇-၄၀၊ GBV အပေးပေါ်အပပခအပန ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း နှင့် တ့ံုပေန်ပောင်ေွကမ်ှု 

သင်တန်းသားကိငု် ေက်စွဲစာအုေ် https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-

training/ 

စေီးယား အပပခခံ စံသတ်မှတ်ချက် ၁ 

ပနာက်ထေ် အန္တောယ်များကုိ 

ဖန်တီးပခင်းမေိှဘဲ 

ထိခိုက်နစ်နာခံေပသာသူများသည် ၎င်းတို၏့ 

ဘဝကုိ ထိခိုက်ပစနိုင်ပသာ ေုံးပဖတ်ချက်များ 

နှင့် ေတ်သက်၍ အဓိေ္ပာယ်ေိှပသာ 

ပေွးပနွးတိုင်ေင် အကကံပေုပခင်း ပဖစ်စဉ်တွင် 

ထိခိုက်နစ်နာခံေပသာသူများသည် 

ေါဝင်သင့်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်းတို၏့ 

အခွင့်အပေးများကို ကျင့်သုံးောတွင် 

အပထာက်အကူပေုပသာ 

နည်းေမ်းတစ်ခုပဖစ်သည်။  

စေီးယား၏ စံသတ်မှတ်ချက်များ၊ ခုနှစ်  ၊ 

စာမျက်နှာ ၁ 

https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/08/GBV-EPR-Facilitators-Guide_2019.pdf
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
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အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များေီ အားေံုးေါဝင်နုိင်ေန်နှင့် အခွင့်အေမ်းေေှိပအာင် ပသချာပောင်ေွက်ောတွင် 

အပေးေါသည်။ ေွတ်ပပမာက်ောသူများ (သ့ုိ) တစဦ်းတစ်ပယာက်ချင်းစီကို ပနာက်ထေ်ထိအန္တောယ်များနှင့်  

သတိေက်ေွတ် မထိပတွ့ပစေါနှင့်။ သ့ုိောတွင်  မှတ်သားေန် အပေးကကီးသည်မာှ အချို့ပသာအမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်မျာသည် တိကျပသာ ၀ိပသသေက္ခဏာေိှသည့်အဖွဲ့  (ဥေမာ- သတ်သတ်မတ်ှမတ်ှေှိပသာ 

ဘာသာပေးေုိင်ော နှးီနွယ်မှုများ၊ ေိငစ်တ်ိခယံူချက် တိမး်ညွတ်မှု နှင့ ် ကျား/ မ ၀ိပသသေက္ခဏာေှိပသာ 

အမျိုးသမီးဝင်ေန်ခက်ခဲေိမ့်မည်။) တစဦ်း (သ့ုိ) မိန်းကပေးတစ်ဦးစသည်ပဖင့်၊ ပယဘုကျ (သ့ုိ) ေူဦးပေအများစုပဖစပ်သာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများအကကားတွင်  ေွင့်ေင်းပမင်သာစွာ  ခဲွပခားသတ်မတ်ှခေံပခင်းကုိ  ပကကာက်ေံွ့ပနေိမ့်မည်။  

မတူကွဲပေားပသာအမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ဘာသာစကား ေုိအေ်ချက်များကုိ ပဖည့်ေည်းေန ် နှင့် 

ေယ်ပကျာ်သက်  အေွယ်မနိ်းကပေးငယ်များနှင့် ေုိ၍အသက်ကကီးပသာ မိနး်ကပေးများ ၄င်းတ့ုိ၏ ဦးစားပေးမှုများကုိ  

ပဝမျှောတွင ် သက်ပတာင့်သက်သာေိှေနန်ှင့် မသန်စွမ်းအမျိုးသမီးများနှင့်မနိ်းကပေးငယ်များ ၏ေါဝင်ပခငး်အတွက်  

ပနောဖန်တီးေန်  ပသချာပောင်ေွက်ောတငွ်   မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏  

သီးပခားအုေစ်မုျားကုိ ပပောင်းပေွ့ေန ် အသံုးဝငန်ိငု်ေါသည်။ သ့ုိောတွင် ပဘကင်းေံုပခုံမှုအန္တောယ်များ၊ 

ေိငစ်တ်ိခယံူချက်တိမး်ညွတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးောဝိပသသေက္ခဏာအပေါ် အပပခခံထားပသာ အုေစ်မုျား 

ပပောင်းပေွှ့ပခငး်နှင့် ချိတ်ေက်ပခငး်တွင် ေါဝင်ပသာ အမည်းစက်ပကကာင့် ေိငစ်ိတ်ခယံူချက်တိမး်ညွတ်မှု နှင့် 

ကျား/မပေးောဝိပသသေက္ခဏာေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်  မိန်းကပေးငယ်များအတွက်  သီးပခားအဖဲွ့များဖွဲ့ ေန် 

အကကံမပေုထားပချ။ မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများ  ပေါင်းစေ်ထားပသာ  အုေစ်မုျားကုိ ဖွဲ့စည်းပခင်းသည်ေည်း 

အကျိုးများစွာေှိနိုငသ်ည်။ ထုိပ့နာက်  ပေွးပနွးချက်များကုိ ရုေေ်ုကံားချေ်များ၊  ကိုယ်ေက်အမူအော အပပခခံပေ 

ဘာသာစကားနှင့် ဘာသာပေနပ်ခင်းပဖင့် ေ့ံေုိးပေးပခင်းသည်   ေုိမုိ သက်ဝင်ေှုေေ်ှားပသာ ပေွးပနွးပခင်းနှင့် 

မတူကွဲပေားအမျိုးသမီးများကကားေိှ ဦးစားပေးမှုများကုိ အေုးံစံုပေည့်ဝစာွ နားေည်နိုငပ်ခငး်ကို  ပမှင့်တင်ခွင့်ပေးသည်။ 

၎င်းတုိ၏့ ေိ်ငစ်တိ်တိမး်ညွှတ်မှု (သို)့ ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာများကုိ  ထုတ်ပဖာ်ပပောေုိေန် အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များကုိ ပမးပမနး်ေန် မသင့်ပတာ်ေါ။ GBV ပောင်ေွက်သူများသည် ကဏ္ဍမျိုးစံု ပဖစ်ေေ်ောတကွ်က်များကို 

အသံုးပေုပခင်းပဖင့် GBV ကိုပေွးပနွးေန် အသံုးပေုဖေီးပဖစ်ပသာ ချဉ်းကေ်နည်းကုိ  အသံုးချနိငု်ဖေီး အကကမ်းဖက်မှု၏  

ကိုယ်ပေးေုိင်ော  ထုတ်ပဖာ်ပပောေုိမှု ကို ပဖစ်ပပမာက်ပအာင်ပောင်ေွက်ပခင်းမပေုေဲ အမျိုးသမီးများ၊  မိနး်ကပေးများနှင့်  

ထိခိုက်ေယ်ွပသာ ကိစ္စေေ်များကုိ ပဘးကင်းေံုပခုံစွာ ပေွးပနွးေန် GBV အန္တောယ်နငှ့ေ်တ်သက်၍ 

ပယဘုကျပသာပမးခွနး်များကို အသံုးချနုိင်သည်။ 

အမျိုးသမီးများနှင့်မိနး်ကပေးငယ်များနှင့် ပေွးပနွးေန် အဓိကသတင်းအချက်အေက်များသည် ပအာက်ေါအပကကာင်း 

အော ပမး ပမန်းပခငး် ေါဝငသ်ည်။ 

- အထူးသပဖင့်  ခဲွပခားေက်ေမံှုနှင့် အကကမ်းဖက်မှု၏  အန္တောယ်တွငေ်ှိပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ် 

များ။ 

- ဝနပ်ောင်မှုများေေိှေန် ၄င်းတုိ၏့ ေက်ေှမး်မီမှုနငှ့ေ်တ်သက်ပသာ တိကျပသာ အတားအေီးများ။ 

- ထိခိုက်အန္တောယ်နငှ့ ်အကကမ်းဖက်မှုပဖစ်ေန် အားနည်းချက်ကို တုိးေွားပစပသာအချက်များ။ 

- အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ သီးပခားအုေ်စုများကုိ ဝန်ပောင်မှုများနှင့် သတင်းအချက်အေက်ကုိ 

ပဘးကင်းေံုပခုံစွာ ေယူနိုငေ်န် ေ့ံေုိးပေးနုိင်ပသာ ယန္တေားများနှင့် ချဉ်းကေ်မှုများ။ 

ပေ့ောေန်းစစ်မှုကို ပအာက်ေါပမးခွနး်များနှင့် ေီေုိင်းပေးေဲွေါ။ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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• ဤေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်းတွင် မည်သည့်အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များအုေစ်သုည် 

ထိခိုက်အန္တောယ်အကျပောက် ေံုးနည်း။ ဤအုေစ်မုျား၏ ထုတ်ပဖာ်ပပောေုိထားပသာ ေုိအေ်ချက်များ၊ 

ကွာဟချက်များနှင့် ဦးစားပေးမှုများက ဘာေဲ။ 

• မည်သည့်အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များအုေစ်မုျားက ဝန်ပောင်မှုများကုိ ေက်ေှမး်မီခွင့်ေှိသနည်း။

မည်သည့် အုေစ်မုျားသည် ဝန်ပောင်မှုများကုိ ေက်ေှမး်မီခွင့်မေှပိနသနည်း။ အဘယ်ပကကာင့်နည်း။ ၄င်းတ့ုိ၏

ေါဝင်ပခငး်ကုိ ကျွနု်ေတုိ်မ့ည်ကဲ့သ့ုိ တုိးပမှင့် ပစနုိင်သနည်း။

ပေ့ောေန်းစစ်ပခင်းကို ေီေုိင်းပေးေွေဲာတွင် ထည့်သငွ်းစဉ်းစားေမည့်အောများ 

ေယ်ပကျာ်သက်အေွယ် မိနး်ကပေးများ။ သတင်းအချက်အေက် စုပောင်းပခင်း ပေ့ကျင့်ခန်းများတွင် အထူးသပဖင့် 

ေိ၍ုအသက်ငယ်ပသာ မိနး်ကပေးများ(အသက် ၁၀-၁၄နှစ်) နှင့် ေယ်ပကျာ်သက်အေွယ် မိန်းကပေးများအား 

ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းသည် အကျိုးေေေ်များထက် အန္တောယ်များ ေုိ၍တုိးပမှင့်ပစနုိင်ေါသည်။ ေယ်ပကျာ်သက်အေွယ် 

မိန်းကပေးများနှင့် ထိပတွ့ပောင်ေွက်ပခင်း မပေုမီ အန္တောယ်များ အားေံုးကုိ ဂရုတစိုက် ထည့်သငွ်းစဉ်းစားသင့်သည်။ 

အကယ်၍ ေါဝင်ပခငး်၏ အကျိုးေေေ်များသည် ေါဝင်ပခင်း၏ အန္တောယ်များကုိ ထိပောက်စွာ ပေျှာ့ချနိုင်ပသာ 

ကကိုးေမ်းမှုများထက် သာေွနေ်ါက ပေ့ောေန်းစစ်ပခင်း အဖဲွ့များသည် ထုိအမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကပေးများနှင့် 

ထိပတွ့ပောင်ေွက်ပခင်းကုိ ပေှ့ေက်ေုေပ်ောင်သင့်သည်။ သိုေ့ာတွင် အန္တောယ်များက ေါဝင်ပခငး်၏ 

အကျိုးေေေ်များထက် ေက်ေက်၍ သာေွနပ်နေါက  ပေ့ောေန်းစစ်ပခင်း ေှုေေ်ှားမှုများတွင် ၄င်းတ့ုိ၏

ေါဝင်ပောင်ေွက်မှု၌ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများ၏ ပဘးကင်းေံုပခုံမှုကုိ ဦးစားပေးသင့်သည်။ 

ေယ်ပကျာ်သက်အေွယ် မိနး်ကပေးငယ်များသည် သက်ေတ်ေိုငး် အမျိုးသမီးများထက် ကဲွပေားပခားနားပသာ 

ေုိအေ်ချက်များနှင့် စတ်ိဝင်စားမှုများေိှဖေီး ၄င်းတုိသ့ည် ၄င်းတုိ၏့ မိခင်များနှင့်အတူ (သတင်းအချက်အေက် 

စပုောင်းပခင်း ေှုေေှ်ားမှုများ အေါအဝင်) ေှုေေ်ှားမှုများတွငေ်ါဝင်ေန် စိတ်ဝင်စားမှုမေှသိည်ကို မကကာခဏ 

တင်ပေတတ်သည်။ ပကျာင်းပနပသာ ေယ်ပကျာ်သက်အေွယ် မိနး်ကပေးများတွင ်ပကျာင်းမပနပသာ မိန်းကပေးများနှင့် 

မတူပသာ ေုိအေ်ချက်များနှင့် စတ်ိဝင်စားမှုများ ေိှပနတတ်၍ မတူပသာ အချိနမ်ျားတွင် ပေ့ောေန်းစစ်ပခင်း 

ေှုေေ်ှားမှုများတွင ်ေါဝင်ေန ်အားေေ်ကကသည်။  

အသက်အေွယ်ကကီးေင့်ပသာ အမျိုးသမီးကကီးများသည် မကကာခဏေုိသေုိ ၄င်းတ့ုိ၏ ပေ့ောေန်းစစ်ပခင်း 

ေှုေေ်ှားမှုများတွင ် ေါဝင်ပခငး်ကုိ ကန့်သတ်ပေးသည့်  ကပေးငယ်ပစာင့်ပေှာက်မှုနှင့်  အိမမ်ှုေိငု်ော 

တာဝန်များေိှပနတတ်သည်။ အသက်အေွယ်ကကီးေင့်ပသာ အမျိုးသမီးကကီးများ၏ အသံနငှ့ ် ဦးစားပေးမှုများသည်  

ပေ့ောေန်းစစ်ပခငး် ေှုေေ်ှားမှုများတွင်  အမျိုးသမီးများေါဝင်ေန် စည်းရံုးေှုံ့ပော်ပနပသာ ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်း 

ပခါင်းပောင်များမှ ေျစ်ေျူရှုထားပခင်း ခံေနုိင်သည်။ အသက်အေွယ်ကကီးေင့ပ်သာ အမျိုးသမီးကကီးများသည်  

ေိ၍ုငယေ်ွယ်ပသာ  အမျိုးသမီးများထက်စာေျှင် သွားောနိုင်မှု အခက်အခဲေှနိိငု်ဖေီး အကကားအာရံု အားနည်းပခင်းပကကာင့်  

ေိ၍ုငယပ်သာ  အမျိုးသမီးများနှင့် သတင်းအချက်အေက်  စပုောင်းပခင်း ေှုေေ်ှားမှုများတွင် ေါဝင်ေန်ခက်ခဲေိမ့်မည်။  



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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မသနစ်မွ်းပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ (ရုေေ်ိငု်းေိငု်ော၊ စိတ်ေိုငး်ေုိင်ော၊ အသိဉာဏ်ေိုငေ်ာ၊  

အပမင်အာရုံေိုငေ်ာ နှင့ ်  အကကားအာရံုေုိင်ော)သည်   ပေ့ောေန်းစစ်ပခင်းနှင့် သက်ေုိင်ပသာ  ပေွးပနွးမှုများတွင် 

ေါဝင်ေန်နှင့် အပထာက်အေံ့များနှင့် သတင်းအချက်အေက်ကုိ ေက်ေှမး်မီေန်   ကဲွပေားပသာ နည်းေမ်းအမျိုးမျိုးပဖင့် 

အကူအညီေုိအေ်ေိမ့်မည်။ ဥေမာ- ပမးခွန်းများ ပေွးပနွးေန်နှင့် ပမးပမန်းေန်  ပနာက်ထေ်အချိန၊် ရုေေ်ု ံ ေံုစံများ၊  

သပကေတပေ ဘာသာစကား၊ စကားပေန်များနှင့ ် အပမင်အာရုံ သရုေပ်ေပခင်းများကုိ ထည့်သငွ်း စဉ်းစားသင့်သည်။62  

ထုိအ့ပေင်   ပေ့ောေန်းစစ်ပခငး်များတွင် GBV အစီအစဉေ်ီေုိင်းကုိ 

ေမ်းညွှနေ်န် မသန်စွမး်သူများအား အကူအညီပေးသူများနှင့် 

ပမးပမန်းပခင်းများ ေါဝင်နိုငသ်ည်။ အပခားပသာ 

ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်းများက့ဲသို့ မသန်စွမး်ပသာ 

အုေ်စုများတွငေ်ည်း အမျိုးသားများ ေွှမး်မုိးနုိင်သည်။ 

ဤေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်းတွငး်ေှိ အမျိုးသမီးများ ကကုံပတွ့ေပသာ 

သီးပခားအန္တောယ်များနှင့် အဟန့်အတားများကုိ 

နားေည်သပဘာပေါက်ေန် ပေသခံ အမျိုးသမီးဦးပောင်ပသာ 

မသနစ်မွ်းအဖဲွ့များကုိ ခွပဲခားသတ်မတ်ှေန် ကကိုးေမ်းေါ။ သ့ုိမဟုတ ် မသန်စွမး်အုေ်စုများအတွငး်ေိှ မသန်စွမး်

အမျိုးသမီးများနှင့် စကားပပောေိုေါ။ 

မတူကွဲပေားပသာ ေိငစ်တ်ိခယံူခ့ျက် တိမး်ညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ၀ိပသသေက္ခဏာများ ေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးများသည် ေေ်ေွာအတွငး်တွငေ်ှိပသာ သီးပခားအုေစ်မုျားသ့ုိ  ပပောင်းပေွ့ပခင်း မပေုေုေသ်င့ေ်ါ။ သင်၏ 

ပေ့ောေန်းစစ်ပခငး်ကုိ ပဘးကင်းေံုပခုံစွာ ပေုေုေန်ိငု်ေန်  ပေသေုိင်ော အပပခအပနနှင့် ဥေပေ မူပဘာင်ကို 

နားေည်သိကျွမ်းပသာ ပေသေိငု်ော  ေိငစ်တ်ိဝပိသသေက္ခဏာ ကဲွပေားသူများကုိ  အကူအညီပေးသူများနှင့် 

ချိတ်ေက်ေါ။  ေိငစ်တ်ိဝပိသသေက္ခဏာ ကဲွပေားသူများ  အသုိင်းအဝန်းအတွငး်တွငေ်ှိပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

စကားပပောဖ့ုိ ပတာင်းေိေုန်  ပသချာပောင်ေွက်ေါ။ အဘယ်ပကကာင့်ေုိပသာ် ဤအသုိင်းအဝန်းတွငေ်ည်း အမျိုးသားများ 

ေွှမး်မုိးပနနုိင်သည်။ ၄င်းတုိတ့ည်ေှိပသာ ပနောတွင ်အမျိုးသမီးဦးပောင်ပသာ    ေိငစ်တ်ိဝပိသသေက္ခဏာ ကဲွပေားသူ 

အုေ်စုများပဖင့် ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ေါ။ 

မတူကွဲပေားပသာ ေူမျိုးစနုှင့် ဘာသာပေးေုိင်ော ပေါင်းစည်းေက်နွယ်မှှု ေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များသည်  ပေ့ောေန်းစစ်ပခငး်များတွင် ေါဝင်ေန ် ကဲွပေားပသာ ပနောပေသများနှင့် ဘာသာစကား 

အမျိုးမျိုးေုိအေ်ေိမ့်မည်။ ေူမျိုးစု (သ့ုိ) ဘာသာပေးအုေစ်တုစစ်၏ု အသင်းဝငမ်ျားပဖစ် ၄င်း တ့ုိကို 

ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်မတ်ှပခငး်နှင့် ေတ်သက်၍ သက်ပတာင့်သက်တာပဖစ်ပစေန်  အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအတွက်  ေံုပောက်ပသာ  စိတ်ချေုံပခုံမှုေှိေန ် ပသချာပောင်ေွက်ေါ။ ဤအောသ 

ည်အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ သက်ပတာင့်သက်သာေိှမှု အတိငု်းအတာကုိ  

တုိးချဲ့ေန်စစပ်ေးအကဲပဖတ်ပခငး် အသင်းအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်းမှုကိုသတိထားပခင်း နှင့ ် စီစဉ်ပခင်းေည်း ေုိအေ်သည်။ 

ကိုယ်ကိုကိုယ်ခွဲပခားသတ်မှ တ်ေန်  ေန္ဒမေှပိသာအထူးသပဖင့်  ၄င်းတ့ုိ ထိခိုက်အန္တောယ်ကကုံပတွ့  နိငု်ပသာ 

အပပခအပနများတွငေ်ှိသည့်အ မျိုးသမီးများနှင့်  မိနး်ကပေးငယ်များကုိ   ထုိသ့ုိခွပဲခား သတ်မတ်ှေန် တွနး်အားမပေး ေန်  

62WGSS Assessment doc., p. 3-4. 

