
 

   
 

က  ျားမအခပြေပ ြုအကကမ်ျားဖက်မှုဆ ိုငရ်  ကက ြုတငပ် ငဆ်ငြ်ေ က်နငှုံ့ ်တ ို ုံ့ပ န်မှု 

အခပြေအခနတငွ ်အမ  ြုျားသမ ျားအြွေငုံ့်အခရျားဆ ိုငရ်  အဖွ ွဲ့အစညျ်ားမ  ျား၊ 

ကွန်ယက်မ  ျားနငှုံ့ ်အမ  ြုျားသမ ျားအခရျားဆ ိုငရ်  မ တဖ်က်မှုမ  ျားအတကွ် 

ခအ ငပ်မငမ်ှုမ  ျားနငှုံ့ ်အြွေငုံ့်အလမ်ျားမ  ျား  

ခလုံ့လ မှုအက ဥျ်ားြေ ြု ်

မ တ်ဆက်ပြေငျ်ားနှငုံ့် အခကက ငျ်ားအရ  

The Building Local Thinking Global (BLTG) စီမံကိန််းသည် ၃ နစ်ှ လုပ်ငန််းစီမံချက်ဖြစ်ပပီ်း အဖပညဖ်ပည်ဆိုငရ်ာ အကူအညပီပ်းပရ်း 

ပကာ်မတီ၏ ပ်ူးပပေါင််းပဆာငရွ်က်မှုဖြင  ် အပမရိကနဖ်ပညပ် ာငစ်ဌုာန - လူဦ်းပရ၊ ဒကုခသည်မျာ်းနငှ  ် လူ၀ငမ်ှုကကီ်းကကပ်ပရ်းဗျျူရုိ မ ှ ရနပံ်ပုင ွ

ပံ ပိ်ုးပသာ စီမံချက်ဖြစ်ပေါသည။် ဤစီမံကိန််းသည ်အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ အမျိ ်းသမီ်းဦ်းပဆာငပ်သာ နိငုင်လံံု်းဆိုငရ်ာ 

နငှ  ် ပဒသနတရဆိုငရ်ာကွနယ်က်မျာ်းကို နည််းပညာဆိုငရ်ာ အရင််းအဖမစ်မျာ်းပံ ပိ်ုးဖခင််းနငှ  ် ကျာ်းမအပဖခဖပ အကကမ််းြက်မှု အပရ်းပပေါ်ကာလ (GBV) 

ဆိုငရ်ာ ကကိ တငဖ်ပငဆ်ငမ်ှုနငှ  ် တံု  ဖပနပ်ဆာငရွ်က်မှုလုပ်ငန််းမျာ်းကို ပ ာက်ပံ ပပ်းပေါသည။် BLTG စီမံကိန််းသည ် ပဒသခံအပဖခဖပ  အမျိ ်းသမီ်း 

အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ အပရ်းပေါပသာ အခန််းကဏ္ဍမသှည ် ကမဘာလံု်းဆိုငရ်ာ ကတိက၀တ်မျာ်းသို  1   ချ ွဲ့ ငွန်ိငုရ်န ် ကူညပံီ ပိ်ုးမှုပပ်းရာတွင် 2  

ကကိ ်းပမ််းပဆာငရွ်က်ပေါသည။် အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ် မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းသည ် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ပစာင ပ် ှာက်ရာတွင ် အဓိကပေါ၀ငသ်ူမျာ်း 

ဖြစ်ပနပသာပကကာင  ် အပရ်းအပပေါ်ကာလ GBV လုပ်ငန််းအစီအစဥ်အတွက် ကာကွယ်ပစာင ပ် ှာက်မှု အနတရာယ်မျာ်းနငှ  ် ပဖြ ှင််းမည ် 

နည််းလမ််းမျာ်းကို ပြာ် တု်ဖခင််းလုပ်ငန််းစဥ်တွင ်တက်ကကပသာ မိတ်ြက်မျာ်းဖြစ်ပနသညက်ို ပတွွဲ့  ှိရပေါသည။်  BLTG စီမံကိန််းသည ်အပရ်းပပေါ် 

အပဖခအပနတွင ် ၀နပ်ဆာငမ်ှုမျာ်းကို လက်လှမ််းမီရနအ်တွက် အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ် မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်း၏ ပ်ူးပပေါင််းပေါ၀ငမ်ှုကို ပသချာပစရန၊် 

ပိမိုပုကာင််းမနွပ်သာ GBV လုပ်ငန််းအစီအစဥ် ရလဒမ်ျာ်း ရ ှိပစရနအ်လို  ငာှ ၀နပ်ဆာငမ်ှုလက်လှမ််းမီရန၊် အခက်ခ ဆံု်းပသာ အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်

မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းအတွက် လံုဖခံ မှုနငှ  ် ဂုဏသ်ကိခာ ှိပသာ GBV ၀နပ်ဆာငမ်ှုမျာ်း ပံ ပိ်ုးပပ်းနိငုရ်န၊် ကဏ္ဍပပေါင််းစံအုာ်း  ည သ်ွင််းစဥ််းစာ်း 

ချဥ််းကပ်မှုကို တစ်ချိနတ်ည််းတွင ် ပသချာမှု ှိပစရန ် အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ် ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ  ် ကွနယ်က်မျာ်းကို ပ ာက်ပံ ကူညပီပ်း 

ပေါသည။် BLTG စီမံကိန််းသည် ၂၀၁၇ ခုနစ်ှ စက်တငဘ်ာလ မ ှ ၂၀၂၁ ခုနစ်ှ ဇနန်၀ေါရီလ အ  ိ ပဒသ သံု်းခု (အာ ှ၊ အပ ှ ွဲ့အာြရိကနငှ  ်

အပ ှ ွဲ့အလယ်ပိုင််း ပဒသ)  ှိ နိငုင်ပံပေါင််း ၁၈ နိငုင် ံှိ အြွ ွဲ့အစည််းပပေါင််း ၅၁ ြွ ွဲ့ နငှ အ်တူ လက်တွ အပကာငအ် ညပ်ြာ် ပဆာငရွ်က်ခ  ပေါသည။် 

BLTG စီမံကိန််းအာ်း Akina Mama wa Afrika ၊ GBV Prevention Network၊ Gender Equality Network – ဖမနမ်ာ, အဖပညဖ်ပညဆ်ိုငရ်ာ 

အကူအည ီပပ်းပရ်းပကာ်မတီ၊ El-Karama, the Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa နငှ  ်အဖပညဖ်ပည်ဆိုငရ်ာ အမျိ ်းသမီ်းမျာ်း 

ပငမ်ိ်းချမ််းပရ်းစငတ်ာ စသည ်အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းမ ှ ကိုယ်စာ်းလှယ်မျာ်းဖြင  ် ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီကို ြွ ွဲ့စည််းတညပ် ာငခ်  ပေါသည။် ဦ်းပဆာင ်

                                                                 
1 ကမ္ဘာ့လူသဘားချငာ်းစဘနဘထထဘက်ထဘားမှုဆ ိုငရ်ဘ ထ ပ်သ ားအစညာ်းအထ ားတွင ်အမျ  ားသမ ားမျဘားနငှာ့မ် နာ်းကထလားမျဘားအတကွ ်အဓ ကကတ က တင် ားခို၊ Grand 

Bargain၊ အထရားထပေါ်အထ ခအထနမျဘားတငွ ်GBV ကဘကွယထ်စဘငာ့ထ် ှဘက်မှု၊ ထရ ညှတ်ညတ် ာ့ခ ိုငမ်မြဲထသဘ ဖွ ွံ့ မဖ  ားထရားရညမှ်နာ်းချက်မျဘား (SDG) အမျ  ားသမ ားမျဘား၊ 

မင မ်ားချမ်ားထရားနငှာ့လ် ို ခ  ထရား (WPS) အစ အစဉ်မျဘားအထပေါ် လှုပ် ဘှားထဆဘငရွ်ကရ်န ်ထခေါ်ယမူှုစသည်) 
2 International Rescue Committee, အ ပည ်ပညဆ် ိုငရ်ဘ အကအူည ထပားထရားအဖွြဲွံ့၊ အထရားထပေါ် အထ ခအထနမျဘား၌ ကျဘား/မ အထ ခ ပ အကကမ်ားဖက်မှုအဘား 

တ ို ာ့ ပနထ်ဆဘငရွ်က် ခငာ်းက ို ထေသတွငာ်းအသ ိုား ပ န ိုငထ်အဘင ်ဖနတ် ား ခငာ်း, စက်တငဘ်ဘ ၂၀၁၇, p6. 

https://www.akinamamawaafrika.org/
http://preventgbvafrica.org/
https://www.genmyanmar.org/
http://www.el-karama.org/
https://sihanet.org/


 

   
 

ပကာ်မတီ အြွ ွဲ့၀ငမ်ျာ်းသည ်အ ပရ်းပပေါ်အပဖခအပနမျာ်းတွင ်GBV တံု  ဖပနပ်ဆာငရွ်က်မှု အာ်းပကာင််းလာပစရနန်ငှ  ်အမျိ ်းသမီ်း၀ေါဒ အပတွ်းအဖမင ်

နငှ  ်အမအူကျင မ် ှအပဖခခံပသာ လုပ်ငန််းနည််းလမ််းမျာ်းကို ပြာ် တု်သတ်မတှ်ရန ်လုပ်ပဆာငခ်  ပေါသည။်  

လွနခ်  ပသာသံု်းနစ်ှတာကာလအတွင််း BLTG စီမံကိန််းသည် အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ  ် ကွနယ်က်မျာ်းမှ 

အပရ်းပပေါ်ကာလ GBV ဆိုငရ်ာ ကကိ တငဖ်ပငဆ်ငမ်ှုနငှ  ် တံု  ဖပနပ်ဆာငရွ်က်မှု သငတ်န််းနည််းဖပမျာ်း စုစည််းဖခင််း အပေါအ၀င ် အမျိ ်းမျိ ်းပသာ 

လုပ် ှာ်းမှုမျာ်း မတှဆင  ် အမျိ ်းသမီ်း၀ေါဒ 

တနြိ်ု်းမျာ်းနငှ  ်မိတ်ြက် လုပ်ပဆာငဖ်ခင််း 

ကို အပလ်း ာ်း လုပ်ပဆာငခ်  ပေါသည။် 

ဤစစုည််းမှုသည ် GBV လှုပ် ှာ်းသူမျာ်း 

အာ်း ၎င််းတို  နငှ  ် သက်ဆိုငရ်ာနယ်ပယ် 

မျာ်းတွင ် ပလ လာသငယ်ူမှုမျာ်းကို 

လက်ပတွွဲ့ကျင သ်ံု်းရန၊် deep-dive 

အလုပ်ရုံပဆွ်းပန်ွးမှုမျာ်းမတှဆင  ်  ှိနငှ  ်

ပပီ်းပသာ အသိပညာ ဗဟုသုတမျာ်းကို 

ဖမြှင တ်ငရ်နန်ငှ  ် ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်း 

မရ ှိပသာ သ်ီးဖခာ်း အုပ်စမုျာ်းအတွက် 

လက်လှမ််းမီမှု တို်းတက်ရ ှိပစရန ် ပံ ပိ်ုး 

ကူညပီပ်းသည။် BLTG စီမံကိန််းသည် 

လံုဖခံ စိတ်ချရပသာ GBV ၀နပ်ဆာငမ်ှုမျာ်းနငှ  ်အဓိပပာယ် ှိပသာ ပ်ူးပပေါင််း ပေါ၀ငပ်ဆာငရွ်က်မှု တို်းဖမြှင လ်ာပစရန ်ရညရွ်ယ်ပသာ လုပ်ငန််းအပကာင ်

အ ညပ်ြာ်ပဆာငမ်ှုမျာ်းကို ပံ ပို်းကူညရီန ်ပငသွာ်း ပ ာက်ပံ ပပ်းဖခင််းကိုလည််း လုပ်ပဆာငပ်ေါသည။် အချ ပ်အာ်းဖြင  ်BLTG စီမံကိန််း သည ်GBV 

ဆိုငရ်ာဝနပ်ဆာငမ်ှု ပပ်းပနပသာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ COVID-19 အနတရာယ်ပလျာ ချပရ်း တိုင််းတာချက်က  သို  ပသာ အပရ်းပပေါ်ကာလ အတွင််း GBV 

ဆိုငရ်ာ ကကိ တငဖ်ပငဆ်ငမ်ှုနငှ  ် တံု  ဖပနပ်ဆာငရွ်က်မှုဆိုငရ်ာ လက်လှမ််းမီ ရ ှိနိငုပ်သာ အရင််းအဖမစ်မျာ်းနငှ  ် ပစစည််းမျာ်းကို မ  ပဝဖခင််း အပေါအဝင ်