မတူကဲွပေားပသာ ေိင်စိတခ်ံယ့ူချက် တိမ်းညွှတ်မှု နှင့်ကျား/ မ 

၀ိပသသေက္ခဏာများ ေိှပသာ အမျိုးသမီးများ၊ 

မိန်းကပေးများနှင့် စကားပပောေုိောတငွ် သင့်အား ၄င်းတို ့

မျှပဝထားပသာ နာမ်စားနှင့် အမည်ပဖင့်  ၄င်းေုဂ္ဂိုေ်အား 

ေည်ညှ ွွှန်းေန် သတိေေါ။  ၄င်းသည် ဘယ်အောပဖစ်သည်ကို 

မပသချာေါက ပမးပမန်းေါ။  အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးများ၏ ၀ိပသသေက္ခဏာကုိ ပေးစား ေါ။ 

ယူေချက်များမပေုေုေ်ေါနှင့်။ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ပသချာပောင်ေွက်ေါ။ ေူမျိုးစု (သ့ုိ) ဘာသာပေးေူနည်းစပုဖစ်ပသာ တစ်ဦးတစပ်ယာက် (သ့ုိ) အဖွဲ့နှင့် 

အစည်းအပဝးများစီစဉ် ပောင်ေွက်ပသာအခါတွင် ၄င်းတ့ုိ ၏ ေံုပခုံမှုနငှ့ ်  ကုိယ်ပေးအ ချက်အေက်ကို  

ပသချာပောင်ေွက်ေန် စမီံချက်များသည် ပနောမှန ်တွင ်ေှိေနပ်ောင်ေွက်ေါ။63 

အဓိကေုေပ်ောင်ချက်များ 

• မတူကွဲပေားပသာအုေ်စုများမှ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များကုိ ပဘးကင်းေံုပခုံစွာ 

ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ပစေါ။ မတူကဲွပေား ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ 

မည်ကဲ့သိုေ့ါဝင်ပောင်ေွက်ေုိသည်ကို  ယူေချက်များမပေုေုေေ်ါနှင့်။ မတူကဲွပေား ပသာအမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များသည်သက်ပတာင့သ်က်သာေိှေန် ပဘးကင်းေံုပခုံစွာေါဝင်နုိင်ေန် ေါဝင်သူများ၏  

ေုိေားချက်များနှင့်  ေတ်သက်၍ အဖမဲတမ်းပမးပမနး်ေါ။

• အုေ်စုေုိက်ပေွးပနွးပခင်းများတွင် ေျိှု့ဝှက်ထနိ်းသိမး်ပခင်းကုိ  ကျင့်သုံးကာ GBV (သ့ုိ) ခွပဲခားမှုများ၏

ကိုယ်ပေးေုိင်ောထုတ် ပဖာ်ပေပခင်းများ မေုိအေ်သည်ကို ယံုကကည်ပစပခင်းအားပဖင့် ပဖစ်နိုငပ်သ ောက်

ပဘးကင်းပသာပနောတစ်ခကုို ဖန်တီးေါ။ ၀ိပသ သေက္ခဏာများမည်က့ဲသိုက့ွဲပေားသည်ကုိ စးူစမ်းပေ့ောေန်

ပဖစ်ေေ်ပေ့ောပခင်းများတွင် အသံုးပေုပနပသာ ေံုစံနငှ့ ်ပယဘုယျ ဥေမာများသည် မတူကွဲပေားပသာအမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များအတွက် ထိခိုက်အန္တောယ်များနှင့် အတားအေီးများ တုိးပမှင့်ပစနုိင်ေါသည်။

တစဦ်းတစ်ပယာက်က ထုတ်ပဖာ်ပပောေုိေါက အဖွဲ့ / အုေစ်အုား ေျိှု့ဝှက်ထိနး်သိမး်မှုနှင့် ေတ်သက်၍ သတိပေးေါ။

• မတူကွဲပေားပသာအမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များကုိ အမျိုးသမီးတစဦ်း၏ အသက်၊ မသန်စွမး်မှု၊

ေိငစ်တ်ိခယံူခ့ျက် တိမး်ညွှတ်မှု၊ ကျား/ မ ၀ိပသသေက္ခဏာ၊ ဘာသာပေး၊ ေူမျိုးစ ု (သ့ုိ)

အပခားပသာဝိပသသေက္ခဏာများကုိ ညွှန်ပေပခင်း (သ့ုိ) သတ်မတ်ှပခင်းအား ပဖင့် ခဲွပခားသတ်မတ်ှပခင်းမပေုေုေေ်ါနှင့်။

အဘယ်ပကကာင့်ေုိပသာ် ၄င်းသည် အန္တောယ်ေှိနုိင်ဖေီး စိတ်ေဏ်ောပဖစ်ပစနုိင်ေါသည်။

• အကယ်၍ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များက ထိခိုက်ေယွ်ပသာ ကုိယ်ကိုကုိယ်ခဲွပခားသတ်မတ်ှပခငး်နှင့်

ေုဂ္ဂိုေ်ပေးေုိင် ောအပတွ့အကကုံများကုိ ပဝမျှေါက သင်သည် GBV ၏ ထုတ်ပဖာ်ပပောေုိပခင်းတစ်ခကုို

တံုပ့ေနသ်ည့်နည်းတူ၊ ေါဝင်သူကုိ ၄င်းတုိ ့ ၏ အဖုိးတန်ပသာ ကုိယ်ပေးေုိင်ောအပတွ့အကကုံကိုပဝမျှပခင်းအတွက်

ပကျးေူးတင်ေါ။ အသင်းအဖွဲ့အား ေျိှု့ဝှက်ထနိ်းသိမး်မှု နှင့် ေတ်သက်၍ သတိပေး၍အကယ်၍ ေါဝင်သူသည်

ေိ၍ုသက်ပတာင့် သက်သာပဖစေ်ါက  ပယဘုယျအဖဲွ့ ေုိက်ပေွးပနွးပခင်း ဖေီး ပနာက်တွင် ထုိေုဂ္ဂိုေ်၏အပတွ့အကကုံေို၍

အပသးစိတ်ပသာ အပကကာင်းအောတစ်ခု ဖေီးတစ်ခနုှင့်  ေတ်သက်၍  ပပောေုိေန ်  သင ် သည်ပေျာ်ေွှငေိ်မ့်မည်။

သိုေ့ာတွင် ေါဝင်သူက အုေစ်ုအတွင်းတွင်  ပဝမျှပခငး်ကုိ သက်ပတာင့် သက်သာပဖစ်ေါက  သူမကုိ ပဝမျှေန် ေံေ့ိးုပေး၍

သူမ၏ ခဲွပခားေက်ေခံံေပခင်းအပတွ့အကကုံနငှ့် သူမ၏  ၀ိပသသေက္ခဏာနှင့်ေတ်သက်၍  ပပောေုိေန် သူမ၏ကုိယ်

စားေှယ်ကုိ  ပေးစားေါ။  ေံုပခုံပသာပနော တွင ်  ပေွးပနွးပခင်းတစ်ခတွုင်  ပဝမျှပခင်းသည် မတူကဲွပေားပသာ

အမျိုးသမီးများအ တွက် စွမး်ေည်ပမှင့်တင်နုိင်ဖေီး  ၄င်းတ့ုိ၏  ကုိယ်စားေှယ်သည်   ပေးစားခံေသင့သ်ည်။

• အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုးအတွက်  GBV ပေ့ောေနး်စစ်ပခငး်တန်ောေောများကုိ 

အသံုးပေုေါ။

• အချက်အေက်စုပောင်းပခင်းကို ကျား/မ၊ အသက်အေွယ်၊ မသန်စွမး်မှုနှင့် အပခားပသာ ကုိက်ညီပသာ  ပေသေုိင်ော

တန်းတူမ ညီမျှမှုများအားပဖင့် ခဲွပခားေါ။

63UNHCR, Working With . . ., p. 7. 
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• GBV အစီအစဉေ်ုစံကုိံ သတင်းပေးေန် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များပနထုိင်ပသာ

အပတွ့အကကုံကုိ ပဖာ်ပေသည့် အေည်အပသွးစံနှုန်းထားပတွ့ေှိချက်များကုိ မှတ်တမ်းယူေါ။

• မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအပေါ်ေိှပသာ စံနှုန်းများနှင့် သပဘာထားများကို

ပဖာ်ထုတ်ေန ်ဝန် ပောင်မှုပေးသူများကုိ ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ေါ။

• GBV ပေ့ောေန်းစစ်ပခငး် တန်ောေောများကုိ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအသံုးပေုပသာ 

မတူကွဲပေားပသာ ဘာသာစကားများအပဖစ်သို့ တတ်နိုငသ်ပောက် ဘာသာပေန်ပေးေါ။

• ပေ့ောေန်းစစ်မှုအစီအစဉ်ပေးေဲွပခင်း၊ ဝန်ထမ်းပေ့ကျင့ပ်ခငး်ကို တုိးချဲ့ကာ  တည်ေှိပန ပသာပေသေုိင်ော 

အားေံုးေါဝငေ် အာင်ေုေပ်ောင်ပနပသာ ကျွမ်းကျင်သူအဖဲွ့များစပသာ ေိငစ်တ်ိဝပိသသေက္ခဏာကဲွပေားသူ ( 

LGBTQI), အသက်အေွယ်ေို၍  ကကီးသူနငှ့ ်မသန်စွမး်မှုပောင်ေွက်သူများ  နှင့် တန်ောေောပေန်ေည်သုံးသေ် 

ေါ။
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အစီအစဉ်ေုံစံ64 

အပေးပေါ်အပပခအပနတစ်ခု စတင်၍ တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်မှု တစ်ပေျှာက်ေံုးတွင ်  ပစာင့်ကကည့်ပေ့ောပခင်းနှင့် 

တံုပ့ေနမ်ှုပေးပခင်း ယန္တေားများမှတစေ်င့်် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များကုိ 

အစီအစဉ်ေုံစံေှုေေ်ှားမှုများတွင် ေါဝင်ေန်  ပသချာပစပခင်းသည် မတူကဲွပေားပသာ  အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များကုိ  ထိပောက်စွာ ေါဝင်ပစနုိင်ပသာ အားေံုးေါဝင်နိုငသ်ည့် GBV အစီအစဉ်  ပေးေွပဲခင်းကို 

အပကာင်အထည်ပဖာ်ောတငွ် အပေးေါပသာ ပောင်ေွက်မှုတစခ်ုပဖစ်သည်။ အပေးပေါ်အပပခအပနတစခ်ုစတင်သည်နငှ့် 

GBV အစီအစဉ်ကိ ု ေုစံပံေးေွေဲန်  ကဏ္ဍစံုမှ ချဉ်းကေ်ပခင်းကုိ အသုံးပေုပခင်းအားပဖင့် GBV ပောင်ေွက်သူများက 

ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ အပပခခံကျပသာ အေင်းအပမစ်များ၊ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်ကပေးအုေစ်မုျားသည် 

အစီအစဉ်မ ှအကျိုးပကျးေူးေေှိကာ ေါဝင်နိုငမ်ှုကုိ ပသချာပစေန် မသိမသာ ကဲွပေားပသာ အစီအစဉ်ပေးေဲွပခင်းပဖင့် ၎င်းတုိမ့ှ 

ထူးပခားစွာ ေင်ေုိင်ေပသာ အာဏာဖိနှိေပ်ခငး်နှင့် အခွင့်ထူးစသည်ကုိ ပဖာ်ထုတ်ပပဖေှင်းနုိင်သည်။65  မတူကဲွပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များကုိ GBV အပေးပေါ်တ့ံုပေနပ်သာ အစီအစဉ်ေုံစံတွင ် ပခါင်းပောင်မှုကဏ္ဍများ၌ 

ချိတ်ေက်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းအားပဖင့် GBV ပောင်ေွက်သူများသည် အမျိုးသမီးများ၏ ပဘးကင်းေံုပခုံမှု၊ 

ေူမှုဖူေံုပေးနှင့် အခွင့်အပေးများကုိ သက်ပောက်ပနပသာ ကိစ္စေေ်များအပေါ် ေံုးပဖတ်ချက်ချမှတ်ပခငး် အေါအဝင် 

ပေန်ေည်တည်ပထာင်ပခငး်နှင့်  ပေန်ေည်ထူပထာင်ပေး ကကိုးေမ်းမှုများတွင် ပပောင်းေဲမှုေုေပ်ောင်ပသာ ပခါင်းပောင်နှင့် 

ပအးဂျင့်များအပဖစ်  ပောင်ေွက်ေန် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအတွက် 

အခွင့အ်ပေးတစ်ခပုဖစ်ေါသည်။ ဤအောကုိ ခွပဲခားေက်ေပံခငး်နှင့် ဖယ်ကျဉ်ထားပခင်း၏ အပပခခံ အပကကာင်းအောများကို 

စနိ်ပခါ်ောတွင ်အထိပောက်ေုံးပသာ နည်းေမ်းအပဖစ် ရှုပမငက်ကေါသည်။66 

အဓိကေုေပ်ောင်ချက်များ 

• GBV အစီအစဉပ်ေးေဲွပခင်းကုိ ပေသေုိင်ောအပပခအပနများနှင့် ေုိက်ပေျာညီပထွေှိပအာင် 

ပေင်ေင်ညှိနှိုင်းေန်နငှ့် အမျိုးသမီး များနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များကို တာဝန်ခမံှုေိှပစေန် 

ပသချာပောင်ေွက်ောတငွ် GBV အစီအစဉကုိ် အပေးပေါ်အပပခအပနတစ် ခု၏ ကနဦးမ ှမတူကဲွပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအုေစ်မုျားပဖင့် ေုစံပံေးေဲွေါ။ 

• အချက်အေက်ပစာင့်ကကည့်မှတ်သားပခင်းကုိ ကျား/မ၊ အသက်အေွယ်၊ မသန်စွမး်မှုနငှ့ ် အပခားပသာ

ပေသေုိင်ော သင့်ပေျာ် ပသာဝိပသသေက္ခဏာများအားပဖင့် ခွပဲခားသတ်မတ်ှေါ။

• တာဝန်ခံမှုနှင့် တံုပ့ေနမ်ှုယန္တေားများတွင် ေံုမှန်ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ပနပသာ အုေစ်မုျားတွင် 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေး ငယ်မျာ၏ မတူကွဲပေားပသာကုိယ်စားပေုေှိပသာသူများ နှင့် 

ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ေါ။

• အပေးပေါ်ပဘးကင်းပသာပနောများ၏ပနောပေသသည် မတူကွဲပေားေ သာအမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ အတွက်  ပဘးကင်းေံုပခုံမှုေှိေန် ပသချာပောင်ေွက်ေါ။

64 သင်ခန်းစာအေိုင်း (၅) အစီအစဉ်ေံုစံကို မိတ်ေက်ပခင်း၊ စာမျက်နှာ ၄၁၊ GBV အပေးပေါ်အပပခအပန ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း နှင့် 

တ့ံုပေန်ပောင်ေွကမ်ှု သင်တန်းသားကိငု် ေက်စွဲစာအုေ်  https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-

response-and-preparedness-training/ 

 65 Christine Homan, Divya Chandran & Rita Lo (2018) Young feminists working 

globally to end violence against women and girls: key challenges and ways forward, Gender & 

Development, 26:3, 495-513, DOI: 10.1080/13552074.2018.1525868 
66  HDN, p. 35. ေူသားချင်းစာနာပထာက်ထားမှုေိုင်ော ဖေှယ်ပခင်း။ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 

47 

• ပဘးကင်းပသာပနောေှုေ်ေှားမှုများသည် မတူကွဲပေားပသာအမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များေီသို့

ေက်ေှမး်မ ီပအာင် ပသချာပစေန် ေီေုိင်းပေးေဲွေါ။

• GBV တံုပ့ေန်ပသာဝန်ပောင်မှုများကုိ ေေိှ၍ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များအတွက် ကနဦးေုေပ်ောင်ချက်အမျိုးမျိုးကိုထည့်သငွ်းစဉ်းစား၍ ကျန်းမာပေး၊

ကပေးသူငယ်ပစာင့်ပေှာက်မှု၊ ေိငစ်တ်ိဝပိသသေက္ခဏာကွဲပေားသူ( LGBTQI) မသန်စွမး်မှုနှင့် အသက်

အေွယ်ကကီးသူ ပောင်ေွက်သူများအေါအဝင် အပခားပသာ   ပောင်ေွက်သူများနှင့်အတူ ၄င်းတုိ၏့

ေက်ေှမး်မီခွင့်ကို ေွယ်ကူ ပချာပမွ့ပစေန် ေုေင်နး်ပောင်ေွက်ေါ။



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ
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GBV ပဖစ်ေေ်စမီံခန့်ခွဲပခငး်67   

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် ၄င်းတ့ုိ၏ေိင၊် အသက်၊ မသန်စွမး်မှု၊  ေိငစ်တ်ိခယံူခ့ျက် 

တိမး်ညွှတ်မှု၊ ကျား/မ ၀ိပသသေက္ခဏာ၊ ေူမျိုးစနုှင့် ဘာသာပေးကုိ တုန့်ပေနပ်သာ အေည်အပသွးေိှပသာ GBV 

ပဖစ်ေေ်စီမခံန့်ခွဲမှု ဝနပ်ောင်မှုများနှင့် ညှိနှိုငး်ပစာင့်ပေှာက်မှုအခွင့်အေမ်းေေိှေန် ေုိအေ်ေါသည်။ ေွတ်ပပမာက်ောသူကုိ 

အပပခခံပသာ ကျား/မ အပပခပေုအကကမ်းဖက်မှု ပဖစ်ေေ်စီမခံန့်ခွဲပခငး်သည် ေွတ်ပပမာက်ောသူတစဦ်းတစ်ပယာက်စီ၏ 

ေုိအေ်ချက်များကုိ ပဖည့် ေည်းေန် ဝန်ပောင်မှုပေးပသာပကကာင့် ၄င်းသည် အသိပေးသပဘာတူညီမှုနငှ့် ေျိှု့ဝှက်ထိနး် 

သိမး်မှုအာမခံပခငး်၊ ေွတ်ပပမာက် ောသူများ၏ ေန္ဒများကုိ ပေးစားပခင်းနှင့် ခွပဲခားေက်ေံပခငး်မေိှေဲ 

ဝနပ်ောင်မှုများနှင့်ေတ်သက်ပသာ သတင်းအချက်အများကို ေက်ေှမး်မီနိုငပ်အာင် ေံံ့ေိုးပေးပခင်းပဖင့် မတူကဲွပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်မျာ၏ ေုိအေ်ချက်များကို တုန့်ပေန် ပဖည့်ေည်းပေးနုိင်သည်။ 

ေွတ်ပပမာက်ောသူအပပခပေု GBV ပဖစ်ေေ်စီမခံန့်ခွဲပခငး်နည်းေမ်းသည် ေွတ်ပမာက်ောသူသည် ၄င်း၏ 

ကိုယ်ေိုငအ်ပပခအပနကုိ  ပဖစ်ေေ်ပောင်ေွက်သူ နားေည် သည်ထက်ေို၍ နားေည်သည့်အပပခခံအုတ်ပမစ်အပေါ်   

တည်ပောက်ထားေါသည်။ ေွတ်ပပမာက်သူ အပပခပေုကုိင်တွယ် ပပဖေှငး်နည်းေမ်းတစ်ခကုို အသံုးပေုပခင်းသည် 

ေွတ်ပပမာက်ောသူသည် ေုးံပဖတ်ချက်ချသူပဖစ်၍ ပဖစ်ေေ်ေုိက်ေါပောင်ေွက်သူသည် ချွင်းချက်မေိှပသာ 

အပေုသပဘာပောင်သည့် သပဘာထားများ နှင့ ်  ကုစားပေးပသာေက်ေပံေးသည် ေွတ်ပပမာက်ောသူများ 

ပေန်ေည်ထူပထာင်ောေန် ေ့ံေိးုပေးေန် သည်။ ထုိပ့ကကာင့် ဤကုိင်တွယ်ပပဖ ေှငး်ပခင်းနည်းေမ်းသည် မတူကွဲပေားပသာ 

၀ိပသသေက္ခဏာများနှင့် အပတွ့အကကုံေှိသည့် ေွက်ပပမာက်ောသူများ၏ ပေန်ေည်ထူပထာင်ပေးကို ေ့ံေုိးောတွင ်

ထိပောက်မှုေှိသည်။  

အပေးပေါ်အပပခအပနများတွင် ပဖစ်ေေ်စီမခံန့်ခွဲမှုဝနပ်ောင်မှုများကုိ အပေည့်အဝပေးေန် မကကာခဏခက်ခတဲတ်သည်။ 

ေွတ်ပပမာက်ောသူများ၏ ချက်ချင်းေုိအေ်ချက်များ၊ ပေွးချယ်မှုများနှင့် တကွ ၎င်းတ့ုိ၏ပဘးကင်းမှု၊ ေံုပခုံပေးနှင့် 

ကျန်းမာပေးပစာင့ပ်ေှာက်မှု နှင့် စတ်ိ-ေှုမှုေိငု်းေိငု်ော အပထာက်အေမံျားကုိ ေက်ေှမး်မီဖုိေ့န်အတွက် 

ဦးစားပေးသင့်သည်။68  GBV ပဖစ်ေေ်များစီမခံန့်ခွဲမှုနှင့် တုန့်ပေန်ပသာဝန်ပောင်မှုသည် အေံုးစုံေါဝင်ေမည်ပဖစ်ဖေီး 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေုိအေ်ချက်များကုိ တံုပ့ေနေ်မည်ပဖစ်သည်။ 

GBVဝန်ပောင်မှုပေးသူများသည် ေညာေှငေ်ီသစွာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်တုိင်းကုိ ဂုဏ်သိက္ခာ  

ပေးစားမှုနငှ့အ်တူ တန်းတူညီမျှစွာ ဝန်ပောင်မှုပေးေန ်  တာဝန်ေိှသည်။ GBV ပဖစ်ေေ်ပောင်ေွက်သူများကုိ 

သင်ကကားေ့ုိချောတွင ် ေွတ်ပပမာက်ောသူများကုိ ဘက်မေုိက်ပသာ၊ သနားဂရုဏာသက်ပသာ၊ 

ပဝဖန်ပခငး်မေိှပသာတ့ံုပေနမ်ှုကို ပသချာပောင်ေွက်ောတငွ် တ့ံုပေနပ်ေးပသာ အဖွဲ့များအတွက် အတွငး်တွငေ်ှိပသာ 

ခွပဲခားမှုနငှ့် ဘက်ေုိက်ပခင်းကို သတ်မတ်ှေန်နှင့် စူးစမ်းေန ်အခွင့်အပေးများပေးေန် အပေးကကီးေါ သည်။     

67  သင်ခန်းစာအေိုင်း (၆) ပဖစ်ေေ်စီမံခန့်ခဲွပခင်း၊ စာမျက်နှာ ၄၆-၄၉ ၊  GBV အပေးပေါ်အပပခအပန ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း နှင့် တ့ံုပေန်ပောင်ေွကမ်ှု 

သင်တန်းသားကိငု် ေက်စွဲစာအုေ်  https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-

preparedness-training/ 
68  UNFPA MS, p. 56. 
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အဓိကေုေပ်ောင်ချက်များ  

• အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ မတူကွဲပေားပသာေုိအေ်ချက်များကို ထည့်သငွ်းစဉ်းစား၍

ေက်ေက်၍ ေိှပသာ တ့ံုပေနမ်ှုဝန်ပောင်မှုများနှင့် ကွာဟချက်များကုိ သတ်မတ်ှေန် ဝနပ်ောင်မှုပပမေုပံေးေဲွ၍

GBV အဓိက အကျိုးခံစားခွင့် ေှိသူများ နှင့ ် အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ အပေးကကီးပသာ ဝန်ပောင်မှုေေှိနိုငစ်မွ်း

(သို)့ ေုေန်ိငု်စွမး် ကွာဟချက်များကုိ ကုိင်ပပဖေှငး်ေန် အစီအစဉတ်စခ်ုပောင်ေွက်ေါ။

• GBVပဖစ်ေေ် စမီံခန့်ခွဲမှုထက်ပကျာ်ေွနပ်သာ မျိုးစုံကနဦးေုေပ်ောင်ချက်ကို ပသချာ ပအာင်ပောင်ေွက်၍

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များကုိ စတ်ိ-ေူမှုေိငု်းေုိင်ော အပထာက်အေ့ံပေးပသာ ဝန်ပောင်မှုများနှင့်

ချိတ် ေက်ပေးေါ။

• ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်းတွင် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များကုိ ကုိယ်စားပေုသည့်

ဝနထ်မ်း/ ပစတ နာ့ဝနထ်မ်းများကုိ စပုောင်းကာ ငှားေမ်းေါ။

• GBV ဝန်ပောင်မှုပေးသူများကုိ အထူးသပဖင့ ် ေယ်ပကျာ်သက်မနိ်းကပေးများ၊ အသက်အေွယ်ေို၍ကကီးပသာ

အမျိုးသမီးများ၊ မ သန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများ၊ မတူကဲွပေားပသာ 

ေင်စိတ်ခယံူမှုများေိှသည့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးယ်များ၊ ကျား/မ ၀ိပသသေ္ခဏာများ၊ 

တုိင်းေင်းသားေူမျိုးစုနငှ့် ဘာသာပေးနီှးနွယ်မှုေှိပသာသူများ နှင့ ် အံဝင်ဂငွ်ကျပဖစ်ပစပသာ 

ေွတ်ပပမာက်ောသူအပပခပေု ပဖစ်ေေ်စီမခံန့်ခွဲပခငး် သင်တန်းအား ေ့ံေုိးပေးေါ။

• မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ေုိအေ်ချက်များကုိ တံုပ့ေန်ပသာ 

ဝနပ်ောင်မှုေက်ေှမး်မီမှုနငှ့ ် ပစာင့်ပေှာက်မှုအေည်အပသွးကုိ ေျိှု့ဝှက်ထနိ်းသိမး်ေပသာ အမှုသည်၏ 

အကကုံပေုစစတ်မ်းများ ၊ ပဖစေ်ေ်ပောင်ေွက်သူများကုိ ေက်ေက်ကကီးကကေ်ပောင်ေွက်မှု   မတူကဲွပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များနှင့် ေံုမှနတံု်ပ့ေနမ်ှုနားပထာင်ပခင်းကဏ္ဍ၊ အုေ် 

စေုိုက်ပေွးပနွးပခင်းများမှတစေ်င့် ပစာင့်ကကည့် စစ်ပေးေါ။

• မသနစ်မွ်းမှုေှိပသာ၊ အသက်အေွယ်ကကီးသူနငှ့ ် ေိငစ်တ်ိဝပိသသေက္ခဏာကဲွပေားသူ တ့ုိအား ချိတ်ေက်

ပောင်ေွက်ပခငး်ပဖင့် ညွှနး်ေ့ုိပခငး်ေိငု်ော ေမ်း စဉ်တွင ် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးများ၏ေါဝင်ပခငး်ကို အားပကာင်းပအာင်ေုေပ်ောင်ေါ။ ထုိပ့နာက် မတူကွဲပေားပသာ

တုိင်းေင်းသားအသုိင်းအဝန်းနှင့် ဘာသာပေးပခါင်းပောင်များသည် ညွှနး်ေ့ုိပခငး်ေိငု်ောေမ်းစဉ်၏ အစိတ်

အေိုငး်ပဖစ်သည်။

• ပဖစ်ေေ်ပောင်ေွက်သူများ၊ တံုပ့ေန်မှုပောင်ေွက်ပသာ ဝန်ထမ်းများနှင့် GBVဝန်ပောင်မှုပေးသူများကုိ 

မတူကွဲပေားမှု နှင့် အားေံုးေါဝငပ်ောင်ေွက်ပခငး်တ့ုိတွင် ပသချာစွာ အသိေညာပေး သင်တန်းပေးေါ။

• မသန်စွမး်မှုေှိပသာ၊အသက်အေွယ်ကကီးသူနငှ့် ေိငစ်တ်ိဝပိသသေက္ခဏာကွဲပေားသူများစသည့် မတူကွဲပေားပသာ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များနှင့် အေုေေု်ေပ်နပသာပေသခံေုေသ်ားများမှ အပတွ့အကကုံများ၊

အပကာင်းေံုးအပေ့အကျင့် များ၊ ေ့ံေုိးမှုနှင့် ဝနပ်ောင်မှုများ အသံုးချေါ။
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GBV ပဖစ်ေေ်စီမခံန့်ခွဲမှု၏ ပနာက်ေက်တဲွ၊ မသန်စွမး်ပသာေွတ်ပပမာက်ောသူများအပေါ် ပစာင့်ပေှာက်မှုနှင့် ေံေ့ိးုမှု 

ပေးပခင်းအပေါ် ထည့်သငွ်းစဉ်းစားပခင်းများ 

ေက်သွယ်ပေး 

ပဖစ်ေေ်အများစုတငွ် မသန်စွမ်းပသာေွတပ်ပမာက်ောသူများသည် ၄င်းတုိ၏့ သပကေတပေဘာသာစကားကို ပေန် ေိုပေးနုိင်ပသာ 

တစ်စုံတစ်ပယာက်ကို ခွဲပခားသတ်မှတ်ပခင်း (သို)့ ပေွးပနွးမှုများတွင် ရိုးေှင်းပသာဘာသာစကားကုိ အသုံးပေုပခင်းက့ဲသို့ပသာ 

သင့်ပေျာ်ပအာင်စီစဉ်မှုများ (သ့ုိ) အပတာ်အတန်သင့်ပေျာ်ပအာင်စီစဉ်မှုများမေိှေဲ အကူအညီ ပေးသူများ (သ့ုိ) 

ဝန်ပောင်မှုပေးသူများနှင့် တုိက်ရိုက်ေက်သွယ်နုိင်သည်။ အပခားပသာပဖစ်ေေ်များတွင် ေွတ်ပပမာက် ောသူတစ်ဦးနှင့် 

ေက်သွယ်ေန် မည်သည့်နည်းေမ်းကအပကာင်းေုးံပဖစ်သည်မှာ မထင်ေှားေဲပဖစ်ပနတတ်ဖေီး ဤအော ကုိ ေုံးပဖတ်ေန်  

ပနာက်ထေ်ပပခေှမ်းများေိအုေ်ပကာင်းေုိအေ်ေမ့်ိမည်။ ေက်သွယ်ောတွင် အခက်အခဲေိှပသာ မသန် စွမ်းပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့်  မိန်းကပေးများနှင့် ေုေ်ငန်းပောင်ေွက်ောတွင် သင်ေုေ်ပောင်သင့်သည်မှာ-  

အချိန်ယူေါ၊ ပစာင့်ကကည့်၍နားပထာင်ေါ။ အကယ်၍သင်သည် ေွတ်ပပမာက်ောသူကုိ တစ်ကကိမ်ထက်ေို၍ ပတွ့ နုိင်ပသာ 

အပပခအပနတွင်ေိှေါက ပဖစ်ေေ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည် တစ်ကကိမ်တည်းပောင်ေွက်ေသည့်အပဖစ်အေျက်တစ်ခုမဟုတ် သည်ကုိ သတိေေါ။ 

သင်သည် ေွတ်ပပမာက်ောသူနှင့်ပတွ့ေံုသည့် အကကိမ်တိုင်းတွင် ၄င်းတုိ၏့ အပကကာင်းနှင့်စေ်ေျဉ်း ၍ အသစ်တစ်စံုတစ်ောကုိ 

သင်ယူေမိ့်မည်ပဖစ်ဖေီး ၄င်းတ့ုိမည်က့ဲသို့ ေက်သွယ်မှုပေုေုေ်သည်နှင့် ၄င်းတုိဘ့ာကိုေုိေုိ သည်ကုိ ေို၍နားေည်ောေိမ့်မည်။  

ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူေိှပနေျှင်ပတာင်မှ တစ်ဦးတစ်ပယာက်စီနှင့်အဖမဲတမ်းတုိက်ရုိက်စကားပပောေါ။ အကယ်၍ သင်သည် 

ေွတ်ပပမာက်ောသူနှင့်ေက်သွယ်ပေးနည်းေမ်းများကုိ တည်ပောက်ပနေဲပဖစ်၍ ပစာင့်ပေှာက်ပေးသူထမှံ အကကံဉာဏ်ပတာင်းခံ 

ေန်ေုိအေ်ေါက ထုိအပေန်အေန်ှစကားပပောများကို ေွတပ်ပမာက်ောသူ၏ပေှ့တွင်ပပောေိုေါ။ သ့ုိမှသာ၄င်းတုိသ့ည် မည်သည့် 

အပကကာင်းအောကိုပပောေုိကကသည်ကုိ ကကားနုိင်မည်ပဖစ်ဖေီး ေါဝင်နိုင်မည်ပဖစ်သည်။ စကားမပပော နိုင်ပသာ (သို့) 

ပေွ့ေျားမှုမပေုေုေ်နိုင်ပသာအမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများသည် ၄င်းတုိအ့နီးအနားတွင်ဘာပဖစ်ေျက်ပနသည်နှင့် 

၄င်းတုိအ့ပကကာင်းကုိ ေူပတွဘာပပောကကသည် နားေည်နုိင်ပသးသည် ကို သတိေေါ။  

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များေက်သွယ်ေန် ေန္ဒေိှသည့် မည်သည့်နည်းေမ်းကုိမေုိ အာရုံစုိက်ေါ။ ၄င်းေက် 

သွယ်မှုသည် ဟန်ေန်အမူအောနှင့် တစ်ခါတစ်ေံတငွ် ၄င်းတ့ုိ၏ စိတခံ်စားချက်များမှတစ်ေင့် ပဖစ်နုိင်ေါသည်။ အသိဉာဏ်နှင့် 

စိတ်ေိုင်းေိင်ုောမသန်စွမ်းပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကပေးငယ်များသည် ဟန်ေန်အမူအောအမျိုးမျိုး ကုိ 

ထုတ်ပဖာ်ပေသနုိင်သည်။ ဤအောသည် တစ်ခါတစ်ေံ၄င်းတုိ၏့ အပခားသူများနှင့် ေက်သွယ်သည့်နည်းေမ်းပဖစ်သည်။ 

အကယ်၍ သင်သည် ေွတ်ပပမာက် ောသူက သင်နှင့်ေက်သွယ်ေန်ကကိုးစားပနသည်ကို ခံစားမိသည် (သို)့ ပတွ့ေိှေျှင် သိုေ့ာတွင် 

သင်နားမေည်ေျှင် “ကျွနု်ေ်နားမေည်ေါ”  ဟု ပပောေုိေန် အေင်ပပေေါသည်။ 

ေွတ်ပပမာက်ောသူများအပေါ်ဖိအားမပေးေါနှင့်။ အသိဉာဏ်နှင့် ဖွံ့ဖဖိုးမှုေိင်ုောမသန်စွမ်းသူများသည် ဖိအားများေိှပန ချိန်တွင် 

နားေည်နုိင်စွမ်း/ ေုေ်ပောင်နုိင်စွမ်းအနိမ့်အေင့်သို့ ပောက်ေိှသွားတတ်သည်။ အပဖစ်အေျက်များနှင့် ေတ်သက်၍ ပပောေိုေန် 

တစ်ဦးတစ်ပယာက်၏အေင်သင့်ပဖစ်မှုကုိ အဖမဲအပေးထားေါ။ မည်သည့်ေွတပ်ပမာက်ောသူ နှင့်မေုိ၊ ၄င်းတ့ုိပပော ေိုေန် 

အေင်သင့်မပဖစ်ပသးသည့် သတင်းအချက်အေက်ကိုထုတ်ပဖာ်ပပောေုိေန် ေွတ်ပပမာက်ောသူကုိ ဖိအားပေးပခင်းပဖင့် 

အာဏာနှင့် ထိန်းချုေ်မှုပပောင်းေဲပခင်းကုိ သတိပမ့စွာ ေုံစာမှားပခင်းကုိ သတိပေုေါ။69 

69 ပအဂျင်စီများကကား GBV ပဖစ်ေေ်စီမံခန့်ခွဲမှုေိုင်ော ေမ်းညွှန်ချက်များ p. 139. https://gbvresponders.org/response/gbv-case-

management/,, p. 143. 
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အသိပေးသပဘာတူညီမှုနှင့် ေုးံပဖတ်ချက်ချမှတ်ပခငး် 70  

မသနစ်မွ်းသူများ၏ အခွင့်အပေးများေုိင်ော သပဘာတူညီချက်သည် မသန်စွမး်မှုများနှင့် ေူေဂု္ဂို ေ် များသည် 

အပခားသူများက့ဲသို့ ၄င်းတ့ုိ၏ ကုိယ်ေုိင်ေုံးပဖတ်ချက်များကုိချမှတ်ေန် တန်းတူအခွင့်အပေးများေိှ၍ ထုိကိုက်ညီပသာ 

အစီအမံများသည် ၄င်းတ့ုိ၏ ဥေပေပေးောစွမး်ေည်ကိုပေ့ကျင့်ေန် ၄င်းတ့ုိကို ေံေ့ိးုောတွင် ပောင်ေွက် ေမည်။ 

တစစ်ုံတစဦ်းသည် ၄င်းတုိသ့ည် မသန်စွမး်သူတစဦ်းပဖစ်ပသာပကကာင့် ေုးံပဖတ်ချက်များပေုေုေေ်န် ၄င်းတုိ၏့  

ဥေပေပေးောစွမး်ေည်ကုိမေုးံရှုံးေါ။ သင်သည် ပေှးဦးစွာမှတ်ယူသင့်သည်မှာ မသန်စွမး်မှုတစခ်ုေှပိနပသာ 

အေွယ်ပောက်ပသာေွတ်ပပမာက်ောသူများသည် အသိပေးသပဘာတညီူမှုကို ေွတ်ေေ်စွာပေးေန် စမွ်းေည်ေှိသည်။ 

တစစ်ုံတစဦ်းကုိ အသိပေးေံုးပဖတ်ချက်တစခ်ုပေုေုေ်ေန် ေ့ံေုိးမှုေ ေှိေန် ေုိအေ်မှုေိှမေှိကိ ုအဖမဲတမ်းပမးေါ။   

အကယ်၍ သင်သည် ေက်သွယ်ေန် ခက်ခပဲနသည့် ေုဂ္ဂိုေ်တစဦ်းနှင့် ေုေင်နး်ပောင်ေွက်ပနေါက ပအာက်ေါပမးခွနး်

များကုိ သင့်ကိုယ်သင်ပမးေါ-  

- သတင်းအချက်အေက်ကုိ ေက်သွယ်ပခင်းနည်းေမ်းတစခ်ုထက်ေို၍ သင်အသံုးပေုဖူးေါသေား? 

ဤသတင်းအချက်အ ေက်ကို ေယူေန်နငှ့ ်ပမးခွနး်များပမးေန် ၄င်းတ့ုိကိုအချိနပ်ေးဖူးေါသေား။ 

- သင်သည်ေွတ်ပပမာက်ောသူမပှေးထားပသာ သတင်းအချက်အေက်နငှ့် ၄င်းတ့ုိပေုေုေပ်သာေံုးပဖတ်ချက်များ 

၏ ပနာက်ေက်တဲွေုိးကျိုးများကုိ နားေည်မှုေိှမေှိကို ေံုးပဖတ်နိုင်ေါသေား။  ၎င်းကုိ 

သင်မည်သို့ေုးံပဖတ်သနည်း။ (ဥေမာ ပမးခွနး်၊ ပေွးပနွးချက်များ၊ ကုိယ်ေက်ဟန်အမှုအော (သိုမ့ဟုတ်) 

အပခားေံုစံများမှတစေ်င့်ေား) 

- ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏ေံုးပဖတ်ချက်များသည် မိမေိန္ဒအတိငု်းပဖစ်၍ အပခားသူများအားပဖင့် တွနး်အားပေးပခငး်

(သို)့ အကျေ်ကိုင်ပခင်းမပဖစ်ပစေန် ပသချာပောင်ေွက်နိုင်ေါသေား။ သင်သည် ဤအောကုိ မည်ကဲ့သို ့ ေုးံပဖတ် 

သနည်း။ 

- (ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူ (သ့ုိ) မိသားစုဝင်တစဦ်းေါဝင်ဖေီး ပဖစ်ေါသေား။ အကယ်၍ ေါဝင်ေျှင ် မည်သို့နည်း။ 

ေွတ်ပပမာက်ောသူကုိ တုိင်ေင်ပေွးပနွးောတွင် သင်ပမးပမန်းပသာ ပမးခွနး်များကုိ ၄င်းတ့ုိက ပပဖေုိပနေါသ 

ေား။)  

အကယ်၍ ဤပမးခွန်းများအပေါ် ပေန်ေည်သုံးသေ်ဖေီးပနာက်တငွ် ေွတ်ေေ်စွာသပဘာတူညီေန် ေွတ်ပပမာက်ော 

သူတစဦ်း၏ စွမး်ေည်နငှ့ေ်တ်သက်၍ ပသချာမှုမေိှေျှင် သင်သည် အသိပေးသပဘာတညီူမှုအတွက် ပနာက် 

ထေ်ေ့ံေုိးမှုပေးေန် ေုိအေ်မှုေှိမေှိကုိ ေုံးပဖတ်ေန် ကကီးကကေ်သူတစဦ်းေါဝင်သင့်သည်။ သင်သည် ပအာက်ေါပနာက်ထေ်ပပခ 

ေှမး်များကုိေုေပ်ောင်ေန ်သင်၏ ကကီးကကေ်သူနှင့ ်ပေွးပနွးနိငု်သည်။  

ယုံကကည်စိတ်ချေပသာ ေ့ံေုိးသူတစဦ်းေါဝင်ပခင်းကုိ ထည့်သငွ်းစဉ်းစားေါ။ မိသားစဝုင်များ၊ ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူ များနှင့် 

မသနစ်မွ်းပသာ ေုဂ္ဂိုေ်များ၏မိတ်ပေွများသည် နားေည်သပဘာပေါက်ပခင်းနှင့် ၄င်းေုဂ္ဂိုေ်နငှ့် ေက်သွယ်ပခင်းကုိ 

ေွယ်ကူပချာ ပမွ့ပစောတွင ်အဖိုးမပဖတ်နိုငပ်သာ အေင်းအပမစ်တစခ်ုပဖစ်သည်။ သင်သည် ဤသ့ုိေုေပ်ောင်ေန ်

 ေံုပခုံသည်ဟုသတ်မတ်ှေါက၊ ေက်သွယ်ပေးကုိ ေ့ံေုိးပခင်းနှင့် အသိပေးသပဘာတူညီမှုပေးေန် ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏  

စမွ်းေည်ကုိ  ပမှင့်တင်ပခင်းအပဖစ် သင်၏ ပေွးပနွးပခင်းတွင်       ၄င်းတ့ုိယုံကကည်စိတ်ချသည့်တစစ်ုံတစဦ်းေါဝင်ေန်  

ကကီးကကေ်သူ၏ခွင့်ပေုချက်ကိုပမးေါ။ ၄င်းတ့ုိ မည်သူကိုေါဝင်ပစေုိသည်ကုိ ေွတ်ပပမာက်ောသူအား သတ်မတ်ှပစဖေီး   

70 ပအဂျင်စီများကကား GBV ပဖစ်ေေ်စီမံခန့်ခွဲမှုေိုင်ော ေမ်းညွှန်ချက်များ p. 139. https://gbvresponders.org/response/gbv-case-

management/,, p. 143. 
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ေ့ံေုိးပေးသူကပေးပသာ အကကံဉာဏ်များကုိ ၄င်းတုိသ့ပဘာတူသည် (သို)့ သပဘာမတူသည့် ေက္ခဏာကုိပစာင့်ကကည့်ေါ။ 

သင်သည် ေ့ံေုိးသူက ေံုးပဖတ်ချက်ချမှတ်ပခငး် ေုေင်နး်စဉ်အပေါ်  ေွှမး်မုိးပခငး်မပဖစ်ပအာင်  ဂရုတစိုက် 

စစ်ပေးဖ့ုိေုိအေ်သည်။   

ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏ အပကာင်းေံုးကုိယ်ကျိုးများကုိ ပေ့ောသံုးသေ်ေါ။ အေံုးတွင် ပဖစ်ေေ်စီမခံန့်ခွဲမှုပဖစ်စဉ်တွင် 

မည်သည့်အချက်၌ သပဘာတူညီသည်နငှ့် ေတ်သက်၍ ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏ စွမး်ေည်ကို  မပသချာပသးေါက သင်သည် 

ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏ အပကာင်းေံုးကုိယ်ကျိုးအတွက် ေံုးပဖတ်ချက်များကုိ သတ်မတ်ှေန် 

ပအာက်ေါေမး်ညွှန်စည်းမျဉ်းများကုိ အသံုးပေုနုိင်သည်။ 

ပဘးကင်းေံုပခုမှု။ ေုးံပဖတ်ချက်/ေုေပ်ောင်ချက်သည် ပဖစ်နိုငပ်ချေိှပသာ အေွှဲသုံးစားပေုေုေပ်ခငး် (ရုေေ်ိငု်းေိငု်ော၊ 

စတ်ိခစံားချက်ေိုငေ်ာ၊ စိတ်ေိုငး်ေုိင်ောနှင့် ေိငေ်ိငု်းေုိင်ော) စသည်တို့မ ှေွတ်ပပမာက်ောသူကို ကာကွယ်ပေးေါသေား။  

စမွ်းေည်ပမှင့်တင်ပခင်း။ ေုးံပဖတ်ချက်/ေုေပ်ောင်ချက်သည် ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏ေန္ဒနှင့် နှစ်သက်မှုများကုိ 

အပကာင်းေံုး အဓိေ္ပါယ်ပဖာ်ပောင်ေါသေား။  

အသံုးစေိတ် ပချွတာနုိင်မည့် ခဲွပခမ်းစိတ်ပဖာပခင်း။ ေံုးပဖတ်ချက်/ေုေပ်ောင်ချက်၏ ပဖစ်နိုငပ်ချေိှပသာ ေောေ်များသည် 

ပဖစ်နိုငပ်ချေိှပသာ အန္တောယ်များထက် သာေွနေ်ါသေား။ 

ကုစားပခင်း။ ေံုးပဖတ်ချက်/ေုေပ်ောင်ချက်သည် ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏ ဖွံ့ ဖဖိုးတုိးတက်ပခင်း၊ ပေန်ေည်ထူပထာင်ပေး၊နှင့် 

အေုးံစံုပသာ ကုစားပခင်းကုိ ပမှင့်တင်ပေးေါသေား။  

ပဖစ်နိုငပ်သာ အတုိင်းအတာတွင် ေွတ်ပပမာက်ောသူထံမှ အသိပေးသပဘာတူညီမှုကို ေေိှသင့်သည် (ေိေုိုသည်မာှ 

အေုိပေုထားပသာ ေံုးပဖတ်ချက်များ၊ ဝန်ပောင်မှုများနှင့်/သိုမ့ဟုတ ် ေှုေေ်ှားမှုများတွင် ေါဝင်ေန ် ၄င်းတုိ၏့ စတ်ိအား 

ထက်သနမ်ှု)   

ပစာင့်ပေှာက်ပေးသူများ/ မိသားစုဝင်များနှင့် ေုေင်နး်ပောင်ေွက်ပခငး်

ပေှ့ကဏ္ဍများတွင် ပေွးပနွးထားသက့ဲသို့ ေွတ်ပပမာက်ောသူအား ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူ (သို)့ မိသားစုဝင်များနှင့် 

ေုေင်နး်ပောင်ေွက်ေန် အသံုးဝငန်ိငု်၍ အချို့ပသာ ပဖစ်ေေ်များတွင ် မေှိမပဖစ်ေုိအေ်သည်။ သို့ောတွင ်

ထုိသိုေု့ေပ်ောင်ပခငး်သည် ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏ ပဘးကင်းေံုပခုံမှု၊ ေျိှု့ဝှက်ထနိ်းသိမး်ပခင်းနှင့် စတ်ိဝင်စားမှုများကုိ 

ပမှင့်တင်ေန် အားထုတ်မှုများတွင် ရှုေ်ပထွးပစနုိင်ေါသည်။ ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူများနှင့် မိသာစုဝင်များ ေါဝင်ပခငး်အပေါ် 

မသနစ်မွ်းသူများအား တုိင်ေင်ပေွးပနွးသင့်၍ ေွတ်ပပမာက်ောသူများအားေံုးတွငေ်ည်း ၄င်းကဲ့သ့ုိပဖစ်သင့်သည်။ 

သင်သည်  ေွတ်ပပမာက်ောသူတစဦ်းအား ပစာင့်ပေှာက်မှုတစခ်ုတွင်  ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူတစပ်ယာက် ေါဝင်ပခင်း၏ 

အန္တောယ်များနှင့် အကျိုးပကျးေူးများကို ေံုမှနစ်စ်ပေးေန်ေုိအေ်၍ ေွတ်ပပမာက်ောသူများအတွက်  ထုိသိုေု့ေပ်ောင်ေန် 