ကမဘာလံု်းဆိုငရ်ာ သငယ်ူမှုရပ်ဝန််းကို စီမံကိန််းအြွ ွဲ့၀ငမ်ျာ်းအတွက် တညပ် ာငန်ိငုခ်  ပေါသည။် ဤလုပ်ငန််းတစ်ပလ ာက်လံု်းတွင ် BLTG စီမံကိန််း 

သည ် အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ် မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းအာ်း တာဝနခ်ံယူမှုနငှ ပ်တ်သက်ပသာ ခိုငမ်ာအာ်းပကာင််းပသာ တက်ကကလှုပ် ှာ်းမှု အပဖခဖပ  

အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်း တက်ကကလှုပ် ှာ်းသူမျာ်း၏ ကျွမ််းကျငမ်ှုကို တနြိ်ု်း ာ်းနာ်းပ ာငပ်ပ်းသည  ် လူသာ်းချင််းစာနာ ပ ာက် ာ်းမှုဆိုငရ်ာ 

လှုပ်ပဆာငမ်ှုအတွက် ပမ ာ်မနှ််းခ  ပေါသည။်   ို  အဖပင ်စီမံကိန််းသည ်အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းအပပေါ် အကကမ််းြက်မှု ဆန  က်ျငပ်ရ်း (VAWG) လုပ်ငန််းမျာ်း 

လုပ်ပဆာငပ်နပသာ အရပ်ဘက်အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းကို ဦ်းတညပ်သာ စမ်ွ်းပဆာငရ်ညဖ်မြှင တ်ငဖ်ခင််းလုပ်ငန််းမျာ်းကို ဦ်းစာ်းပပ်း သတ်မတှ် 

ပြာ် တု်ခ  သည။် ယင််းလုပ်ငန််းမျာ်းသည ်မိတ်ြက်အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ အပရ်းပပေါ်အပဖခအပနမျာ်းတွင ်  GBV ကကိ တငဖ်ပငဆ်ငမ်ှုနငှ  ်ဝနပ်ဆာငမ်ှု 

ပပ်းဖခင််းအပပေါ် နည််းပညာ ကျွမ််းကျငမ်ှုနငှ  ် ယံုကကည်မှု ှိဖခင််း၊  အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ် မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်း၏ မတူကွ ဖပာ်းပသာ အသက်အရွယ်၊ 

စမ်ွ်းပဆာငရ်ည၊် သွငဖ်ပငလ်ကခဏာ၊ ယဥ်ပကျ်းမှုနငှ  ်ကို်းကွယ်ယံုကကညမ်ှုအလိုက် အရညအ်ပသွ်းဖပည ဝ်ပသာ ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်း လက်လှမ််းမီရ ှိမှု 

ဖမြှင မ်ာ်းလာဖခင််း၊ စည််းလံု်းညညွီတ်စာွ တက်ကကလှုပ် ှာ်းမှုကို ြနတ်ီ်းဖခင််းနငှ  ် အဓိပပာယ်ဖပည ဝ်ပသာ လှုပ် ှာ်းမှုမျာ်း လုပ်ပဆာငန်ိငုရ်နအ်တွက် 

ပံ ပိ်ုးပပ်းပေါသည။်  

ပုံ ၁. နိငုင်မှံ  BLTGမိတြ်က်မျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းအာ်း ပတွွဲ့ဆံပုမ်းဖမန််း ာ်းပသာ အပရအတကွ်   



 

   
 

ဤပလ လာမှုအကျဥ််းချ ပ်သည် စီမံကိန််း၏ ပအာငဖ်မငမ်ှုမျာ်း၊ အခက်အခ မျာ်း နငှ  ် အခွင အ်လမ််းမျာ်းကို ပလ လာဆန််းစစ်နိငုရ်နအ်တွက ်

စီမံကိန််းတတိယနစ်ှတွင ်ဖပ လုပ်ပသာ    အဆံု်းသတ်အက ဖြတ်ဖခင််း (EA) အနစ်ှချ ပ်ကို  ှင််းလင််းတငဖ်ပ ာ်း ပေါသည။်       

(၁) အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအတွင််း 

အပရ်းပပေါ်  ကာလ GBV ဆိုငရ်ာ ကကိ တငဖ်ပငဆ်ငမ်ှုနငှ  ်တံု  ဖပန ်

ပဆာငရွ်က်မှု နယ်ပယ်တွင ် ှိနငှ ပ်ပီ်းပသာ အသိပညာ၊ 

ဗဟုသုတနငှ  ်စမ်ွ်းပဆာင ်ရညမ်ျာ်း တညပ်ဆာက်ဖခင််းနငှ  ်

ပလ လာဖခင််း။ 

(၂) မတူကွ ဖပာ်းပသာ ဝိပသသလကခဏာ ှိ အမျိ ်းသမီ်းနငှ  ်

မိန််းကပလ်း ငယ်မျာ်း ပေါဝငသ်ည  ်BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း၏ 

လိုက်ပလျာ ညပီ ွမှု ှိပသာ GBV ဆိုငရ်ာ 

ကကိ တငဖ်ပငဆ်ငမ်ှုနငှ  ်တံု  ဖပန ်ပဆာငရွ်က်မှု လုပ်ငန််းမျာ်းနငှ  ်

(၃) အဖပညဖ်ပညဆ်ိုငရ်ာ အစိ်ုးရမဟုတ်ပသာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း 

(INGOs) နငှ  ်အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ 

အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းကကာ်း ှိ အမျိ ်းသမီ်း ဆိုငရ်ာ 

မိတ်ြက်လုပ်ပဆာငဖ်ခင််း။  

အရင််းအဖမစမ်ျာ်း 

အရညအ်ခသျွား အခရအတကွ ်

BLTG  အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်

တစဦ််းချင််းအငတ်ာဗျျူ်း 

ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတ ီ

အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း 

N=11 

ဦ်းတညအ်ုပ်စ ု

ပဆ်ွးပန်ွးပွ မျာ်း 

 

 

 

 

အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း၊ ဦ်းပဆာင ်

ပကာ်မတဝီငမ်ျာ်းနငှ  ်

ဦ်းတညအ်ုပ်စ ု

ပဆ်ွးပန်ွးပွ မျာ်း 

N=13 

ပရ်းသာ်းပြာ်ဖပ 

 ာ်းပသာ 

တံု  ဖပနစ်ာတမ််း 

အငတ်ာဗျျူ်း 

ပမ်းခနွ််းမျာ်းကိ ု

ပရ်းသာ်းပြာ်ဖပချက ်

N=2 

သကတ်ရွူယတ် ူ

သပဘာ ာ်းဆိငုရ်ာ  

စစတ်မ််း 

 

GBV 

တကက်ကလှုပ် ှာ်း 

သမူျာ်း၊BLTG  

အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်

ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတဝီင ်

မျာ်း  

N=796   

အကျိ ်းခစံာ်းခငွ  ်ှိသ ူ

စစတ်မ််း 

အမျိ ်းသမီ်းနငှ  ်

မနိ််းကပလ်းငယမ်ျာ်း 

N=206 

အတညဖ်ပ ဖခင််းအပိငု််း  အတညဖ်ပ ဖခင််းအပိငု််း (n=8) + ခရျားသ ျားထ ျားခသ  တ ို ုံ့ပ န်အကက ပ ြုြေ က ်

အဓ က ခလုံ့လ ရန် ခများြေွန်ျားမ  ျား 

၁။ BLTG စီမံကနိ််းနငှ  ်ပတသ်က၍် မိတြ်ကအ်ြွ ွဲ့ အစည််းမျာ်းမှ အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်

မိန််းကပလ်းငယမ်ျာ်းအတကွ ် GBV အပရ်းပပေါ် ကက ိတငဖ်ပငဆ်ငမ်ှု နငှ  ်တံု  ဖပန ်ပဆာငရွ်ကမ်ှု၏ 

ပအာငဖ်မငပ်သာ အစီအစဥအ်ဖြစ်  မညသ်ည  ်အချကမ်ျာ်းက ပြာ်ဖပ ာ်းပေါသနည််း။ 

၂။ BLTG စီမံကနိ််းမှ မညသ်ည အ်ချကမ်ျာ်းက မတကူွ ဖပာ်းပသာ ဝပိသသ လကခဏာ ှိ 

အမျိ ်းသမီ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယမ်ျာ်း၏  လိအုပ်ချကမ်ျာ်းကိ ုဖြည ဆ်ည််းပပ်းနိငုရ်န ် WRO ၏  

စွမ််းပဆာငရ်ည ်ပံ ပိ်ုးမှုကိ ုပအာငဖ်မငစ်ွာ လယွက်ပူချာပမွွဲ့ပစခ  သနည််း။  

၃။ BLTG မိတြ်ကမ်ျာ်းအပနဖြင  ်WRO နငှ  ်INGOs မျာ်းကကာ်း ပအာငဖ်မငပ်သာ 

အမျိ ်းသမီ်းဆိငုရ်ာ မိတြ်ကဖ်ပ ဖခင််းတငွ ်မညသ်ည အ်ချက်မျာ်းက အပရ်းကက်ီးဆံ်ုး 

အချကမ်ျာ်းဖြစသ်ညဟ် ု ငဖ်မငသ်နည််း။  

၄။ BLTG မိတြ်ကမ်ျာ်းနငှ  ်BLTG စမီံကနိ််းဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတသီည ်ပဒသခံ WRO နငှ  ်INGOs 

မျာ်းကကာ်း ပရ ှညခ်ိငုမ်ာသည  ်အမျိ ်းသမီ်းဆိငုရ်ာ မိတြ်ကမ်ှု ကိ ုတညပ်ဆာကရ်န ် မညသ်ည  ်

နည််းလမ််းမျာ်းက အပကာင််းဆံ်ုး ဖြစသ်ညဟ် ု ငဖ်မငပ်ေါသနည််း။  



 

   
 

ဤအက ဖြတ်ဖခင််းသည ်EA ရညရွ်ယ်ချက်မျာ်းကို ရှုပ ာင ပ်ပေါင််းစံမု ှနာ်းလညပ်စရနအ်တွက်  ှိနငှ ပ်ပီ်းပသာ အပရအတွက်ဆိုငရ်ာ စီမံကိန််း 

ပဒတာမျာ်းအပပေါ် တစ်ဆင ခ်ံ ဆန််းစစ်ချက်နငှ အ်တူ အရညအ်ပသွ်းဆိုငရ်ာ နည််းလမ််းမျာ်းကိုလည််း ပပေါင််းစပ် ာ်းပေါသည။် ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ 

ပအာက်တိုဘာလနငှ  ်နိဝုငဘ်ာလတွင ်စီမံကိန််းနည််းပညာ ှငမ်ှ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း3 နငှ  ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်း4နငှ အ်တူ ဦ်းတညအ်ုပ်စ ု

ပဆွ်းပန်ွးပွ  ၂ ကကိမ် နငှ  ်အရည်အပသွ်းဆိုငရ်ာ အငတ်ာဗျျူ်း ၁၁ ကကိမ်ကို ဖပ လုပ်နိငုခ်  သည။် ဤအချိနအ်ပတာအတွင််းတွင ်ပစာင က်ကပ် 

ပလ လာဖခင််း၊ ဖပနလ်ညသ်ံု်းသပ်ဖခင််းနငှ  ်သငယ်ူပလ လာဖခင််း အြွ ွဲ့ (MEL) သည ်အမျိ ်းသမီ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းမ ှအာ်းလံု်းပေါဝငန်ိငုသ်ည  ်

စစ်တမ််း ၂၀၆ ခု နငှ  ်ပဒသခံ GBV တက်ကကလှုပ် ှာ်းသူ ၁၆၄ ဦ်း၏ သက်တူရွယ်တူ သ ပဘာ ာ်းဆိုငရ်ာ စစ်တမ််းမျာ်း ၇၉၆ ပစာင ်မျာ်းကို 

တစ်ပပိ ငန်က်တည််း ပကာက်ယူမှုမျာ်းကို ဖပ လုပ်ခ  ပေါသည။်  BLTG စီမံကိန််း၏ လမ််းညွှနခ်ျက်စည််းမျဥ််းမျာ်းနငှ အ်ည ီကျာ်း/မတန််းတူ 

အခွင အ်ပရ်းရ ှိမှုဝေါဒ နငှ  ်လှုပ် ှာ်းပဖပာင််းလ ပရ်းဝေါဒမျာ်းက EA ကို ပမာင််းနငှပ်ေါသည။်  ို  ပကကာင  ်EA သည ်လက်ပတွွဲ့ ဖြစ်ပနပသာ 