ေုိအေ်ပခင်းေိှ/မေှိကိ ု ေက်ေက်၍ ပမးပမန်းေါ။ ေွတ်ပပမာက်ောသူမှ ထုိကဲ့သို့ ေုေပ်ောင်ေန်အတကွ် ေံုပခုံ၍ အေံုးစနွ်ထိ 

စမွ်းေည်ပမင့်တင်ပေးေါ။ ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ေုေင်နး်ပောင်ေွက်ောတွင် သတိေေန် 

အပေးကကီးပသာ အောများမှာ-   

ပဘးကင်းေံုပခုံမှုကိုစစပ်ေးအကဲပဖတ်ေါ။ အပထာက်အေံ့ပေးပနပသာ ေုဂ္ဂိုေ်ထံမ ှအေားအောေိှပသာ  အကကမ်းဖက်မှုကို 

တားေီးေန်   အပသးစိတ်ပသာ ပဘးကင်းေံုပခုံမှုစစ်ပေးအကဲပဖတ်ပခင်းကုိ ေံုမှန်ပောင်ေွကေ်ါ။ အဘယ်ပကကာင့ေ်ိပုသာ်  



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ပေစ်မှုကျူးေွနသူ်သည်  မကကာခဏ ေွတ်ပပမာက်ပသာသူနငှ့ ်သိကျွမ်းသူပဖစ်၍  ၄င်းေုဂ္ဂိုေ်သည်  ၄င်းတုိက့ို  ပန့စဉ်ဘဝတငွ် 

အပပခခံေုိအေ်သည့်  ပစာင့်ပေှာက်မှုနှင့်  အကူအညီပေးပနသူ ပဖစ်နိုငသ်ည်။ 

ေွတ်ပပမာက်ောသူကို အာရုံစုိက်ေါ။ ေွတ်ပပမာက်ောသူသည် ဝနပ်ောင်မှုများကို ေှာပဖွပနပသာ ေုဂ္ဂိုေ်ပဖစ်၍  

ေုေပ်ောင်မှုအားေံုးသည်  ၄င်းတုိ၏့ ေန္ဒနငှ့ ်  နှစ်သက်မှုများအားပဖင့် ေမ်းညွှနသ်င့သ်ည်။ မိသားစုဝင်များနှင့်  

ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူများ၏ စိတ်ဝင် စားမှုများသည် ေွတ်ပပမာက်ောသူများ၏ ေန္ဒ၊ နှစ်သက်မှုများနှင့်  

ေက်နယွ်ပနနုိင်သည် (သို)့ မေက်နယွ်ေဲပနနုိင်သည်။   ေွတ်ပပမာက်ောသူနှင့် အပပခခံေက်သွယ်ပေး၊ ေါဝင်ပခငး်ကုိ 

ထိနး်သိမး်ထားကာ ပစာင့ပ်ေှာက်မှုပေးသူ (သို)့ မိသားစုဝင်ကုိ ေက်သွယ်ေန် ေွတ်ပပမာက်ောသူထံမှ  

ခွင့်ပေုချက်ပတာင်းေိေုါ။  

ေျှို့ဝှက်ချက်ကို ထိနး်သိမး်ထားေါ။ အကယ်၍ ေွတ်ပပမာက်ောသူသည် ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူနငှ့် မိသားစုဝင်များနှင့်  

ပဝမျှေန်ေန္ဒမေှပိသာ သတင်းအချက်အေက်များကုိ ဖွင့်ပပောောေျှင် သင့်အပနပဖင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ေျိှု့ဝှက်ချက်ကုိ 

ပေးစားေမည်။  ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူသည် ေွတ်ပပမာက်ောသူထံမှ  ေှင်းေင်းပသာ ခွင့်ပေုချက်မေေျှင် 

ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏သတင်းအချက်အေက်ကို မပဝမျှေါနှင့်။ ပစာင့ပ်ေှာက်မှုပေးသူသည် အဘယ်ပကကာင့် 

၄င်းသတင်းအချက်အေက်ကို  ေုိအေ်သည်ကို အဖမဲေင်ပခင၍်  ပစာင့်ပေှာက်မှု ေွယ်ကူပချာ့ပမွ့ပစေန် 

ေုိအေ်သည့်အောကိုသာ ပဝမျှေါ။ ဥေမာအားပဖင့် သင်သည် ေွတ်ပပမာက်ောသူတစဦ်းနှင့် ၄င်းတ့ုိ၏ 

ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူနငှ့် ပဖစ်ေေ်ေုေပ်ောင်မှု အစီအစဉ်တစခ်ုကုိ ပေန်ေည်သုးံသေ်ေန် ေူးတဲွအစည်းအပဝးကုိ 

ပောင်ေွက်နိုငသ်ည်။ အဘယ်ပကကာင့်ေုိပသာ် ၄င်းသည်  ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူ (သို)့ မိသားစုဝင်၏ ေုေပ်ောင်ချက်  

ေုိအေ်ပသာပကကာင့်ပဖစ်သည်။  ထုိကဲ့သို့ပသာပဖစ်ေေ်တွင ် ၄င်းတ့ုိသည်  ေွတ်ပပမာက်ောသူနငှ့် ပစာင့်ပေှာက်မှုအေိငု်းကို 

ေွယ်ကူပချာပမွ့ပစေန်အတွက်   ဘယ်အောက သင့်ပေျာ်သည်ကို  သိေန်ေုိအေ်ပသာပကကာင့်ပဖစ်သည်။     ပနာက်ေုံးတွင ်

ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူ (သို)့ မိသားစုဝင်တစဦ်းသည်  ပဖစ်ေေ်စီမခံန့်ခွဲမှုပဖစ်စဉ်၏ မည်သည့်အခနး်ကဏ္ဍတွင် 

ေါဝင်သည်ပဖစ်ပစ        ၄င်းတ့ုိသည် ေျိှု့ဝှက်ချက်ကို ထိနး်သိမး်ေန်ေုိအေ်သည်။ သင်သည် ၄င်းေုဂ္ဂိုေ်ကို 

ဤအောနှင့်ေတ်သက်၍       ကနဦးကတည်းက ေှငး်ေင်းပအာင်ပေုေုေေ်ါ။  

ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူ (သ့ုိ) မိသားစုဝင်ကို အပထာက်အေ့ံပေးေါ။ အကယ်၍ သင်သည် ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူ 

(သို့)မိသားစုဝင်ေါဝင်သည်ကုိ ေံုပခုံသည်ဟု ေံုးပဖတ်ေျှင်  ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူကိုေည်း  အပထာက်အေံ ့ပေးသင့်သည်။ 

GBV နှင့ ် စတ်ိေဏ်ော၏ အန္တောယ်နငှ့ ် ေိးုကျိုးများအပကကာင်းကုိ တိကျမှနက်န်ပသာ 

သတင်းအချက်အေက်ပေးပခင်းသည်  ေွတ်ပပမာက်ောသူ ဘာကုိကကုံ ပတွ့နိငု်သည်နငှ့ ်၄င်းတ့ုိကို အပကာင်းေုးံ မည်ကဲ့သို ့

ပထာက်ေ့ံေမည်ကုိ နားေည်နိုငေ်န် ကူညီပေးနုိင်ေါသည်။ ပစာင့်ေှာက်မှုပေးသူသည် ေွတ်ပပမာက်ောသူကို  အပေစ်တင်ေန် 

ေုိေားပကာင်းေုိေားေိမ့်မည်။ ထုိပ့ကကာင့် ပဖစ်ေျက်သည့်အောသည် ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏ အမှား မဟုတ်ပကကာင်းကုိ 

ပသချာပပောေိေုါ။ ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူသည် ေွတ်ပပမာက်ောသူကို အကကမ်းဖက်မှုမှ  ကာကွယ်ပေးေန် 

မတတ်စွမး်နုိင်ပခငး်အတွက် ၄င်းတ့ုိဘာသာ အပေစ်တင်တတ်သည်။ ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူများကုိ  

၎င်းတုိ၏့ေုေပ်ောင်ချက်သည် ၄င်းတုိအ့တွက် ကကားနာေန်အပေးကကီးပသာ သတင်းစကားပဖစ်သည့် 

အပထာက်အေံ့ပဖစ်ပသာ၊ အပေစ်မတင်ပသာ၊ အကဲမပဖတပ်သာ စကားများပပောပေးေါ။ ၄င်းတ့ုိအား 

အပထာက်အေံ့ပေးပခင်းပဖင့် သင်သည် ေွတ်ပပမာက်ောသူကုိ အပထာက်အေံ့ပေးေန် ၄င်းတ့ုိ၏ စမွ်းေည်ကုိ  

ပမှင့်တင်ပေးပခင်းပဖစ်သည်။71   ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူသည် မိန်းကပေးငယ်များ၏ မသန်စွမး်မှုကုိ ေက်ခေံန(်သ့ုိ) 

ကိုင်တွယ်ပပဖေှငး်ေန် အခက်အခဲေှိပကာင်းေိှနုိင်သည်။ ပစာင့်ပေှက်မှုပေးသူများသည် သူမကုိ ပထာက်ေ့ံပေးစော 

မေုိပအာင် မိနး်ကပေးငယ်ကုိ  ပယာက်ျား/ပကာင်ပေးနှင့်  အတင်း/ ပစာစီးစွာ ေက်ထေ်ပစပခင်းကုိ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ချင့်ချိနစ်ဉ်းစားေေိမ့်မည်။ GBV တ့ံုပေန်ပောင်ေွက်ပသာ ဝန်ထမ်းများသည် မသန်စွမး်ပသာ မိန်းကပေးငယ်များမှ 

အချို့ပသာအပပခအပနများတွင် အတင်းအကျေ်/ ပစာစီးစွာ ေက်ထေ်ခံေပခင်း အန္တောယ်တုိးပမှင့်နိုငသ်ည်ကုိ သတိပေုသင့၍် 

၄င်းအန္တောယ်များကုိ ေွတ်ပပမာက်ောသူနှင့် ပဖစ်ေေ်စီမခံန့်ခွဲမှုပဖစ်စဉ်မှတစေ်င့် ပေျှာ့ချေန်  အပပဖေှာသင့သ်ည်။ 

ပဘးကင်းေံုပခုံမှု 

မသနစ်မွ်းပဖစ်ပသာ ေွတ်ပပမာက်ောသူများအတွက် ပဘးကင်းေံုပခုံမှု အစီအစဉမ်ျားသည် တစ်ဦးချင်းစကုိီ ဗဟုိပေု 

ေုေပ်ောင်သင့်၍ ပအာက်ေါအချက်များကို ထည့်သငွ်းစဉ်းစားသင့်သည်။  

- ၄င်းတုိအ့ား ဖယ်ကျဉ်ထားေန်၊ ထွက်ခာွသွားပခင်းမှတားေီးေန် (သ့ုိ) ၄င်းတုိအ့ား  ပနာက်ထေ ်  အန္တောယ်ပေုေန်  

ပေစ်မှုကျူးေွနသူ်သည် ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏ မသနစ်မွ်းမှုကို ပခါင်းေံုပဖတ ် အပမတ်ထုတ်ေန် ကကိုးစားနုိင်သည့် 

နည်းေမ်းများ၊ ပနထုိင်မှုအပပခအပနနှင့် တစ်စံုတစဦ်း၏ သီးသန့်ပဖစ်ပသာ မသန်စွမး်မှု။ 

- ေွတ်ပပမာက်ောသူ၏ မသန်စွမး်ပခင်းသည် ၄င်းတုိ၏့ ပဘးကင်းေံုပခုံမှုအစီအစဉ်  အပကာင်အထည်ပဖာ်ပခငး်၊ 

ေုိအေ်ေါကအစီအစဉက်ို ညှိနှိုငး်ပေင်ေင်ပခင်းတုိက့ို မည်က့ဲသို ့သက်ပောက်နိုင်သနည်း။ 

-  ၄င်းတ့ုိ၏ ပဘးကင်းေံုပခုံပေးအစီအစဉကုိ် ပောင်ေွက်ောတွင် ပေးဝါး၊ အပထာက်အကူပေးနုိင်ပသာ  

ေစ္စည်းများ(သ့ုိ) ကိေိယာတန်ောေော(သ့ုိ) ကျန်းမာပေးေုိင်ော သင့ပ်ေျာ်ပသာ စာေွက်စာတမ်းများ (သ့ုိ) 

ဥေပေပေးော အပထာက်အေ့ံ ကဲ့သ့ုိပသာ ၄င်းတုိ ့ေုိအေ်မည့် မသနစ်မွ်းေုိင်ော သီးပခားကိေိယာများ။72 

71 IAGBVCMGL, p. 146. 
72 IAGBVCMGL, p. 146. 
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ေူမှု-စိတ်ေိုင်းေုိင်ော အပထာက်အေံ73  

စတ်ိထိခိုက်စောအပဖစ်အေျက်များမှ ေွတ်ပပမာက်ောသူများသည် ေ့ူအဖွဲ့ 

အစည်းထဲသ့ုိ ပေန်ေည်ပေါင်းစည်းေန် ေံုပောက် ပသာအကာအကွယ် 

နှင့်ပေန်ေည်ထူ  ပထာင်ပေးေေှိပစေန် ယဉ်ပကျးမှု၊ အသက်အေွယ်နှင့် ကျား/မ 

ေိငု်ော ထိခိုက်ေယ်ွပသာ  ေူမှု-စတ်ိေိုငး်ေုိင်ော ဝန်ပောင်မှုများ 

၏ပေဌန်းချက်ကုိ ေ့ံေုိးပေးေါ။ သင့်ပေျာ်၍  ထိပောက် ပသာ ညွှနး်ေ့ုိပခငး်ေိငု်ော 

ယန္တေားများကုိ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအားေံုးအတွက် 

ေက်ေှမး်မီပအာင်  ပသချာပောင်ေွက်ေါ။ ေူမှု-စိတ်ေိုငး်ေိငု်ောေ့ံေုိးမှုနှင့် 

တံုပ့ေနမ်ှု ဝနပ်ောင်မှုများမှ မတူကွဲပေားပသာ အုေစ်မုျားမ ှ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များကုိ ခွပဲခားချန်ေှေထ်ားပခင်းသည် ထိခိုက်သူ ောခုိင်နှုန်းများ၊ 

အနုတ်ေက္ခဏာပောင်ပသာ စတ်ိေိုငး်ေုိင်ော သက်ပောက်မှုနငှ့် ကျန်းမာပေး 

ကိစ္စများ တုိးပမှင့်ောပစသည် 

ေူေင်ပသာကအား ပဖာ်ပေပခင်း နည်းေမ်းများ - အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေး 

ငယ်များသည် ၄င်းတုိ၏့ ကျန်းမာပေးေုိင်ော ေက္ခဏာများကုိ မည်သို့ နားေည် 

သပဘာပေါက်သည်၊ မည်သို့ပဖာ်ပေသည်နငှ့် မည်သ့ုိ အကူအညီေှာပဖွသည်မာှ 

ယဉ်ပကျးမှုအေ သိသာထင်ေှား၍ ဘာသာပေးနှင့် ေူမှုပေးေုိင်ော 

စသံတ်မတ်ှချက်များတွင် စွဲကေ်ပနသည်။ ထုိပ့ကကာင့် အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ၏ ဘာသာပေးေုိင်ောနှင့် ေူမျိုးစုေိုငေ်ာ ပနာက်ခံသမိုငး် 

ပကကာင်းသည် GBVမှ ေွတ်ပပမာက်ောသူများ၏ ေုိအေ်ချက်များကုိ 

နားေည်သပဘာပေါက်ပခင်းနှင့် ပဖည့်ေည်းပေးောတွင် အပေးေါပသာ 

အချက်များပဖစ်သည်။ ဥေမာ - ဝန်ပောင်မှုပေးသူများကုိ ယုံကကည်စိတ်ချမှုသည် 

၄င်းတုိအ့ား ေက်ေက်ေုေပ်ောင်ပစနုိင်ေန်နှင့် အချို့ပသာ သာဓကများတွင် 

အမျိုးသမီးများသည် ၄င်းတ့ုိနှင့် ကုိးကွယ်ယုကံကည်မှုတူပသာ  ပဖစ်ေေ်ေုိက်ေါ 

ပောင်သူေွက်သူများထံမှ ေ့ံေုိးမှုေယူပခငး်က ၄င်းတ့ုိအတွက် ေုိ၍ 

သက်ပတာင့်သက်သာပဖစ်ပစသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ မိသားစုနငှ့ ်

ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်း ယဉ်ပကျးမှုကုိ သိနားေည်ပခငး်သည် GBVမှ ေွတ်ပပမာက်ောသူများအား ေ့ံေုိးောတွင ်

အပေးကကီးသည်။ အဘယ်ပကကာင့်ေုိပသာ် ကိုယ်ပေးကုိယ်တာကိစ္စေေ်များ၊ အိမတွ်ငး်ပေး အပေ့အထများ၊ 

ရုိးောဓပေ့များသည် တစ်ခါတစ်ေံတွင် ကဲွပေားကက၍ ၄င်းတုိအ့ား ထည့်သွငး်စဉ်းစားေန် ေျက်ကွက်ပခငး်သည် 

အမျိုးသမီးများအား ၄င်းတုိေုိ့အေ်သည့် ေံေ့ိးုမှုေေှပိခင်းမှ တားေီးပေးေိမ့်မည်။74  GBV တ့ံုပေနဝ်နပ်ောင်မှု 

များအပေါ်တွင ် သတင်းအချက်အေက်ပေးေန် မတူကွဲပေားပသာ ေူမျိုးစနုှင့် ဘာသာပေး အပပခပေုအဖွဲ့အစည်းေိငု်ော 

ေှိနငှ့ဖ်ေီးပသာ ဖဲွ့စည်းတည်ပောက်ေုံများကုိ အသံုးပေုေါ။  

73  သင်ခန်းစာအေုိင်း (၇) စိတ်-ေူမှုေုိင်းေိုင်ော အပထာက်အေ့ံ၊ စာမျက်နှာ ၅၀-၅၈ ၊ GBV အပေးပေါ်အပပခအပန ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း နှင့် 

တ့ံုပေန်ပောင်ေွကမ်ှု သင်တန်းသားကိငု် ေက်စွဲစာအုေ် https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-

response-and-preparedness-training/ 
74  ေီးေီးယား နှင့် အီေတ်နိင်ငံေိှ ေူနည်းစုများကို ကာကွယ်မှုပေးပခင်း။ စာမျက်နှာ ၁၃ 

အပကာင်းေုံး အပေ့အထ- ကျွန်ပေုခံေပသာ 

Yezidi အမျိုးသမီးများကို 

ေူမှုေတ်ဝန်းကျင်အတွင်းသို့ ပေန်ေည် 

ပေါင်းစည်းပခင်း 

NCA ၏ တဲွဖက်အဖွဲ့အစည်း Yazda သည် 

Lalish တွင် Yezidi 

ဘာသာပေးပခါင်းပောင်နှင့် ေူးပေါင်း၍ IS 

ဖမ်းေီးပခင်း၏ 

ေွတ်ပပမာက်ောသူအမျိုးသမီးများအတွက် 

ပေါင်းစည်းပခင်းပဖစ်စဉ်တစ်ခု 

တည်ပထာင်ခဲ့သည်။ 

ပေါင်းစည်းပခင်းအစီအစဉ်၏အစတွင် 

ဤအမျိုးသမီးများသည် Lalish ကုိ 

ေက်အနည်းငယ်ေည်ေတ်၍ Lalish တွင် 

ဘုန်းပတာ်ကကီးအားပဖင့် Yezidi 

အသိုင်းအဝန်းသို့ တေားဝင်ကကိုေိုမှုမပေုေုေ် 

ခင်တွင် အကကံပေးပခင်းနှင့် ပေးပကကာပခင်း 

ထုံးတမ်းကိခုံယူေသည်။ ဘုန်းပတာ်ကကီးများ 

က အမျိုးသမီးများသည် ၄င်းတုိ၌့ ပဖစ်ေျက်ခဲ့ 

သည့်အောနှင့် ေတ်သက်၍ ၄င်းတ့ုိတွင် 

တာဝန်မေိှပကကာင်း ၄င်းတ့ုိကို 

ပေါသထွကပ်ခင်း (သို့) အဂတိဘက်ေိုက် 

ပခင်းမေိှေဲ မိသားစုများနှင့် ေေ်ေွာအသိုင်း 

အဝန်းအတွင်းသို့ ပေန်ေည်ေက်ခံသည်ကို 

ေူသိေှင်ကကားပဖာ်ပေသည်။ 

ေီးေီးယား နှင့် အီေတ်နုုိင်ငံေိှ 

ေူနည်းစုများကို ကာကွယ်မှုပေးပခင်း။ 

စာမျက်နှာ ၁၃ 
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အဓိကေုေပ်ောင်ချက်များ- 

• GBV ပေှးဦးတ့ံုပေနသ်ူများကို ပဘးကင်းေံုပခုံပသာ၊ တည်ဖငိမပ်အးပေးပသာ ေတ်ဝန်းကျင်တစခ်ုပေးေန်၊

ပထာက်ခံအားပေးစွာ နားပထာင်ေန်၊ ဂရုဏာ နှင့ ် ပဝဖန်မှုမပေုပခင်းကုိ ပေသေန်၊ ဘက်ေုိက်ပခင်းမေိှေဲ

တစဖ်နပ်ေန်ေည်စိတ်ချပခင်းကို ပေးေန်နငှ့ ် မတူကွဲ ပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များကုိ

အခွင့အ်ေမ်းပမှင့်တင်ပေးေန် ပေ့ကျင့်ပေး၍ ေ့ံေုိးပေးေါ။

• မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ အသက်အေွယ်၊ မသန်စွမး်မှု၊ ယဉ်ပကျးမှုနငှ့်

ဘာသာပေးကုိ တံုပ့ေန ်ေ စိတ်-ေူမှုေိငု်းေုိင်ော အပထာက်အေံံ့ကုိ ေံေ့ိုု းပေးေါ။

• စတ်ိ-ေူမှုေိငု်းေိငု်ောအပထာက်အေ့ံ ဝန်ပောင်မှုများနှင့် ေတ်သက်၍ သတင်းအချက်အေက်ကုိ

ေစ်မတ်ှထားပသာ ချိတ်ေက်သူမတှစေ်င့် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကပေးငယ်များနှင့် ပဝမျှ၍

ပောက်ေှိပအာင် ပသချာပောင်ေွက်ေါ။

• ပနောပေသ၊ ပေွ့ပပောင်းမှုနငှ့် ေက်ေှမး်မီနိုငမ်ှု၊ ကုန်ကျစေိတ်၊ ကုိယ်ပေးကိုယ်တာ၊ ဘာသာစကား၊

ယဉ်ပကျးမှု(ဥေမာ- ခွင့်ပေု ချက်ေုိအေ်ပခင်း (သ့ုိ) ပေွမျိုး၊ အမျိုးသားအတူေါဝင်မှုေုိအေ်ပခင်း)၊

ကပေးငယ်ပစာင့်ပေှာက်မှု၊ ေှုေေ်ှားမှုများ၏  အချိနစ်သည်တုိ့ အေါအဝင် စတ်ိ-ေူမှုေိုင်းေုိင်ောအပထာက်အေံ့

ဝနပ်ောင်မှုများေေိှေန် မတူကွဲပေားပသာ  အမျိုးသမီးများနှင့်  မိန်းကပေးငယ်များ၏ အခွင့်အ ေမ်းတွင်

အတားအေီးများကုိ သတ်မတ်ှ၍ ဖယ်ေှားေါ။75

• ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်းများတွငေ်ါဝင်မှု၊ ပဘးကင်းေံုပခုံမှု၊ ပေးစားမှု၊ ပစာင့်ပေှာက်မှုနှင့် ပေန်ေည်ထူပထာင်ပခင်း

ကို တုိးပမှင့်ပေး သည့်  ေေ်ေွာအသိုင်းအဝန်းေ့ံေုိးမှုကို ေွယ်ကူပချာပမွ့ပစမည့် ေုေရုိ်းေုေစ်ဉ်များနှင့်

အပေ့အကျင့မ်ျားကို တည်ပထာင်ေန်/ ေေ်ေွာေူထု နှင့ ် အတူေုေက်ိုင်ပခင်း တည်ေှိပနပသာ

ပေသခံတက်ကကေှုေေ်ှားသူ အေါအဝင ် ေဏ်ခနံိငု်ပသာ   နည်း ဗျူဟာများနှင့ ် အားေံုးေါဝင်နုိင်ပသာ

ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်း အပပခပေုေံ့ေုိးမှုအုေ်စု ၊ ကုိယ်ထူကိုယ်ထ အဖဲွ့များကုိ ကုိ သတ်မတ်ှ၍ ပမှင့်တင်ေါ။

• အားေံုးေါဝငပ်သာ PSS ဝနပ်ောင်မှုကုိ ညွှနး်ေို့ပခငး်ေမ်းပကကာင်းတွင် စပုေါင်းေါ၊ မတူကွဲပေား ပသာ

အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအတွက် ကျန်းမာပေး၊ စိတ်ေိုငး်ေုိင်ော ကျန်းမာပေးပစာင့် ပေှာက်မှု (သ့ုိ)

ေက်ပတွ့ကျပသာ ဝန်ပောင်မှုများနှင့် အပခားကာကွယ်ပေးဝန်ပောင်မှုများ၊ အသက်ပမွးမှုနငှ့်

စမွ်းေည်ပမင့်တင်ပခင်း ေှုေေှ်ားမှုများကုိ  ေျိှု့ဝှက်ထနိ်းသိမး်စာွ နှင့ ်ေံုပခုံစွာ ညွှန်းေို့နိငု်ပအာင် ပောင်ေွက်ေါ။

75  IASC MHPSS ကာကွယ်ပစာင့်ပေှာက်ပခင်း, p. 9-10. 
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အမျိုးသမီးများနငှ့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေုံပခုံပသာပနောများ (WGSS) 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ ေံုပခုံပသာပနောတစ်ခသုည်အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များကုိ  

၄င်းတုိ့  ကဲွပေားမှုများအားေံုးကုိ ပေးစား၍ ကကိုေိပုသာပနောပဖစ်ေမ ည်။ ဝနထ်မ်းနှင့် ပစတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် 

အမျိုးသမီးများနှင့်ပစ တနာ့ဝန်ထမ်းများသည် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ အသက်အေွယ်များ၊  

မသနစ်မွ်းမှုများ၊  ေိငစ်ိတ်ခယံူမှုများ/ ကျား/ မ ၀ိပသသေက္ခဏာများ၊  တုိင်းေင်းသားေူမျိုးစုများနှင့် 

ဘာသာပေးများအားေံုး ေါဝင်ပသာ   အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေံုပခုံပသာပနောများ၏ ဖဲွ့စည်းေံုများနှင့် 

အေန်းပပဖေှုေ် ေှားမှုများ မည်ကဲ့သိုသ့င့ပ်ေျာ် ပအာင်ပေုပေငသ်င့သ်ည့်အပေါ် အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များနှင့် 

တုိင်ေင်ပေွးပနွးသင့်သည်။ မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် ကာကွယ်ပေးေိငု်ော 

စိုးေိမေ်ူေန်မှုများ၊ ၄င်းတ့ုိ၏ ေုိအေ်ချက်များကုိ ပဖာ်ပေေန၊် ဝန်ပောင်မှုများကုိ ေက်ခေံေှိေန်၊ ေုေေ်ိငု်ခွငမ်ျားနှင့် 

အသက်ပမွးဝမး်ပကျာင်းေှုေေ်ှားမှုများတွငေ်ါ ထိပတွ့ေါဝင်ပခင်း၊ အပခားပသာအမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများနှင့် 

ေက်သွယ်ေန်နငှ့ ် ေ့ံေုိးမှုပေးေန် ေံုပခုံပသာပနောေေိှေန် ရုေေ်ိငု်းေုိင်ောနှင့် စတ်ိ ေုိင်းေိငု်ောအေ 

ေံုပခုံသည်ဟုခံစားသင့်သည်။  WGSS ဝန်ပောင်မှုများနှင့် ေှုေေ်ှားမှုများတွင ်၄င်းတုိ၏့ အဓိေ္ပါယ်ေိှပသာ ေါဝင်ပခငး် ကုိ 

ပမှင့်တင်ေန် ပောင်ေွက်သင့်သည်။ 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များအတွက်  အသားအပောင်ခဲွပခားထားပသာ ပနောများသည် 

အထူးေုိအေ်ချက်များ၏ အပပဖပဖစ်ခဲ့သည်။  အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေံုပခုံပသာပနော  တစ်ခသုည်  

မတူကွဲပေားပသာအမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေုိအေ်ချက်များကုိ ပဖည့်ေည်းနုိင်ပသာ 

ေှုေေ်ှားမှုအမျိုးမျိုးကို တည်ပောက်ေန် ေည်ေွယ်သင့်၍ ေေ်ေွာအသုိင်းဝန်းသစ် တစခ်ုတွင် အုိးအိမမ်ဲအ့မျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များကုိ ေက်သွယ်၍ မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများ၏ ေှုေေ်ှားမှုတစခ်ုကို တည်ပောက်ေါ။ 

ပယဘုယျအားပဖင့် GBV ေုေပ်ောင်သူများသည် အသားအပောင်ခွဲပခားထားပသာ အုေစ်မုျားအတွက် 

အထူးေှုေေ်ှားမှုများကုိ စစီဉ်ပခင်းထက် ပဘးကင်းပသာပနောေှုေ်ေှားမှုများကုိ ကျယ်ပေန့်စွာ ေေှိနိုငပ်အာင် 

သင့ပ်ေျာ်ပအာင်ပေုပေင်ေန ် ေည်ေွယ်သင့်သည်။ သံသယေိှပနေါက အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များကုိ 

တုိင်ေင်ပေွးပနွး၍ မတူကွဲပေားပသာ ေုိအေ်ချက်များကို စပုေါင်းနားေည်ပခငး် တည်ပောက်ေါ။ မတူကွဲပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများကကားတွင် သပဘာထားကဲွေဲွမှု(သို)့ အဖေိုင်အေုိင်ပဖစ်ပေါ်ေျှင်  

တစဦ်းတစ်ပယာက်စီ၏ အပတွ့အကကုံများအတွက် စာနာပထာက်ထားမှုနငှ့ ်  နားေည်သပဘာပေါက်မှု  

ကိုတည်ပောက်ောတွင် WGSSတွငေ်ါဝင်သူများကုိ ေွယ်ကူပချာပမွ့ပစေန် နားပထာင်ပခင်း အစည်းအပဝးများနှင့် 

ပတွ့ေုပံေွးပနွးပခင်းကုိ စီစဉ်ပောင်ေွက်ေါ။ ဥေမာအားပဖင့် ဘာသာပေးေုိင်ောေဲွများကျင်းေပခင်းသည် 

ယုံကကည်ကိုးကွယ်မှု အမျိုးမျိုးပသာ ေိှ်ပသာအသုိင်းအဝန်းများ အတူတကွပဖစ်ပစေန်နငှ့် ဘာသာပေါင်းစံု 

ပတွ့ေုပံေွးပနွးေဲွကို ပမှင့်တင်ေါ။ WGSS တစ်ခအုတွင်းတွင ်ေယ်ပကျာ်သက်မနိ်းကပေးများအတွက် သီးပခားပဖစပ်သာ 

ပနောများသည် သတ်မတ်ှထားပသာ အသက်အေွယ်နငှ့ ် သင့်ပေျာ်ပသာ ေှုေေ်ှားမှုများနှင့်အတူ ပနောတစ်ခပုေးေန် 

အကကံပေုထားသည်။ သိုေ့ာတွင် ေိ၍ုကျယ်ပေန့်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ အသုိင်းအဝန်းနှင့်အတူ 

AGSS ထံမ ှ သင်ယူမှုကို မျှပဝပခင်းသည် နားေည်သပဘာပေါက်ပခင်းနှင့် ေယ်ပကျာ်သက်မနိ်းကပေးများ၏ 

ေုိအေ်ချက်များအတွက် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်းေ့ံေုိးမှုကုိ တည်ပောက်သည်။ ထုိနည်းတူစွာ မသန်စွမး်မှု၊ 

အသက်အေွယ်ကကီးသူ (သ့ုိ) ေိငစ်တ်ိဝပိသသေက္ခဏာကဲွပေားသူ(LGBTQ) အခွင့အ်ပေးများသည် အသိေညာ 

တည်ပောက်နိုငဖ်ေီး ေုိ၍ကျယ်ပေန့်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင် ့ မိန်းကပေးများကကားတွ င် သည်းခံနိုငစ်ွမ်းကုိ  

တုိးပမှင့်နိုငသ်ည်။  
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အဓိကေုေပ်ောင်ချက်- 

• အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေံုပခုံပသာပနောများ  

(WGSS)၏ ေီေုိင်းတွင် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များကုိ တက်ကကစွာ ထိပတွ့ပစေါ။

• ေံုပခုံပသာ ပနော ေှုေေှ်ားမှုများတွင် မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများ နှင့်

မိန်းကပေးငယ်များ ကုိယ်စားပေုသူများ ေါဝင်ပသာ WGSS ပကာ်မတီတစခ်ု

ဖွဲ့ စည်းေါ။

• ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်းတွင် မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များကုိ ကုိယ်စားပေုသည့် WGSS 

ေှုေေ်ှားမှုများပောင်ေွက်ေန် ဝန်ထမ်းနှင့် ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်း 

ပစတနာ့ဝန်ထမ်းများကုိ စပုောင်ေှာပဖွေါ။

• ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်းတွင် မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များေီသ့ုိ  ပောက်ေှိေန် သင့်ပေျာ် ပသာ ပေသေုိင်ော

ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနှင့် အပခားပသာ ေက်သွယ်ပေးနည်းေမ်းများကုိ

အသံုး ချေါ။

• WGSS ဝန်ထမ်းနှင့် ပစတနာ့ဝန်ထမ်းကုိ မတူကဲွပေားမှု နှင့်

အားေံုးေါဝငပ်ောင်ေွက်ပစပခငး်တ့ုိတွင် အသိေညာပေးပခင်း သင်တန်းပေး၍

၄င်းတုိက့ို အစဉ်မပေတ် ပေန်ေည်   သံုးသေ်ပခင်းနှင့်

သွယ်ဝိုက်ပသာဘက်ေုိက်ပခင်း၊ အာဏာပပောင်းေဲပခငး်နှင့် မတူကွဲပေားပသာ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များကုိ သက်ပောက်ပသာ

အခွင့ထူ်းစသည်တုိက့ို သိပမင်ပခငး်ပောင်ေွက်ပစေါ။

• အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများကုိ မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များ၏ တန်းတူညီမျှမှုနငှ့ ် အဓိေ္ပါယ်ေှိ ပသာ ေါဝင်ပခင်းကုိ

တားေီးသည့် ခဲွပခားသတ်မတ်ှထားပသာ အခွင့်အေမ်း အတားအေီးများကုိ ပေျာ့ေါးပစေန် 

အသိေညာပေးနည်းေမ်းများမှတစေ်င့် တက်ကကစွာ ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ေါ။

• အစီအစဉ်ပောင်ေွက်ပခင်းတွင် WGSS ေါဝင်သူများ၏ အကကံပေုချက်များကုိ အသက်အေွယ်၊ မသန်စွမး်မှုနှင့်

အပခားပသာပေသအေ ကုိက် ညီပသာ တေားမျှတမှုမေှပိခင်း စသည်အားပဖင့် ခွပဲခားသတ်မတ်ှ၍ ေူးပေါင်းေါဝင်ေန်

အတားအေီးပဖစ်ပစေ သာ အော များ နှင့ ်ကွာဟချက်များ  ကို ကုိင်တွယ်ပပဖေှငး်ေါ။

မတူကွဲပေားပသာ SOGI နှင့် 

အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအ တွက ်

ပဘးကင်းေုံပခုံပခင်းနှင့် ကကိုေိုပခင်း 

1. အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များ၏

ေုံပခုံပသာပနောများ  တွင်

မတူကွဲပေားမှုများကို ပမှင့်တင်၍

ကျင်းေပေးေါ။

2. မိန်းကပေးငယ် များကို

၄င်းတို၏့အေိှအတုိင်း ပေး စား၍

ေက်ခံပေးေါ။

3. အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များ၏

ေုံပခုံပသာပနောများ၏

ေှုေ်ေှားမှုတွင် ေါဝင်ေန် ၄င်း တုိ့

မည်သိုေ့ို၍ နှစ်သက်သည်ကို

အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ် များနှင့်

ညှိနှိုင်းပေွးပနွးေါ။

4. ဝန်ထမ်းများကကားနှင့် WGSS

ေှုေ် ေှားမှုတွင်

အပေုသပဘာပောင် ပသာ

ေါဝင်ပခင်းေညာေေ် ပဝါဟာ

ေအသုံးပေုပခင်းကို ပမှင့်တင်ပေးေါ။



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ကျန်းမာပေးေိုင်ောတုံပ့ေန်မှု76    

အေည်အပသွးပေည့်ဝပသာ၊ ေျိှု့ဝှက်ထနိ်းသိမး်ပသာ၊ အသက်အေွယ်နငှ့ ် ကိုက်ညီ၍ ဂရုဏာသက်ပသာ ကျန်းမာပေး 

ပစာင့်ပေှာက်မှုဝန်ပောင်မှုများကုိ ေေိှေနအ်ခွင့အ်ေမ်းသည် အပေးေါ၍ အပေးပေါ်အပပခအပနများတွင် GBV 

ကိုတံုပ့ေနပ်သာ ကဏ္ဍအမျိုးမျိုး၏ အသက်ကယ်ေယ်ပခင်းအစိတ်အေိုင်းပဖစ်သည်။ 

ကျန်းမာပေးပစာင့ပ်ေှာက်မှုပေးသူများသည် မကကာခဏ ေထမ ေံုးနှင့် တစခ်ါတစေံ် GBV 

ေွတ်ပပမာက်ောသူများအတွက ် ေက်သွယ်ောပနောတစခ်ုတည်းပဖစ်၍ ၄င်းတုိသ့ည် ကျန်းမာပေး အ 

ပကကာင်းပေချက်များအတွက် ၄င်းတုိသ့ည် GBV အတွက် ေက်ပတွ့ပစာင့်ပေှာက်မှုေုိအေ်သည်ကို 

ကျန်းမာပေးပစာင့ပ်ေှာက်မှုပေး သူများနှင့် သီးသန့်ပနောတစ်ခတွုင ် သတ်မတ်ှထားပခင်းမေှိေဲ အခွင့်အေမ်းကို 

ေံုမှန်အားပဖင့် ပဘးကင်းေံုပခုံစွာေေိှနုိင်သည်။ ကျန်းမာပေးေုိင်ော ပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူများသည် 

အပေးပေါ်အပပခအပနများတွင် GBV ကိုတံုပ့ေနပ်ခင်းတွင် ပေှ့ေုးံမ ှ ေုေပ်ောင်သမူျားပဖစ်၍ မတူကဲွပေားပသာ  

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများကုိ သက်ပောက်ပနပသာ ကာကွယ်ပေးေုိင်ောေူေန်မှုများကုိ သတ်မတ်ှပခငး်၊ 

ရုေေ်ိငု်းေိငု်ောနှင့် စတ်ိခစံားချက်ေိုငေ်ာ/ စတ်ိေိုငး်ေုိင်ောေုိအေ်ချက်များကုိ ချက်ပခငး် ကုိင်တွယ်ပပဖေှငး်ပခင်းနှင့်  

ေက်ေက် ေုေပ်ောင်ပနပသာ GBV တ့ံုပေနမ်ှုနှင့် WGSS ဝန်ပောင်မှုများတွင ်ကနဦး ေုေပ်ောင်ချက်တစခ်ုပေးပခင်း၊ 

တုိတွ့င် အဓိကကျပသာ ကဏ္ဍမှ ေုေပ်ောင်ပနသည်။77  ကျန်းမာပေးပစာင့်ပေှာက်မှုပေးသူများသည် 

ေျိှု့ဝှက်ထနိ်းသိမး်ပသာ၊ ပဝဖနမ်ှုမေှိ၍ခဲွပခားမှုမေှပိသာ ေပော်ဖက်ေှငန်ယ်ေန်စွာ ပစာင့ပ်ေှာက်မှုပေးေန်မာှ ၄င်းတ့ုိ၏ 

တာဝန်ပဖစ်သည်ကို နားေည်သပဘာပေါက်သည်။ သိုေ့ာတွင် GBV တ့ံုပေနမ်ှုပေးသူများကဲ့သ့ုိ၊ 

ကျန်းမာပေးပစာင့ပ်ေှာက်မှုပေးသူများသည် ေူမျိုးစေုိငု်ောနှင့် ခွပဲခားမှုမေှပိသာ ပစာင့်ပေှာက်မှုပေဌာနး်ချက်ကို 

ပသချာပအာင် ပောင်ေွက်ောတငွ် ၄င်းတ့ုိ၏ အတွင်းတွငေ်ှိပသာ ဘက်ေုိက်ပခင်းနှင့် ထိခိုက်အန္တောယ်ပဖစ်နိုငပ်သာ 

သပဘာထားများကုိ သတ်မတ်ှေန်နှင့် စးူစမ်းပေ့ောေန် အခွင့အ်ေမ်းများမှ အကျိုးေေှိနိုငသ်ည်။   

အဓိကေုေပ်ောင်ချက်များ 

• မတူကွဲပေားပသာအမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုးသည်

အပေးပေါ် အပပခအပနတစ်ခု စတင်သည်နငှ့ ် တစဖ်ေိုင်နက် အနိမ့်ေုံး 

ကနဦးဝန်ပောင်မှု ေက်ပက့ (MISP)တွင ် ပဖာ်ပေထားသက့ဲသို့ 

မျိုးေက်ောွးပခင်း ေုိင်ော   ဦးစားပေး ကျန်းမာပေး ဝန်ပောင်မှုများကုိ 

ေေှိေန် ပသချာပောင်ေွက်ေါ။ (ေုိအေ်ချက်များကုိ ပေ့ောေန်းစစ်ချက် 

ေုေပ်ောင်ေန ် မေုိအေ်ေါ)78   

• GBV မှ ေွတ်ပပမာက်ောပသာ မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးများအားေံုးသည် အေည်အပသွးပမှင့်ပသာ၊ အသက်ကယ်ေယ်ပေး ကျန်းမာပေးပစာင့ပ်ေှာက်မှု၊

အဓမ္မပေုကျင့်ပခင်းနှင့် အဓ္မပေုကျင့်ဖေီးပနာက် ကုသမှုများ၏ အချိနမ်ှ ီ ေက် ပတွ့ကျပသာ စီမခံန့်ခွဲမှုအေါအဝင်

အခွင့အ်ေမ်းေေိှေန ်ပသချာပောင်ေွက်ေါ။

• GBVအစီအစဉ် ဝနပ်ောင်မှုပေးပခင်း အတွက် ေီေုိင်း ပေးေဲွပခင်း နှင့ ် ကျန်းမာပေးေုိင်ောအစီအစဉတွ်င် 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများနှင့် တုိင်ေင်ပေွးပနွးပခင်း

76 သင်ခန်းစာအေုိင်း ၈။ ကျန်းမာပေးေုိင်ော တုံပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခင်း၊ စာမျက်နှာ 59-70, အပေးပေါ်အပပခအပနတွင် GBV ကုိ ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် 

တုံပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခင်းေိုင်ော သင်တန်းသားေက်ကုိင် ေက်စဲွစာအုေ် https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-

training/ 
77 UNFPA MS, p. 24. 
78 စေီးယား စီမံကိန်း ေိင်ေုိင်းေုိင်ောနှင့် မျို းေက်ေွားကျန်းမာပေး စံနှုန်း (၁), http://www.spherehandbook.org/en/essential-healthservices-sexual-and-reproductive-health-

standard-1-reproductive-health/ 

မသန်စွမ်းပသာ 

ေွတ်ပပမာက်ောသူများ နှင့် 

ထိပတွ့ေက်ေံပခင်းသည် ေူများ နှင့် 

ေက်သွယ်ပသာ ကိစ္စေေ်သာပဖစ်၏ 

မသန်စွမ်းမှု နှင့် သက်ေိုင်ပခင်းမေိှေါ။ 

 IRC. 