သတင််းအချက်အလက် အသံု်းဖပ မှုကို ဦ်းစာ်းပပ်းသတ်မတှ်ဖခင််း၊ ပလ လာဆန််းစစ်မှု လုပ်ငန််းစဥ်မျာ်း၊ ပ်ူးပပေါင််းပေါဝငမ်ှုနငှ  ်တံု  ဖပနမ်ှု ှိပသာ 

ပဒတာပကာက်ယူဖခင််း စသည်တို  ကို ပပေါင််းစပ် ာ်းသည။် သို  ပေါပသာ်လည််း ပအာက်တွင ် ှင််းလင််းပြာ်ဖပ ာ်းသည ်အတိုင််း ကန  သ်တ်ချက် 

မျာ်းလည််း  ှိပနပေါသည။် COVID-19 ကူ်းစက်ပရာဂေါပကကာင  ်အမျာ်းအဖပာ်းပေါဝငန်ိငုပ်သာ လူဦ်းပရကို ကန  သ်တ်ခံရဖခင််းပကကာင  ် 

ဤလုပ်ငန််းစဥ်မျာ်းမ ှပတွွဲ့  ှိချက်မျာ်းသည ်စီမံကိန််းစက်ဝန််းတွင ်ပေါဝငပ်နပသာ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းအာ်းလံု်း၏ သပဘာ ာ်းအဖမငမ်ျာ်းကို 

ကိုယ်စာ်းဖပ ရန ်မဖြစ်နိငုပ်ပ။ ဤအကျဥ််းချ ပ်တွင ်အဓိကသတင််းအချက်အလက်နငှ  ်ပတွွဲ့  ှိချက်မျာ်းကို အနစ်ှချ ပ်ပြာ်ဖပ ာ်းသည။်  

ခတွွဲ့ ရှ ြေ က်မ  ျား 

Q1: BLTG စီမံကိန််းနငှ  ်ပတ်သက်၍ မိတ်ြက်အြွ ွဲ့ အစည််းမျာ်းမ ှအမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းအတွက် GBV အပရ်းပပေါ် 

ကကိ တငဖ်ပငဆ်ငမ်ှု နငှ  ်တံု  ဖပနပ်ဆာငရွ်က်မှု (EPR) ၏ ပအာငဖ်မငပ်သာ အစီအစဥ်အဖြစ် မညသ်ည အ်ချက်မျာ်းက ပြာ်ဖပ ာ်းပေါသနည််း။ 

နညျ်ား ည   ိုငျ်ားဆ ိုငရ် နငှုံ့ ်အစ အစဥအ်ခပ  ငျ်ားအလ  

လုပ်ငန််းအပကာင်အ ည်ပြာ်ဖခင််းနငှ  ်အစီအစဥ်ဒီဇုိင််းတွင ်အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်း၏ ပ်ူးပပေါင််းပေါဝငမ်ှုကို ရည်ရွယ်ချက် 

 ှိ ှိ ဦ်းတည်ဖခင််း။ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းအပနဖြင  ်၎င််းတို  ၏ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းတွင ်အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းအာ်း ဝန ်မ််းမျာ်းအဖြစ် 

တို်းဖမြှင ပ်ေါဝငပ်ဆာငရွ်က်ပစဖခင််းဖြင  ်ယင််းတို  ၏ အသံမျာ်းပေါဝငလ်ာပစရန ်ရညရွ်ယ်ပပီ်း  နာ်းပ ာငဖ်ခင််းကဏ္ဍမျာ်းနငှ  ်တံု  ဖပနအ်ကကံဖပ ချက် 

ယနတရာ်းမျာ်းကိုလည််း  ည သ်ွင််း အသံု်းဖပ ခ  ပေါ သည။် GBV EPR သငတ်န််း က မတူကွ ဖပာ်းပသာ အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်း 

အာ်းလံု်း ပေါဝငပ်စမှုကို  ငဟ်ပ်ပပ်းသည  ်မူဝေါဒ ပဖပာင််းလ ပရ်းနငှ  ်အပရ်းပပေါ် ကာလတွင ်GBV ဝနပ်ဆာငမ်ှုကို အပလ်းပပ်းသည  ်

အြွ ွဲ့အစည််းဆိုငရ်ာ မဟာဗျျူဟာမျာ်း ဖြစ်လာပစရန ်အတွက် ပနာက် ပ် စည််းရုံ်းလှုံွဲ့ပဆာ်မှုမျာ်း ဖပ လုပ်ပစကာ GBV ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်းကို 

ပပီ်းဖပည ်စံစုွာနာ်းလညပ်စသည  ်အပဖခခံ အသပိညာနငှ  ်ကျွမ််းကျငမ်ှုမျာ်းကို မိတ်ြက်အြွ ွဲ့မျာ်းအာ်း သငက်ကာ်းပပ်းသည။်   

                                                                 
3 BLTG Member: BLTG စီမံကနိ််းတစ်ပလ ာက်လံ်ုးတငွ ်အမျိ ်းသမီ်းအခငွ အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းမှ ကိယုစ်ာ်းဖပ ပသာ ဝန ်မ််း. 

4 BLTG Steering Committee Member: BLTG စီမံကနိ််းတစ်ပလ ာကလ်ံ်ုးတငွ ်အဓိကဆံု်းဖြတခ်ျကမ်ျာ်းအပပေါ်တငွ ်အကကဖံပ ချကပ်ပ်းပသာ အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ ပဒသနတရကနွယ်က ်မှ ကိယုစ်ာ်းလယှ.်  



 

   
 

ရွယ်တူအသိပညာ ြလှယ်ဖခင််းသည် မိတ်ြက်အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်

ကွနယ်က်မျာ်းအတွက် GBV လုပ်ငန််းအစီအစဥ်၏ အရည်အပသွ်းကို 

ပိုမိုတို်းတက်လာပစသည်။  BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းသည ်၎င််းတို  ၏ 

အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်GBV ကွနယ်က်မျာ်းသို   ဖပနလ်ည်ရ ှိခ  ပသာ 

နည််းပညာ ဆိုငရ်ာ အသိပညာကို အပ ာက်အကူဖပ ရန ်

အပရ်းကကီ်းပကကာင််း အပလ်း ာ်း ပဖပာဆိုခ  သည။် BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်

ဦ်းပဆာင ်ပကာ်မတီဝင ်မျာ်းက စမ်ွ်းပဆာငရ်ညမ် ပဝဖခင််းနငှ  ်ပဒသတွင််း ကျွမ််းကျငပ်ညာ ှငမ်ျာ်းကို ပမ်ွး တု်ပပ်းဖခင််းသည ်၎င််းတို   

ပအဂျငစီ်၏  ငသ်ာဖမငသ်ာ ှိမှု နငှ  ်အမျိ ်းသမီ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းဆိုငရ်ာ GBV ဝနပ်ဆာငမ်ှုလုပ်ငန််းမျာ်း တို်းဖမြှင လ်ုပ်ပဆာငပ်နပသာ 

အဖခာ်းပသာ နိငုင် ံပတာ်အဆင  ်နငှ  ်ပဒသနတရအဆင  ်ှိ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်ပိမိုခုျိတ်ဆက်နိငုသ်ည  ်အခွင အ်လမ််းကို တို်းတက်ရ ှိပစပကကာင််း 

သပဘာတူကကသည။်  အသပိညာ တို်းပာွ်းလာဖခင််းသည ်ပိုမိကုျယ်ဖပန  ပ်သာ GBV တက်ကကလှုပ် ှာ်းသူမျာ်းကွနယ်က်နငှ  ်ချိတ်ဆက်နိငုက်ာ 

 ှငသ်နက်ျနရ်စ်သူမျာ်းအတွက် ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်းကို ပိုမိတုို်းဖမြှင  ်ရ ှိပစပပီ်း ညွှန််းပို  မှုကွနယ်က်မျာ်းကိုလည််း ချ ွဲ့ ငွန်ိငုသ်ည။်   

နည််းပညာဆိုငရ်ာ အသိပညာ မ  ပဝဖခင််း 

ချဥ််းကပ်မှုနည််းလမ််းသည် GBV ဆိုငရ်ာ 

လုပ်ပဆာငသ်ူမျာ်း အချင််းချင််းအကကာ်း 

BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း၏ ယံုကကည်မှုနငှ  ်

အသိအမှတ်ဖပ ခံရမှုကို တို်းတက်လာ 

ပစသည်။ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းအပနဖြင  ်

သငတ်န််းမျာ်းတွင ်ပံ ပိ်ုးကူညပီပ်းဖခင််းနငှ  ်

ကျွမ််းကျငမ်ှုမျာ်းကို မ ပဝနိငုသ်ည  ်

အခွင အ်လမ််းမျာ်းကို ရ ှိဖခင််းသည ်

မတူကွ ဖပာ်းပသာ ဝိပသသလကခဏာ ှိ အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်း၏ လိုအပ်ချက်မျာ်းကို  တု်ပြာ်ပဖပာဆိုနိငုရ်နအ်တွက် 

နည််းပညာပိငု််းဆိုငရ်ာတွင ်၎င််းတို  ၏ ယံုကကညမ်ှုကို ပိုမိတုို်းတက် လာပစသညဟ်ု ခံစာ်းရပစသည။် အာ်းလံု်း ပေါဝငန်ိငုပ်သာ GBV အစီအစဥ် 

ဖြစ်လာပစရန ်စည််းရုံ်းလှုံွဲ့ပဆာငပ်ပ်းသည  ်အလုပ်ရုံပဆွ်းပန်ွးပွ မျာ်း၊ စကာ်းဝိုင််းမျာ်းနငှ  ် ဒိငုယ်ာပလာ ခ်မျာ်းတွင ်ဦ်းပဆာငဖ်ခင််းသည ်၎င််းတို  ၏ 

ယံုကကညမ်ှုကို တို်းတက်ပစသည်ဟု အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းက  တု်ပြာ်ပဖပာဆိုကကသည။် သငတ်န််းအပပီ်း ပစာင က်ကည  ်ပလ လာမှုပဒတာအရ  BLTG 

အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းမ ှပလ ကျင သ်ငက်ကာ်း ာ်းသည  ်ရွယ်တူချင််းမျာ်းသည ်GBV အစီအစဥ်တွင ်မတူကွ ဖပာ်းပသာ အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ် 

မျာ်း ပေါဝငပ်စဖခင််းနငှ  ်အပရ်းအပပေါ်ကာလအတွင််း GBV ကဏ္ဍတွင ်သငတ်န််းဆရာအဖြစ် နည််းပညာပိုင််းဆိုငရ်ာ ကျွမ််းကျငမ်ှုတွင ်တူညပီသာ 

ယံုကကညမ်ှု ှိပကကာင််း ဖပသခ  သည။် သငတ်န််းတွင ်ပေါဝငသ်ူမျာ်းအပနဖြင လ်ည််း သငတ်န််းဆရာမျာ်းသည ်ပကာင််းမနွပ်သာ သငတ်န််းကူညီ 

ပံ ပိ်ုးဖခင််းဆိုငရ်ာ နည််းပညာကျွမ််းကျငမ်ှုမျာ်း  ှိသညဟ်ုလည််း လက်ခံကကပေါသည။် (ပံ ု ၂ တွငက်ကည ရ်န)် 

“…ကျွနပ်တာ်တို   အပနနငှ  ်သူတို  ကို ဝနပ်ဆာင်မှုပတွ ပပ်းတ  အခေါမှာ ကျွနပ်တာ်တို   

အြွ ွဲ့အစည််းကပနသာမက တဖခာ်းပသာအြွ ွဲ့အစည််းပတွ ကပနလည််း ဖမန်ဆနတ်   

တံု  ဖပနမ်ှုပတွရ ှိြို  အတွက် အဖခာ်းပသာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းန   ပူ်းပပေါင််းပဆာငရွ်က်မှုပတွကို 

ပိုမိုလုပ်ပဆာငရ်ပေါမယ်။ ဘာပကကာင လ် ဆုိရင ်ကျွနပ်တာ်တို   တစ်ြွ ွဲ့  ကပန 

ဝနပ်ဆာငမ်ှုအာ်းလံု်းကို မပပ်းနိငုပ်ပမယ ် ကွနယ်က်ချိတ်ဆက်မှုပတွကပနတဆင  ်

သတင််းအချက်အလက်ပတွန   ဝနပ်ဆာငမ်ှုပတွကိုပတာ  ရ ှိနိငုပ်ေါတယ်။ ”  

– BLTG အြွ ွဲ့ဝင,် ဖမနမ်ာနိငုင် ံ 

ပံု ၂ .  BLTG မိတြ်ကမ်ျာ်း၏ အပရ်းပပေါ် ကာလ GBV ကျွမ််းကျငမ်ှုနငှ  ်ပံ ပို်းကညူမီှုစွမ််းရညမ်ျာ်းအပပေါ် ရွယတ် ူမျာ်း၏ သပဘာ ာ်းအဖမငမ်ျာ်း 