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/
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• ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်းတွင် မတူကွဲပေား ပသာ အုေစ်မုျားေါဝင်ပခငး်အတွက် အထူးေ့ံေုိးမှု (သ့ုိ)  ၄င်းတုိ၏့

အသက်အေွယ်၊ မသန်စွမး်မှုများနှင့် အပခားပသာ ၀ိပသသေက္ခဏာအေ ၎င်းတုိအ့ား သင်တန်းပေးပခင်း

အေါအဝင ်အမျိုးသမီးများ ေ့ံေုိးပခင်းအဖဲွ့ များကုိ ဖဲွ့စည်းေါ။

• ကျန်းမာပေးေုိင်ောညိှနှိုငး်ပခင်းယန္တေားများနှင့် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များနှင့်

ေုေင်နး်ပောင် ေွက်ပနနငှ့ဖ်ေီးပဖစ်ပသာ အထူးပေသခံအဖွဲ့များ (သ့ုိ) ဝနပ်ောင်မှုပေးသူများအေါအဝင် ေိှပနပသာ

ေိငေ်ိငု်းေိငု်ောနှင့ ် မျိုး ေက်ေွားပခင်းေုိင်ော ကျန်းမာပေးဝန်ပောင်မှုများ၏ ပပမေံုပေးေဲွပခင်းပေ့ကျင့်ခန်း /

စစီစ်ပခငး်ကုိေ့ံေုိးေါ၊  SRH အစီအစဉေုိ် အေ်ချက်များ၊ စွမး်ေည်များနှင့် ကွာဟချက်များကုိ သတ်မတ်ှ၍

ထိပောက်၍ ေံုပောက်ပသာ  ကျန်းမာပေးဝန်ပောင်မှု ပဖန့်ပဝ ပခင်းအတွက် သက်ေိုငေ်ာ အကျိုးခံစားခွင့်ေှိိသူ

များနှင့် ညှိနှိုငး်ောတွင် စမီံကိနး်ပေးေဲွပခင်း  ပေ့ကျင့်ခန်းတစခ်ု ပောင်ေွက်ေါ။

ကျန်းမာပေးဝန်ပောင်မှုများေေှိေန် အခွင့အ်ေမ်းသည် ဝနထ်မ်း၏ သပဘာထားများနှင့် မတူကွဲပေားပသာ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များကကုံပတွ့ေပသာ  ကဏ္ဍမျိုးစံု တန်းတူညီမျှမှုမေှပိခငး် အပေါ်တွင်

အပပခခံထားပသာ အာဏာပပောင်းေဲပခင်း အားပဖင့် အဟန့်အတား မပဖစ်ပစေန် ပသချာပောင်ေွက်ေါ။

• အကျိုးသက်ပောက်ပသာ ကျန်းမာပေးနှင့် GBV ၏ မျိုးေက်ောွးပခင်းေုိင်ောကျန်းမာပေးနှင့် သက်ေိုငပ်သာ

ပနာက်ေက်တဲွ များနှင့် ေေှိနိုငပ်သာ ဝန်ပောင်မှုများကို သတင်းပေးောတငွ် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးများပေည့်စံုပစ့စေ် စာွေါဝင်နိုငေ်န ် ေေ်ေွာေူထုမ ှ ဦးပောင်ေုေပ်ောင်ပသာေူထုများနှင့်

ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်မှု၊ ေေ်ေွာေူထုကျန်းမာပေးေုိင် ောေုေသ်ား၊ အစဉ်အောသားဖွားများ၊ တစ်ကုိယ်ေည်နှင့်

ေတ်ဝန်းကျင်သန့်ေှငး်ပေးပမှင့်တင်သ၊ူ အမျိုးသမီးများအဖဲွ့နှင့် အပခားပသာ ေေ်ေွာေူထု

ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ပသာေုေသ်ားများကုိ ပေည့်စံုစွာေါဝငပ်စေါ။

• GBV အန္တောယ်ပေျှာ့ချပခင်းေှုေေ်ှားမှုများ၊ ကျန်းမာပေးဝန်ပောင်မှုများေေိှေန် အတားအေီးများ နှင့်

အခွင့အ်ေမ်း ကုိပစာင့က်ကည့်စစ်ပေးေန် ကျား/မ အသက်အေွယ်၊ မသန်စွမး်မှုနငှ့်

အပခားပသာဝိပသသေက္ခဏာများအေ ခဲွပခားထားပသာ ကျန်းမာပေးေုိင်ော သတင်းအချက်အေက်စနစ်ကို

သတ်မတ်ှေါ။ စုပောင်း၍သံုးသေ်ေါ။

• ကျန်းမာပေးေုိင်ောဝန်ထမ်းသည် အသက်အေွယ်နငှ့ကုိ်က်ညီ၍ မသန်စွမး်ပသာသူများအတွက် အေင်ပပေပသာ

ဝနပ်ောင်မှုများကုိ  ပဖန်ပဝေန ် ပေ့ကျင့်ပေးေမည်။ မတူကွဲပေားပသာ  ေူထုေါဝင်ပခင်း၊ ခဲွပခားမှုမေှပိခင်း၊

အမည်းစက် ပေျှာ့ချပခင်း၊  အာဏာပပောင်းေဲ ပခငး် နှင့် ဝန်ပောင်မှုများကုိ ေက်ေှမး်မီနုိင်ေန်   ဝန်ထမ်းအားေံုး

သည်  ေက်ပတွ့စမွ်းေည်တည်ပောက်ပခင်းတွင် စု ပေါင်းထားေမည်။

• ကျန်းမာပေးဝန်ပောင်မှုပဖန့်ပဝောတွင် ပေသခံေုေပ်ောင်သူများ၊ ကျား/မ အထူးပေုေညာေှငမ်ျား၊

မတူကွဲပေားမှုအထးူြ ေု ေညာေှငမ်ျား၊  အားေံုးေါဝင်ပခငး်အထူးပေု (သ့ုိ)  အသက်အေွယ်၊ မသန်စွမး်မှုများ၊

ေိငစ်တ်ိဝပိသသေက္ခဏာကွဲပေားသူ ( LGBTQI) ေူမျိုးစု (သို)့ ဘာသာပေး အဖဲွ့များနှင့် အေုေ်ေုေေ်ါ။
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ေွှဲပပောင်းညွှန်းေိုမ့ှုစနစ်များ79 

GBVမှ ေွတ်ပပမာက်ောသူများသည် ေုိအေ်ချက်များ အမျိုးမျိုးေိှ၍ ထုိေုိအေ်ချက်များကို ပဖည့်ေည်းေန် 

ညိှနှိုငး်ပောင်ေွက်ပခငး်သည် ဝနပ်ောင်မှုပေးသူများကကားတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များကုိ ေံေ့ိးုေန် 

အပေးေါေါသည်။ သီးပခားအပပခအပန ညွှနး်ေ့ုိပခငး်ေုိင်ောစနစ်များသည်  ဝန်ပောင်မှုပဖန့်ပဝပခင်းကုိ ညိှနှိုငး်ပောင်ေွက်၍ 

ဝနပ်ောင်မှုများကုိေေှိေန် ေွတ်ပပမာက်ောသူများ၏ အခွင့်အေမ်းကုိ ေွယ်ကူပချာပမွ့ပစသည်။ အနည်းေုးံတွင် 

မတူကွဲပေားပသာ  အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် (၁) ကျွမ်းကျင်ပသာ ဝန်ပောင်မှုပေးသူများနှင့် (၂) 

ေွတ်ပပမာက်ောသူများက ဝန်ပောင်မှုများကုိ မည်သည့်ပနောနှင့် မည်သို့ေေှိနိုငသ်ည်ကို အပသးစိတ် ဖွဲ့စည်းထားပသာ 

ညွှနေ်ို့ပခငး်ေိငု်ော ေမ်းပကကာင်းတစ်ခု ေုိအေ်သည်။ အပေးပေါ်အပပခအပနများတွင် မတူကွဲပေားပသာ  

ပနာက်ခံသမိုငး်ပကကာင်းများေှိပသာ GBV မှေွတ်ပပမာက်ောသူများသည် အသက်ကယ်ေယ်ပေး ဝန်ပောင်မှုများကုိ 

ေျင်ပမနစ်ာွနှင့်  ပဘးကင်းေံုပခုံစွာ အခွင့်အေမ်းေေိှေန ်ေုိအေ်သည်။80  

ညွှနး်ေိပုခင်းေိငု်ောေမ်းပကကာင်းတစ်ခသုည် GBV မှ ေွတ်ပပမာက်ောပသာ မတူကွဲပေားသည့် အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များကုိ အပထာက်အေံ့ပဖစ်ပစပသာ ဝနပ်ောင်မှုများနှင့် ပဘးကင်းေံုပခုံစွာ ချိတ်ေက်ောတွင ်

သင့ပ်ေျာ်ပသာ ယန္တေားတစခ်ုပဖစ်၍ အပေးပေါ်အပပခအပနတစ်ခတွုင်  ညွှနး်ေ့ုိပခငး်ေုိင်ော ေမ်းပကကာင်းများသည်  

ကျန်းမာပေးပစာင့ပ်ေှာက်မှုနှင့် စတ်ိေိုငး်ေိငု်ောေ့ံေုိးမှုကုိ ေံုပခံစွာ ေယူနိုငေ်န ်  ဦးစားပေးသည်။ အသက်ဝင်ပသာ 

ညွှနး်ေို့ပခငး်ေုိင်ော စနစ်တစခ်ုသည် ေွတ်ပပမာက်ောသူကို  ဗဟုိပေု၍ မတူကွဲပေား ပသာအမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များေါဝင်သည်။  မတူကွဲပေားပသာ  အမျိုးသမီးများနှင့်  မိနး်ကပေးငယ်များသည် GBV တ့ံု ပေနမ်ှုေုိင်ော 

ဝနပ်ောင်မှုများကုိ အပခားပသာ ေူမှုေိငု်ော၊  ပပောင်းေဲမှုေိငု်ော ေှုေေ်ှားမှုေိုငေ်ာ၊ ညွှနး်ေို့ပခင်းေမ်းစဉ်ကို နားေည် 

သပဘာပေါက်ပခင်းနှင့်အတ ူ မသန်စွမး်သူ၊ အသက်အေွယ်ကကီးသူ၊ ေိငစ်တ်ိဝပိသသေက္ခဏာကဲွပေားသူ(LGBTQI) 

အခွင့အ်ပေးများတွင် အာရံုစုိက်ပသာ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ ေုေပ်ောင်သူများကို ေုိအေ်သည့် ေစ္စည်းကိေိယာများ 

ေံေ့ိးုပေးထားပခင်းသည် ပစာင့ပ်ေှာက်မှု ေယူေန်အတွက် GBV ပဖစ်ေေ်ကိ ု ထုတ်ပဖာ်ပပောေုိပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များကုိ ညွှနး်ေို့ပေးေန် ဝန်ထမ်းများကုိ ကူညီပေးေိမ့်မည်။ ဤအုေစ်မုျားနှင့် ေူးပေါင်းေုေပ်ောင်ပခင်းသည် 

မတူကွဲပေား ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေုိအေ်ချက်များကုိ ပဖည်းေည်းေန် ေေိှနုိင်ပသာ ဝနပ်ောင်မှု 

အမျိုးမျိုးအပကကာင်းကို သင်ယူောတွင် GBV ေုေပ်ောင်သူများကုိ ကူညီပေးနုိင်သည်။  

အဓိကေုေပ်ောင်ချက်များ 

• GBV service mapping GBV ဝန်ပောင်မှုပပမေုပံေးေဲွောတွင် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များအားပဖင့် ဝန်ပောင်မှုများကုိ ပေည့်ဝစာွေက်ေှမး်မီနုိင်မှုကုိ အကဲပဖတ်ပေးသည့် စံနှုန်းကုိ

ထည့်သငွ်းေါ။

• ေူမှုပေးေုိင်ော အပပောင်းအေဲတွင် ေူပေါင်းေုေပ်ောင်ကာ မသန်စွမး်မှု၊ ေိငစ်တ်ိဝိပသသေက္ခဏာကွဲပေားသူ

(LGBTQI)၊ အသက်အေွယ်ကကီးသူ၊ ေူငယ်နှင့် ကပေးသငူယ်အခွင့်အပေး အဖဲွ့များကဲ့သ့ုိပသာ

အားေံုးေါဝငပ်အာင် ပောင်ေွက်သူများအား GBV တ့ံုပေနမ်ှုေုိင်ော ညွှနး်ေို့ပခငး်ေမ်းပကကာင်းကုိ

ေင်းနီှးကျွမ်းဝင်မှု ေိှပစေန် ပသချာကာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များက ဝန်ပောင်မှုများကုိ

ေက်ေှမး်မီေန် ၄င်းအုေစ်မုျားမှ ေ့ံေုိးပေးေါ။

79 သင်ခန်းစာ အေိုင်း (၉) ညွှန်းေို့ပခင်းေုိင်ော စနစ်များ ၊ စာမျက်နှာ ၇၁-၇၇ ၊ GBV အပေးပေါ်အပပခအပန ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း နှင့ ် တုံပ့ေန်ပောင်ေွက်မှု 

သင်တန်းသားကုိင် ေက်စဲွစာအုေ် https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/ 
80 UNFPA MS, p. 54. 

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/


အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ
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• ကကားခံေစ္စည်း အမျိုးမျိုးပဖစ်ပသာ ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးပဖင့် ထုတ်ေွှင့်ပသာ  ပေေီယို၊ အပမင်အာရုံ ချို့တ့ဲသမူျား

ဖတ်နိုငပ်သာ စာပဖင့်ပေးသားထားသည့် ေုိစတာများ၊  ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်းတွင် ပေုေုေပ်သာ ေဲွပတာ်များ၌

သပကေတပေ ဘာသာစကား စသည်တုိမ့ှတစေ်င့် ညွှန်းေ့ုိပခငး်ေိငု်ော ေမ်းပကကာင်းကုိ မတူကဲွပေားပသာ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များေီသို့ ပောက်ေှိနုိင်ေန်  ပသချာပောင်ေွက်ေါ။

• GBV နှင့် ကပေးသူငယ်ကာကွယ်ပခငး်အစီအစဉ် နှစ်ခစုေံုးမှတစေ်င့် 

ေယ်ပကျာ်သက်မနိ်းကပေးငယ်များသည် GBV တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခငး်ကုိ မည်ကဲ့သိုပ့သာ 

ကနဦးေုေပ်ောင်ချက်များမှ ေေိှနုိင်သည်ကိ ုအထူးအာရံုစုိက်ေါ။

• ညွှနး်ေို့ပခငး်ေုိင်ောစနစ်၏ အတားအေီးများနှင့် ေက်ေှမး်မီနုိင်ပခငး် အပေါ် အထူးအပေးထားကာ 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်  မိနး်ကပေးငယ်များထံမှ အကကံပေုချက်ကို ပစာင့်ကကည့်ပေ့ော၍ 

အတားအေီးများကုိ ဖယ်ေှားကာ မတူကဲွပေားပသာ  အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအတွက် 

ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ဝန်ပောင်မှုများကုိ ေေိှေန ် အခွင့်အေမ်းကုိ တုိးပမှင့်ေါ။

• ေှိနငှ့ဖ်ေီးပသာ ပေါင်းစေ်ညိှနှိုငး်ပခင်းယန္တေားနှင့် SoPs မှတစေ်င့် ဝနပ်ောင်မှုပေးသူများကုိ မတူကဲွပေားပသာ

ေုိအေ်ချက်များနှင့် မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ ေါဝင် ပခင်းကုိ တာဝန်ခပံစေါ။



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ေူထုနှင့် ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ပခင်း81  

အပေးပေါ်အပပခအပနတစ်ခတွုင် ေူထုနငှ့််  ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ပခင်းသည် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များမှ GBV တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခင်း ဝနပ်ောင်မှုများ ေေိှပခင်းကုိ ေ့ံေုိးပေးေန် ေေ်ေွာအသိုင်းအဝိုငး် 

အဖွဲ့ဝငမ်ျားအား သတင်းအချက်အေက်ပေးောတွင် ကူညီေံ့ေုိးပေး၍ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ ေင်ေိုငပ်နေပသာ အန္တောယ်များကို ပေျာ့ချပေးသည်။ ေူထုနငှ့ ် ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ပခင်းတွင် 

GBV တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် ဝန်ပောင်မှုများ၏ အကျိုးပကျးေူးများအပကကာင်း ေါဝင်၍ ထုိ သတင်းအချက်အေက်ကုိ 

မည်သည့်ပနော၊ မည်သည့်အချိနတွ်င ် မည်က့ဲသို ့ ေယူနိငု်ဖေီး ၎င်းတုိက့ို မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များမှ ေက်ေှမး်မီသင့သ်ည်။ ေူထုနငှ့ ် ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ပခငး်သည် GBV တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပခင်း 

ဝနပ်ောင်မှုများကုိ နားေည်သပဘာပေါက်ပခင်းနှင့် ေယူနိုငပ်ခငး်ကုိ ပမင့်တင်ပေးနုိင်ေန် အသံုးပေုပသာ ေုမံျား၊ 

ဘာသာစကားများ၊ ေစ္စည်းကိေိယာများတွင် အားေံုးေါဝငပ်သာ GBV တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် အစီအစဉ်ကို ပဖာ်ပေေန် 

အခွင့အ်ပေးတစ်ခပုဖစ်သည်။ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများကုိ ဝနထ်မ်းများနှင့် ေေ်ေွာ ပစတနာ့ဝန်ထမ်းများအပဖစ် 

ချိတ်ေက်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းသည် အားေံုးေါဝင်ေုေပ်ောင်ပခင်းေုိင်ော စပံေေံုစံ ပဖစ်နိုငက်ာ ေေ်ေွာအသုိင်းအဝိုငး်ေိှ 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များအတွက် ေုိမုိေဲွပောင်မှုေှိပအာင် ေုေပ်ောင်၍ 

ေက်ေှမး်မီပစသည်။ ေုိစတာများ၊ ပေေီယိ ု အစီအစဉမ်ျား၊ ေူထုေုိက ် ေါဝင်ပသာ စည်းရံုးေွမဲျားသည် မတူကဲွပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များအား အပေုသပဘာပောင်ပသာ နည်းေမ်းများပဖင့် ကုိယ်စားပေုပစနိငု်ဖေီး 

တန်းတူညီမျှေိှပသာ အခွင့်အပေးများနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို အသိအမှတ်ပေုပခင်းအား ပမင့်တင်ပေးကာ GBV ကုိ 

ကကိုတင်ကာကွယ်နိုငေ်န်အတွက် မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် အတူတကွ 

ေုေပ်ောင်ပန၍ တစ်ဦးနှင့်တစဦ်း ေ့ံေုိးပနသည်ကုိ ပေသသည်။   

အဓိကေုေပ်ောင်ချက်များ 

• GBV ေုိင်ော ေူထုနငှ့ ် ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ပခင်းအဖွဲ့များကုိ တတ်နိုငသ်မျှ မတူကဲွပေားသူများ

ေါဝင်ပစကာ  အသက်အေွယ်၊ ဘာသာစကားအုေစ်မုျားနှင့် မသနစ်မွ်းမှုကို အထူး အပေးထားသည့်

မတူကွဲပေားပသာ  အမျိုးသမီးအဖဲွ့များမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်း  ပစတနာ့ ဝန်ထမ်းများ

ေါဝင်ပစေါ။

• GBV တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခင်း ဝန်ပောင်မှုများကုိ နားေည်သပဘာပေါက်ပခင်းကုိ ပမှင့်တင်ေန် IEC

တန်ောေောများမှ သတင်းအချက်အေက် ပဝမျှပခင်းကို ပသချာပောင်ေွက်၍ မတူကွဲပေားပသာ

ေေ်ေွာအသုိင်းအဝန်း အဖဲွ့ဝငမ်ျား၏ ကုိယ်စားေှယ်များ ေါဝင်ပစကာ

ဘာသာစကားအုေစ်မုျားအားေံုးပဖင့် ေက်ေှမး်မီခွင့် ေိှပစဖေီး GBV ပဖစ်ေေ်များ ဖံုးကွယ်ထားပခင်းကုိ

ေယ်ဖျက်ေါ။

• အကကားအာရံုနှင့် အပမင်အာရံု မသန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ ေီသိုပ့ောက်ေိှေန်

ပေေီယို၊ အပမင်အာရုံနငှ့ေ်ိငု်ပသာ IEC တန်ောေောများကို အသံုးပေုေါ။

• မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ ေုိအေ်ချက်များကုိ ပဖည့်ေည်းေန်

ေေ်ေွာေူထုနငှ့ ်  ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ပခငး် နည်းေမ်းအမျိုးမျိုးကို အပကာင်အထည်ပဖာ်ေါ။ ဥေမာ-

ေယ်ပကျာ်သက်မနိ်းကပေးများကုိ  ပကျာင်းအတွငး်နှင့် ပကျာင်းပေင်ေတွင် ထိပတွ့ပစေါ။  ေုိ၍

81သင်ခန်းစာအေိုင်း (၁၀) ေူထု နှင့် ချိတ်ေက်ပောင်ေွကပ်ခင်း၊ စာမျက်နှာ ၇၈-၈၀၊ GBV အပေးပေါ်အပပခအပန ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း နှင့် 

တ့ံုပေန်ပောင်ေွကမ်ှု သင်တန်းသားကိငု် ေက်စွဲစာအုေ်  https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-

response-and-preparedness-training/ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 

64 

များပေားပသာ  အမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကပေးငယ်များနှင့် ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ေန် မတူညီပသာ 

အချိနမ်ျားနှင့် ပနောများကုိ စစီဉ်ေါ။    

• ေိမုိကုျယ်ပေန့်ပသာ အသုိင်းအဝုိင်းနှင့် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများ၊ မိန်းကပေးငယ် 

သီးပခားအုေစ်မုျားကုိ ပောက်ေှိနုိင်ပသာ ေူထုနငှ့ခ်ျိတ်ေက်ပောင်ေွက်ပခင်း အစီအစဉ်များအား ေူးပေါင်း 

ကျင်းေနုိင်ေန်အတွက် Old Age, မသန်စွမး်မှုနငှ့ ် LGBTQI ေုိင်ော ေုေပ်ောင်သူများ၊ 

မတူကွဲပေားပသာ မျိုးနွယ်စုနငှ့ ်ဘာသာပေးတွင် ပေါင်းစည်း ေက်နယ်ွမှုေှိပသာ ေေ်ေွာပခါင်းပောင်များ၊ 

ဘာသာပေးပခါင်းပောင်များ က့ဲသိုပ့သာ အပခား ေူမှုပေးေုိင်ော ပပောင်းေဲမှုနှင့် အားေံုးေါဝင်ပအာင် 

ေုေပ်ောင်သူများနှင့်အတူ ေုေပ်ောင်ေါ။   

• ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းတွင် ပေုေုေပ်သာ ေွယ်တူအချင်းချင်း ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်မှုေုိင်ော 

ေုေပ်ောင်ချက်အချို့ကို ဦးပောင်နိုငေ်န ် ေယ်ပကျာ်သက် မိန်းကပေးများနှင့် ေံုပခုံစွာ မည်ကဲ့သို ့

ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်မည်ကုိ ေယ်ပကျာ်သက် မိနး်ကပေးငယ်များ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး 

ပစာင့်ပေှာက်သူများနှင့် ပေွးပနွးေါ။  

• ေက်သွယ်ပေး ကိေိယာများ၏ ေမ်းညွှနမ်ှုကို ေုိက်နာေါ။ ဥေမာအားပဖင့် အပခား အမျိုးသမီးများအား

အကူအညီပေးပခင်း သ့ုိမဟုတ ် တက်ကကေှုေေ်ှားသူအပဖစ် ေါဝင်ပခငး်စသည့် အပေုသပဘာပောင်သည့်

နည်းေမ်းများပဖင့် မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများကို ေံုပဖာ်ေါ။

• ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ပခငး် ေှုေေ်ှားမှုများတွင ် တံုပ့ေနမ်ှုေေှေိန် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များ (သ့ုိ) အပခားနှစ်သက်ော တ့ံုပေနမ်ှုယန္တေားပဖင့် နားပထာင်ပခငး် အခန်းကဏ္ဍများကုိ

အပကာင်အထည်ပဖာ်၍  အစီအစဉ်ကိ ု မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏

အကကံပေုချက်များပဖင့် ပေုပေင်ေါ။



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ
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အပေးပေါ်အပပခအပနများတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအတွက် အန္တောယ်များပေျှာ့ချပခင်း82   

အပေးပေါ်အပပခအပနများတွင် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသည် ပေွ့ပပောင်းပခင်းနှင့် 

ေက်နယွ်ပသာ ပဘးကင်းမှုနှင့်  ေံုပခုံပေး အန္တောယ်များကို ေင်ေိုငေ်သည်။ ယင်းအန္တောယ်များကုိ  ခွပဲခားသတ်မတ်ှေျှင် 

ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ ေုေပ်ောင်သူများမှ ပဘးကင်းစာွနှင့် ေျှင်ပမန်စွာ ပပဖေှငး်နုိင်သည်။ သ့ုိောတွင ်

ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ ပအဂျင်စီများသည် အကူအညီပေးပသာ  အစီအစဉမ်ျားမှ တစေ်င့် ယင်းအန္တောယ်များကုိ 

မေည်ေွယ်ဘဲ ပမင့်တက်ပစ၍ မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများ၏ ေုိအေ်ချက်များကုိ ပသချာစွာ 

ပဖာ်ထုတ် ပပဖေှငး်ပခင်းမေိှဘဲ ဝနပ်ောင်မှုများ ေံုပောက်မှုေှိပခင်းကုိ တုိးတက်ပစေန် ေီေုိင်းပေးေဲွခ့ဲသည်။  