 

   
 

အမ  ြုျားသမ ျားမ  ျားနငှုံ့ ်မ န်ျားကခလျားမ  ျားအခ ေါ် အက  ြုျားသကခ်ရ က်မှု 

အာ်းလံု်းပေါဝငန်ိငုပ်သာ အြွ ွဲ့အစည််းဆိုငရ်ာ မဟာဗျျူဟာမျာ်းအတွက် အဖပန်အလှန်အကျိ ်းသက်ပရာက်မှုကို လက်ခံ ာ်းပသာအဖမငသ်ည် 

GBV ဝနပ်ဆာငမ်ှုပပ်းဖခင််းနှင  ်၎င််း၏ အရည်အပသွ်းကို တို်းတက်ပစသည ် လုပ်ငန််းစဥ်ကို ဖမြှင ်တငပ်ပ်းသည်။ ပခေါင််းပဆာငပိ်ုင််းတွင ်

ပနရာယူ ာ်းပသာ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းသည ်အြွ ွဲ့အစည််းဆိုငရ်ာ မဟာဗျျူဟာ အပဖပာင််းအလ တွင ်မတူကွ ဖပာ်းမှု 

ဝိပသသလကခဏာ ှိပသာ အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်း 

ပေါဝငလ်ာပစပရ်းကို စည််းရုံ်းလှုံွဲ့ပဆာ်နိငုမ်ည ်ဟု  ငဖ်မငခ်  ကကသည။် 

ပဒတာအချက်အလက် အတညဖ်ပ မှု ဖပ လုပ်ပနစဥ်အတွင််း အြွ ွဲ့ဝင ်

မျာ်းသည ်ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်း မရ ှိပသာ သ်ီးဖခာ်းအုပ်စမုျာ်းမ ှ

အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်း (မသနစ်ွမ််းအမျိ ်းသမီ်းမျာ်း 

နငှ  ်မိန််းကပလ်းမျာ်း၊ မတူကွ ဖပာ်းပသာ လိငစိ်တ်ခံယူချက် ှိသူ 

အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းမျာ်း၊ ကျာ်းမပရ်းရာ 

ဝိပသသလကခဏာ..စသည)် တို  ကိုလည််း ဦ်းတညရ်န ်

 ပ်မံဆနဒဖပ ကကသည။်  ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းသည ်ပဒသအပဖခအပနမျာ်းအတွင််း  ခိိုက်လွယ်ပသာ ဝိပသသလကခဏာမျာ်းနငှ  ်

ဆက်နယွ်ပနပသာ သပဘာ ာ်းနငှ  ်ယံုကကညခ်ျက်မျာ်းကို ဖပ ဖပငပ်ဖပာင််းလ ရာတွင ်အ ်ူးသဖြင  ်မဝူေါဒပရ်းဆွ  ပရ်း တာဝန ်ှိသည  ်

လုပ်ပြာ်ပဆာငြ်က်မျာ်းနငှ  ်ပဆွ်းပန်ွးမှုမျာ်းတွင ်အခက်အခ မျာ်း ှိခ  သညဟ်ု ပဖပာဆိုခ  ပေါသည။် သို  ပသာ်လည််း BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းသည ်

ဝနပ်ဆာငမ်ှုပပ်းရာ၌ 'မ ပဝစာနာဖခင််း' ချဥ််းကပ်မှုနည််းလမ််း တို်းတက်လာသညက်ို မီ်းပမာင််း ိ်ုးဖပနိငုခ်  သည။် BTLG စီမံကိန််းသည ်

အမျိ ်းသမီ်းမျာ်း၊ မိန််းကပလ်းမျာ်း အာ်းလံု်းနငှ  ်လုပ်ငန််းအတူတကွ လုပ်ပဆာငန်ိငုရ်နအ်တွက် ၎င််းတို  ၏ အဖပနအ်လှနအ်ကျိ ်းသက်ပရာက်မှုကို 

လက်ခံနိငုပ်သာ အဖမငမ်ျာ်းကိုလည််း  ပိမိုြုွံ ွဲ့ ပြိ ်းလာပစရန ်အကူအညဖီြစ်ပစပေါသည။်  

စွမ်ျားခဆ ငရ်ညမ်ျှခေပြေငျ်ား 

IRC မှ ပငပွကက်းနငှ  ်နည််းပညာပံ ပိ်ုးမှုအပပေါ် အပလ်း ာ်းမှု။ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းအပနဖြင  ်ရွယ်တူချင််းတွင ်

နည််းပညာဆိုငရ်ာ အသိပညာနငှ  ်ကျွမ််းကျငမ်ှု ြလှယ်နိငုရ်နအ်တွက် IRC မ ှပငသွာ်းပ ာက်ပံ ပပ်းဖခင််းသည ်ပငပွကက်းမ ပဝဖခင််း၏ 

အပရ်းကကီ်းပသာ အစိတ်အပိငု််းဖြစ်သညက်ို သပဘာတူညကီကသည။် အဆိုဖပ  ာ်းပသာ ပငသွာ်းချီ်းဖမြှင မ်ှု လုပ်ငန််းမျာ်းကို အစဥ်တစ်စိကု် 

ဆက်လက်လုပ်ပဆာငန်ိငုရ်န ်စီမံကိန််းကျွမ််းကျငသ်ူ၏ ပ ာက်ပံ ပို  ပဆာငပ်ရ်းနငှ  ်နည််းပညာ ပံ ပိ်ုးမှုမျာ်းကို မိတ်ြက်မျာ်းသည ်အ ်ူးသဖြင  ်

စိတ်ပကျနပ်မှု ရ ှိကကသည။်  

စွမ််းပဆာငရ်ည် မ ပဝဖခင််းနှင  ်အဖပန်အလှနပ်လ လာသငယ်ူဖခင််းတို  အတွက်  BLTG ကွနယ်က်၏ ပ်ူး ပပေါင််းမိတ်ြက်ဖပ ဖခင််းနငှ ် ဖပ ဖပင ်

 ိန််းသိမ််းဖခင််း။  ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းသည ်ပ်ူးပပေါငလ်ုပ်ပဆာငမ်ှု၏ အပရ်းကကီ်းပံကုို အပလ်း ာ်းကာ ပဒသတွင််းနငှ  ်ဖပငပ်တို  တွင ်

ပပေါင််းစပ်ညြှနိှုငိ််းပသာ ကကိ ်းပမ််းအာ်း တု်မှုနငှ  ်ညွှန််းပို  မှု စနစ်မျာ်းအာ်းပကာင််းလာပအာင ်ဦ်းပဆာငပ်နပသာ ပဒသခံ GBV လှုပ် ှာ်း 

“[ကျွန်ပ်ုတို  အပနန   ] ဆယပ်ကျာ်သက ်မနိ််းကပလ်းပတနွ   

ပိမုိဆုကသ်ယွလ်ိတုယ။်  မသနစ်မွ််း အမျိ ်းသမီ်း၊ မနိ််းကပလ်းပတနွ    

ပိမုိဆုကသ်ယွလ်ိပုေါတယ။် သတင််းအချကအ်လကပ်တ ွမလံပုလာကတ်   

အတကွ ်[လကလ်မှ််းမမနီိငု]်ပသ်းပေါဘ်ူး။ အ ဒအီုပ်စပုတကွိ ုပိပုပီ်း 

လကလ်မှ််းမနီိငုြိ်ု  အတကွ ်ည ြှနိ ှုငိ််းပဆာငရွ်ကမ်ှု ယနတရာ်း/အြွ ွဲ့ မ ှ

အချကအ်လက ်ပတကွိ ုအသံ်ုးဖပ ပပီ်း အလပ်ုလပ်ုပနပေါတယ။် ”  

– BLTG အြွ ွဲ့ဝင ်, အပ ှ ွဲ့အာြရိက    



 

   
 

ပဆာငရွ်က်သူမျာ်း၏ ကွနယ်က် တညပ်ဆာက်ဖခင််းကိုလည််း အပလ်း ာ်းသည။် BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာင ်ပကာ်မတီဝငမ်ျာ်းသည ်

မတူညပီသာ နိငုင်မံျာ်းနငှ  ်ပဒသမျာ်းမ ှအမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်း တက်ကကလှုပ် ှာ်းသူမျာ်းအကကာ်း အဖပနအ်လှန ်ပလ လာသငယ်ူဖခင််းသည ်

စီမံကိန််း၏  ်ူးဖခာ်းပပီ်း အကျိ ်းဖြစ် နွ််းပစပသာ ကဏ္ဍဖြစ်ပကကာင််း သပဘာတူခ  ကကသည။်  

လုပ်ငန််းပဆာငရွ်က်မှု အရင််းအဖမစ်မျာ်းသည် အသံု်းဖပ ရန် လွယ်ကူဖခင််းနငှ  ်သင ပ်တာ်ပသာ ဘာသာစကာ်းမျာ်းဖြင  ်ရ ှိနိငု ်ဖခင််း။ BLTG 

အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းသည ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်း၊ IRC နငှ  ်အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းမ ှပ်ူးတွ ဒဇုိီင််းပရ်းဆွ  ာ်းပသာ နည််းပညာလမ််းညွှနခ်ျက် မတှ်စမုျာ်း နငှ  ်

ကိရိယာမျာ်း၊ ၎င််းကို ပဒသနတရ ဘာသာစကာ်းမျာ်းဖြင  ်ဘာသာဖပနဆ်ို ာ်းသည  ်အသိပညာပပ်းဖခင််းဆိုငရ်ာ ဖြန  ပ်ဝပရ်းပစစည််းမျာ်း အပေါအဝင ်

လုပ်ငန််းပဆာငရွ်က်မှု အရင််းအဖမစ်မျာ်း၏ လွယ်ကူပချာပမွွဲ့ စာွ အသံု်းဖပ နိငုမ်ှုနငှ  ်လက်လှမ််းမီမှုကို ပြာ်ဖပခ  ပေါသည။် COVID-19 ပကကာင  ်

အွနလ်ိုင််းဖြင  ်ပလ လာဖခင််းသို   ပဖပာင််းလ လိုက်ပသာအခေါ အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းသည ်အစည််းအပဝ်းမျာ်းတွင ်

ဘာသာစကာ်းပပေါင််းစံရု ှိနိငုပ်သာ အရင််းအဖမစ်မျာ်းနငှ  ်လမ််းပကကာင််းမျာ်း အသံု်းဖပ မှုကိုလည််း အသအိမတှ်ဖပ  လက်ခံကကသည။်   

Q2: BLTG စီမံကိန််းမ ှမညသ်ည ်အချက်မျာ်းက မတူကွ ဖပာ်းပသာ ဝိပသသ လကခဏာ ှိ အမျိ ်းသမီ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်း၏ 

လိုအပ်ချက်မျာ်းကို ဖြည ဆ်ည််းပပ်းနိငုရ်န ်အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ စွမ််းပဆာငရ်ည ်ပံ ပိ်ုးမှုကို ပအာငဖ်မငစ်ာွ 

လွယ်ကူပချာပမွွဲ့ပစခ  သနည််း။  

AN INCLUSIVE LENS FOR INTERSECTING IDENTITIES ခွ ဖခာ်းသတ်မှတ် ာ်းပသာ ဝိပသသလကခဏာမျာ်းကို အာ်းလံု်းပေါဝင်လာနိငုပ်စမည ် 

သပဘာ ာ်းအဖမငသ်ည် လိုအပ်ချက် အဖမြှင မ်ာ်းဆံု်းဖြစ်ပသာ အမျိ ်းသမီ်းမျာ်း၊ မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းအတွက် ဦ်းစာ်းပပ်းသတ်မှတ်ဖခင််း 

လုပ်ငန််းစဥ်မျာ်း လက်လှမ််းမီမှုကို တို်းတက်ပစသည်။ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းသည ်စီမံကိန််းမတိုငမီ် အမျိ ်းသမီ်း၊ မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းအာ်း 

တူညပီသာ အုပ်စအုဖြစ်သတ်မှတ်ကာ ၎င််းတို  ၏ ခွ ဖခာ်းသတ်မှတ် ာ်းပသာ ဝိပသသလကခဏာမျာ်းကို နာ်းလည်နိငုမ်ှုမ ှိဘ  ဝနပ်ဆာငမ်ှု 

ပပ်းရာတွငလ်ည််း မတူညပီသာ အဟန  အ်တာ်းမျာ်း၏ ဆက်နယွ်မှုမျာ်းကို  ည သ်ွင််းစဥ််းစာ်းမှု မ ှိခ  ပကကာင််းကို ပဖပာကကာ်းခ  သည။် 