GBV ေုိင်ော အကူအညီပေးသူများမှ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးအား ထိပောက်စွာ 

ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ပစ၍ ေံေ့ိးုမှုပေးပသာ အားေံုးေါဝင်နိုငသ်ည့် GBV အစီအစဉ်ကို အပကာင်အထည် 

ပဖာ်ပောင်ချိနတွ်င် အပပခအပနတစ်ခခုျင်းစီတွင် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများမှ ေင်ေုိင်ပနေပသာ 

အထူးအန္တောယ်များနှင့် အခက်အခဲများကုိ GBV အန္တောယ် ပေျာ့ချပခင်း ေှုေေ်ှားမှုများက မှတ်တမ်းတင်ေိမ့်မည်။ 

အပပခအပနတုိင်းတွင် မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများ၏ ေုိအေ်ချက်များကုိ ပဖည့်ေည်းပေးနုိင်ေန် 

ေံုမှန်ပောင်ေွက်နုိင်ပသာ GBV အန္တောယ်များ ပေျာ့ချပခင်း ေှုေေ်ှားမှုများေည်း ေိှသည်။ ဥေမာအားပဖင့် 

ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အပပခအပနတစ်ခစုတွီင် သန့်စင်ခန်းများနှင့် ေက်ပေးပသာ ပနောများကုိ ကျား/မ 

ခွပဲခားထားပသာ၊ အသက်အေွယ်နငှ့် ကုိက်ညီပသာ၊ ပသာ့ခပောက်ေါပသာ၊ မီးအေင်းပောင်ေှိပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးများမှ ေံုပခုံစွာ သွားပောက်နိုငပ်သာ ပနောတွင် တည်ေှိပသာ၊ မသနစ်မွ်း အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ၊ သွားောေန် အခက်အခဲေှပိသာသူများအတွက် ေက်ေှမး်မီနိုငပ်သာ ပနောတွင ် ထားေိှသင့်သည်။ 

ထုိအ့ပေင် ပေနှင့ ်ပောင်စာေီများကုိေည်း အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများ ေံုပခုံစွာ ေက်ေှမး်မီနိုငပ်သာ ပနောတင်ွ 

ေှိသင့်၍ အသက်အေွယ်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများ၊ ကုိယ်ဝန်ပောင်မိခင်များနှင့် ေယ်ပကျာ်သက် မိနး်ကပေးများ၊ 

မသနစ်မွ်းပသာ အမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကပေးငယ်များ၊ နှင့ ်ကပေးငယ်ေှိပသာ အမျိုးသမီးများမှ ေက်ေှမး်မီနိုငေ်မည်။ 

ယာယီပနအိမ၊် အစားအစာ၊ ပငွသားနှင့် NFI ပဖန့်ပဖူးပခင်း၊ ေညာပေးနှင့် အသက်ပမွးဝမ်းပကျာင်း အစီအစဉမ်ျားသည် 

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များမှ ေယူနိုငက်ာ ၎င်းတုိ၏့ ေုိအေ်ချက်များနှင့် ကုိက်ညီသင့်သည်။ 

ယင်း အပပခခံေုိအေ်ချက်များကုိ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများမှ ေံုပခုံ၍ တန်းတူညီမျှစွာ 

ေယူပနသည်ကို ပသချာပစေန ်ပစာင့က်ကည့်ပေ့ောပခင်းကို ေုေပ်ောင်သင့သ်ည်။ 

GBV အန္တောယ်ပေျာ့ချပခငး် ေုေပ်ောင်ချက်များတွင် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အကူအညီပေးပနသူများမှ 

ကျူးေွနပ်သာ ေိငေ်ိငု်းေုိင်ော ပခါင်းေံုပဖတ်အပမတ်ထုတ်ပခငး်နှင့် အေွှဲသုံးစားပေုပခင်း (SEA) အန္တောယ်ကုိ  

ပေျာ့ချပခင်းတုိ့ ေါဝင်သင့်သည်။ အသက်အေွယ်၊ မသန်စွမး်မှု၊ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှု၊ ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာ၊ 

ေူမျိုးစု၊ ဘာသာပေးနှင့် အပခားပသာ ဖိနှိေပ်ခငး်တ့ုိကို အပပခခံထားပသာ ကဏ္ဍပေါင်းစံုမှ မညီမျှမှုများကုိ ေင်ေိုငပ်နေပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များသည် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အကူအညီပေးပနသူများမှ ေုိ၍ 

ေစ်မတ်ှထားခံေနိငု်ပချေှိဖေီး ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အကူအညီေယူောတွင ် ေင်ေုိင်ပနေပသာ အန္တောယ်များနှင့် 

အခက်အခဲများအပေါ် ၎င်းတ့ုိ၏ အသံနငှ့ ်အာရံုစူးစိုက်မှု အားေံုးကုိ ေါဝင်ပစပခငး်သည် GBV တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်မှုေုိင်ော 

အစီအစဉ်၏ ဦးစားပေးေမည့် အောတစ်ခပုဖစ်သည်။  

82  သင်ခန်းစာ အေိုင်း (၁၁) အပေးပေါ်အပပခအပနများေိှ အမျိုးသမီးများ နှင့် မိန်းကပေးငယ်များအတွက် အန္တောယမ်ျားကို ပေျာ့ချပခင်း၊ စာမျက်နှာ

၈၁-၈၈ GBV အပေးပေါ်အပပခအပန ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း နှင့် တ့ံုပေန်ပောင်ေွကမ်ှု သင်တန်းသားကိငု် ေက်စွဲစာအုေ်  

https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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အဓိကေုေပ်ောင်ချက်များ 

• အပပခအပနတုိင်းတွင် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၌ GBV ပဖစ်ေျက်ပနသည်ဟု

မှတ်ယူဖေီး SEA အန္တောယ်ပေျှာ့ချပခင်းအေါအဝင် အားေံုးေါဝင်ပသာ GBV အန္တောယ်ပေျှာ့ချပခင်း

ေုေပ်ောင်ချက်များကုိ အပကာင်အထည်ပဖာ်ေါ။

• မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များကုိ သက်ပောက်ပနပသာ ပဘးအန္တ ောယ်များနှင့်

အတားအေီးများကုိ  သတ်မတ်ှပဖာ်ထုတ်ထားဖေီး  ပေါင်းစေ်ညှိနှိုင်းပခင်း နှင့ ် စည်းရံုးေှုံ့ပော်ပခင်းမှတစေ်င့်

ကိုင်တွယ်ပပဖေှငး်ေန်  ေူသားချင်းစာနာမှုေုိင်ော  ေုေပ်ောင်သူများကုိ ေွှမး်မုိးေါ။

• GBV ေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက်များနှင့် အန္တောယ်ပေျှာ့ချပခငး် ေုေပ်ောင်ချက်များကုိ  ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ

ဝနပ်ောင်မှုတစခ်ုစီတွင် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ  ကကုံပတွ့ေပသာ

အတားအေီးများနှင့်  အန္တောယ်အမျိုးမျိုးကုိ ထည့်သငွ်းစဉ်းစားေန်နငှ့် သင်၏ ပဘးကင်းေံုပခုံမှုေိုငေ်ာ

သုံးသေ်ပခင်းကုိ အသိပေးေန်အတက်ွ ပေန်ေည်ေန်းစစ်ေါ။

• မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ ေင်ေိုငပ်နေပသာ ထူးပခားသည့် အန္တောယ်များနှင့်

အတားအေီးများကုိ အာရံုစုိက်ပသာ ပမးခွနး်များ ေါဝင်သည့် သင့်ပေျာ်ပအာင် ပေုပေင်ထားပသာ ပဘးကင်းေံုပခုံမှု

စစ်ပေးပခင်းကုိ safety audits အသံုးပေုေါ။

• မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများ ကကုံပတွ့ပနေပသာ GBV အန္တောယ်များနှင့် ယင်းတ့ုိအား

ကိုင်တွယ်ပပဖေှငး်နိငု်ေန် နည်းဗျူဟာများကုိ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များနှင့် ေံုမှန ်တုိင်ေင်ပေွးပနွးေါ။

• မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ ေါဝင်ပခငး်တွင ် ေိှပနပသာ ကန့်သတ်ချက်များကုိ

ပကျာ်ပဖတ်နိုငေ်န်၊ အပထာက်အေ့ံ ပဖန့်ပဝပေးပခင်းကုိ ေက်ေှမး်မီေန်၊ ဝန်ပောင်မှုများ ေယူနိုငေ်န်၊

ေှုေေ်ှားမှုများတွင ် ေါဝင်နိငု်ေန် (ဥေမာ - အချိန၊် ပနောပေသ၊ ခေီးသွားောပခင်းတွင် ပဘးကင်းေံုပခုံမှု၊

ေှုေေ်ှားမှုများ ေုေပ်ောင်ောတငွ် ပဘးကင်းေံုပခုံမှု) ၎င်းတုိန့ှင့် တုိင်ေင်ပေွးပနွးောတွင် နည်းဗျူဟာများ

ပေးေဲွသတ်မတ်ှေါ။

• ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အစီအစဉ်ပေးေဲွပခင်း နှင့ ် ေံုးပဖတ်ချက်ချမှတ်ပခင်းတွင် မတူကွဲပေားပသာ

အမျိုးသမီးများ နှင့ ် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ အဓိေ္ပါယ်ေှိပသာ ေါဝင်ပခငး်ကုိ ပမှင့်တင်ေါ။



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ
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သတင်းအချက်အေက်စီမံခန့်ခွဲပခင်းနှင့် ပဝမျှပခင်း83 

အပေးပေါ်အပပခအပနများတွင် GBV မှ ေွတ်ပပမာက်ောပသာ မတူကွဲပေားသည့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးများနှင့် 

ေတ်သက်ပသာ သတင်းအချက်အေက်ကုိ ကျွနု်ေ်တုိမ့ှ မည်က့ဲသိုန့ှင့် အဘယ်ပကကာင့် အသံုးပေုသည်ကို 

ထည့်သငွ်းစဉ်းစားေန် အပေးကကီး၍ သတင်းအချက်အေက် စပုောင်းောတွင ် ကျင့်ဝတ်ေိုငေ်ာ အပပခခံမမူျားကုိ 

ေုိက်နာေန်ေည်း အပေးကကီးသည်။ GBV အချက်အေက်စုပောင်းပခင်းသည် အထူးသပဖင့် ဝနပ်ောင်မှုပေးောတွင် 

သာေွန၍် ထိခိုက်ေွယ်သည်။ ယင်းအချက်အေက်များကုိ စီမခံန့်ခွဲမှုသည် ရှုေပ်ထွးကာ ေါဝင်သူများ အားေံုး၏ 

ပဘးကင်းေံုပခုံမှုနှင့် အချက်အေက် ေံုပခုံပေးကုိ ပသချာပစေန် စနစ်များနှင့်  အကာအကွယ်များ ေုိအေ်ေါသည်။ 

အဘယ်ပကကာင့်ေုိပသာ် ဤ သတင်းအချက်အေက်များကုိ  စပုောင်းပခင်းနှင့် ပဝမျှှပခင်းသည် အစီေင်သည့် 

ေွတ်ပပမာက်ောသူများ၊ ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းများ၊နှင့် အချက်အေက် စုပောင်းောတွင် ေါဝင်သူများအတွက် 

အန္တောယ်ပဖစ်ပစနုိင်သည်။84  GBV အချက်အေက် စပုောင်းပခင်းပကကာင့် ၎င်းကုိ ကာကွယ်ပေးေန် 

တာဝန်ေည်းေိှေါသည်။85  ပအဂျင်စီများအကကား သတင်းအချက်အေက် မျှပဝပခင်းေိငု်ော မူပဘာင်များကုိ ပအဂျင်စီများ 

အားေံုးမှ ပေးစားေုိက်နာပခင်းသည် အထူးသပဖင့် အန္တောယ် ကျပောက်ပနပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေး 

ေွတ်ပပမာက်ောသူများ၏ ေံုပခုံပေးအတွက် အဓိကအပေးကကီးေါသည်။ 

GBV ေုိင်ော အသိပေးသပဘာတူညီချက် ပဖာင်ေုံစံနငှ့ ် ပဖစ်ေေ်မှတ်တမ်း ပဖာင်ေုံစံများသည်86  အသက်အေွယ်၊ 

မသနစ်မွ်းမှုနငှ့် တုိင်းေင်းသားမျိုးနွယ်စု စသည့် သတင်းအချက်အေက်ကုိ ေံုမှန်သိမ်းေည်းပေးသည။် ထ့ုိပကကာင့် GBV 

ေိငု်ော အကူအညီပေးပနသူများသည် ေံုမှန်ပေုေုေ်ပသာ ဝနပ်ောင်မှု အချက်အေက်ေိုငေ်ာ စီစစခ်ျက်၏ 

တစစ်တ်ိတစေ်ိငု်းအပဖစ် ေယ်ပကျာ်သက် မိနး်ကပေးများ၊ အသက်အေွယ်ကကီးပသာ အမျိုးသမီးများ၊ မသန်စွမး် 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၊ မတူကဲွပေားပသာ တုိင်းေင်းသားအုေစ်မုျားမှ အမျိုးသမီးများသည် GBV 

တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် ဝန်ပောင်မှုများကို ေေိှပနသည် သိုမ့ဟုတ် မေေှိပနသည်ကို ထည့်သငွ်းစဉ်းစားနုိင်ပစသည်။ 

၎င်းတုိမ့ှ ဝနပ်ောင်မှုများ မေေှိနိုငပ်သာ ပနောတွင ် ဝနပ်ောင်မှုများ ေယူပခင်းတွင ် accessing services ေှိပနပသာ 

အခက်အခဲများအား သတ်မတ်ှပဖာ်ထုတ်ေန် တစဦ်းချင်းစီအား ပမးပမန်းပခင်း သ့ုိမဟုတ ် ဦးတည်အုေ်စုဖွဲ့ 

ပေွးပနွးပခင်းများကုိ ပေုေုေန်ိငု်ပကကာင်း အကကံပေုထားသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများ၏ မျိုးနွယ်စု၊ 

အသက်အေွယ်နငှ့် မသနစ်မွ်းမှုနှင့် ေတ်သက်၍ ေူဦးပေေုိင်ော အချက်အေက် ေေိှနုိင်ေါက GBV တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်မှုတွင် 

ကကုံေပသာ ပဖစ်ေေ်အပေအတွက်သည် ပေသခံေူဦးပေ၏ မတူကွဲပေားမှုနငှ့် အချိုးကျမှု ေှ/ိမေှိကို သံုးသေ်နိုငပ်ချေိှသည်။  

မတူကွဲပေားပသာ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှု၊ ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာများေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးများသည် ပနေေ်စွန့်ခာွေပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေး ေူဦးပေတိုငး်တွင် ေိှပနနုိင်သည်။ 

သင်တန်းအဖေီးတွင် သင်၏ GBV တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပခငး် အဖဲွ့သည် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုးေါဝင်ပအာင ် ပသချာစွာ ေုေပ်ောင်ေန်နငှ့ ် အကယ်၍ ထုိသိုေု့ေပ်ောင်ေန် ေံုပခုံေါက 

သင့အ်ပနပဖင့် ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာကုိ ေါဝင်ပစသည့် သီးပခားကဏ္ဍတစ်ခု   

83သင်ခန်းစာ အေုိင် (၁၃) သတင်းအချက်အေက် စီမံခန့်ခွဲပခင်း နှင့် ပဝမျှပခင်း၊ စာမျက်နှာ ၈၉-၉၄၊  GBV အပေးပေါ်အပပခအပန ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း နှင့် 

တုံပ့ေန်ပောင်ေွက်မှု သင်တန်းသားကုိင် ေက်စွဲစာအုေ် https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-response-and-

preparedness-training/ 
84  GBVIMS, အသံုးပေုသူ ေမ်းညွှန်၊ p. 2.3. 
85  GBVIMS ေ့ံေိုးကူညီသူများ၏ ေမ်းညွှန် p. 21. 
86  http://www.gbvims.com/gbvims-tools/intake-form/ 
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ပေါင်းထည့်ေန ် စဉ်းစားနုိင်သည်။ ဥေမာအားပဖင့ ် သင်သည် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာအတွက် ေိငန်ှင့် ဂျဲနေ်ါ 

ထေ်တူကျသူ သ့ုိမဟုတ ်ေိငပ်ပောင်းထားပသာ အမျိုးသမီးများ၊ နှင့် ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှုအတွက် ေန့်ကျင်ဖက် ေိငက်ဲ့သို ့

ပေုမူပနထုိင်သူများ၊ ေိငတူ်ေိငက်ွဲ နှစ်မျိုးေံုးအား စိတ်ဝင်စားသူများ၊ သ့ုိမဟုတ ် ေိငကဲွ်ချစခ်ငသ်ူများ စသည်တို့ 

ေါဝင်သည့် ကဏ္ဍတစ်ခ ုေုေ်ပောင်နိုငသ်ည်။ ဝနပ်ောင်မှုများတွင် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများ 

အားေံုးေါဝငပ်စသည်ကို ပသချာပစပခင်း သ့ုိမဟုတ ် သင်၏ ဝန်ထမ်းများအား ေထမဦးေံုး သင်တန်းပေးပခင်းတုိ့ မေိှဘဲ 

ပဖစ်ေေ်မတ်ှတမ်းေုစံတွံင် ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှုနှင့် ကျား/မပေးော ဝိပသသေက္ခဏာေုိင်ော ကဏ္ဍတစ်ခကုို ပေါင်းထည့်ေန ်

ပေင်ေင်ပေးသားမှု မပေုေုေေ်ါနှင့်။ ေန့်ကျင်ဖက် ေိငက်ဲ့သ့ုိ ပေုမပူနထုိင်သူ၊ ေိငတူ်ေိငကဲွ် နှစ်မျိုးစေံုးအား 

စတ်ိဝင်စားသူ၊ သ့ုိမဟုတ ် ေိငပ်ပောင်းထားပသာ အမျိုးသမီ သ့ုိမဟုတ ် မိန်းကပေး တစ်ပယာက်သည် 

ပေစ်မှုကျူးေွနခံ်ေေျှင် ၎င်းတုိ၏့ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်မှုကို မှတ်တမ်းတင်ထားပခင်း မပေုေုေေ်ါနှင့်။   

GBVIMS intake form GBVIMS ပဖစ်ေေ်မှတ်တမ်းေံုစံသည် အသက်အေွယ်၊ မသန်စွမး်မှု နှင့် 

တုိင်းေင်းသားအချက်အေက်ကုိ ပကာက်ယူသည်။ 

အဓိကေုေပ်ောင်ချက်များ 

• အပပခအပနတုိင်းတွငမ်တူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များတွင် ကျား/မ ပေးော အပပခပေု

အကကမ်းဖက်မှု ပဖစ်ောွးပနသည်ဟု ယူေကာ အားေံုးေါဝင်ပသာ GBV တံုပ့ေနမ်ှုအစအီစဉ်ပေးေဲွပခင်းကုိ

အပကာင်အထည်ပဖာ်ေါ - ေထမေုံးအချက်အေက်ကုိ စပုောင်းေန် မပစာင့ေ်ိငု်းေါနှင့်။

• ဘာသာစကား၊ အသက်အေွယ်၊ စွမး်ေည်နငှ့ ် အမှုသည်၏ ဖံွ့ဖဖိုးမှုေိုငေ်ာစွမး်ေည် ေါဝင်ပသာ  

အသိပေးသပဘာတူညီမှု  ပဖာင်များသည် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ 

အသံုးပေုေန်အတွက် သင့်ပေျာ်ပအာင်  ပသချာ ပောင်ေွက်ေါ။

• အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ကဲွပေားမှုနငှ့ေ်တ်သက်၍ သတင်းအချက်အေက်ကို ေံုပခုံစွာ

သိမး်ယူနိုငေ်န ် စံပေပဖစ်ပသာ GBV ပဖစ်ေေ်မတ်ှတမ်းေုစံကံို အသံုးပေု၍ ပသာ့ခတ်ထားပသာဘီရုိ / စကားဝှက်ပဖင့်

ပေုေုေထ်ားပသာ  ပေတာပဘ့စ်တွင် ေျှို့ဝှက်စွာ သိမး်ေည်းေါ။

• ေက်ေှိအပပခအပနကုိ ခွပဲခားစိတ်ပဖာပခင်းကုိ အဖေီးသတ်ေန်နှင့် မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များအားပဖင့် ဝန်ပောင်မှု များအသံုးပေုပခင်းအပေါ် အပပခခံထားပသာ

အစီအစဉ်အကကံပေုချက်များကို တုိးတက်ပအာင ်ပောင်ေွက်ေန် GBV ပဖစ်ေေ်မှတ်တမ်းေံုစံတွင် စစုည်းထားပသာ

အချက်အေက်ကုိ အသံုးချေါ။

• မတူကွဲပေားပသာ ေိငစ်တ်ိတိမး်ညွှတ်သူများနှင့် ကျား/ မ ၀ိပသသေက္ခဏာေိှပသာ  အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များအတွက် ပနာက်ထေ်ပေတာအချက်များေါဝငသ်ည့် GBV ပဖစ်ေေ်မှတ်တမ်းေံုစံ အသံုးပေုပသာ

GBV တ့ံုပေနမ်ှုပောင်ေွက်သူများကုိ အားေံုးေါဝင်နိုငသ်ည့် GBV အစီအစဉအ်ား ေထမဦးစွာ ပေ့ကျင့်ပေးေမည်။
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• အစီအစဉ်နငှ့ ် အေည်အပသွးမီှပသာ ဝနပ်ောင်မှုများ ပေးောတွင ် တုိးတက်ပစဖုိေ့န်အတွက် GBV မှ

ေွတ်ပပမာက်ောပသာ အမျိုးသမီးများ နှင့ ်မိန်းကပေးငယ်များ၏ အချက်အေက်များကုိ ေံုပခုံစွာ ထိနး်သိမး်၍

ကျင့်ဝတ်ညီစွာ အသံုးပေုေန် ပသချာပစေါ။



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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ပေါင်းစေ်ညှိနှိုင်းပခင်း နှင့ ်စည်းရုံးေှုံ့ပော်ပခင်း87 

ါင်းစေ်ညိှနှိုငး်ပခင်းနှင့် စည်းရံုးေှုံ့ပော်ပခငး်သည် နီးကေ်စွာ ေက်နယွ်ပနဖေီး မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများ နှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအတွက် အေင်းအပမစ်များ၊ အပထာက်အေံံ့ နှင့ ် အစီအစဉ်များကို  အကျိုးေှိစွာ အသံုးချေန်ပစေန် 

ေည်ေွယ်သည်။ စည်းရံုးေှုှုံ့ပော်ပခငး်သည် GBV ေုေင်နး်ပောင်တာ တစပ်ေျှာက်တွင ် ေါဝငပ်နဖေီး 

အပေးပေါ်အပပခအပနများေိှ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအပေါ် အကကမ်းဖက်မှုကို ပပဖေှငး်ောတွင ် - 

ဖွဲ့စည်းေံုအေ၊ နည်းစနစ်အေ၊ ေုေပ်ောင်ချက်များ၏ ကကားဝင်ပောင်ေွက်ချက် အေင့်တုိင်းတွင် အပေးကကီးသည်။ 

အပေးပေါ်အပပခအပနတစ်ေေ်တွင်  စည်းရံုးေှုံ့ပော်ပခင်းအတွက် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ပဖစ်ေေ်များ 

နှင့် ပေတာများကုိ အသံုးပေုောတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များကုိ ကာကွယ်ေန ် ချမှတ်ထားပသာ  

ကျင့်ဝတ်ေိုငး်ေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက်များကုိ အပေးပေးေုိက်နာေန် ေုိအေ်၍ အပေးပေါ်အပပခအပနများတွင် GBV 

အစီအစဉ်၏ အန္တောယ်များကို ပေျှာ့ချေန် ေုိအေ်သည်။ မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ 

ေုိအေ်ချက်များကုိ အပေးပေးပဖာ်ပေေန် ပေတာများကုိ ခဲွထုတ်ောတငွ် ၎င်းပေတာသည်  တစ်စံုတစခ်ုကိ ု ပဖာ်ပေပခင်းမေိှေဲ  

ေံုပခုံစွာ ပဝမျှနုိင်သည်ကုိ စစ်ပေးေန် အပေးကကီးပနပသးသည်။ အမျိုးသမီးတစဦ်း (သိုမ့ဟုတ်) မိနက်ပေးတစ်ဦး၏ 

ပဖစ်တည်မှုအပကကာင်းကို အေွနအ်ပသးစိတ်စွာ ပဖာ်ပေပသာအခါ ပေစ်မှုကျူးေွနသ်ူမ ှ ၎င်းတ့ုိအား ပေန်ေည် အန္တောယ်ပေု 

ပစနုိင်သည်။ သ့ုိမဟုတ ်ေေ်ေွာအသုိင်းအဝုိင်းမှ စိတ်ေဏ်ောပေးပခင်းနှင့် ေုက္ခပောက်ပစနိငု်သည်။ 

အားေံုးေါဝင်သည့် ပေဿနာကုိ သုံးသေ်မှုေိငု်ော စည်ရံုးေှုံ့ပော်ပခင်း နည်းဗျူဟာကုိ ပေးေဲွနုိင်ေန ်  ပအာက်ေါ 

ပမးခွနး်များကုိ ထည့်သငွ်းေန ်စဉ်းစားေါ။ 

• ေူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင ် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများ နှင့ ် မိန်းကပေးငယ်များသည် မည်သို့ပသာ

ပေသာနာများကုိ ကကုံပတွ့ေသနည်း။

• အမျိုးသမီးများအတွက် အကကီးမားေံုး ဦးစားပေးမှုက ဘာေဲ။ ၎င်းသည် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီများ နှင့်

မိန်းကပေးငယ်များအတွက်ေည်း ထေ်တူပဖစ်ေါသေား။

• အဘယ့်ပကကာင့် ၎င်းသည် ပေသာနာပဖစ်ေသနည်း။

• ၎င်း ပေသာနာများကုိ ပပဖေှငး်ေန်နငှ့် အမျိုးသမီးများ (သ့ုိမဟုတ်) ေွတ်ပပမာက်ောသူများအား ကူညီေန်အတွက်

ဘာပတွ ေုေပ်ောင်ေန်ေုိအေ်ေါသနည်း။ ဤ ပပဖေှင်းနည်းသည် မတူကဲွပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များ အတွက်ေည်း အပထာက်အကူပဖစ်ေါသေား။

• မည်သည့် ပပဖေှငး်နည်းသည် ပအာင်ပမင်ပချအေိှေံုး ပဖစ်သနည်း။ ကျွနု်ေတုိ်သ့ည် အမျိုးသမီးများနှင့်

မိန်းကပေးငယ်များကုိ ပနာက်ကျချန်ထားခ့ဲသေား။

• အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ ေံုပခုံမှုကုိ အန္တောယ်မပဖစ်ပစမည့် စည်းရံုးေှုံ့ပော်ပခင်းနည်းေမ်းမှ

တစေ်င့် ၎င်းတ့ုိ၏ ေုိအေ်ချက်များကို သိေှိနားေည်ေန် မည်သို့ ပသချာပအာင် ေုေပ်ောင်မည်နည်း။

• အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များ၏ ေံုပခုံမှုကို အန္တောယ်မပဖစ်ပစမည့် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများ

နှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ေုိအေ်ချက်များအပေါ် စည်းရံုးေှုံ့ပော်ပခင်းေိငု်ော သတင်းစကား

အပကကာင်းအောကို မည်သ့ုိ ပသချာပအာင် ေုေပ်ောင်မည်နည်း။

• စည်းရံုးေှုံ့ပော်ပခင်း/ ပေါင်းစေ်ညှိနှိုင်းပခင်း ေက်သွယ်မှုမ ှ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များကုိ

မေည်ေွယ်ဘဲ အန္တောယ်ပဖစ်ပစနုိင်ပသာ အကျိုးေက်များ ေှိသေား။ ၎င်း အန္တောယ်များကုိ  ပေျှာ့ချနုိင်သေား။

87သင်ခန်းစာအေုိင်း (၁၄) အပေးပေါ်အပပခအပနများတွင် ပေါင်းစေ်ညိှနှိုင်းပခင်း နှင့ ် စည်ရံုးေှုံ့ပော်ပခင်း စာမျက်နှာ ၉၆-၁၀၄၊  GBV အပေးပေါ်အပပခအပန 

ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း နှင့ ်တုံပ့ေန်ပောင်ေွက်မှု သင်တန်းသားကုိင် ေက်စွဲစာအုေ်  https://gbvresponders.org/emergency-response-preparedness/emergency-

response-and-preparedness-training/ 
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ပနော အန့ံှေှ ိ ေူမှုအပပောင်းအေဲ ေှုေေ်ှားများကုိ ေက်နယွ်ပခင်းသည် အပေးပေါ်အပပခအပနများေိှ မတူကွဲပေားပသာ 

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအပေါ် ကျူးေွနသ်ည့် GBVကုိ ကုိင်တွယ်ပပဖေှင်းောတွင ်စည်းရံုးေှုံ့ပော်ပခငး်၏ 

အကျိုးသက်ပောက်မှုကို ပမင့်မားပစသည့် အားပကာင်းပသာ နည်းေမ်းတစခ်ုပဖစ်နုိင်သည်။ အပခားပသာ 

ေှုမှုအပပောင်းအေဲ ေှုေေ်ှားမှုများအား မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များအပေါ် GBV 

ကျူးေွနပ်ခင်းကုိ ထည့်သငွ်းစဉ်းစားေန် အခွင့်အေမ်းများကုိ ပဖစ်ပေါ်ပစ၍ ကပေးသူငယ်အခွင့်အပေး၊  

ေိငစ်တ်ိဝပိသသေက္ခဏာကွဲပေားမှု (LGBTQI)၊ အသက်အေွယ်ကကီးပခင်းနှင့် မသန်စွမး်ပဖစ်ပခင်းအပေါ် ၎င်းတုိက့ိုယ်ေိငု် 

စည်းရံုးေှုံ့ပော်ပခင်းတွင်  ဤ အပကကာင်းအောကုိ မီးပမှာင်းထုိးပေပစသည်။  

အဓိကေုေပ်ောင်ချက်များ 

• ေူထုေှုေေ်ှားမှုနငှ့ ် စည်းရံုးေှုံ့ပော်မှု ေုေပ်ောင်ချက်များသည် မတူူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

တက်ကကေှုေေ်ှားပသာ မိနး်ကပေးငယ်များကုိ ချိတ်ေက်ောတွင ် ကျင့်ဝတ်ညီ၍ ေံုပခုံစွာ ချိတ်ေက်ပစေန်

ပသချာပစေါ။

• ေေ်ေွာေူထု ပခါင်းပောင်မှု ဖွဲ့စည်းေံုများတွင ် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏

ကိုယ်စားပေုမှုကုိ အပထာက်အေ့ံပေးေါ။ ထုိပ့နာက် အမျိုးသမီးပခါင်းပောင်များအား အမျိုးသမီးအခွင့်အပေး၊

ဦးပောင်မှုစမွ်းေည်၊ ညိှနှိုငး်ပောင်ေွက်ပခင်းစမွ်းေည် နှင့် စကားပပောစွမ်းေည်ေိုငေ်ာတွင် စမွ်းေည်

တုိးတက်ေန်အတွက် အပထာက်အေံံ့ပေးေါ။88

• စည်းရံုးေှုံ့ပော်မှု ေုေပ်ောင်ချက်များပဖင့် ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ ပခါင်းပောင်များနှင့်  အေှူေှငမ်ျားကုိ

စည်းရံုးသိမး်သွငး်ပသာအခါ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးများ၏ အသံများ၊ ပဖစ်ေေ်များကုိ

ပသချာစွာ တင်ပေေါ။

• ပေသာနာကုိ စိစစသ်ုံးသေ်ပေ့ောပခင်းေိငု်ော စည်းရံုးေှုံ့ပော်မှု နည်းဗျူဟာတွင် မတူကွဲပေားပသာ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များအပေါ် သက်ပောက်ပနပသာ အတားအေီးများနှင့် အန္တောယ်များကုိ

ပဖာ်ပေေန်၊ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများ နှင့ ်မိန်းကပေးများထံမှ အပပဖများ ချပေသည်ကို ထင်ဟေ်ပစေါ။

• ပေသတွငး်၊ နုိင်ငတွံငး် (သို)့ နုိင်ငံတကာ စည်းရံုးေှု့ံပော်မှုေုိင်ော အစီေင်ခစံာ (သ့ုိ) ေွမဲျားတွင ်မတူကွဲပေားပသာ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ၏ ပေတာနှင့် ပဖစ်ေေ်များကုိ ကျင့်ဝတ်ညီ၍ ေံုပခုံစွာ အသုံးပေုကာ

၎င်းတုိ၏့ ဦးစားပေးမှုများနှင့် ေုိအေ်ချက်များကုိ ပဖာ်ပေေါ။

• ပေသတွငး်နှင့် နုိင်ငံတကာ အေင့်တွင ် မဟာမိတ်များကုိ သတ်မတ်ှပဖာ်ထုတ်၍ အေုေေု်ေပ်ောင်ောတငွ်

မသနစ်မွ်းသူ၊ ေိငစ်တ်ိဝပိသေက္ခဏာကွဲပေားသူ၊ အသက်အေွယ်ကကီးပသာသူ၊ ကပေးသူငယ်အခွင့်အပေးနှင့်

အပခားပသာ ေူမှုပေးေုိင်ော အပပောင်းအေဲ ေှုေေှ်ားသူများနှင့် ချိတ်ေက်ေုေပ်ောင်ေါ။

88  အမျိုးသမီးများ ေူးပေါင်းေါဝင်ပခင်း နှင့် စွမ်းေည်ပမင့်တင်ပခင်းအတွက်  GBV  အနိမ့်ေုံးစံနှုန်း ( မကကာမီ ထွကေိှ်မည်) 
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အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 

72 

အပေးပေါ်အပပခအပန ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း နှင့ ်အပေးပေါ်အစီအစဉ်ပေးေဲွပခင်း  

အပေးပေါ်အပပခအပနတွင် GBVကုိ ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းသည် နုိင်ငတံစခ် ု (သ့ုိမဟုတ်) ပေသတစ်ခအုပေါ် 

သက်ပောက်မှုေိှပစနိငု်ပသာ ေူသားချင်းစာနာမှုေိုငေ်ာ အကျေ်အတည်း အပပခအပနအမျိုးမျိုးေိှ အမျိုးသမီးများနှင့် 

မိန်းကပေးငယ်များအပေါ် အကကမ်းဖက်မှုကုိ တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ေန် ကကီးမားကျယ်ပေန့်ပသာ ကကိုတင်ပေင်ေင်မှု 

အစီအမံများ အေင့်သင့်ေှပိခင်းပဖင့် အသင့်ေှပိစေန် ေည်ေွယ်သည်။ ပထာက်ေံ့ေစ္စည်းများကုိ ကကိုတင်ပနောချထားပခင်းသည် 

အပေးကကီးပသာ  GBV ေိငု်ောကကိုတင်ပေင်ေင်ပခငး် ေှုေေ်ှားမှုတစခ်ုပဖစ်သည်။ ပေသတွင်း ပဖစ်ောွးပသာ 

အကျေ်အတည်းေဏ်ကို ကကုံပတွ့ပကာင်း ကကုံပတွ့နိငု်သည့် မတူကဲွပေားပသာ တုိင်းေင်းသားအုေစ်မုျားအတွက် 

အမျိူသမီးေစဉ်သုးံေစ္စည်းများေုိင်ော အပေ့အထများသည် ကွဲပေားမှုေှိသည် မေှိသည်ကို ဂုဏ်သိက္ခာ ကာကွယ်ပေးပသာ 

ေစ္စည်းအစံုအား သုိပေှာင်သမိ်းေည်းောချိနတွ်င် ထည့်သငွ်းစဉ်းစားေါ။ ရုိးေှငး်ပသာ သတင်းစကားများပဖင့် IEC 

ေစ္စည်းများ ပေင်ေင်ကာ အပေးပေါ်အပပခအပနတစေ်ေ်တွင် ဝန်ပောင်မှုများကုိ ေက်ေှမး်မီနုိင်ဖိုေ့န် 

တုိးပမှင့်ပောင်ေွက်ေါ။ မတူကွဲပေားပသာ တုိင်းေင်းသားအုေစ်မုျား၏ ဘာသာစကားနှင့်  အမျိုးသမီးများ၊ 

မိန်းကပေးငယ်များ၏ ရုေေ်ုမံျားတွင် အသက်အေွယ် အမျိုးမျိုးေိှပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေး၊ 

တုိင်းေင်းသားမျိုးနွယ်စုများ၊ မသနစ်မွ်းပသာသူများနှင့် ကျား/မ ဝိပသသေက္ခဏာ အမျိုးမျိုးေိှသမူျားအားေံုး ေါဝင်ပစေန် 

ပသချာပစေါ။ 

အပေးပေါ်အပပခအပနတစ်ေေ်အား တ့ံုပေနမ်ှုေုေပ်ောင်ောတွင် အေင်သင့်ပဖစ်ပစေန် GBVေိငု်ော 

ေုေပ်ောင်ပနသူများနှင့် မတူကွဲပေားပသာ ပေသခံအမျိုးသမီးအုေစ်မုျားကုိ သင်တန်းပေးပခင်းသည် အပေးကကီးပသာ 

GBVေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း ေှုေေ်ှားမှုတစခ်ုပဖစသ်ည်။ ၎င်းသည် အားေံုးေါဝင်ပသာ GBV အစီအစဉကုိ် 

အပကာင်အထည်ပဖာ်နိုငေ်န် အခွင့်အပေးတစ်ခ ု ေေိှပစသည်။ ကကီးမားပသာ ေူမှုပေးေိငု်ော အပပောင်းအေဲ 

ေှုေေ်ှားမှုများတွင ်အမျိုးသမီးအဖဲွ့များနှင့် ချိတ်ေက်ေုေပ်ောင်ေန် ပသချာပစေါ။ ဥေမာ မသန်စွမး်ပသာသူများအတွက် 

ေှုေေ်ှားပသာ အဖွဲ့အစည်းများ (သ့ုိမဟုတ)် ေိငစ်တ်ိဝပိသသေက္ခဏာကွဲပေားသူများ အခွင့်အပေးေုိင်ော ေုေပ်ောင်သည့် 

အဖွဲ့များ (သ့ုိမဟုတ)် ဘာသာပေးနှင့် တုိင်းေင်းသားမျိုးနွယ်စုေိုငေ်ာ အသုိင်းအဝန်းများထံ ချဉ်းကေ်၍ ၎င်းတုိတွ့င် 

အမျိုးသမီးအုေစ်မုျား၊ ေူငယ်အုေစ်မုျား (သ့ုိမဟုတ)် ေယ်ပကျာ်သက်အေွယ် မိန်းကပေးများအတွက် ဖုိေမ ် စသည်တုိ ့

ေှိမေှိ သိနိုငေ်န ်ေှာပဖွေါ။ 

အကယ်၍ အပေးပေါ်အပပခအပနတစ်ခု ပဖစ်ောွးေျှင် ပနောချထားနုိင်ပသာ GBV တ့ံုပေန်ပောင်ေွက်ပခင်းအဖဲွ့ကို ကကိုတင် 

သင်တန်းပေးပခင်းပဖင့် အဖဲွ့အစည်းအများစုသည် ၎င်းတုိ၏့ ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း ေှုေေ်ှားမှုများကုိ ပေငေ်င်ထားနိငု်သည်။ 

သင်၏ GBV တ့ံုပေနပ်ောင်ေွက်ပခင်းအဖဲွ့တွင် မတူကွဲပေားမှုကို စံထားပခင်းသည် အပေးကကီးေါသည်။ အဖွဲ့ ကုိ 

စမီံခန့်ခွဲေန်အတွက် အမျိုးသမီးများကုိ ေူးပေါင်းေါဝင်ပစကာ မတူကွဲပေားပသာ ပနာက်ခမံျားမှောပသာ ဝန်ပောင်မှုများကုိ 

ပေးနုိင်ေန် ပသချာပစေါ။ 

89 သင်ခန်းစာအေိုင်း ၁၅။ အပေးပေါ်အပပခအပနတွင် ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်း။ စာမျက်နှာ ၁၀၆ - ၁၁၀။ အပေးပေါ်အပပခအပနတွင် GBVကုိ 

ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တ့ံုပေန်ပောင်ေွကပ်ခင်းေိုင်ော သင်တန်းသား ေက်စွဲစာအုေ် https://gbvresponders.org/emergency-response-

preparedness/emergency-response-and-preparedness-training/ 



အပေးပေါ် အပပခအပနတွင ်GBV ေုိင်ော ကကိုတင်ပေင်ေင်ပခင်းနှင့် တံုပ့ေန်ပောင်ေွက်ပခငး် ေံုစံအစု ံ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ အားေံုး ေါဝင်ေုေပ်ောင်ပစပခင်းေုိင်ော ေမ်းညွှနခ်ျက် မှတ်စု 
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အဓိက ေုေပ်ောင်ချက်များ 

• အပေးပေါ်အပပခအပနတွင် ဝနထ်မ်းများပနောချထားပေးေုိင်ော ကိေိယာတန်ောေော/ ေစ္စည်းများ

စစ်ပေးမှုစာေင်းကုိ ပေန်ေည်သုးံသေ်ကာ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ပေးပသာ ေစ္စည်းများနှင့် IEC ေစ္စည်းများ

အေါအဝင ် မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကပေးငယ်များ ေက်ေှမး်မီနုိင်ပသာ

ပထာက်ေ့ံေစ္စည်းများကုိ သိုပေှာင်သမိ်းေည်းထားေန် ပသချာပစေါ။

• အကျေ်အတည်း ပဖစ်ပေါ်နိငု်ပချေိှပသာ ပေသများတွင် အမျိုးသမီးအုေစ်မုျားနှင့် အမျိုးသမီးဦးပောင်ပသာ

အဖွဲ့အစည်းများကုိ သင်တန်းပေးပသာအခါ မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များကုိ

ေါဝင်ပစ၍ ၎င်းတုိက့ို အကူအညီပေးပသာ အုေစ်မုျားကုိ သတ်မတ်ှပဖာ်ထုတ်ကာ သင်တန်းပေးေါ။

• အကျေ်အတည်း ပဖစ်ပေါ်နိငု်ပစပသာ ပေသေိှ ကျန်းမာပေးေုေသ်ားများ၊ ေူမှုပေးဝန်ထမ်းများနှင့် GBV

ကိုင်တွယ်ပပဖေှငး်သူများအား ကကိုတင်ပေင်ေင်မှု သင်တန်းများပေးေန် အပကာင်အထည်ပဖာ်ပသာအခါ

တုိ်င်းေင်းသား မျိုးနွယ်စုများနှင့် ဘာသာစကားများ၊ အသက်အေွယ်များ၊ မသန်စွမး်ပသာ အမျိုးသမီးများနှင့်

ကျား၊မပေးော ကဲွပေားမှုှေှိပသာ ပေသခံ ဝနပ်ောင်မှုပေးသူများတ့ုိထံမှ အမျိုးသမီး ဝနပ်ောင်မှုပေးသူများနှင့်

ချိတ်ေက်ပောင်ေွက်ေန် ေည်ေွယ်သည်။

• ဝနပ်ောင်မှုပေ ပပမေံုပေးေဲွပခင်း ေှုေေ်ှားမှုများကုိ ကကိုတင်ပေင်ေင် ပောင်ေွက်ပသာအခါ ပေသအပပခအပနအေ

မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကပေးငယ်များ၏ ေုိအေ်ချက်မှုများနှင့် ကိုက်ညီမှုေှိပစေန် ကနဦး

ေုေပ်ောင်ချက်များကုိ ထေ်ထည့်ကာ ေက်ေှမး်မီပခင်း ေိှ/မေှိကိ ု သိနိုငေ်န် ညွှနး်ေို့မှုေမ်းပကကာင်းအား

ပေန်ေည်သုံးသေ်ေန ်ပသချာပစေါ။

• မတူကွဲပေားပသာ အမျိုးသမီးများ၊ မိနး်ကပေးငယ်များနှင့် ထိပတွ့မှုေှပိသာ အဖဲွ့အစည်းများ၊ ေူမှုပေးေုိင်ော

အပပောင်းအေဲကို ေုေပ်ောင်ပနပသာ ပေသခံ အုေ်စုများနှင့် ညွှနး်ေို့မှုေမ်းပကကာင်းကုိ ပဝမျှပစေန် ပသချာပစေါ။

• အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များအတွက် အားေံုးေါဝင်ပသာ GBV တ့ံုပေနမ်ှု အစီအစဉ်ကိ ု ေံုပောက်စွာ

ပေးနုိင်ေန်အတွက် အေင်းအပမစ်များ ပောက်ေှိပအာင် ပသချာပစေန် သင်၏ ကကိုတင်ပေင်ေင်မှု ဘတ်ဂျက်ကုိ

ပေန်ေည်သုံးသေ်ေါ။

• မတူကွဲပေားပသာ ပနာက်ခေံှိသည့် ဝနထ်မ်းများအတွက် အန္တောယ်၊ ေံုပခုံမှုနှင့် ပဘးကင်းေံုပခုံပေးေုိင်ော

စိုးေိမေ်ူေန်မှုများကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ပေုပေင်ေါ။ ပေသာနာများကုိ သတ်မတ်ှပဖာ်ထုတ်ပသာအခါ

အမျိုးသမီးများနှင့် မိနး်ကပေးငယ်များသ့ုိ အားေံုးေါဝင်ပသာ ဝန်ပောင်မှုပေးောတွင် ေောေ်ပဖစ်ပေါ်ပစပသာ

အမှန်ပေင်ေင်ပေးသည့် ေုေပ်ောင်ချက် ပဖစ်ပစေါ။

• ဝနထ်မ်းများကုိ အပေးပေါ်အပပခအပနတွင် GBVကို ကကိုတင်ပေငေ်ငပ်ခင်းနှင့် တံုပ့ေနပ်ောင်ေွက်ပခင်း

သင်တန်းပေးောတွင ် မတူကွဲပေားမှုနငှ့ ် အားေံုးေါဝင်ပောင်ေွက်ပခငး်ကုိ ေှငး်ေင်းအသိပေးမှုကုိ

ထည့်သငွ်းေုေပ်ောင်ေါ။