သို  ပသာ်လည််း BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းသည ်ဤစီမံကိန််းတွင ်ပေါဝငသ်ည အ်ချိနမ်ှစ၍ လုပ်ငန််းအစီအစဥ် ဒဇုိီင််း၊ လုပ်ငန််းအပကာငအ် ည ်

ပြာ်ပဆာငရွ်က်မှု နငှ  ်တံု  ဖပနအ်ကကံဖပ ချက် ယနတရာ်းမျာ်းတွင ်အာ်းလံု်းပေါဝငန်ိငုသ်ည  ်စစုည််းမှုမျာ်း ပိမိုရု ှိပစရနအ်တွက်  ည သ်ွင််းခ  သညဟ်ု 

အစီရငခ်ံခ  ပေါသည။် တိုက်ရုိက်ဝနပ်ဆာငမ်ှုပပ်းပသာ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းသညလ်ည််း ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်းမရ ှိပသာ အုပ်စမုျာ်းအပပေါ်  ာ်း ှိပသာ 

စိတ်ပနသပဘာ ာ်းနငှ  ်စာနာနာ်းလညမ်ှုမျာ်း ပဖပာင််းလ မှုကို အပလ်းပပ်း ပဖပာကကာ်းခ  သည။် စီမံကိန််း ဒတုိယနစ်ှတွင ်ပကာက်ခံ ာ်းပသာ 

အကျိ ်းခံစာ်းခွင အ်ချက်အလက်မျာ်းအရ BLTG မိတ်ြက်အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းမ ှအမျိ ်းသမီ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းသည ်အြွ ွဲ့အစည််းအပနဖြင  ်

မတူကွ ဖပာ်းမှုကို လက်ခံပပီ်း မသနစ်ွမ််းအမျိ ်းသမီ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းအာ်း သ်ီးသန  ြ်ယ်ကျဥ် ာ်းဖခင််းမ ှိဘ  လက်လှမ််းမီ ရ ှိပကကာင််း 

ကိုလည််း ပသချာပစပေါသည။် (ပံ ု၃ တွင ်ကကည ရ်န)်. သို  ပသာ်လည််း သ်ီးဖခာ်းဖြစ်ပသာ အမျိ ်းသမီ်းမျာ်း၊ မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်း၏ လိုအပ်ချက်မျာ်း 

 တု်ပြာ်ပဖပာဆိုဖခင််း နငှ  ်ဖြည ်ဆည််းပပ်းနိငုရ်န ်ြနတ်ီ်းပပ်းရာတွင ်လက် ှိစိနပ်ခေါ်မှုမျာ်းဖြစ်ပသာ လူမှုယံုကကညမ်ှုမျာ်း၊ သပဘာ ာ်းမျာ်း၊ 

အြွ ွဲ့အစည််းဆိုငရ်ာ အဟန  အ်တာ်းမျာ်းနငှ  ်တရာ်းဥပပဒဆိုငရ်ာ မူပဘာငမ်ျာ်းက ပသချာပသာ အတာ်းအဆ်ီးမျာ်း ဖြစ်ပနသညပ်သ်းကိုလည််း 

သတိဖပ မိကကပေါသည။်  



 

   
 

စီမံကိန််းလုပ်ငန််းမျာ်းနငှ  ်အရင််းအဖမစ်မျာ်းသည် BLTG အြွ ွဲ့ဝင်မျာ်းနငှ အ်တူ ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝင်မျာ်း သံု်းစွ နိုငရ်န်အလို  ငာှ 

ပ်ူးတွ ဒဇုိီင််းပရ်းဆွ  ာ်းပေါသည်။ အာ်းလံု်းပေါဝငပ်သာ ပ်ူးပပေါင််းပဆာငရွ်က်မှုဖြစ်စဥ်သည ်BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း၏အမနှတ်ကယ် အပတွွဲ့အကကံ  

မျာ်းကို လမ််းညွှနပ်ပ်းပနသည်ဟု ခံစာ်းရပစပပီ်း ၎င််းတို  လုပ်ငန််း၏ အရင််းအဖမစ်မျာ်းသည ်ပဖပာင််းလွယ်ဖပငလ်ွယ်ဖြစ်ဖခင််း နငှ  ်ပကကာင််းကျိ ်း 

ဆပီလျာ်မှု ှိဖခင််း တို  ကိုလည််း  ငဟ်ပ်ပစပေါသည။် အာ်းလံု်းပေါဝငပ်သာ အစီအစဥ်ကို လုပ်ပဆာငန်ိငုရ်နအ်တွက် ပငသွာ်းပ ာက်ပံ မှု 

အခွင အ်လမ််းကိုလည််း ရ ှိကာ တစ်ဦ်းချင််း လမ််းညွှနပ်ပ်းဖခင််း အခွင အ်လမ််းမျာ်းကိုလည််း ပ ာက်ပံ ပပ်းသညဟ်ု  တု်ပြာ်ပဖပာဆိုကကသည။် 

ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်း အပနဖြင  ်အာ်းလံု်းပေါဝငရ်နအ်တွက် ပဆာ်ကသပပ်းသူမျာ်း၏ တနြိ်ု်းကို သဖိမငက်ကပပီ်း မတူကွ ဖပာ်း ဝိပသသလကခဏာ 

 ှိပသာ အမျိ ်းသမီ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းအတွက် အစီအစဥ်နငှ  ် ပိရာက်ပသာ စည််းရုံ်းလှုံွဲ့ပဆာ်မှုမျာ်း ဖပ လုပ်နိငုရ်နအ်တွက် သငက်ကာ်း 

ပပ်းပသာ လက်ပတွွဲ့အသံု်းချ ကိရိယာ၊ ကျွမ််းကျငမ်ှု နငှ  ်ဘာသာစကာ်းအသံု်းအနှုန််းမျာ်းကို BLTG က ပိမိုတုို်းတက် ခိုငမ်ာပစသည်ကို ခံစာ်းရ 

ပစသည။် 

BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းသည ်သငတ်န််း သငပ် ာက်ကူပစစည််းမျာ်း၊ အာ်းလံု်းပေါဝငပ်သာ လမ််းညွှနခ်ျက်မျာ်းနငှ  ်ကိရိယာမျာ်းကို အလွနတ်နြိ်ု်း ာ်းပပီ်း 

၎င််းတို   လုပ်ငန််းအပကာငအ် ညပ်ြာ်ပနပသာ ရပ်ရွာမျာ်းတွင ်အဖမငြ်ွင သ်ငတ်န််းမျာ်းနငှ  ်စကာ်းဝိငု််းမျာ်း ဖပ လုပ်စဥ် အခက်အခ မျာ်း 

ကကံ ပတွွဲ့မည်ဆိုပေါကလည််း ဆက်လက်မ ပဝအသံု်းဖပ ရန ်အကကံဖပ ခ  ပေါသည။်  ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းသည ်မတူကွ ဖပာ်းဝိပသသလကခဏာ 

မျာ်း ှိပသာ အမျိ ်းသမီ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းကို စနစ်တကျ ခွ ဖခာ်းဆက်ဆသံည ်စနစ် ှိပနသညက်ို အပလ်းပပ်း ပဖပာကကာ်းကာ 

အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအတွင််း အကကီ်းတန််းပခေါင််းပဆာငမ်ှုနငှ  ်နိငုင်ပံရ်းကသဇာလွှမ််းမိ်ုးမှု ှိပသာ အစိ်ုးရအရာ ှိမျာ်း၏ ပ်ူးပပေါင််းပေါဝငမ်ှု အပေါအဝင ်

အသပိညာတို်းတက် လာပစပသာ မဟာဗျျူဟာမျာ်းဖြစ်လာပစရနအ်တွက် စည််းရုံ်းလှုံွဲ့ပဆာ်မှုဖပ လုပ်ခ  ပေါသည။်  

Q3: BLTG မိတ်ြက်မျာ်းအပနဖြင  ်အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ ကွနယ်က်မျာ်း နငှ  ်INGOs မျာ်းကကာ်း ပအာငဖ်မငပ်သာ 

အမျိ ်းသမီ်းဆိုငရ်ာ မိတ်ြက်ဖပ ဖခင််းတွင ်မညသ်ည ်အချက်မျာ်းက အပရ်းကကီ်းဆံု်း အချက်မျာ်းဖြစ်သညဟ်ု  ငဖ်မငသ်နည််း။  

အဖပန်အလှန ်သငယ်ူပလ လာဖခင််းအတွက် အမျိ ်းသမီ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအတူ ညွှန  ပ်ပေါင််းအြွ ွဲ့ နငှ  ်လှုပ် ှာ်းမှု တည်ပဆာက်ဖခင််း။ 

BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းအပနဖြင  ်လှုပ် ှာ်းမှုတညပ်ဆာက်ဖခင််းကို အမျိ ်းသမီ်းမျာ်း၊ မိန််းကပလ်းမျာ်း၊ ပံစံုတူအြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း နငှ  ်GBV တက်ကက 

လှုပ် ှာ်းသူမျာ်းအကကာ်း အာ်းလံု်းပေါဝငပ်သာ ဆက်ဆပံရ်းတညပ်ဆာက်ဖခင််း ှိသည  ်သတင််းအချက်အလက်မျာ်းနငှ  ်အရင််းအဖမစ်မျာ်းကို တန််းတူ 

ညမီ လက်လှမ််းမီဖခင််းအာ်းဖြင  ်ပဆာငရွ်က်သင သ်ည  ်စပုပေါင််းအာ်း တု်မှုတစ်ခုအဖြစ် အပလ်း ာ်းပဖပာကကာ်းခ  ပေါသည။် BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း 

အပနဖြင  ် အမျိ ်းသမီ်းပရ်းရာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း အ ်ူးသဖြင  ်ပိုမိကုကီ်းမာ်းပသာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်မိတ်ြက်ဖပ ရာတွင ်အခွင အ်ာဏာ 

ကွ ဖပာ်းမှုမျာ်းကို အသအိမတှ်ဖပ သင ပ်ပီ်း  ပရ ှညတ်ညတ်ံ ကာ လိုက်ပလျာ်ညပီ  ွှိပသာ ရနပံ်ပုငယွနတရာ်းမျာ်း၊ နည််းပညာဆိုငရ်ာ 

လမ််းညွှနဖ်ပသဖခင််း အခွင အ်လမ််းမျာ်းနငှ  ်အမျိ ်းသမီ်း အခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ အဓိပပာယ်ဖပည ဝ်ပသာ လုပ်ငန််းမျာ်းကို 

ဆက်လက်တို်းချ ွဲ့ လုပ်ပဆာငဖ်ခင််းတို  ကိုလည််း လုပ်ပဆာငသ်င သ်ည။် မတူကွ ဖပာ်းပသာ အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းမျာ်းအာ်း စနစ်တကျ 

ြိနှပ်ိချ ပ်ဖခယ်မှုမျာ်းကို  တု်ပြာ်ပဖပာဆိုရနအ်တွက် အတူတကွ အလုပ်လုပ်ကိုငပ်နကကပသာ အမျိ ်းသမီ်းပရ်းရာ ပံစံုတူအြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ 

မဟာမိတ်ဖပ ဖခင််းကိုလည််း အလာ်းတူ အာရုံစိကု်သည။် အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်ကွနယ်က်မျာ်းအတွက် 



 

   
 

အဖပနအ်လှန ်သငယ်ူ ပလ လာဖခင််း၊ စမ်ွ်းပဆာငရ်ည်မ ပဝဖခင််းမျာ်းကို ဦ်းစာ်းပပ်းစဥ်တွင ်ကွနယ်က်မျာ်း နငှ  ်INGOs မျာ်းအပနဖြင  ်

အခွင အ်လမ််းမျာ်းနငှ  ်ဖမငသ်ာ  ငသ်ာ ှိမှုအတွက် တံခေါ်းြွင  ်ာ်းရနက်ိုလည််း ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းက ဦ်းစာ်းပပ်းသင ပ်ေါသည။်  

အဖပည်ဖပည်ဆိုငရ်ာ ပ်ူးပပေါင််းပဆာငရွ်က်ရာတွင် ဆံု်းဖြတ်ချက်မျာ်းကို မ  ပဝဖခင််းသည် အဓိပပာယ်ဖပည ်ဝပသာ ကမဘာလံု်းဆိုငရ်ာ 

အမျိ ်းသမီ်းအပရ်း လှုပ် ှာ်းမှုအဖြစ်သို   ပရာက် ှိပစရန ်ပ မပဖခလှမ််းဖြစ်သည်။ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းအပနဖြင  ်

IRC နငှ  ်အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ် ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းမ ှချမှတ် ာ်းပသာ ပ်ူးတွ ပမ ာ်မနှ််းချက်နငှ  ်ကတိကဝတ်မျာ်းကို ပလ်းစာ်းတနြိ်ု်း ာ်း 

ခ  ပပီ်း စီမံကိန််းတွင ်ပ်ူးပပေါင််းပေါဝငဖ်ခင််းသည ်ကမဘာလံု်းဆိုင်ရာ အမျိ ်းသမီ်းအပရ်း လှုပ် ှာ်းမှုတွင ်အဓိပပာယ်ဖပည ်ဝပသာ ပေါဝင်မှုအဖြစ် 

ခံစာ်းပစပေါသည်။ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းက မိတ်ြက်အြွ ွဲ့မျာ်း၏ အချိနဇ်ယာ်းမျာ်းကိုလည််း  ည သ်ွင််းစဥ််းစာ်းကာ 

စီမံကိန််းကို ပဖပာင််းလွယ်ဖပငလ်ွယ် ဖြစ် ပစခ  ပပီ်း ၎င််းတို  ၏ ပ်ူးပပေါင််းပေါဝငမ်ှုနငှ  ်အသံမျာ်းပေါဝငမ်ှုကို ပသချာပစရန ်ဖပ လုပ်ခ  သညက်ို ပတွွဲ့  ှိရ 

ပေါသည။် BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းက အကူ်းအပဖပာင််းနငှ  ်လွှ ပဖပာင််းပပ်းအပ်ပသာ ကာလကို အပ ာက်အကူဖပ  

ပစရနန်ငှ  ်ပရ ှညတ်ညတ်ံ ခိုငပ်မ ပစရနအ်တွက် ပရ ှညမိ်တ်ြက်ပဆာငရွ်က်ဖခင််းကို တို်းဖမြှင န်ိငုသ်ညဟ်ု အကကံဖပ ခ  ကကပေါသည။်  



 

   
 

အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်ကွနယ်က်မျာ်းအာ်း ဘဏ္ဍာပရ်းဆိုငရ်ာ ပ ာက်ပံ ရာတွင ်၎င််းအြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ 

အရွယ်အစာ်းနငှ  ်လွှမ််းဖခံ နိငု်မှုတို  ကို  ည ်သွင််းစဥ််းစာ်းသင ်သည်။ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းသည ်စီမံကိန််း၏ ပငသွာ်းပ ာက်ပံ မှု ဖြစ်စဥ်နငှ  ်

ပတ်သက်ပသာ ၎င််းတို  ၏ အပတွွဲ့အကကံ မျာ်းကို  ငဟ်ပ်သံု်းသပ်ကာ ပစစည််းကိရိယာအမျိ ်းမျိ ်း အသံု်းဖပ မှုအဆင တ်ွင ်အဆံု်းသတ်ခ   ကကသည။် 

ပငသွာ်းပ ာက်ပံ မှု ရ ှိပသာ မိတ်ြက်အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ 

သတ်မတှ် ာ်းပသာ တိုက်ရုိက်ဝနပ်ဆာငမ်ှုပပ်းသည ် နယ်ပဖမ 

အတွက် ခွ ပဝခ  ပသာ ပ ာက်ပံ မှုသည ်၎င််းတို  ၏ လုပ်ငန််း လွှမ််းဖခံ မှု 

အတွက် လံုပလာက်မှု ှိခ  သည။် သို  ပသာ်လည််း ပဒသတွင််း ပ်ူးပပေါင််း 

ပဆာငရွ်က်မှု၊ မူဝေါဒနငှ  ်စည််းရုံ်းလှုံွဲ့ပဆာ်မှုလုပ်ငန််းနငှ  ်ပတ်သက်၍ 

လုပ်ကိုငခ်  ကကပသာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းက ၎င််းတို  ၏ အလာ်းအလာ ှိ 

ပသာ လုပ်ငန််းအတိုင််းအတာအ  ိပရာက် ှိနိငုရ်နအ်တွက် 

လံုပလာက်ပသာ ပမာဏမရ ှိခ  ပေါ။  

 

 

“ပငသွာ်းပ ာက်ပံ ပပ်းတာက ပကာင််းပေါတယ်။ ဒေါပပမ   အ တာက အြွ ွဲ့အစည််း စွမ််းပဆာငရ်ည် 

အဖပည ်အဝရ ှိြို  အတွက်ပတာ  လံုပလာက်မှု မရဘူ်းပပေါ  ။ ဥပမာ. [မိတ်ြက်အြွ ွဲ့အစည််း] အတွက် $ 

၅၀၀၀ က  ကျွနပ်တာ်တို   လုပ်ငန််းတစ်ခု [အတွက်သာ]ဖြစ်တယ်...ဘာပကကာင လ် ဆုိရင ် 

ကျွနပ်တာ်တို  ဟာ ပဒသခံအြွ ွဲ့အစည််း ဖြစ်ပပီ်းပတာ  အြွ ွဲ့ဝငအ်ြွ ွဲ့အစည််းပတွရ   စွမ််းပဆာငရ်ည် 

တို်းတက်ြို  လည််း ကကည ်ပပ်းရပေါတယ်...ဒေါပကကာင  ်ကျွနပ်တာ်တို   ရတ   $၅၀၀၀ ကို ဘယ်လို 

လုပ်ငန််းအတွက် ဘယ်လို ခွ ပဝကကမလ ဆုိတာပတာ   ှိပေါတယ်. … ဥပမာဆိုရင ်နိငုင်၆ံ နိငုင်အံတွက်  

ပငသွာ်းပ ာက်ပံ မှုက အနည််းငယ် အဖငင််းပွာ်းြွယ်ပတာ   ှိတာပပ ေါ..... ကျွနပ်တာ ် အ င ်တစ်ချိ ွဲ့ 

အြွ ွဲ့အစည််းပတွ [အတွက်ပတာ  ]ပကာင််းပေါတယ်.…”  

– ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝင်, ယူဂနဒ်ေါနိငုင်.ံ  

ပံု ၃. ဒတုိယနစ်ှတွင ်ပကာက်ခံ ာ်းပသာ အာ်းလံု်းပေါဝင်ပသာ လက်လှမ််းမီမှုဆိုငရ်ာ  အကျိ ်းခံစာ်းခွင  ်ှိသူမျာ်း စစ်တမ််း အချက်အလက်  



 

   
 

Q4: BLTG မိတ်ြက်မျာ်းနငှ  ်BLTG စီမံကိန််းဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီသည ်ပဒသခံအမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၊ ကွနယ်က် နငှ  ်

INGOs မျာ်းကကာ်း ပရ ှညခ်ိုငမ်ာသည  ်အမျိ ်းသမီ်းဆိုငရ်ာ မိတ်ြက်မှု ကို တညပ်ဆာက်ရန ်မည်သည  ်နည််းလမ််းမျာ်းက အပကာင််းဆံု်း 

ဖြစ်သညဟ်ု  ငဖ်မငပ်ေါသနည််း။  

“မှနက်နပ်သာ” ပံ ပိ်ုးကူညီသည ် မိတ်ြက်ဖပ ဖခင််းနငှ  ်မ ပဝ ာ်းပသာ စည််းမျဥ််းစည််းကမ််းမျာ်း ှိဖခင််းက အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအကကာ်း 

ပအာငဖ်မငပ်သာ ဆက်ဆံပရ်းတည်ပဆာက်ရာတွင ်မတူညီပသာ အဖမင်မျာ်း ှိသည ် မိတ်ြက်မျာ်းအတွက် ဖခာ်းနာ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပစသည်။ 

BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းသည ်စစ်မှနပ်သာ အမျိ ်းသမီ်းညွှန  ပ်ပေါင််းြွ ွဲ့ မှု လွယ်ကူပချာပမွွဲ့ပစမည  ်မ တပသာ တနြိ်ု်းမျာ်း 

နငှ  ်ပလ်းစာ်းမှုကို စံနမနူာ ာ်းသည  ်'မှနက်နပ်သာအြွ ွဲ့ နငှ  ်မိတ်ြက်အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း'  ှိဖခင််း၏ အပရ်းကကီ်းမှုကို အပလ်းအနက် ပဖပာကကာ်း 

ခ  သည။်   စီမံကိန််းအစတွင ်ပ်ူးတွ ပမ ာ်မနှ််းချက်မျာ်းနငှ  ်လုပ်ငန််း 

လုပ်ပဆာငရ်ာ၌ ပွင် လင််းဖမငသ်ာ ှိမှုမျာ်း  ှိပစရနအ်တွက် 

အပဖခခံစည််းမျဥ််းမျာ်းကို ချမတှ်ခ  သည ်(ပနာက်ဆက်တွ  ၁ 

တွငက်ကည ရ်န)်။ အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်း သည ်၎င််းစည််းမျဥ််းမျာ်း၏ အပရ်းပေါမှု 

အ ်ူးသဖြင  ်မိတ်ြက်မှု သာတူညမီ မှုကို ဖမြှင တ်ငပ်ပ်းပသာ 

 ှင််းလင််းကာ တသမတ်ဖြစ်ပသာ ဆက်သွယ်ဆက်ဆမံှု ကို 

အစဥ်မီ်းပမာင််း ိ်ုးဖပကကသည။်  စိနပ်ခေါ်မှု ှိပသာ လုပ်ငန််းခွငမ်ျာ်းတွင ်

စ်ူးစမ််းလိုမှုနငှ  ်စာနာနာ်းလညမ်ှု ဖြင  ်ချဥ််းကပ်လုပ်ပဆာငမ်ှုကိုလည််း 

အစဥ်  နိ််းသိမ််း ာ်းပေါသည။် BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာင ်

ပကာ်မတီဝငမ်ျာ်းသည ်အမျိ ်းမျိ ်းပသာ လုပ်ငန််းမျာ်း၏ ပဖပာင််းလွယ် 

ဖပငလ်ွယ်ဖြစ်မှုနငှ်   ှင််းလင််းပသာ ကတိကဝတ် ပမ ာ်လင ခ်ျက်မျာ်းက 

မိတ်ြက်လုပ်ပဆာငမ်ှုမတှဆင  ်ညြှနိှုငိ််းချိတ်ဆက်မှုမျာ်း ဆက်လက် 

လုပ်ပဆာငပ်စသညက်ို သပဘာတူညမီှု  ှိကကသည။် ပေါဝငသ်ူမျာ်း 

အာ်းလံု်းကို ပမ်းဖမန််းဖခင််းအရ Across all participants interviewed, 

BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာင ်ပကာ်မတီဝငမ်ျာ်းက BLTG မိတ်ြက် 

ပဆာငရွ်က်မှုသည ်အနာဂတ် အမျိ ်းသမီ်းဆိုငရ်ာ မိတ်ြက်ပဆာငရွ်က်မှုမျာ်းအတွက် ကနဦ်းပံစံု ဖြစ်သညဟ်ု ယံုကကညက်ကပပီ်း ပဒသဆိုငရ်ာနငှ  ်

ကမဘာလံု်းဆိုငရ်ာ မ  ပဝသငယ်ူ ပလ လာမှုမျာ်း၏ အသံု်းဝငမ်ှုနငှ  ်မိတ်ြက်မျာ်း၏ လိုက်ပလျာညီပ  ွှိပအာင ်ပဖပာင််းလွယ်ဖပငလ်ွယ် ှိပသာ 

မိတ်ြက်လုပ်ပဆာငမ်ှုမျာ်းအတွက် လိုအပ်ချက်မျာ်းကိုလည််း အပလ်း ာ်းပေါသည။် 

အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း ဦ်းပဆာငပ်သာ စွမ််းပဆာငရ်ည် မ ပဝဖခင််းအာ်း အပ ာက်အကူဖြစ်ပစပသာ 

လမ််းပကကာင််းနငှ  ်ဘဏ္ဍာပရ်း ပ ာက်ပံ မှု ယနတရာ်းမျာ်း။ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းက ပံုစံတူ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်မိတ်ြက်လုပ်ပဆာငမ်ှုမျာ်းကို 

ဆက်လက်လုပ်ပဆာငရ်န ်ပဖပာဆိုကကပပီ်း ဖပငပ်မ ှလိုက်ပလျာညီပ  ွှိပသာ ဘဏ္ဍာပရ်းပ ာက်ပံ မှုမျာ်း ရ ှိပစရနအ်တွက် အသိပညာ 

“ကျွနပ်တာ ်အ င ်အဖပည်ဖပည်ဆိုငရ်ာ [အြွ ွဲ့အစည််းပတွ]ရ   အခန််း 

ကဏ္ဍက [သူတို   ]ဆီမာှ မတူညီတ  ...အလှူ ှင ်အြွ ွဲ့အစည််းပတွန   

ဆက်သွယ်နိငုတ်   နည််းလမ််း ဒေါမှမဟုတ် အခွင် အလမ််းပတွ 

ရပေါတယ်...အ တာက ပအာက်ပဖခအြွ ွဲ့အစည််းပတွအတွက် 

မလွယ်ပေါဘ်ူး…အဖပည်ဖပည်ဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းပတွက ပအာငဖ်မငမ်ှုရ   

အစိတ်အပိုင််း ဆိုတာ ယံုကကည်တယ်ဆိုရင ်သူတို  ကိုယ် သူတို   

အစ်မကကီ်း တစ်ပယာက်လို စဥ််းစာ်းသင ပ်ေါတယ်. ကျွနပ်တာ်တို  က 

အဖပည်ဖပည်ဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းပတွရ   ရနပံ်ုပငအွပကကာင််း ပဖပာမယ် 

ဆိုရငပ်တာငမ်ှ သူတို  ကို ကူညီသင ပ်ေါတယ်. အလှူ ှငပ်တွဆီက 

ရနပံ်ုပငပွတွ မရရငပ်တာငမ်ှ သူတို  က ပအာက်ပဖခအြွ ွဲ့အစည််းပတွ 

 က် ရနပံ်ုပငပိွုရတယ်. တကယ်လို   သငက် ပအာက်ပဖခလူ ုကို 

ကူညီြို    အပသ်းစာ်းရနပံ်ုပင ွပ ာက်ပံ ပပ်းမယ်ဆိုရင ်သငက် 

ဒပီအာငဖ်မငမ်ှုပတွ ရလာမယ် ပပီ်းပတာ  သငက် ဒပီအာငဖ်မငမ်ှုရ   

အစိတ်အပိုင််း တစ်ခု ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကျွနပ်တာ်ပသချာ ပဖပာနိငု ်

ပေါတယ်.” 

- ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝင,် ပဂျာ်ဒနန်ိငုင် ံ 



 

   
 

ြလှယ်ဖခင််း လုပ်ငန််းကိုလည််း ဆက်လက် နိ််းသမ်ိ်းရပေါမည။် ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းသည် GBV EPR ကျွမ််းကျငမ်ှုအာ်း ပဒသအတွင််း 

သ်ီးသန  လ်ုပ်ပဆာငန်ိငုပ်သာ နိငုင်လံံု်းဆိုငရ်ာ နငှ /်သို  မဟုတ် ပဒသနတရဆိုငရ်ာ ကွနယ်က်မျာ်း ြနတ်ီ်းရနအ်တွက် သင ပ်လျာ်ပသာ 

ဘဏ္ဍာပရ်းအရင််းအဖမစ်မျာ်းကို အသံု်းချရန ်အကကံဖပ ခ  သည။်    

ကသဇာလွမ််းမိ်ုးမှု၊ ဆံု်းဖြတ်ချက်ချမှတ်မှုနငှ  ်သင ပ်လျာ်ပသာ အရင််းအဖမစ်မျာ်း အသံု်းချမှုသည် စစ်မှနပ်သာ သာတူညီမ ဖြစ်မှုနငှ  ်

အမျိ ်းသမီ်းဆိုငရ်ာ မိတ်ြက်ဖပ မှုအတွက် အပဖခခံဖြစ်သည်။ BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းက INGOs မျာ်းသည ်

သငယ်ူပလ လာမှုမျာ်းကို မ ပဝနိငုမ်ည  ်အခွင အ်လမ််းမျာ်းြနတ်ီ်းရနအ်တွက် လွှမ််းမိ်ုးမှု ှိပသာ်လည််း မညသ်ူတို  ကို ပိ၍ုဦ်းစာ်းပပ်းရန ်

လိုအပ်သညက်ို သတိဖပ သင ပ်ေါသည။် မိတ်ြက်လုပ် ပဆာငမ်ှုတွင ်အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်GBV တက်ကကလှုပ် ှာ်းသူ 

မျာ်းကို ဗဟိုဖပ ရန ် INGOs မျာ်း၏ လိုအပ်ချက်ကို မီ်းပမာင််း ိ်ုးဖပကာ လုပ်ငန််းစဥ်တစ်ပလ ာက်လံု်းတွင ်ဦ်းစာ်းပပ်းမ ပဝမှု၊ တနြိ်ု်းမျာ်း၊ နငှ  ်

ဆံု်းဖြတ်ချက်ချနိငုစ်မ်ွ်းမျာ်းကို ပသချာပစရန ်လိုအပ်ပေါသည။်  ိသုို  လုပ်ပဆာငရ်ာတွင ်အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ အချိနပ်ပ်းမှု၊ ကျွမ််းကျငမ်ှုနငှ  ်

ကကိ ်းပမ််းအာ်း တု်မှုမျာ်းအကကာ်း ကသဇာလွှမ််းမိ်ုးမှု ဖခာ်းနာ်းချက်မျာ်းနငှ  ်လုပ်ပဆာငန်ိငုစ်မ်ွ်းမျာ်းကိုလည််း  နိ််းသိမ််း ာ်းရမည။် BLTG နငှ  ်

ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီ အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းသည ်INGOs အပနဖြင  ်စွမ််းပဆာငရ်ည်မ ပဝဖခင််းကို ဆက်လက် ကကိ ်းပမ််းလုပ်ပဆာငရ်န ်လိုအပ်ပေါသည။် 

သို  ပသာ်လည််း အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်လက်တွ လုပ်ပဆာငသ်ည အ်ခေါ နိငုင်လံံု်းဆိုငရ်ာ၊ ပဒသဆိုငရ်ာနငှ  ်

ကမဘာလံု်းဆိုငရ်ာ ချိတ်ဆက်လုပ်ပဆာငရ်ာတွင ် ငသ်ာဖမငသ်ာ ှိမှုနငှ  ်အခွင အ်လမ််းမျာ်း တို်းတက်လာသညန်ငှ အ်မ  ဘဏ္ဍာပရ်းဆိုငရ်ာ 

မဟာဗျျူဟာမျာ်းကိုလည််း ဖပနလ်ည ် ည သ်ွင််းစဥ််းစာ်းသင ပ်ေါသည။် BLTG နငှ  ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီ အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းအပနဖြင  ်အနာဂတ် 

အမျိ ်းသမီ်းဆိုငရ်ာ မိတ်ြက်ဖပ ဖခင််းမသှည ်တိုက်ရုိက်ဝနပ်ဆာငမ်ှုမျာ်း ပပ်းနိငုပ်သာ  ပရ ှညမိ်တ်ြက်ဖပ ဖခင််း ဖြစ်လာပစရန ်ဦ်းစာ်းပပ်း 

တိုက်တွန််းကာ စည််းရုံ်းလှုံွဲ့ပဆာ်မှုနငှ  ်မူဝေါဒလုပ်ငန််းစဥ်တွင ်ပေါဝင ်လုပ်ပဆာငပ်နပသာ အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအာ်း 

သင ပ်လျာ်ပသာ ဘဏ္ဍာပရ်းဆိုငရ်ာ ယနတရာ်းမျာ်းနငှ  ်နည််းပညာပံ ပိ်ုးမှု တွင ်မဟာဗျျူဟာကျကျ လက်တွ လုပ်ပဆာငန်ိငုရ်နက်ိုလည််း 

တိုက်တွန််း ာ်းပေါသည။်   

နိဂံု်း  

ပအာငဖ်မငပ်သာ စွမ််းပဆာငရ်ည်မ ပဝဖခင််း လုပ်ငန််းအစီအစဥ်ပံုစံ။ 

BLTG စီမံကိန််းသည ်အပရ်းပပေါ်ကာလ GBV ဆိုငရ်ာ 

ကကိ တငဖ်ပငဆ်ငဖ်ခင််း၊ တံု  ဖပနပ်ဆာငရွ်က်ဖခင််းနငှ  ်

အာ်းလံု်းပေါဝငပ်စဖခင််းတို  အတွက် ခိုငမ်ာအာ်းပကာင််းပသာ 

ပံစံုတစ်ခုဖြစ်ပပီ်း BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာင ်ပကာ်မတီဝငမ်ျာ်းအာ်း 

ပတွွဲ့ဆံုပဆွ်းပန်ွးမှုနငှ ပ်တ်သက်၍  အမျိ ်းသမီ်းဆိုငရ်ာ တနြိ်ု်းမျာ်းနငှ  ်

လုပ်ငန််းလုပ်ပဆာငမ်ှု နည််းလမ််းမျာ်းကို  ငဟ်ပ် ပစပေါသည။် 

အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်း အပနဖြင  ်

ပ ို ၄။ အနဘဂတ၏် အမျ  ားသမ ားထရားရဘ မ တဖ်က ်ပ  ခငာ်းနငှာ့စ်ပ်လျဉ်ား၍ BLTG 

မ တဖ်ကမ်ျဘားနငှာ့ ်ဦား ထဆဘငထ်ကဘ်မတ  ၀ ငမ်ျဘားမှ မျှထ ထဘားထသဘ အဓ ကပ ို 



 

   
 

မတူကွ ဖပာ်းပသာ အမျိ ်းသမီ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယ်မျာ်းအာ်း ချည်ပနာှင ် ာ်းပသာ ယံုကကည်မှု ဓပလ ရုိ်းရာမျာ်းနငှ  ်ရငဆ်ိုငက်ကံ ပတွွဲ့ရာတွင ်

စိနပ်ခေါ်မှုမျာ်း ှိသညက်ို သတိဖပ မိပသာ်လည််း ဤအဆံု်းသတ် အက ဖြတ်ဖခင််း ပတွွဲ့  ှိချက်မျာ်းအရ  စမ်ွ်းပဆာငရ်ညမ်  ပဝရန ်

မိတ်ြက်ဖပ ဖခင််းနငှ  ်သငယ်ူမှုမ ပဝဖခင််း ချဥ််းကပ်မှုနည််းလမ််းသည ်အမျိ ်းသမီ်း အခွင အ်ပရ်း ဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်း၏ ကျွမ််းကျငမ်ှုနငှ  ်

ပခေါင််းပဆာငမ်ှုမျာ်း ပေါဝငပ်သာ လှုပ် ှာ်းမှုတညပ်ဆာက်ဖခင််းကို ဆက်လက်ပံ ပိ်ုးရန ်အလာ်းအလာ  ှိသညဟ်ု အကကံဖပ ပေါသည။်  

အမျိ ်းသမီ်းဆိုငရ်ာ မိတ်ြက်ဖပ ဖခင််းအပပေါ်  အပရ်းပပေါ်ပလ လာဖခင််း။ BLTG စီမံကိန််းသည ်အမျိ ်းသမီ်းအခွင အ်ပရ်းဆိုငရ်ာ အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းနငှ  ်

INGOs မျာ်းအကကာ်း ှိ မိတ်ြက်မှုဖပ ဖခင််းအပပေါ် နာ်းလညမ်ှု တို်းဖမြှင လ်ာပစပေါသည။် သို  ပသာ်လည််း အဆံု်းသတ်အက ဖြတ်ဖခင််းတွင ်ပေါဝငမ်ှု 

အရွယ်အစာ်းနငှ  ်ပမာဏ အကန  အ်သတ်မျာ်းပကကာင  ် ပ်မံပလ လာမှုမျာ်း ဖပ လုပ်ရန ်လိုအပ်ပေါသည။် ဤအပတာအတွင််း BLTG အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းနငှ  ်

ဦ်းပဆာငပ်ကာ်မတီဝငမ်ျာ်းသည် မိတ်ြက်အြွ ွဲ့အစည််းမျာ်းအကကာ်း ဆက်ဆပံရ်းတညပ်ဆာက်ဖခင််း၏ အပရ်းပေါပံ၊ု တူညပီသာ ဆံု်းဖြတ်ချက် 

ချမတှ်ဖခင််း၊ အာဏာလွှ ပဖပာင််းပပ်းဖခင််း၊ အဖပနအ်လှန ်သငယ်ူပလ လာဖခင််း၊ လိုက်ပလျာညပီ ွ ှိပသာ ဘဏ္ဍာပရ်းယနတရာ်းမျာ်း 

တညပ်ဆာက်ဖခင််း၊ အရင််းအဖမစ်မျာ်း မ  ပဝဖခင််းနငှ  ်ပရ ှညတ်ညတ်ံ ပသာ မိတ်ြက်ဖပ ဖခင််း တို  ကို အပလ်း ာ်းခ  ပေါသည။်    

 

 IRC အပနဖြင  ်အပမရိကနဖ်ပည်ပ ာငစ်၏ု ချီ်းဖမြှင မ်ှုအဖြစ် BLTG စီမံကိန််း အာ်း ရနပံ်ပုင ွပ ာက်ပံ ပပ်းပသာ 

အပမရိကနဖ်ပညပ် ာငစ်ဌုာန_ လူဦ်းပရ၊ ဒကုခသညမ်ျာ်းနငှ  ်လူဝငမ်ှုကကီ်းကကပ်ပရ်း ဗျျူရုိ  အာ်း ပကျ်းဇူ်းတင ်ှိ 

ပေါသည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.state.gov/about-us-bureau-of-population-refugees-and-migration/


 

   
 

ပနာက်ဆက်တွ  ၁ 

 

Building Local Thinking Global စ မ က န်ျားမူေါဒ Oကျွန်ပ်ုတို  ၏ စုစည််းလပ်ုပဆာငဖ်ခင််း ချဥ််းကပ်မှုနည််းလမ််းသည ်

ပအာကပ်ေါမူဝေါဒမျာ်းတငွ ်အပဖခခ ံာ်းပေါသည_်  

 

ဘ ိုအခပြေြေ အိုတပ်မစ ်- ကျွန်ပ်ုတို   စွ ကိငု ်ာ်းပသာ အမျိ ်းသမီ်းဝေါဒနငှ  ်တကက်ကလှုပ် ှာ်းမှုသည ်လပ်ုငန််းမျာ်းအတတူက ွလပ်ုပဆာင ်

နိငုရ်နအ်တကွ ်တနွ််းအာ်းဖြစပ်စသည။်   

 

အသငွက်ျူားခပ  ငျ်ားပြေငျ်ား -  ကျွန်ပ်ုတို  သည ်အပရ်းပပေါ်အပဖခအပနတငွ ်လပ်ုငန််းမျာ်း ဦ်းပဆာငန်ိငုပ်သာ ပဒသခ ံအမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်

မိန််းကပလ်းငယမ်ျာ်း အြွ ွဲ့အစည််းဖြစ်လာပစရန ်အာဏာနငှ  ်အရင််းအဖမစ်မျာ်း လွှ ပဖပာင််းပပ်းရနအ်တကွ ်အတတူက ွလကတ်ွ လပ်ု 

ပဆာငသ်ည။်   

 

လတွလ် ်ပြေငျ်ား -  Wကျွန်ပ်ုတို  သည ်အြွ ွဲ့ဝငအ်ချင််းချင််း၏ လပ်ုပုိငခ်ငွ န်ငှ  ်သပဘာ ာ်းအဖမငရ်ှုပ ာင မ်ျာ်းကိ ုပလ်းစာ်းသည။်  

 ွငုံ့လ်ငျ်ားပမငသ် ရှ ပြေငျ်ား - ကျွန်ပ်ုတို  အချင််းချင််း ရုိ်းသာ်းပပီ်း ပွင လ်င််းဖမငသ်ာပသာ ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ပံရ်းကိ ုကျင သ်ံ်ုးသည။်  

 

အပ န်အလန်ှ တ ေန်ြေ ပြေငျ်ား - ကျွန်ပ်ုတို  သည ်အမျိ ်းသမီ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယမ်ျာ်းကိ ုတာဝနခ်မံှု ှိပပီ်း စုစည််းလပ်ုပဆာငမ်ှုနငှ  ်

ကတကိဝတမ်ျာ်းကိ ုအဖပနအ်လနှ ်မ ပဝပေါသည။်  

 

က ိုယ ် ိုငပ်ဖစပ်ြေငျ်ားနငှုံ့ ်ခရရှညတ်ညတ် ုံ့မှု - ကျွန်ပ်ုတို  ၏ လမ််းပကကာင််းနငှ  ်ဦ်းစာ်းပပ်းသတမှ်တခ်ျကမ်ျာ်းကိ ုဆံ်ုးဖြတရ်ာတငွ ်

အြွ ွဲ့ဝငမ်ျာ်းအာ်းလံ်ုး၏ အသနံငှ  ်အခန််းကဏ္ဍမျာ်းကိ ုပေါဝငပ်စဖခင််းဖြင  ်တညူပီသာ ပုိင ်ငှမ်ျာ်းအဖြစ် သတမှ်တသ်ည။်  

 

စူျားစမ်ျားခလုံ့လ လ ိုစ တရှ် ပြေငျ်ား - ကျွန်ပ်ုတို   သည ်အပကာင််းဆံ်ုး အမူအကျင က်ိ ုြမ််းဆပ်ုပလ လာရနန်ငှ  ်ချဥ််းကပ်မှုနည််းလမ််းမျာ်းကိ ု

လိကုပ်လျာညပီ ဖွြစ်ပအာင ်လပ်ုပဆာငရ်နန်ငှ  ်လပ်ုငန််းကိ ုတိ်ုးတကပ်အာင ်လပ်ုပဆာငရ်န ်ကက ိ်းပမ််းသည။်  

 

စညျ်ားလ ိုျားည ညတွပ်ြေငျ်ား - ကျွန်ပ်ုတို  သည ်အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းနငှ  ်မိန််းကပလ်းငယမ်ျာ်းအပပေါ် အကကမ််းြကမ်ှုနငှ  ်မတရာ်းမှုအဆံ်ုးသတရ်န ်

ကျွန်ပ်ုတို  ၏ ကတကိဝတမ်ျာ်းက အာ်းဖြည ပ်ပ်းသည။် 

 

လွှမ်ျားမ ိုျားပြေငျ်ား - ကျွန်ပ်ုတို   အပနဖြင  ်လသူာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှု ဆိငုရ်ာ ရနပုံ်ပင၊ွ မဟာဗျျူဟာနငှ  ်မူဝေါဒမျာ်းတငွ ်အမျိ ်းသမီ်း 

နငှ  ်မိန််းကပလ်းငယမ်ျာ်း အငတ်ိကုအ်ာ်းတိကု ်ပေါဝငန်ိငုရ်န ်ပတာင််းဆိသုည။်  

 



 

   
 

မဟာမိတြွ် ွဲ့ ဖခင််းသည ်အသငွက်ျူားခပ  ငျ်ားခသ  ခြေါငျ်ားခဆ ငမ်ှု ကိ ုလမူှုပဖပာင််းလ မှု မဟာဗျျူဟာအဖြစ် သတမ်ှတပ်ပီ်း 

တစ်ဦ်းချင််းစီ၏ ပခေါင််းပဆာငမ်ှု ြံွွဲ့ ပြိ ်းတိ်ုးတကပ်ရ်း - အဖခာ်းသမူျာ်းအပပေါ် လွှမ််းမိ်ုးမှု ှိပစရန ်အမျိ ်းသမ်ီးမျာ်းအာ်း အသပိညာ 

ဖမြှင တ်ငဖ်ခင််း၊ ပဖပာင််းလ မှုကိ ုယပူဆာငပ်ပ်းဖခင််းနငှ  ်အဖခာ်းသမူျာ်း စွမ််းပဆာငရ်ညတ်ိ်ုးဖမြှင လ်ာပစရန ်ပံ ပုိ်းကညူပီပ်းဖခင််း စသညတ်ို   

အတကွ ်အပ ာကအ်ကဖူပ ပသာ ပတဝ်န််းကျငပ်ကာင််းကို ြနတ််ီးပပ်းသည။်  ၎င််းတငွ ်တစ်ဦ်းချင််း၊ လ ူအုတငွ််းနငှ  ်

ြွ ွဲ့စည််းမှုစနစ် အဆင မ်ျာ်းတငွ ်နည််းလမ််းတကျ ပခေါင််းပဆာငမ်ှု တို   ပေါဝငပ်ေါသည။် ကျွန်ပ်ုတို  ၏ ပရတိ၊ု ပရ ှည ်

စုစည််းအာ်း တုမ်ှုနငှ  ်ရင််းနှ်ီးဖမြှ ပ်နှမံှုတို  သည ်လသူာ်းချင််းစာနာပ ာက ်ာ်းမှုစနစ်အတငွ််း ှိ အမျိ ်းသာ်းမျာ်း၏ ကက်ီးစို်းမှုနငှ  ်

တန််းတညူမီ မှုမ ှိဖခင််း ကိ ုပဖပာင််းလ ပပ်းနိငုသ်ည  ်အပဖခခ ံအပကကာင််းအရာမျာ်းဖြစ်သည။်  ကျွန်ပ်ုတို  ၏ ချဥ််းကပ်မှု -  

 

 အပြေ ျားသမူ  ျားနငှုံ့ ်မ မ က ိုယက် ို စွမ်ျားခဆ ငရ်ညပ်မြှငုံ့တ်ငပ်ြေငျ်ား - မိမိကိယုက်ိ ုယံကုကညမ်ှု တညပ်ဆာကဖ်ခင််းနငှ  ်မိမိကိယုက်ိ ု

တနြုိ််း ာ်းဖခင််း၊ သကဆ်ိငုရ်ာ အသပိညာ ြံွွဲ့ ပြိ ်းတိ်ုးတကဖ်ခင််းနငှ  ်ပခေါင််းပဆာငမ်ှု စွမ််းရည၊် နငှ  ်ပဖပာင််းလ မှုအတကွ ်

စွမ််းပဆာငရ်ည ်တညပ်ဆာကဖ်ခင််း တို  အာ်းဖြင  ်တစ်ဦ်းချင််းစီနငှ  ်အစုအြွ ွဲ့မျာ်း၏ လပ်ုပဆာငန်ိငုခ်ငွ  ်ကိ ုခိငုမ်ာ 

အာ်းပကာင််းပစဖခင််း။  

 အခထ ကအ်ကပူ ြုခသ   တေ်န်ျားက ငခ်က ငျ်ား ဖန်တ ျားပြေငျ်ား - အလာ်းအလာ ှိပသာ ပခေါင််းပဆာငမ်ှု ကိ ုအမှနတ်ကယ ်

အပကာငအ် ညပ်ြာရ်နအ်တကွ ်ပနရာမျာ်း ြနတ််ီးပပ်းဖခင််း။  

 န ိုငင် ခရျားစက ျားသ နငှုံ့ ်အခနအထ ျားက ို ရှငျ်ားရှငျ်ားလငျ်ားလငျ်ား ထိုတခ်ဖ ်ခပ  ဆ ိုပြေငျ်ား - ကျာ်းမပရ်းရာ မဟာဗျျူဟာနငှ  ်

လကပ်တွွဲ့လိအုပ်ချကမ်ျာ်းကိ ုခွ ဖခမ််းစိတဖ်ြာဖခင််းတငွ ်ချိတဆ်ကပ်ေါဝငဖ်ခင််းနငှ  ်အ ပရ်းပပေါ်ကာလနငှ  ်လသူာ်းချင််းစာနာ 

ပ ာက ်ာ်းမှုဆိငုရ်ာ တံု  ဖပနပ်ဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်အခငွ အ်ာဏာ ဆကန်ယွမ်ှုမျာ်းကိလုည််း  တုပ်ြာ်ပဖပာဆိပုပီ်း 

ကျာ်းမပရ်းရာ သပဘာ ာ်းအဖမငမ်ျာ်းကိ ုတိ်ုးတကပ်စဖခင််း။  

 ခပ  ငျ်ားလ မှုခအျားဂ ငုံ့မ်  ျား ခ ေါ်ထကွခ်စပြေငျ်ား - အမျိ ်းသမီ်းမျာ်းအပနဖြင  ်ပဒသနတရနငှ  ်ကမဘာလံ်ုးဆိငုရ်ာ လသူာ်းချင််း 

စာနာပ ာက ်ာ်းမှုဆိငုရ်ာ ဆံ်ုးဖြတခ်ျကခ်ျဖခင််း ြွ ွဲ့စည််းပုံ အပေါအဝင ်၎င််းတို  ၏ အခငွ အ်ပရ်းမျာ်း ပတာင််းဆိနုိငုခ်ငွ န်ငှ  ် 

ပနရာြနတ််ီးခငွ  ်ရ ှိဖခင််းအာ်းဖြင  ်တကက်ကစွာ ပ်ူးပပေါင််းပေါဝငမ်ှုကိ ုဖမင တ်ငန်ိငုဖ်ခင််း။  

 တညူ ခသ  ရညမှ်န်ျားြေ ကဆ် သ ို ုံ့ ဦျားတည ်န ိုျားခဆ ်ပြေငျ်ား - မဟာမိတမ်ျာ်းနငှ  ်ပူ်းပပေါင််းပဆာငရွ်ကသ်မူျာ်းတို  နငှ အ်တတူက ွ

ရူပေါရုံ၊ ရညမှ်န််းချက ်နငှ  ်လပ်ုပဆာငခ်ျက ်အစအီစဥ်မျာ်းကိ ုမ ပဝနိငုရ်န ်ြနတ််ီးဖခင််း။ 


